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RESUMO 

O meio acadêmico passa por uma rápida difusão da informação com a introdução dos novos suportes 

de comunicação advindos das novas tecnologias que facilitam a produção e o acesso à informação. 

Dentre esses suportes encontra-se o livro eletrônico, a mais nova modalidade do livro, que vem se 
inovando ao longo do tempo. A Universidade Federal do Ceará-UFC, em 2009, passou a incorporar 

esse tipo de livro em seu acervo e disponibilizá-lo como fonte alternativa de informação para a 

pesquisa, ensino e extensão. É na intenção de saber as práticas de uso desses livros que foi 
desenvolvida uma pesquisa cujo objetivo básico consiste em investigar a utilização efetiva, pelos 

estudantes dos programas de pós-graduação da UFC, dos livros eletrônicos comprados e 

disponibilizados no sistema de bibliotecas dessa Instituição. A pesquisa optou por uma metodologia 

quanti-qualitativa, por meio de questionários eletrônicos elaborados e aplicados através da ferramenta 
Google docs. Trata-se de um estudo exploratório, com uma amostragem não probabilística 

contemplando 163 estudantes participantes. O método de sustentação da análise dos dados é o 

funcionalista, realizado por meio de estudo de casos. Os resultados evidenciam que 60% dos 
pesquisados não têm conhecimento do acervo de livros eletrônicos da UFC. O principal motivo 

revelado para tal desconhecimento é a fragilidade na divulgação desse acervo. Entretanto, os alunos 

que responderam conhecer tal acervo disseram ter tomado conhecimento pelo site da UFC, e o 
principal motivo que os levou a usá-lo foi por ser de acesso gratuito. No que se refere ao quesito 

importância, tanto os discentes que têm conhecimento quanto aqueles que responderam não conhecer 

este acervo o avaliam como muito importante para a comunidade universitária. Em conclusão, 

consideramos que, sendo o livro eletrônico uma nova modalidade, ainda não esteja sendo devidamente 

absorvido por esse público, talvez pela cultura de uso do livro impresso.   

Palavras-Chave: Livro eletrônico; Avaliação; Informação; Biblioteca Universitária; Pós-

Graduação. 

ABSTRACT 

The academic environment undergoes rapid dissemination of information to the introduction of new 

media communication consequences of new technologies that facilitate the production and access to 

information. Among these supports is the electronic book, the newest form of the book, which has 

been innovating over time. The Federal University of Ceará - UFC, in 2009, came to include such 
books in their collections and make them available as an alternative source of information for research, 

teaching and extension. It is the intention to know the practical use of those books that a survey was 

developed with the basic objective is to investigate the effective use of electronic books purchased and 
available at the library system of the UFC , by students of the postgraduate programs of the institution.  

The research methodology works with quantitative and qualitative data, collected through electronic 

questionnaires, developed and applied through Google docs tool. This is an exploratory study using a 

non- probability sample comprising 163 students participating. The method of supporting the data 
analysis is the functionalist, conducted through case studies. The results show that 60 % of 

respondents are unaware of the collection of electronic books UFC. The main reason for who don’t 

know the existence of this of collection is revealed the weakness in the dissemination of this 
collection. However, students who responded said they know of such collections have been aware at 

the UFC website and the main reason that led them to use it was to be free access. With regard to the 

question importance, both students who have knowledge and those who responded did not know this 
stock evaluate it as very important to the university community. In conclusion, we believe that being in 

a new electronic book form is not properly absorbed by this audience, perhaps the culture of use of the 

printed book. 

Keywords: Electronic book; Evaluation; Information; University Library; Graduate degree. 
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1 Introdução 

Os impactos das novas tecnologias eletrônicas e digitais da informação e da 

comunicação ocasionaram a rápida difusão da informação e o desenvolvimento da 

globalização, sobretudo, no meio acadêmico, com a introdução de novos suportes de registro 

do conhecimento que facilitam a produção e o acesso à informação. Dentre esses suportes 

encontra-se o livro eletrônico, a versão mais atualizada do livro, que veio inovando seu 

suporte físico e o formato de registro ao longo da história, desde sua confecção em tiras de 

seda, argila, tábuas, papiro, pergaminho, papel até o mais atual, o digital.  

O livro eletrônico oportuniza a acessibilidade, sobretudo, com as políticas de inclusão 

as quais oferecem ao leitor contato com vários livros ao mesmo tempo, possibilitando maior 

difusão da informação (PATRIOTA; CUNHA, 2006). Esses livros são capazes de 

proporcionar aos usuários maior comodidade, uma vez que podem ser acessados 24 horas por 

dia, de qualquer máquina instalada nas instituições ou fora de seu espaço físico. Estão 

disponíveis 365 dias por ano, transcendendo as barreiras de tempo e espaço, possibilitando 

consultas simultâneas, com ausência de fila de espera para o empréstimo e sem necessidade 

de reservas, dando a possibilidade de ter uma biblioteca inteira em um computador por meio 

de downloads de capítulos em computadores pessoais, tabletes ou até mesmo em telefones 

celulares. 

Com o intento de fazer parte dessa nova realidade, o Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) também passa a adquirir, por compra, um acervo de 

livros eletrônicos, como exigência de um novo modelo de ensino. Assim, desde 2009 passou a 

comprar livros eletrônicos das mais variadas áreas do conhecimento com a finalidade de 

disponibilizá-los a toda a comunidade universitária e assim oferecer mais uma alternativa 

como fonte de informação para a pesquisa, o ensino e a extensão. Contudo, ao vivenciar 

práticas de trabalho em uma dessas bibliotecas e em conversas informais com os usuários, 

notou-se que esse novo suporte ainda não se configura em fonte de estudos, como era de se 

esperar, por parte dessa comunidade.  

Observando esse fato e com a oportunidade de desenvolver uma pesquisa no Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará (POLEDUC), é que se propõe este estudo, de modo a buscar respostas ao seguinte 
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questionamento, que orienta os rumos deste trabalho: Quais fatores são considerados 

determinantes para o uso, pelos estudantes dos programas de pós-graduação da UFC, 

dos livros eletrônicos comprados e disponibilizados no sistema de bibliotecas dessa 

Instituição, contemplados com esse tipo de acervo? 

Com a finalidade de responder à indagação acima, definiu-se como objetivo geral 

desta pesquisa: investigar os fatores considerados determinantes para o uso, pelos 

estudantes dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, dos 

livros eletrônicos que fazem parte do acervo do Sistema de Bibliotecas dessa Instituição. 

Decorrem deste os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar o grau de conhecimento dos estudantes dos programas de pós-

graduação da UFC sobre a existência dos livros eletrônicos comprados e 

disponibilizados no Sistema de Bibliotecas dessa universidade e as estratégias 

de acesso e uso desse acervo; 

b) Investigar se os estudantes de pós-graduação têm o habito de usar em suas 

atividades acadêmicas e de pesquisa os livros eletrônicos adquiridos pela UFC 

para seus cursos; 

c) Averiguar se professores de pós-graduação da UFC indicam livros eletrônicos, 

comprados e disponibilizados por essa Instituição em suas bibliografias; 

d)  Avaliar a importância e satisfação do uso do livro eletrônico do acervo das 

Bibliotecas da UFC nas atividades de pesquisas acadêmicas por parte dos 

estudantes de Pós Graduação da UFC. 

2 Algumas considerações sobre o livro eletrônico 

A invenção das mais modernas tecnologias de informação e de comunicação, 

materializadas na sua versão eletrônica e digital, trouxe e vai continuar trazendo novidades 

pervasivas inimagináveis de expansão e alcance que atinge a sociedade como um todo.  Esse 

fato teve maior expressividade com o surgimento da Internet e do Sistema World Wide Web 

(WWW) que favorece a produção, registro, acesso e disseminação do conhecimento em 

suportes e formatos outros que não o impresso, fazendo, inclusive, surgir o chamado 

documento multimídia que associa textos verbais e não verbais em sua construção.  Nessa 

mesma linha de pensamento, Cesca (2005, p.20) ressalta que a Internet sofreu uma “revolução 

com o surgimento da World Wide Web (WWW)”, sistema de hipertextos que facilita a 
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navegação do usuário por meio de links clicáveis que levam a outros sites. Esse novo sistema 

facilita o acesso do usuário, permitindo que sites incorporem e compartilhem, por exemplo, 

imagens, textos, vídeos, sons e gráficos, tendo como principais padrões o protocolo de 

comunicação Hypertext Transfer Protocol (HTTP).  

Dentro desse contexto surge o livro eletrônico, que ainda não tem uma denominação 

única, sendo denominado de e-Book, i-Book, Livro Eletrônico, Hipertexto, Livro Digital, entre 

outros. Entretanto, para o que se propõe nesse trabalho, cita-se o levantamento feito por Dias, 

Vieira e Silva (2013) no quadro 1: 

Quadro 1 - Acepções relativas ao conceito de livro eletrônico 

N
o
. de 

ordem 
Acepções relativas ao conceito de livro eletrônico Autor(es) 

1 

Um livro digital é apenas uma grande coleção estruturada 

de bits que podem ser transportados em CD-ROM ou em 
outros meios de armazenamento ou entregues através de 

uma conexão de rede, e que é projetado para ser 

visualizado em uma combinação de hardware e software 

que vão desde terminais burros a navegadores Web em 
computadores pessoais, até os novos dispositivos leitores 

de livro [...]. 

(LYNCH, 2001, 

tradução nossa) 

  

2 

Os livros eletrônicos comumente em uso hoje são 

primeiramente representações computadorizadas de livros 
físicos. Podem ser imagens escaneadas de páginas (visíveis 

como PDFs), ou fluxos de texto formatáveis que são 

reconstruídos por um aplicativo de software para 
assemelhar-se a páginas em um dispositivo de leitura. 

(CARDEN, 2008, 

tradução nossa) 

3 

No entanto, no que diz respeito ao e-book, sua 

representação mental tem escassa concretude, e oscila 

entre a realidade de um dispositivo ou suporte para 

visualização (desde os primeiros que apareceram no 
mercado, até o mais sofisticado, como o Kindle da 

Amazon) e o texto processado digitalmente que nele se 

insere. 

(LOPEZ SUAREZ; 

LARRANAGA 

RUBIO, 2010, 

tradução nossa) 

4 

Um livro eletrônico (e-book) é uma publicação digital que 
pode consistir em texto, imagens ou uma combinação de 

ambos. Um livro eletrônico pode ser lido em um 

dispositivo digital proprietário (e-reader) ou em um 
computador, o que requer um software especial. 

(TECHNOPEDIA, 
2012, tradução nossa) 

Fonte: <http://wrco.ccsa.ufpb.br/wrco/?p=182>.   

O que muitos pesquisadores questionam é se “o livro eletrônico”, com suas múltiplas 

funcionalidades, tomará o espaço de uma das maravilhas do século XV, “o livro impresso”. 

Podemos notar que na atualidade um complementa a falta do outro, mas se um substituirá o 

http://wrco.ccsa.ufpb.br/wrco/?p=182
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outro, isso só o tempo poderá mostrar. 

 

3 Avaliação e estudo da informação 

3.1  Discutindo avaliação 

A avaliação está presente no cotidiano dos seres humanos desde os primórdios da 

sociedade, como uma forma de proceder a escolhas ou emitir e estabelecer valores sobre 

satisfação de desempenho independentemente se no âmbito escolar, organizacional ou 

pessoal. A palavra avaliar vem do latim a-valere, que significa dar valor a. Tal palavra passa 

a ganhar uma estrutura conceitual de atribuição de um valor ou qualidade a alguma coisa, ato 

ou curso de ação, implicando um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, 

ato ou curso de ação avaliado (LUCKESI, 2000).   

Segundo Dias Sobrinho (2001), as primeiras formas de avaliação surgiram através das 

necessidades de sobrevivência; avaliar é uma capacidade inerente do ser humano, ela está 

presente no cotidiano dos indivíduos. Corroborando essa ideia, Vianna (2000, p. 22) ratifica 

que “Desde o início do processo civilizatório houve alguma forma de avaliação. Ousaríamos 

dizer que a avaliação surgiu com o próprio homem [...] o homem observa, o homem julga, isto 

é, avalia”.  

Justamente por isso, Gonçalves (2005, p. 7) defende a avaliação como uma “[...] 

proposta que não pode estar indissociada da compreensão da dinâmica da vida social, pois a 

avaliação é permeada pelos movimentos e pelas mudanças dos fenômenos históricos”. 

Apoiando essa ideia, Andriola e Souza (2010, p. 55) ajuízam que a “[...] cultura de 

avaliação é um processo que demanda tempo, continuidade, informação e reflexão , capaz 

de provocar consciência institucional e novas atitudes mentais.” Portanto, ela não deve ser 

vista apenas como um processo informal, muito pelo contrário, precisa ser formalizada 

com “O uso sistemático de informações e critérios acurados para atribuir valores e justificar 

juízos de valor”. A diferença entre a avaliação informal e a formal é que a informal nem 

sempre é prevista e, consequentemente, os avaliados não sabem que estão sendo avaliados. 

Por isso, deve ser conduzida com ética 

Nessa acepção, pode-se considerar que a avaliação traz em sua semântica algo que 

carece de uma referência: um projeto institucional, um projeto político-pedagógico, que é o 

objetivo a ser atingido em função do qual a avaliação tem sentido. 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/oc/article/downloadsuppfile/3069/217
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/oc/article/downloadsuppfile/3069/217
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/oc/article/downloadsuppfile/3069/217
http://lidianavahotmailcom.blogspot.com/
http://lidianavahotmailcom.blogspot.com/
http://lidianavahotmailcom.blogspot.com/
http://lidianavahotmailcom.blogspot.com/
http://lidianavahotmailcom.blogspot.com/
http://www.paulofreire.org/pub/institucional/moacirgadottiartigosit0005/avali_educacional_ppp.pdf
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3.2  Estudo do uso da informação 

No contexto da Ciência da Informação, o termo “informação” apresenta várias 

definições. Para Silva e Ribeiro (2002), as definições para a palavra “informação” dependem 

do processo que a produz, ou seja, a informação deve ser vista por meio das interações 

inerentes ao processo informacional. Eles explicam que informação se constitui no conjunto 

de representações mentais codificadas socialmente, contextualizadas e passíveis de serem 

registradas em qualquer suporte material e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e 

multidirecionada. 

Wersig e Neveling (1975, p. 12) argumentam que o termo “informação” somente pode 

ser definido em relação às necessidades informacionais dos usuários, ou seja, em contextos de 

uso “[...] tanto como redução de incertezas causadas como comunicação de dados quanto 

como dados usados para reduzir a incerteza.” Nesse sentido, os autores sistematizam e 

descrevem as seis principais abordagens da informação: 

1) Abordagem Estrutural: orientada para a matéria. A informação existe 

independente da sua apreensão pelo ser humano; 

 2) Abordagem do Conhecimento: afirma que o conhecimento elaborado à base da 

percepção das estruturas da natureza é “informação”;  

3) Abordagem da Mensagem: relacionada com a teoria matemática da 

comunicação, “informação” frequentemente torna-se sinônimo de “mensagem”; 

4) Abordagem do Significado: existe relação com a abordagem da “mensagem”, 

entretanto considera como “informação” somente o significado da mensagem; 

 5) Abordagem do efeito: orientada para o receptor, afirma que a “informação” 

somente ocorre como um efeito específico em um processo específico, levando em 

consideração o receptor; 

6) Abordagem do Processo: “informação” vista não como um componente do 

processo, mas sim como o próprio processo.  

A partir das limitações inerentes às várias abordagens, os autores fazem uma 

proposta para o entendimento do que seja informação na perspectiva da Ciência da 

Informação, como uma ciência baseada na noção de necessidades de informação de certas 

pessoas. “O termo básico informação pode ser entendido somente se definido em relação a 

estas necessidades de informação: tanto como redução de incertezas causada como 

comunicação de dados quanto como dados usados para reduzir a incerteza” (WERSIG; 



8 

 
 

NEVELING, 1975, p. 12). 

Choo (2006, p. 85), em seu livro A Organização do Conhecimento, descreve a 

informação sob o ponto de vista do comportamento humano, que envolve três dimensões: a 

cognitiva, a emocional e a situacional.  

 A abordagem cognitiva de criação de significado desenvolvida e aplicada por 

Brenda Dervin;  

 As reações emocionais que acompanham o processo de busca da informação 

identificadas por Carol Kuhthau; 

 As dimensões situacionais do ambiente em que a informação é usada, proposta 

por Robert Taylor.  

As três perspectivas têm em comum o pressuposto de que a informação é construída 

nos pensamentos dos usuários, e fica disponível na vida e no ambiente de trabalho, 

cujas condições determinam seu uso e sua utilidade. As três perspectivas contribuem 

para um melhor entendimento da experiência humana de busca e uso da informação. 

Cada perspectiva lança sua própria luz sobre as escolhas e ações nos principais 

estágios do comportamento do emprego da informação: necessidade, busca e uso da 

informação. (CHOO, 2006, p.85). 

 

Pode-se inferir que o usuário se movimenta, a partir de seu estado inicial de 

conhecimento ou estado anômalo do conhecimento, para a resolução do problema em questão. 

3 Materiais e Métodos 

A metodologia norteadora deste estudo apoia-se na pesquisa exploratória, com uma 

amostragem não probabilística, pois, devido à estratégia de coleta de dados, pensou-se ser 

inviável uma amostra definitiva. O método que sustenta essa análise é o funcionalista, haja 

vista que este método estuda a sociedade do ponto de vista da função de suas unidades, isto é, 

como um sistema organizado de atividades, entre outras coisas. Quanto à abordagem, optou-

se por uma de cunho quanti-qualitativo, por buscar traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las, bem como estruturar as falas dos participantes da 

pesquisa. 

A efetivação da pesquisa empírica deu-se por meio de um questionário aplicado à 

população de estudantes dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, 

contemplados pelo acervo de livros eletrônicos, com amostra constituída por 163 participantes 

distribuídos nos programas de pós-graduação dos centros, faculdades e institutos, a saber: 

Física (Centro de Ciências), Tecnologia de Alimentos (Centro de Ciências Agrárias), História 

(Centro de Humanidades), Direito (Faculdade de Direito), Economia (Faculdade de 
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Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade), Enfermagem (Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem), Medicina Coletiva (Faculdade de Medicina), Comunicação 

Social (Instituto de Cultura e Arte), POLEDUC (Representando os cursos de mestrado 

profissional).  

O questionário foi o instrumento de coleta de dados, elaborado e aplicado por meio da 

ferramenta Google Docs, tendo ficado disponível durante 30 dias na Internet. Após tal 

período, não se contabilizaram as respostas enviadas.  

 

4 Análise dos dados e discussão dos resultados 

            Após a coleta dos dados, passou-se a analisá-los à luz do problema e dos objetivos da 

pesquisa. Assim, a estruturação dos questionários foi feita levando-se em conta dois tipos de 

questões: aquelas referentes ao conhecimento que os participantes têm do acervo de livros 

eletrônicos e aquelas concernentes aos que não têm conhecimento desse acervo.  

De posse dos dados coletados no estudo empírico, foi possível estruturá-los conforme 

as seguintes categorias: caracterização dos participantes; nível de conhecimento dos 

pesquisados sobre a existência dos livros eletrônicos comprados e disponibilizados pela UFC; 

conhecimento sobre as estratégias de acesso e uso do acervo de livros eletrônicos da UFC; 

hábito de uso dos livros eletrônicos em suas atividades acadêmicas e de pesquisa; indicação 

de livros eletrônicos por professores de pós-graduação em suas bibliografias; importância e 

satisfação do uso dos livros eletrônicos comprados e disponibilizados pela UFC. Para 

resguardar a identidade dos participantes, tomou-se a decisão de identificar os questionados 

com “E” de estudante, seguido de números arábicos, conforme o modelo (E1...).  

 

a) Caracterização dos participantes 

O total de participantes da pesquisa que responderam aos questionários foi de 163 

discentes. Destaca-se que o maior número de respondentes está matriculado nos seguintes 

Programas de Pós-graduação: Enfermagem, com 52 %; seguido de Física, que obteve 33%; e 

o POLEDUC, com 30%, conforme podem ser observados na Tabela 1. 
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             Tabela 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao observar esses dados, percebe-se que os programas de Pós-Graduação que menos 

participaram foram História e Comunicação Social. Esse fato pode ser decorrente da reduzida 

presença de livros eletrônicos disponibilizados para esses cursos, o que constatamos em uma 

pesquisa empírica. Porém, lembramos que estamos avaliando um projeto piloto da UFC.  

 

b) Nível de conhecimento dos pesquisados sobre a existência dos livros 

eletrônicos comprados e disponibilizados pela UFC  

Desde que a UFC começou a adquirir o acervo de livros eletrônicos, a Biblioteca 

Universitária disponibiliza as coleções em sua página na web. Entretanto, a impressão que se 

tinha era de que a comunidade acadêmica parecia não ter conhecimento desse tipo de acervo. 

Viu-se nessa pesquisa, portanto, a oportunidade de verificar tal inquietação por meio de 

questões que se propunham a saber se os investigados tinham conhecimento da existência 

desses livros. Para tanto, apresentou-se um rol de alternativas, a fim de que assinalassem 

aquela que mais lhes conviesse. As respostas a esse questionamento encontram-se no gráfico 

1.  

 

 

 

 

 

CURSOS ALUNOS % 

FÍSICA 29 18% 

TECNOL. ALIMENTOS 15   9% 

ENFERMAGEM 53 32% 

HISTÓRIA   7 4% 

DIREITO   9 6% 

ECONOMIA 10 6% 

MEDICINA 
COLETIVA   9 6% 

POLEDUC 24 15% 

COMUNICAÇÃO 
SOCIAL   7 4% 

                                               

TOTAL      163 100 
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Gráfico 1 – Conhecimento do acervo de livros eletrônicos disponibilizados pela UFC 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base no gráfico 1, observa-se que houve alteração de resposta (Sim; Sim, mas 

nunca acessei e Não). Analisando as respostas dos 163 discentes, chegou-se à conclusão que 

mais da metade da população investigada não tem conhecimento desse acervo disponibilizado 

pela UFC, pois 60% responderam “Não”, 34% responderam “Sim”, enquanto que 6% 

responderam “Sim, mas nunca acessei”.  

Ainda nessa categoria, buscou-se identificar que fatores têm contribuído para que essa 

população investigada desconheça essa coleção. Do mesmo modo anterior, apresentou-se aos 

investigados que desconhecem a disponibilidade desse acervo uma lista de opções solicitando 

que apontassem aquelas cujos fatores mais contribuíam para tal fato. A alternativa mais 

assinalada foi a “fragilidade da instituição na divulgação dos livros eletrônicos pela Biblioteca 

Universitária”, com 47% dos discentes. Veja-se o gráfico 2.  

Gráfico 2 – Fatores que contribuem para o desconhecimento dos livros eletrônicos 

   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Além da fragilidade na divulgação, apontada pelos respondentes, também merece 

destaque a resposta que contempla a “falta de divulgação por parte dos professores”, com 

24%. Isso demonstra a necessidade de uma interação maior entre a Biblioteca Universitária, 

professores e estudantes dos programas de Pós-Graduação. Outro fator evidenciado foi “não 

se sente motivado para buscar informações”, por 16% dos discentes.  

Ainda na mesma linha, foi perguntado aos discentes que participaram do estudo 

empírico e que têm conhecimento desse acervo como tomaram ciência deste. 

Gráfico 3 – Meio através do qual os discentes tomaram conhecimento dos livros eletrônicos 

  
 Fonte: Dados da pesquisa. 

Pode-se notar que a resposta mais predominante nessa amostra foi aquela referente ao 

site da UFC, com 58% do total, seguida de amigos e professores, ambos com 11%. Na 

realidade, esperava-se que houvesse maior divulgação desse acervo por parte dos professores 

e orientadores.  

Observando as respostas entre os discentes que têm conhecimento dos livros 

eletrônicos com as respostas dos discentes que não têm conhecimento desse acervo (gráficos 

2 e 3),  nota-se certa disparidade, pois os  discentes que conhecem o acervo responderam ter  

tomado ciência desse acervo pelo site da UFC, enquanto, no gráfico 2, os discentes que 

desconhecem esse tipo de acervo, em sua maioria, responderam não ter tomado conhecimento 

desse acervo devido à “fragilidade da instituição na divulgação dos livros eletrônicos por 

parte da Biblioteca Universitária”.  

 

c) Conhecimento sobre as estratégias de acesso e uso do acervo de livros 

eletrônicos da UFC  
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por meio da oferta de informações necessárias para o sucesso de suas pesquisas. Diante dessa 

realidade, buscou-se nessa categoria identificar o conhecimento que os participantes da 

pesquisa têm sobre as estratégias de acesso e uso de livros eletrônicos, conforme apresentado 

no gráfico 4.  

Gráfico 4 – Sabem como ter acesso e uso 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra analisada 71% responderam saber como ter acesso e utilizar estes livros no 

acervo da UFC, enquanto 39% responderam não saber.  

Questionou-se também aos discentes qual o principal motivo que os levou a utilizar o 

livro eletrônico. Para a obtenção das respostas foi feito uma lista de itens para que marcassem 

o que mais lhes convinha. 

Gráfico 5 – Principal motivo de utilização dos livros eletrônicos pelos discentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Dos 40 discentes questionados, os resultados indicam que houve um maior percentual 

de respostas nas duas categorias: “Por ser gratuito pelo portal da UFC”, com 27%; e “ampla 

disponibilidade”, por 21% dos sujeitos. Nota-se que o motivo: “gosta mais de ler em obra 

eletrônica” não foi citado por nenhum respondente.  

Nesse próximo seguimento, os atores interrogados são discentes dos programas de 

Pós-Graduação que não têm conhecimento dos livros eletrônicos comprados e 

disponibilizados pela UFC. A eles foi perguntado se gostam de ler em ambiente virtual, uma 

vez que esse ambiente parece já fazer parte do cotidiano dessa comunidade.  Como pode ser 

observado no gráfico 6, a maioria dos questionados respondeu sim para tal questão.  
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Gráfico 6 – Discentes que não têm conhecimento do acervo de livros eletrônicos na UFC, mas gostam de 

ler em ambiente virtual 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

              A maioria dos atores questionados que não têm conhecimento do acervo de livros 

eletrônicos disponibilizados pela UFC responderam que gostam de ler em ambiente virtual.  

Neste mesmo entendimento, foi perguntado a estes mesmos respondentes se além de 

gostar de ler já tinham feito alguma pesquisa em ambiente virtual. A maioria deles afirmou 

que sim. Veja no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Discentes que não têm conhecimento do acervo de livros eletrônicos comprados pela UFC, mas 

que leem e fazem pesquisas em ambiente virtual 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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interesse destes pelo livro impresso. Mesmo que o gráfico 7 demonstre que 95% dos 

respondentes tenham afirmado que leem e fazem pesquisas em ambiente virtual, o gráfico 8 

demonstra suas preferências pelo livro impresso.  

Gráfico 8 – Preferência pela leitura impressa, eletrônica ou ambas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa análise fica explícito que a maioria dos discentes, com 70%, tem preferência 

pelo livro impresso. Sabemos, pela literatura, que os motivos para a baixa aceitação do livro 

eletrônico podem ser vários: leitura lenta e cansativa, desconforto da leitura em tela, 

necessidade da disponibilidade de aparelhos tecnológicos, entre outros.  

 

d) Hábito de uso dos livros eletrônicos em suas atividades acadêmicas e de 

pesquisa 

Nessa caracterização, foi indagado aos discentes que têm conhecimento dos livros 

eletrônicos disponibilizados pela UFC quantos livros eletrônicos da Instituição eles haviam 

utilizado nos últimos meses. As respostas encontram-se no gráfico 9. 

 Gráfico 9 – Número de livros utilizados 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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necessidades de seus cursos; em razão de o acervo ter sido adquirido como projeto piloto (sem 

a participação dos professores); ou simplesmente resistência ao novo. Para ratificar esse 

entendimento seguem algumas justificativas:  

Prefiro os livros impressos, pois não consigo ler em um tablet. ( E.1)  

A língua e acesso à internet. (E.2) 

Resistência à mudança de hábito. (E.3) 
Resistência de alguns professores, principalmente os mais maduros, que ainda não 

têm familiaridade com eles e com a internet. (E.4) 

 

Perguntou-se ainda aos inquiridos que têm conhecimento dos livros eletrônicos na 

UFC qual o grau de familiaridade com essa mídia. As respostas evidenciam certo equilíbrio 

entre “familiar”, com 35%, e “pouco familiar”, com 32% dos respondentes. Os resultados 

podem ser mais bem visualizados no gráfico 10. 

Gráfico 10 – Grau de familiaridade dos discentes que têm conhecimento do acervo de livros eletrônicos 

comprados e disponibilizados pela UFC  

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os achados da pesquisa evidenciam que, mesmos estando em um século em que as 

tecnologias se renovam e se multiplicam todos os dias, os investigados ainda não se tornaram 

tão familiarizados com os livros eletrônicos como se esperava, com apenas 18% dos 

respondentes se dizendo muito familiar a este tipo de mídia. 
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bibliografias.  
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de suas disciplinas. Os resultados desses achados evidenciam, com 73%, que os professores 
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estará investindo grandes recursos financeiros e o retorno será insignificante.  

 

e) Importância e satisfação do uso dos livros eletrônicos comprados e 

disponibilizados pela UFC. 

Nessa característica foi perguntado aos discentes que têm conhecimento do acervo de 

livros eletrônico na UFC qual o grau de importância desse acervo para eles. Nesse quesito, 

também se levaram em consideração outros aspectos, como a leitura e uso para pesquisas. Os 

resultados da pesquisa apontam que para estes inquiridos o acervo de livros eletrônicos é 

importante (38%) ou muito importante (39%) conforme o gráfico 11. 

Gráfico 11 – Grau de importância de acervo eletrônico para os discentes que conhecem o acervo 

comprado e disponibilizado pela UFC 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se no gráfico acima que o grau de importância do acervo de livros eletrônicos 

para os discentes que conhecem a disponibilidade desses livros tem quase os mesmos graus: 

tanto para “muito importante” com 39% como para importante com 38%, ficando o grau 

pouco importante com 23%. Possivelmente, para esses pesquisados, o manuseio pelo 

computador vai oportunizar a interatividade na busca de conteúdos. 

Nessa mesma ideia, questionou-se também se os discentes que desconhecem o acervo 

de livros eletrônicos da UFC consideram importante este tipo de acervo. 

Gráfico 12 – Importância de acervo eletrônico para docentes e discentes que desconhecem o acervo 

comprado e disponibilizado pela UFC 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa análise pode-se ver que, entre os discentes que desconhecem o acervo de livros 

eletrônicos, o grau de importância que prevaleceu foi o “muito importante” com 49%, logo 

em seguida o “importante” com 40%, ficando “pouco importante” com apenas 11%. Pode-se 

salientar que os discentes que desconhecem o acervo de livros eletrônicos acham este tipo de 

acervo mais importante que os que têm conhecimento desse acervo. 

E por último foi perguntado aos investigados (que têm conhecimento dos livros 

eletrônicos disponibilizados pela UFC) qual o grau de satisfação destes com este acervo. 

Gráfico 13 – Grau de satisfação dos discentes que têm conhecimento dos livros eletrônicos comprados e 

disponibilizados pela UFC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Neste gráfico evidencia-se como os estudantes dos programas de Pós-Graduação estão 

pouco satisfeitos com este tipo de acervo (47% dos questionados).  
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A intenção desta pesquisa foi trazer questões que suscitam um aspecto importante da 

avaliação aplicada ao contexto do acervo de livros eletrônicos comprados e disponibilizados 
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desta pesquisa, levando em consideração seus objetivos específicos.  

No objetivo que buscou identificar o grau de conhecimento dos estudantes de pós-

graduação da UFC sobre a existência dos livros eletrônicos comprados e disponibilizados pela 

UFC nos cursos por eles contemplados, ficou evidente que a maioria dos discentes que 

participaram da pesquisa respondeu não conhecer este acervo, embora tal coleção já conte 

com mais de 8000 títulos. Ainda nesse objetivo, ficou evidente que os fatores que mais 

influenciaram para o conhecimento e uso desse acervo foram: a gratuidade pelo portal da 

UFC, a ampla disponibilidade e a praticidade.  

Com relação ao objetivo de verificar se os discentes de pós-graduação da UFC 

conhecem as estratégias de acesso e uso do acervo de livros eletrônicos a eles destinados, os 

achados da pesquisa evidenciaram que os discentes, em sua maioria, sabem como ter acesso e 

como usar este acervo.  

Quanto ao objetivo de investigar se discentes têm o hábito de usar os livros eletrônicos 

em suas atividades acadêmicas, verificou-se que mais da metade desse público nunca utilizou 

um livro do acervo eletrônico. Os fatores apontados para isso foram: falta de conhecimento do 

acervo; o fato de os livros eletrônicos não contemplarem as necessidades dos cursos; 

insegurança quanto ao conteúdo e a relação de afetividade e prazer proporcionada pelo livro 

impresso. 

De posse desses resultados pode-se inferir que, embora já exista uma divulgação 

desses livros, muito ainda precisa ser feito. Isso, talvez, possa ser resolvido por meio de uma 

campanha envolvendo Biblioteca, professores e alunos. Outra proposta seria tornar o acervo 

de livros eletrônicos mais atraente, comprando livros que realmente supram as necessidades 

dos usuários, para que eles passem a vê-lo como mais uma fonte de informação para suas 

pesquisas.  

Em que concerne ao objetivo de averiguar se os professores de pós-graduação da UFC 

indicam livros eletrônicos em suas bibliografias, ficou evidente que essa prática ainda não se 

configura efetivamente no âmbito da UFC. Neste item, pode-se levar em conta que, sendo 

essa a primeira compra para um projeto piloto experimental, não tenha havido uma consulta 

prévia aos docentes sobre suas bibliografias, o que revela a necessidade de uma participação 

mais efetiva por parte dos professores na próxima compra. Acredita-se que uma ação 

importante nesse aspecto seria que a Política de Formação e Desenvolvimento de Acervo do 

Sistema de Bibliotecas da UFC também fosse adotada na aquisição desses livros.  
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O último objetivo analisado foi a importância e a satisfação no uso dos livros 

eletrônicos dos acervos da UFC nas atividades acadêmicas nos programas de pós-graduação. 

A análise evidenciou que o grau de importância para os discentes que não conhecem o acervo 

da UFC foi maior do que para os que conhecem este acervo.  Quanto ao quesito satisfação, 

47% dos sujeitos investigados responderam estar pouco satisfeitos com o acervo de livros 

eletrônicos. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a falta de conhecimento, hábito e uso seja 

provocada pelos seguintes fatores:  

a) o fato mais preponderante de todos foi de o público ter resistência ao novo: não 

querer “trocar o cheiro do papel” por um “livro inodoro como o eletrônico”; 

b) o fato de os livros eletrônicos não serem específicos para as áreas de atuação 

dos investigados, que, por isso, não sentem necessidades nem motivação para pesquisá-los; 

c) o fato de não constarem em suas bibliografias;  

d) a falta de uma divulgação mais expressiva por parte da instituição, para chamar 

a atenção de toda a comunidade universitária para essa nova mídia disponibilizada pela UFC.  

e) a necessidade de o livro eletrônico precisar de uma ferramenta para o acesso.  

Portanto, considera-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, pois os fatores 

que mais contribuíram para sua realização podem ser analisados e revertidos a favor desse 

acervo. 
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