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RESUMO 

 

Aborda a realidade informacional dos discentes dentro da universidade, tendo como campo de 

estudo o departamento de Ciências da Informação (CI), da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), onde foram investigados os alunos formandos do curso de Biblioteconomia, 

abordando suas características sociais e suas demandas informacionais, envoltos nos seus 

estudos e trabalhos acadêmicos. Investigou-se essa realidade com um olhar crítico das práticas 

informacionais dos discentes que estão inseridos no universo das tecnologias da informação e 

das unidades de informação dentro do campus da UFC. Desta forma, o estudo teve como 

objetivo geral analisar as demandas informacionais dos discentes relacionadas aos acessos e 

usos da informação no âmbito universitário, com foco específico em identificar o grau de 

conhecimento dos canais de acesso e usos informacionais disponibilizados pela universidade; 

definir os acessos e usos mais relevantes para essa comunidade; compreender, também, o 

papel desempenhado pelos docentes nas demandas informacionais desenvolvidas por esses 

alunos. Para este trabalho, foram utilizadas as ferramentas metodológicas descritivas, com 

abordagem indutiva, através de coleta de dados quantitativa e qualitativa. Os resultados 

alcançados permitiram compreender parte da realidade dos acessos e usos informacionais na 

universidade e que, em certo grau, mostraram alguns canais desconhecidos dos discentes; e, 

também, revelou o significativo uso das tecnologias de informação, em especial os 

dispositivos móveis, assim como, observações necessárias para avançar ainda mais.  

 

Palavras chave: Demanda informacional; Acesso e uso da informação; Dispositivos móveis; 

Reprografias; Portais digitais; Repositórios digitais; Ciência da Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Aborda la realidad informativa de los estudiantes dentro de la Universidad, tomando como 

campo de estudio el Departamento de Ciencia de la Información (CI) de la Universidade 

Federal de Ceará (UFC), donde se investigaron los alumnos egresados del curso de 

Biblioteconomia, Abordar sus características sociales y sus exigencias informativas envueltas 

en sus estudios y trabajos académicos. Así, se investigó esta realidad con una mirada crítica a 

las prácticas informativas de los estudiantes que se insertan en el universo de las tecnologías 

de las unidades de información dentro del campus de UFC. De esta manera, este estudio se 

pretendió como objetivo general analizar las demandas informativas de los estudiantes 

relacionados con los accesos y usos de los datos en la Universidad, con especial énfasis en 

identificar el grado de conocimiento de los canales de acceso y usos Información 

proporcionada por la Universidad; Definió el acceso y los usos más relevantes para esta 

comunidad; También entendió el papel desempeñado por los maestros en las demandas 

informativas desarrolladas por estos estudiantes. Para este trabajo se utilizaron las 

herramientas metodológicas descriptivas, con aproximación inductiva, a través de la 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados obtenidos permitieron 

entender parte de la realidad de accesos y usos informativos en la Universidad y que, hasta 

cierto punto, algunos canales son desconocidos para los estudiantes, también, reveló el uso 

significativo de las tecnologías de Información, especialmente el dispositivo móvil, así como 

las observaciones necesarias para avanzar más.   

 

Palabras clave: Demanda informativa; Acceso y uso de la información; Dispositivo móvil; 

Portal de internet; Repositorio institucional; Ciencia de la Información. 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01  - Aplicativo .Periódico da Capes para dispositivos móveis.......................... 30 

Figura 02  - Buscador do Dot. Lib. para as editoras Atheneu e Zahar............................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01   - Gastos com fotocopias em reprografias...................................................  40 

Gráfico 02   - Grau de conhecimento do Dot. Lib.......................................................... 41 

Gráfico 03   - Relevância dos acessos e usos da informação do Dot. Lib...................... 42 

Gráfico 04   - Relevância dos acessos e usos informativos pela Internet (Buscador)… 43 

Gráfico 05   - Relevância do acesso e uso no smartphone............................................. 44 

Gráfico 06   - Acesso e uso informacionais do Dot. Lib. utilizados pelo docente......... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01   - Modelo de questionário usado na pesquisa................................................ 37 

Tabela 02   -  Gastos dos discentes com acesso e uso da informação.............................. 39 

Tabela 03   - Grau de conhecimento dos acessos e usos informacionais........................ 41 

Tabela 04   - Relevância dos acessos e usos informacionais.......................................... 43 

Tabela 05   - Docente e as demandas informacionais dos alunos................................... 46 

Tabela 06   - Cruzamento para comparação de dados..................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1    INTRODUÇÃO............................................................................................... 13 

2 SOBRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.................................................... 16 

2.1 Demandas e práticas informacionais............................................................. 19 

2.2 Demandas e práticas informacionais em rede.............................................. 19 

3 ESTRUTURA INFORMACIONAL.............................................................. 22 

3.1 Avanços históricos............................................................................................ 22 

3.2 Acessos e usos da informação na BCH/UFC................................................. 23 

3.3 Reprografia....................................................................................................... 26 

3.4 Portal de Periódicos CAPES .......................................................................... 29 

3.5 Portal UFC Dot Lib.......................................................................................... 31 

3.6 Dispositivos moveis.......................................................................................... 32 

4 METODOLOGIA............................................................................................   34 

4.1 Campo de estudo..............................................................................................   35 

4.2 Instrumento de coleta de dados......................................................................   36 

4.3 Procedimento de análise de dados.................................................................. 37 

5 ANÁLISE DOS DADOS.................................................................................. 39 

5.1 Renda dos discentes e seus gastos................................................................... 39 

5.2 Grau de conhecimento dos canais de informação......................................... 40 

5.3 Relevância dos acessos e usos da informação................................................ 42 

5.4 Relevância do smartphone............................................................................... 44 

5.5 Docente e as demandas informacionais dos alunos....................................... 45 

6 CONCLUSÃO.................................................................................................. 49 

 REFERÊNCIA................................................................................................. 50 

 APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS FORMANDOS 

DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO SOBRE 

ACESSO E USO DA INFORMAÇÃO........................................................... 

54 

 APÊNDICE B – GRÁFICO COMPLETO DAS RESPOSTAS DA 

PESQUISA SOBRE ACESSO E USOS DA INFORMAÇÃO NA 

UFC................................................................................................................... 

57 

 

 

 



13 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

A realidade de acessos e usos informacionais transformam-se frente às 

necessidades dos estudantes universitários. Isso ocorre em razão da existência de vários meios 

de acesso à informação.  

A comunidade universitária tem à sua disposição os mais variados meios de 

acesso e uso da informação, através de múltiplos canais e suportes, seja em unidades de 

informação como bibliotecas, reprografias (conhecidas como “xerox” no ambiente da 

universidade), internet ou em outros canais.  

Assim, a comunidade discente universitária tem diferentes maneiras para suprir 

suas necessidades informacionais. Uma das questões que orienta este trabalho diz respeito à 

tentativa de identificar, analisar e compreender não somente as necessidades de informação 

dos discentes que buscam uma graduação – em particular, o curso de Biblioteconomia –, mas, 

também, entender as mudanças acarretadas por esse contexto informacional. Acrescentou-se, 

ainda, como um dos problemas a serem considerados, as consequências para essa comunidade 

universitária em não conhecer ou não utilizar o conjunto de meios de acesso e uso da 

informação existente no ambiente universitário.  

Este estudo tem como justificativa entender a realidade dessas novas demandas 

informacionais de maneira sistemática, propondo-se a fazer uma relação das teorias 

vivenciadas pelos estudantes do curso de Biblioteconomia, os quais se inserem, também, no 

campo da Ciência da Informação, sobretudo porque têm no acesso e uso da informação, um 

de seus objetos de estudo.  

Nessa perspectiva, deve-se considerar que ao fazer uma pesquisa por este viés, 

está observando a própria ação biblioteconômica e suas respostas aos problemas do homem 

no que concerne ao trato da informação. Assim, é importante sensibilizar, cada vez mais, a 

sociedade para a importância da questão, atraindo, também, o interesse de órgãos 

governamentais, pois, mesmo que esses acessos e usos sejam fáceis e, de certa forma, 

ilimitados, como acontece nos dias atuais, há alunos que não têm conhecimento deles ou não 

utilizam suas potencialidades no aprimoramento de sua formação acadêmica. Portanto, 

discorrer sobre isso interessa não apenas àqueles que estão diretamente envolvidos na 

presente pesquisa, mas a comunidade universitária, em âmbito geral. 

Outro ponto a ser levado em conta, nesta justificação, está relacionado à estrutura 

informacional da universidade – no caso deste trabalho, a Universidade Federal do Ceará. 

Entende-se estrutura informacional como a reunião de canais ou meios de acesso à 

informação, sejam esses canais unidades físicas ou portais digitais, para atender às 
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necessidades informacionais daqueles que têm envolvimento ou relação direta com a 

universidade. Ou seja, neste trabalho, trata-se acerca de demandas informacionais que aludem 

a essa estrutura e que, por conta disso, contribuem de alguma forma para que se possa 

conhecer a realidade a qual aqui se debruça, ou, pelos menos alguns elementos dessa 

realidade, os quais são explicitados pelo viés dos discentes pesquisados. 

É necessário ressaltar que o estudo das demandas informacionais dos discentes do 

curso de Biblioteconomia envolvem tanto o acesso e uso dos meios informacionais, como a 

sua relação com esses meios – inclusive em sala de aula, junto aos professores.   

As demandas informacionais avançaram ao longo da história conjuntamente com 

as mudanças tecnológicas, sendo inegáveis as influências das técnicas para as atender às 

demandas informacionais e destas para o desenvolvimento da sociedade, desde a transmissão 

informal a processos formais de informação e comunicação, especialmente para a produção de 

conhecimento, através dos mais diferentes mecanismos de registro criados pelo homem. 

Portanto, os meios de acesso e uso da informação e suas técnicas são abordadas no presente 

estudo, também, para contextualizar o comportamento de quem as usam. Dessa forma, focou-

se na cultura informacional da universidade através de uma observação à luz das demandas 

informacionais dos alunos do curso de Biblioteconomia, da Universidade Federal do Ceará. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo principal: analisar o acesso e a 

disseminação de informações acadêmicas existentes, no ambiente universitário, de modo a 

mostrar algumas demandas informacionais dos discentes do curso de Biblioteconomia, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Sendo assim, destacam-se as características da 

realidade informacional dos discentes no que se referem às práticas adotadas para guiar a 

realização de seus estudos e trabalhos acadêmicos, levando-se em conta aquelas que fossem 

comuns, a maioria.  

Desta forma, sintetiza-se o objetivo geral deste trabalho na seguinte perspectiva: 

realizar uma pesquisa junto à comunidade discente para analisar a realidade das demandas 

informacionais relativas aos acessos e usos da informação. Tendo os seguintes objetivos 

específicos: a) identificar o grau de conhecimento dos discentes quanto aos canais de acesso e 

usos da informação nos meios físicos e digitais disponibilizados pela universidade; b) definir, 

dentre os acessos e usos informacionais dos acervos da BCH/UFC, dos serviços de 

reprografia, Portal de Periódico CAPES e UFC Dot lib, os quais foram os mais relevantes 

para a realização de estudos e trabalhos acadêmicos feitos pelos discentes; e, c) verificar, 

junto aos alunos formandos, o papel desempenhado pelo professor no tocante às demandas 

informacionais desenvolvidas pelos alunos no ambiente acadêmico. 
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Assim, a apresentação do trabalho está dividida de forma que o primeiro capítulo 

fosse a introdução, seguido do referencial teórico. No referencial teórico, encontra-se os 

capítulos dois e três, sendo o dois referente às generalizações da prática informacional, 

abordando os usos e acessos da informação, conjugando as dinâmicas sociais com os 

desenvolvimentos técnicos da atualidade; no três, encontram-se as particularidades da 

estrutura informacional, ou especificamente, a realidade técnica que envolve as demandas 

informacionais, em que, também, contextualiza-se com a Ciência da Informação e a gestão 

organizacional dessa estrutura informacional, disponibilizada pela Universidade Federal do 

Ceará, como a BCH/UFC, Portal CAPES, UFC Dot lib, etc.  

No quarto capítulo, está descrita a metodologia empregada para este estudo, na 

forma de pesquisa descritiva com víeis explicativo, que fez uso de técnicas padronizadas de 

coletas de dados. Além de ser indutiva, partiu-se dos resultados particulares e, depois, 

empregou-se a generalização da estrutura informacional como um todo. Abordando, ainda, o 

campo de estudo entre muros do Departamento de Ciência da Informação, da Universidade 

Federal do Ceará, especialmente estre os formandos do curso de Biblioteconomia, envolvendo 

os discentes formandos. Além de especificar o instrumento utilizado para a coleta dos dados. 

No quinto capítulo, está a análise dos dados, em que, inicialmente, investigou-se 

as características sociais dessa comunidade, sua renda e despesas financeiras para seus 

estudos e trabalhos acadêmicos, com a finalidade de responder aos objetivos específicos 

traçados na pesquisa. Na conclusão, encontram-se, ressaltados, as constatações, o alcance e as 

consequências obtidas da análise dos dados da pesquisa, destacado os principais pontos 

observados e sua relevância no estudo, além de indicar sugestões que podem ser feitas para 

avançar, ainda mais, nas competências dos acessos e usos informacionais dos discentes dentro 

da instituição. 
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2 SOBRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Quando se fala em origem de algo, logo, entende-se que se refere a um ponto 

inicial, a um começo, ou que vem de uma continuidade no tempo, no espaço, que teve uma 

procedência, como em um rio com sua nascente. Entretanto, falar em origem da informação 

não é tão simples, as complicações aumentam, pois entra-se na subjetividade, naquilo que é 

originado na relação do indivíduo cognitivo com a cultura que o envolve: em uma pequena 

representação emitida encontra-se no receptor a singeleza da interpretação. Dentre as diversas 

interferências pode-se arguir que é uma soma de partes, de fragmentos, de imagens 

construídas na mente, nas quais se constitui uma informação que ocasiona a comunicação e o 

conhecimento. Bérgson (2011) faz referência a essa soma de imagens, argumentando que a 

mente racionaliza e entende de forma incompleta a representação de algo, que ele denomina 

de matéria, através de um conjunto de imagens interiorizada em um indivíduo com uma 

interpretação única da matéria que o rodeia.  

 

A matéria, para nós, é um conjunto de “imagens”. E por “imagem” entendemos uma 

certa existência que é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, 
porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa – uma existência situada 

a meio caminho entre a “coisa” e a “representação”. Essa concepção da matéria é 

pura e simplesmente a do senso comum. Um homem estranho às especulações 

filosóficas ficaria bastante espantado se lhe disséssemos que o objeto diante dele, 

que ele vê e toca, só existe em seu espírito e para seu espírito, ou mesmo, de uma 

forma mais geral, só existe para um espírito, como o queria Berkeley. Nosso 

interlocutor haveria de sustentar que o objeto existe independentemente da 

consciência que o percebe. Mas, por outro lado, esse interlocutor ficaria igualmente 

espantado se lhe disséssemos que o objeto é bem diferente daquilo que se percebe, 

que ele não tem nem a cor que o olho lhe atribui, nem a resistência que a mão 

encontra nele. Essa cor e essa resistência estão, para ele, no objeto: não são estados 
de nosso espírito, são os elementos constitutivos de uma existência independente da 

nossa (BÉRGSON, 2011). 

 

Institucionalizar uma informação, ou uma imagem do espírito é improvável, pois 

é única em cada indivíduo, com suas características e peculiaridades próprias; da mesma 

forma a significação para Peirce (2005), pois aquilo que representa algo para alguém pode ser 

diferente para outrem. Entretanto, para remediar isso foi criado o sistema linguístico para 

impor o significado, significado institucionalizado, sobre a significação ou imagem aferida 

pelo espírito. Pode-se conferir na colocação feita por Teixeira Coelho Netto (2003): 

 

A significação de um signo não deve ser confundida com o significado desse mesmo 

signo. O significado é o conceito ou imagem mental que vem na esteira de um 

significante, e significação é a efetiva união entre um certo significado e um certo 

significante. [...] Em outras palavras a significação de um signo é uma questão 

individual, localizada no tempo e no espaço, enquanto o significado depende apenas 

do sistema e, sob esse aspecto, está antes e acima do ato individual. 
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Assim, a “coisa”, o objeto, a imagem, o significante tem, em si mesmos, uma 

representação e é por meio de uma lógica sistemática que possibilita gerar significado. Mas, 

nunca essa representação, ou qualquer outra técnica de comunicação, em um sistema, é 

perfeita, como pode ser observado na Teoria Matemática da Informação, de Shannon; Weaver 

(1969). Entretanto, a entropia deverá ser amenizada através de um sistema informacional mais 

próximo possível da representação da significação. O mais perto que chegou disso, foi através 

do registro em documentos, entendido como toda transmissão em suporte informacional, seja 

em um arquivo, em um livro, em um jornal, em um monumento, em bits, etc. os quais são 

processados em sistemas de informação voltados para acessos e usos informacionais. 

Portanto, origina-se, assim, o instituto do documento e desde sua utilização são elaborados 

meios de melhor os utilizar, como também, os métodos organizacionais que para eles se 

destinam.  

Compreende-se que qualquer argumento que tente modificar esse sistema, 

encontrará uma oposição bem articulada, pois veem nos seus processos informacionais uma 

institucionalização histórica. Dessa forma, estão delimitados nas suas técnicas, tornando-se 

quase irrefutáveis as teorias que as sustentam. Como também, eles têm uma função delimitada 

pelo físico e, portanto, dependente quase exclusivamente das estruturas e culturas que 

derivaram dele. Os documentos são considerados como únicos e não apenas como 

informação, ou seja, não há como negar a importância e a “supremacia” do suporte, inclusive 

por razões históricas.  

Entretanto, muitos querem discutir criticamente os paradigmas que os 

constituíram, afinal, as informações que são utilizadas fazem parte de uma estrutura maior e 

mais complexa, ligadas a empresas, governos, sociedades, culturas, etc. Especialmente agora, 

pelas tecnologias da informação e comunicação, cuja importância não está somente no 

suporte, mas no significado contido na informação e maximizado pelo uso que se faz desse 

significado. O primordial é a informação, independente onde esteja, ou do seu suporte. Porém, 

não se refere ao fim de sistemas ou processos dentro das unidades de informação, ou mesmo 

ao fim do suporte tradicional, mas ao entendimento que as tecnologias da informação 

possibilitaram uma dinamicidade que minimizou a importância do suporte.  

Iniciativas argumentativas que se apresentam como modificadoras dessa 

institucionalização do documento e seus processos são apresentadas como estratégias de 

sobrevivência organizacional através da utilização da informação como significado. Choo 

(2013) entende que é na busca do significado da informação; na geração de conhecimento por 
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meio dessa informação com significado; além dos processos que envolvem essa informação, 

que está o futuro das organizações.  

Através dessas observações, entre outras, que a Ciência da Informação constrói o 

seu significado, pois não se detém a estudar apenas processos organizacionais, mas, para além 

disso, tenta compreender e resolver as demandas informacionais dos indivíduos e a melhor 

forma das estruturas organizadas de informação darem respostas. Assim, ao pesquisar os 

comportamentos e as demandas informacionais dos indivíduos, permite-se conhecer a 

realidade e, com isso, aperfeiçoar as estruturas institucionalizadas de informação, como 

ferramentas eficazes para mudanças efetivas.  

Convém destacar, que é do interesse dos operadores da Ciência da Informação a 

investigação ligada às demandas e práticas informacionais, desde a geração, aos canais de 

transmissão e ao uso da informação em todos os seus aspectos. Pois são fatores dominantes na 

Ciência da Informação, os aspectos informacionais físicos, sociais e cognitivos. Físico: 

quando relacionado aos acessos à informação; sociais e cognitivos: quando relacionados ao 

uso da informação. 

 

A Ciência da Informação se preocupa com os princípios e práticas da produção, 

organização e distribuição da informação. Assim como com o estudo da informação 

desde sua geração até a sua utilização, e a sua transmissão em uma variedade de 

formas através de uma variedade de canais (BARRETO, 1997, p. 4). 
 

E, acrescenta-se ainda, a observação feita por (BORKO, 1968 apud 

SARACEVIC, 1996), que a Ciência da Informação tem contribuído para os estudos dos 

acessos e usos informacionais: 

 

CI é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as 

forças que governam seu fluxo, e os meios de processá-la para otimizar sua 

acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de conhecimentos relativos à origem, 

coleta, organização, estocagem, recuperação, interpretação, transmissão, 

transformação e uso de informação. Ela tem tanto um componente de ciência pura, 

através da pesquisa dos fundamentos, sem atentar para sua aplicação, quanto um 
componente de ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços. 

 

Responde assim, que o contexto do estudo feito aqui está relacionado à Ciência da 

Informação, enquanto conjugação de vários estudos, abordando não apenas processos técnicos 

da Biblioteconomia, mas questões subjetivas no contexto social e cognitivos do acesso e uso 

da informação, que permitem um amplo estudo das diferentes demandas e práticas 

informacionais.  
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2.1 Demandas e práticas informacionais 

 

As práticas informacionais, no ambiente multifacetado de acesso à informação, 

permitem aos usuários dar significado à informação, quase sempre, sem a interferência de um 

mediador profissional da informação, modificando constantemente sua cultura, produzindo 

novos paradigmas. Definitivamente, não se trata de concorrência de meios de acesso, mas de 

como o mediador da informação coloca-se nesta realidade, pois tudo se trata em encontrar a 

informação e seu significado, com ou sem um intermediário. Assim, essa prática livre pode 

enriquecer e complementar, em qualidade, a ação de busca de um internauta, por exemplo, 

torná-lo autônomo, em que, na sua busca solitária da informação, em um ambiente interativo, 

culmine na excelência do seu processo em redução de tempo; da totalização da busca; 

refletindo na eficiência da sua produção. Ou seja, práticas informacionais, que geram uma 

nova cultura, ou novos paradigmas, que devem ser observados pelo mediador.  

Entretanto, nem todos adquiriram essa aptidão para tal realização. E, para alcançar 

esse nível de resultado informacional, é essencial um profissional da informação que o guie, 

ou instrua-o para atingir a informação, e que esta, tenha o devido significado esperado. Assim, 

um paradigma de práticas informacionais que faz do profissional da informação, um auxiliar 

de pessoas e não de acervo, mesmo que esse acervo esteja em rede. 

 As práticas informacionais não se caracterizam no acervo, nem nos processos 

metódicos de organização, mas na relação dos indivíduos com a informação, de forma que os 

processos são flexíveis a este indivíduo, o qual pode modificá-lo como lhe prouver. Nessa 

dinamicidade, o indivíduo, constrói suas próprias práticas informacionais. Cabendo ao 

profissional da informação, a partir dos estudos sobre essas novas práticas informacionais, 

modificar, ou adaptar processos. Ou seja, estudos de práticas informacionais na perspectiva da 

Ciência da Informação, propõem-se um olhar sobre a realidade informacional dos indivíduos 

para aperfeiçoar os acessos e usos da informação.  

 

2.2 Demandas e práticas informacionais em rede. 

 

Um ponto importante a ser considerado é o ambiente interativo em rede, que é um 

sistema que se estrutura na interligação de dois ou mais computadores e similares, como o 

smartphone, formando a web. A internet é a maior rede dessas máquinas do mundo, com 

possibilidade de acesso remoto, capaz de permitir a comunicação e compartilhamento através 
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de intercâmbio de dados. Esse sistema serve como modelo simplificativo para descrever a 

estrutura informacional e práticas informacionais que se tem constituído atualmente. 

Para entender este estudo sobre as práticas informacionais, conceitua-se seu 

entendimento a partir da organização em rede, observando o emaranhado de interligações de 

informações que o sujeito participa e que o coloca como demandante de sua própria ação 

informacional. Embora as práticas informacionais manifestem-se de diferentes formas, seja na 

internet, seja na universidade, seja na vida cotidiana, elas são características explicitadas no 

indivíduo e não no ambiente. Onde, dois indivíduos podem ter comportamentos diferentes, 

apesar das mesmas influências de um ambiente especifico, o qual, também é determinante. 

 

Disso decorre a necessidade de se levar em conta a dimensão relacional da 

informação, dirigindo o olhar para o seu contexto de produção, consumo, uso e 

circulação, assumindo que sua existência, manutenção ou reformulação depende dos 

indivíduos, do contexto e dos meios que a estruturam (TABOSA, NUNES; 

TAVARES, 2016). 
 

Os estudos das práticas informacionais debruça-se, também, em observar essas 

interligações, pois compreende que as práticas informacionais são interações significativas 

com os variados acessos e usos de informação, especialmente, na relação ampla com a cultura 

informacional que rodeia o sujeito. Onde, os estudos realizados em cima das práticas 

informacionais, pelo qual sistema de informação são criados, devem também reconhecer os 

meios onde as práticas informacionais estruturam-se. 

As práticas informacionais são mutáveis, porque existe uma relação dinâmica com 

estruturas informacionais e com as práticas sociais causadoras de metamorfoses na própria 

cultura informacional do indivíduo. Silva e Nunes (2014) conceituaram a relação da 

informação ligada às práticas sociais ao observarem que ocorrem uma transformação, - muitas 

vezes, associadas ou não às estruturas e processos informacionais - pois constituem, também, 

o modo como o indivíduo, através de suas experiências na sua vida cotidiana, desenvolve-se. 

 

A informação está diretamente ligada às práticas sociais, engendrando uma 

experiência duplamente mediada. Ela não começa, tampouco se encerra num espaço 
particular, mas está além, pois implica movimentos descontínuos de significação e 

ressignificação. Assim, faz-se necessário um afastamento de toda a ideia de 

informação que a tem como algo neutro ou exclusivamente subordinado aos 

sistemas técnicos, para se considerar os aspectos socioculturais que a constituem; 

isto porque qualquer transformação ou permanência de uma prática social configura-

se antes como uma atividade sensível à sociedade e à cultura (SILVA, NUNES, 

2014).  
 

Fica especificado as diversas facetas que agem nas práticas informacionais, 

podendo ser entendida como uma rede de interferências que constituem essas práticas.  Sendo 
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assim, um olhar debruçado para essa realidade, do ponto de vista dos que vivenciam essas 

práticas, não pode ser observada por um único viés, por um único meio de acesso e uso da 

informação. É daí que surge sua complexidade.  

Dessa forma, a exemplo desta pesquisa: as práticas informacionais observadas 

aqui, são as dos discentes formandos e pesquisadores da biblioteconomia que realizavam seus 

trabalhos acadêmicos. Demandas informacionais que determinaram suas práticas de acesso e 

uso da informação, tanto para aprendizagem, como para instrumentalização desse saber, 

mediante os variados usos da estrutura de informação da universidade. Ou seja, um olhar das 

práticas informacionais internalizadas culturalmente como fonte do saber e como instrumento 

para esse saber, restringido a um grupo com objetivos semelhantes e influências do mesmo 

ambiente. 

Não é um estudo de comunidade e nem das necessidades do usuário dessa 

comunidade, apesar que, pela abrangência terá implicações que orientem para o 

entendimento, também, dessa realidade, em razão de estarem imbrincados. Uma vez que se 

trata de como os indivíduos relacionam-se com a organização da estrutura informacional 

dentro do campus universitário em todas as suas formas, equivale entender, como a 

informação apresenta-se na perspectiva dos indivíduos e como eles reagem a ela. 

 
Embora a Ciência da Informação tenha se dedicado durante bastante tempo ao 

entendimento de problemas relacionados aos sistemas e serviços de informação, 

direcionando o foco de sua atenção às tecnologias voltadas à organização, 
processamento, tratamento e recuperação da informação, evoca-se aqui a atenção 

que também deve ser dirigida aos indivíduos, em especial, ao modo como eles se 

relacionam com esses processos, ressaltando a necessidade de uma noção de 

informação ampla (SILVA; NUNES, 2014). 
 

Assim, tenta-se interpretar esse relacionamento através das percepções que 

atentem para a realidade do acesso e uso da informação, envolvendo as ferramentas 

tecnológicas de informação e comunicação, abrangendo os sistemas e processos de acesso e 

uso da informação e os indivíduos pesquisados. Onde provocam modificações na relação do 

indivíduo com a estrutura informacional da instituição e dessa estrutura informacional para 

com esse indivíduo, os quais, necessariamente, ambos são parte deste estudo. Permitindo 

compreender as nuances das demandas informacionais.  
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3 ESTRUTURA INFORMACIONAL 

3.1 Avanços históricos. 

Antes de existirem demandas informacionais, ou acessos e usos da informação 

(pode-se entender acesso como os meios técnicos para se chegar a informação; por sua vez, 

uso compreende a ação cognitiva do indivíduo em relação à informação obtida), foi 

necessário que a informação estivesse registrada fisicamente, seja em tábuas de argila, livros, 

peles de animais e outros. Mesmo no início da história humana, quando predominava a 

comunicação de forma oral e os acessos à informação eram restritos à transmissão não 

registrada, fragmentos dessas informações chegaram até nós através de lendas e mitos, tendo 

significados importantes para a história humana. Entretanto, os primeiros registros 

encontrados foram os rupestres, gravado e/ou esgrafiado em rochas e cavernas por indivíduos 

de povos primitivos, modificando a tradição oral para a rica tradição do registro. 

Na história do mundo, a tradição da oralidade predominou como único meio 

informacional, até surgir a escrita e materiais adequados para se registrar o que se 

comunicava. Desde às tábuas de argila da Mesopotâmia, do papiro egípcio, do pergaminho ao 

papel como hoje é conhecido, houve imensas modificações nas demandas informacionais nas 

sociedades que as seguiram. O papel de procedência semelhante ao papiro, que é constituído 

por elementos fibrosos de origem vegetal barateou sua circulação juntamente com a imprensa 

de Gutenberg. Evoluindo para tecnologias de marcação, ou seja, desde o cinzel, a tipografia, 

até as modernas formas de impressão existentes nos dias atuais, como os registrados 

mecanicamente em bits. Todos, sem exceção, modificaram as demandas informacionais e suas 

culturas.  

Portanto, os ambientes de informação que possibilitaram o acesso à informação 

surgiram como necessidade de preservar o conhecimento adquirido, a partir de registros 

rupestres aos grandes arquivos informativos, dando origem às bibliotecas. Aliás, para alguns 

historiadores, como Martins (1996), a biblioteca existe antes do livro, e mesmo antes dos 

manuscritos. Inicialmente compreendidas como depósito, desenvolveram-se até adquirirem a 

forma como hoje são conhecidas. Dentre elas, considerada a mais importante de seu tempo, a 

biblioteca de Alexandria com um acervo compreendido por algo em torno de 500 mil volumes 

manuscritos do mundo antigo, contudo, com acesso exclusivo aos reis e eruditos encarregados 

de sua organização. A exemplo das demais bibliotecas que surgiram, desde as pequenas, ou 

importantes bibliotecas, até a de Aristóteles (384-322 a.C.), ou das bibliotecas de bastados 

romanos, no início do século I a. C. poucos tinham acesso às suas informações. Somente reis, 
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eruditos e alguns privilegiados. Contudo, só veio surgir uma biblioteca pública, no século II, 

em razão do aumento motivado pelas demandas informacionais que surgiram em busca de 

conhecimento. 

A relação da biblioteca com a educação deu-se de forma crescente. Iniciou-se com 

Aristóteles, no Liceu que fundou em Atenas, estabelecendo a primeira relação de práticas 

informacionais de aprendizes com um acervo bibliográfico. Tais práticas passaram pelas 

bibliotecas árabes, bibliotecas dos conventos e mosteiros na Idade Média, etc. Mas, apenas 

eclode, no Renascimento, com as bibliotecas modernas, tendo seu acesso público facilitado a 

partir do século XVI, principalmente com a difusão da imprensa, que permitiu a simplificação 

da produção de livros e, consequentemente, seu barateamento comercial. Tempos depois, 

surgiram as grandes bibliotecas universitárias, como meios de responder às novas 

necessidades que se apresentavam no fulgurante período moderno, surgindo as bibliotecas 

universitárias de Oxford, Bolonha, Sorbonne, Harvard, assim como a Biblioteca Central de 

Humanidades da Universidade Federal do Ceará, para atender às demandas de acesso e uso 

informacional dos seus usuários.  

 

3.2 Acesso e uso da informação na BCH/UFC. 

 

A Biblioteca de Ciências Humanas (BCH/UFC) faz parte das instalações da 

Universidade Federal do Ceará, no Campus do Benfica; teve seu início na junção da 

Biblioteca de Ciências Sociais e Filosofia; com a Biblioteca de Comunicação Social; com 

Biblioteca de História; com a Biblioteca da Biblioteconomia; com a Biblioteca da Psicologia; 

e, finalmente, com a Biblioteca de Letras; quando, em 1977, tornou-se a Biblioteca de 

Ciências Humanas, das bibliotecas do campus do Benfica. A BCH/UFC é a que comporta o 

maior acervo das bibliotecas da UFC, inclusive o da Biblioteconomia, por isso a nossa 

abordagem sobre ela. 

Em 1994, a BCH/UFC ganha um novo espaço físico para abrigar o constante 

crescimento do acervo, integrando, também, a Biblioteca de Educação e das Casas de Cultura. 

Sendo somente, a partir de 1995 que, definitivamente, finaliza sua estrutura organizacional 

como nos moldes que se encontra hoje. A BCH/UFC está dividida em três andares, no térreo 

encontra-se o acervo da Casa de Cultura, o auditório, setor de empréstimo, o setor de 

processamento técnico (indexação e catalogação); no primeiro andar encontra-se o acervo das 

Ciências Humanas, acervo de periódicos, assistência ao leitor, departamento de empréstimo; e 

no segundo andar são armazenadas as coleções especiais, onde se encontra o salão de estudo, 
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e as salas de estudos em grupo, onde está localizada a parte administrativa da diretoria da 

biblioteca.  

Apresenta como principal função atender aos estudantes e professores, sendo 

suporte informacional dos cursos de Ciências Sociais, Educação, Letras, Biblioteconomia, 

Psicologia, História, Casas de Cultura de Língua Estrangeira e do Instituto de Cultura e Arte 

(ICA), ligados a Universidade Federal do Ceará, e como função secundária, mas não menos 

importante, atender a qualquer usuário fora da academia que busque o conhecimento. A 

BCH/UFC está inserida no conjunto das Bibliotecas Universitárias da Universidade Federal 

do Ceará, que tem como Missão organizar, preservar e disseminar a informação, objetivando a 

produção do conhecimento, sendo garantidora para as atividades que sustentem a educação e 

a ciência, nas atividades tecnológicas e culturais da Universidade Federal do Ceará, tendo no 

crescimento e no desenvolvimento da Instituição e da sociedade seu ideário. Com valores que 

orientam sua trajetória de:  

 

Excelência; Ética profissional (Código de Ética do Servidor Público/ Código de 

Ética da UFC/ Código de Ética Profissional do Bibliotecário); Gestão democrática; 
Inclusão social; Inovação; Respeito à diversidade; Responsabilidade 

socioinformacional; Sustentabilidade social; Transparência; Valorização do ser 

humano (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016). 
 

Sua Visão é ser reconhecida como biblioteca de excelência na gestão da 

informação e nos serviços que tem prestado à comunidade a qual pertence, ser exemplo para o 

Ceará, Nordeste e Brasil. 

Não é incomum a afirmação que o objetivo de uma biblioteca universitário é 

proporcionar aos seus usuários a possibilidade de geração, transmissão de conhecimento e 

desenvolvimento continuado de novas investigações. O importante é que o aluno tenha uma 

relação, nas suas demandas informacionais, de forma produtiva. Assim, a personalização no 

atendimento torna-se fundamental na perspectiva do atendimento bibliotecário. Ou seja, tem 

como característica principal o envolvimento da biblioteca na geração de conhecimento 

desses alunos. Isso só é facilitado se a biblioteca tratar o discente universitário, observando 

suas demandas informacionais, transformando em método para disponibilizar uma informação 

com significado, pois identifica suas necessidades. Considerando que cada demanda 

informacional tem suas peculiaridades, ou seja, um atendimento individualizado, observando 

o contexto social para que o acesso da informação torne-se programável e seu uso pragmático.  

Entretanto, sabe-se que não é o que acontece com as bibliotecas universitárias, 

mesmo em 2018, é mais comum encontrar bibliotecas universitárias que estão focadas na 

gestão do documento, na entrada e saída desse documento no sistema da biblioteca, do que 
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nas demandas informacionais dos discentes. Apesar de vermos esforços para mudar isso, há 

dificuldades de aplicar uma metodologia apropriada, ocasionando, dessa forma, um ciclo 

vicioso e não virtuoso, quase sempre, com indagações que já deveriam ter sido superadas, 

como as descritas por Gomes (2008, p. 8), o qual retrata: 

 

O sucateamento da universidade pública no Brasil vem imprimindo uma situação de 

afastamento da biblioteca universitária de algumas de suas missões mais importantes 

que são a de provedora e disseminadora do conhecimento científico, como também 

de fomentadora das práticas subsidiárias da produção do conhecimento. 
 

Gomes (2008) retrata sua percepção sobre uma realidade que acontece nas 

bibliotecas universitárias, onde até mesmo entre os discentes concludentes não se encontra, 

com frequência, a visão da biblioteca universitária enquanto instituição participativa na 

construção de seus trabalhos de conclusão. Segundo o autor, é raro se ver agradecimento em 

monografias, dissertações ou teses a bibliotecários (GOMES, 2008). Tal compreensão é 

percebida quando instituições voltadas para suprir as necessidades informacionais dos 

discentes nas universidades, preocupam-se mais com os processos de organização do que com 

os serviços de informação direcionados à comunidade a qual se destinam atender. 

Isso é possível ser percebido nas políticas de seleção de acervo bibliográfico ou 

digital das universidades. Percebe-se que muitas políticas estão voltadas, exclusivamente, ao 

paradigma da gestão documental; mesmo utilizando documentos digitais, não há uma relação 

mais próxima com seus usuários e nem mesmo interesse em conhece-los. A biblioteca, quase 

sempre, deixa como parte principal da relação do usuário com o seu acervo, totalmente a 

critério do professor, relatado na bibliografia da ementa da disciplina. Ou seja, quem dá o 

significado à informação, comumente é o professor, mesmo que não esteja explicitado nas 

políticas da biblioteca. Embora as políticas de uma biblioteca não se resumam a isso. 

Essa relação, biblioteca pública universitária com os discentes a quem ela presta 

serviço, mesmo que de forma indireta, perpassa pela observação feita por Kotler e Lee (2008), 

os quais afirmam que as relações do setor público com seus cidadãos têm características 

similares com organizações privadas e, portanto, podem adotar procedimentos que 

possibilitem ganhos nessa relação.  

Assim, utilizando técnicas semelhantes as que foram bem-sucedidas no setor 

privado, tratar de questões relacionadas às necessidades a serem atendidas desses discentes, 

não apenas através de suas burocracias organizacionais e observâncias de suas demandas 

informacionais, mas, também, pelo marketing. Ou sejam, estratégias através de campanhas 

publicitárias que visem influenciar o público-alvo para os serviços que são prestados pela 
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organização pública. Na biblioteca universitária, essa relação com o marketing não é nova, 

mas, pouco aproveitada, assim, como tantos outros problemas existentes sem correções.  

 

As agências do setor público não possuem vida ou níveis de recursos garantidos. 

Assim, como os negócios do setor privado, necessitam observar os cenários das 

forças de mudança e das tecnologias; precisam pensar estrategicamente; visualizar 

novos métodos para obter eficiência; necessitam inovar; precisam negociar seus 

méritos para públicos gerais e particulares, que pagam impostos e fiscalizam suas 

atividades (KOTLER, LEE. 2008, p. 22). 
 

Kotler e Lee (2008) veem na organização pública, uma falta de marketing, 

afirmando que advém de preconceitos compreensíveis, mas, também de desconhecimento do 

seu potencial como ferramenta, uma vez que se desconsidera seu real valor para o 

planejamento, e não considerar seu potencial é “não segmentar, selecionar e posicionar as 

ofertas de serviços de uma organização; não gerenciar o processo desafiador de inovação e de 

lançamento de novos serviços; não reconhecer novos canais para distribuição de serviços 

públicos” (KOTLER; LEE, 2008, p. 22). Ou seja, uma visão mais dinâmica para as 

organizações públicas, como as bibliotecas universitárias federais, tendo assim, meios, dentre 

outros, que promovam seus serviços informacionais e favoreçam às demandas informacionais 

de seus clientes. Assim, para suprir determinadas demandas informacionais surgem, quase 

naturalmente, os subterfúgios de acessos e usos da informação, como as reprografias, 

atualmente, quase tão indispensáveis como as bibliotecas. 

 

3.3 Reprografia 

 

Dentre as unidades de informações, que normalmente não são tratadas pela 

organização de informação universitária como sendo uma unidade de informação, por não ter 

a mesma estrutura de uma biblioteca universitária, mas, na prática, tem a função de auxiliar 

do acesso e uso da informação, são as reprografias, ou serviços de cópias impressas. 

Para Rosa (2006), tal prática começou a partir de 1965, com a implantação da 

Xerox do Brasil, através de serviços de aluguéis de máquinas, manutenção e suprimentos para 

a produção de fotocópias. Tendo como um de seus principais clientes as organizações 

públicas, em especial as universidades. Hoje, pelo avanço tecnológico, “A facilidade de 

reproduzir artigos, capítulos de livros, documentos, em geral, a baixo custo e rapidamente, 

gerou uma prática constante nos meios laborais, com destaque específico no âmbito das 

universidades” (ROSA, 2007, p. 73). 
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 Observa-se, ainda, com relação às demandas informacionais, que essas 

informações, que se encontram na reprografia, estão armazenadas sem organização, apenas 

representadas como Pasta do Professor ou Pasta da Disciplina, dificultando que aquelas que 

ali se encontram sejam utilizadas adequadamente, pois não existe indexação de conteúdo, 

dificultando uma pesquisar em seu acervo. Por isso, entre outros pontos, estão atrelados, 

exclusivamente, ao ambiente físico da informação, cujo único propósito dado à informação é 

apenas imprimi-la como um objeto a ser comercializado, cabendo seu significado apenas aos 

seus clientes. 

Espalhadas em quase todo o campus, ativeram-se, exclusivamente, ao paradigma 

físico, deixando a informação com significado a terceiros, e sem uma estrutura que qualifique 

seu uso e acesso. Como descrevem Oliveira et al. sobre uma dessas reprografias em um 

campus universitário idêntico ao da UFC: 

 

Observa-se que nem todas as pastas são ou estão numeradas. Além disso, como esta 

numeração não é conhecida pelos clientes, que as solicitam pelo nome do professor, 

acaba não tendo a finalidade de facilitar o trabalho e os operadores passam a 
memorizar a localizadas das pastas. A elevada quantidade de pastas, [...] gera uma 

dificuldade de memorização, principalmente, quando a frequência de solicitação é 

baixa, pois quanto mais solicitada é a pasta, menor é o tempo para sua localização. 

Convêm salientar que, como nem todas as disciplinas são oferecidas todos os 

semestres, a frequência de solicitação de algumas pastas segue uma sazonalidade, 

somente conhecida pelos operadores. 
 

Obviamente, diferencia-se quanto aos modelos de gerência e aos procedimentos 

organizacionais de uma biblioteca. Tais diferenças são enormes, mas as reprografias, de forma 

comercial, procuram atender clientes movidos, basicamente, por interesse na sua informação 

bibliográfica e pelo baixo valor econômico da fotocópia. Apesar de as reprografias prestarem 

um serviço essencial, não se pode falar em reprografias, ou textos digitais pirateados e de fácil 

acesso, etc., sem falarmos em direitos autorais. 

 

O direito do autor vem desde meados do século XV, com a invenção da imprensa 

por Gutemberg e a sua evolução teve início em 1824, com a primeira referência ao 

fato, passando por alterações de leis em várias datas, como em 1830, 1890, 1898, 

1916, 1924, até 1998, chegando aos dias atuais, com a adesão do Brasil aos tratados 

internacionais. A Convenção de Berna é o instrumento de direito do autor mais 
antigo, datado de 1886, e o Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir, em 

1922, quando se firmaram os direitos, morais e patrimoniais. A Convenção de Roma, 

de 1961, com vigência a partir de 1964, é administrada pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, Unesco e OMPI – Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual. [...] (WIPO - World Intellectual Property Organization) e dá 

proteção aos artistas intérpretes ou executantes, os produtores de fonogramas e aos 

organismos de radiodifusão. Já o tratado TRIPS, sigla inglesa para ADPIC – 

Associação de Direito e Propriedade Intelectual e Cultural, é o responsável pelo 

impacto da propriedade intelectual no comércio: a pirataria, as novas tecnologias e a 

globalização dos mercados, incluindo os softwares como obras literárias. O Tratado 
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da OMPI (WIPO) veio fortalecer a agenda digital e o campo da Internet. Aprovado 

em 1996, encontra-se em plena vigência, e alguns de seus artigos foram 
incorporados no Brasil pela lei 9610/98 do direito do autor (MENEZES, 2008). 

 

 Deve-se observar que os direitos autorais são meios de garantir proteção à 

propriedade imaterial/intelectual e cultural, que é a criação ou produção de um autor, sejam 

livros de literatura, técnicos científicos, ou artigos científicos, etc. que no Brasil estão 

protegidas pelo Art. 5º, XXVII, XXVIII da Constituição Federal; pela Lei 9.610/1998 que a 

regulamenta; e pela Lei 10.695/2003, que atualizou o Código Penal e o Código de Processo 

Penal. Com a aplicação efetiva dessas leis que protegem o direito autoral, conforme 

observado por Menezes (2016), há mais empregos, mais impostos, mais riquezas para a 

própria sociedade como um todo, assim como estimula a produção de novas obras autorais; 

considerando que, no entanto, a sua não observância, causa danos permanentes à sociedade, 

em geral. Entretanto: 

 

Cada vez mais, a cópia parece ser um instrumento indispensável ao ensino de uma 

disciplina. O número de autores é cada vez maior e o crescimento de Programas de 

Pós-graduação no Brasil contribui para a ampliação do resultado de pesquisas para 

serem divulgadas. [...] Além disso, para compreender bem determinado assunto – 

seja de forma panorâmica ou pormenorizada – um aluno precisa ler três, quatro, 
cinco ou às vezes mais autores e obras. O professor, diante da situação condição 

socioeconômica do aluno, não tem como obrigá-lo a adquirir todos os livros 

indicados na bibliografia da disciplina. O próprio professor admite que cada obra, 

isoladamente, não é suficiente e é dito que o melhor ou o importante daquele autor é 

apenas um determinado capítulo de um livro (ROSA, 2007, p. 74). 
 

Para Rosa (2007), o que pode ser considerado como preponderante para o uso 

continuado e crescente das cópias nas reprografias de nossas universidades é a situação 

socioeconômica dos estudantes, pois, além do alto custo de um livros que se torna, para 

muitos, um artigo de luxo, a quantidade de livros utilizados só aumenta, contribuindo para 

que a cópia possa vir a ser um instrumento tão importante e indispensável para a formação 

dos discentes quanto a própria biblioteca. 

Em contraste aos meios tradicionais da BCH/UFC e do auxílio da reprografia, 

atualmente, a grande discussão encontra-se relacionada às mudanças provenientes das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), que modificaram as demandas 

informacionais de forma ampla e quase irrestrita nos ambientes interativos digitais da internet, 

principalmente com a implementação da Wold Wide Web, que, para Barreto (2002), essa nova 

realidade contribui com a transformação da própria informação, fenômeno denominado pelo 

autor como “condição da informação”. Tal fenômeno é marcado pela liberação do sujeito das 

barreiras impostas pelo tempo e espaço, tornando-o mais autônomo, já que os estoques 
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informacionais, os canais ou meios de acesso à informação, e o uso dessa informação pelo 

sujeito, não está limitado aos espaços físicos das bibliotecas, reprografias e nem ao tempo 

cronológico. Ainda segundo Barreto (2002), o mais significativo é que o destino da 

informação nesse processo é sobre todo o conhecimento. “Bibliotecas são para uso”, 

conforme Ranganathan (2009), nesse novo contexto, como os portais de periódicos e 

repositórios digitais, a informação é para o conhecimento. 

 

3.4 Portal de Periódicos CAPES  

 

O Portal de Periódicos CAPES, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

acessado a partir da UFC, disponibiliza periódicos, livros em diversas bases de dados de 

material eletrônico em um centro que permite acessar e usar uma gama de conteúdo científico 

de todas as áreas do conhecimento. Teve início com o programa para bibliotecas de 

Instituições de Nível superior (INP), em seguida com o Programa de Apoio à Aquisição de 

Periódicos (PAAP), culminando com o atual programa da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Portal é uma biblioteca virtual, e como tal 

disponibiliza um acervo científico nacional e internacional, com “mais de 38 mil títulos com 

texto completo, 123 bases referenciais, 11 bases dedicadas, exclusivamente, a patentes, além 

de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual.” (PORTAL CAPES, 2016).  

O Portal de Periódico CAPES disponibiliza aos seus usuários acesso amplo nos 

seus Campus e com relação a sua disponibilização para o acesso remoto para os que queiram 

utilizá-lo de casa, é possível através do acesso remoto via Comunidade Acadêmica Federada 

(CAFe), o serviço é mantido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Esse acesso, 

também, é possível através do aplicativo Periódico para sistemas Android e iOS, com as 

mesmas ferramentas de busca para acesso, como por assunto, por periódico, por livro ou por 

base de dados. Ver imagem, abaixo. 
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      Figura 01: Aplicativo .Periódico da CAPES para dispositivos móveis.  

 
      Fonte:  Loja virtual da Google Play. 

 

Sua utilização por smartphones ou tablets destina-se ao mesmo público do Portal   

na internet, o qual tem a própria CAPES como seu proprietário. Apresenta pouca divulgação, 

em razão de só ter sido instalado nos aparelhos de sistema Android. Conta, aproximadamente, 

com um número entre 10.000 e 50.000 pessoas cadastradas, o que é relativamente pouco para 

o universo de usuários brasileiros. 

No que diz respeito ao acesso remoto, ou fora das instituições vinculadas a ela, é 

possível via Comunidade Acadêmica Federada, portanto, há a necessidade de conexão via 

CAFe. Ainda, convém acrescentar o que se pôde perceber ao acessar o aplicativo .Periódico, 

que ainda deve estar em desenvolvimento, sua versão é 2.0, devido não ter conseguido fazer  

pesquisa avançada, algo comum entre os reclamantes, encontrados nas resenhas dos usuários 

do aplicativo no Google Play. Em termos de acesso, esta é a principal diferença deste com o 

UFC Dot.Lib, justamente porque o último não está disponibilizado para acesso via aplicativo, 

mas apenas pelo browser do smartphone, o que torna quase impossível acessá-lo pelo 

tamanho de bits das páginas. 
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3.5 Portal UFC Dot Lib. 

A Dot. Lib. “é uma empresa brasileira dedicada à disseminação da informação 

científica através do fornecimento de acesso online a livros, periódicos eletrônicos e bases de 

dados nas mais diversas áreas do conhecimento.” (DOT. LIB, 2016). A Dot.lib tem o contrato 

de conteúdo de algumas editoras com a UFC, não totalmente toda base de dados da Dot. Lib. 

Assim, a UFC Dot. Lib. não está ligada diretamente à base de dados do Portal CAPES, e 

através do link da UFC: Portal de Acesso a Conteúdo Científico Digital, que remete à base 

Dot. Lib, na qual se pode acessar um vasto conteúdo. O diferencial do UFC Dot. Lib. é o 

acesso a livros digitais de algumas editoras que não são encontradas na base de dados do 

Portal CAPES, como já foi dito, de forma a não se repetir o conteúdo disponibilizado aos 

estudantes, professores e pesquisadores ligados às instituições participantes como a UFC. 

Dessa forma, o acervo do UFC Dot. Lib é complementar, como a Atheneu, Zahar, e Springer 

eBooks com o Portal CAPES. Um exemplo disso, pode ser observado quando se tenta acessar 

o livro em formato digital do autor Bauman (2007), cujo título é Vida Liquida, da editora 

Zahar, que é comodamente encontrado no Dot. Lib, mas não está disponibilizado no Portal 

CAPES. 

A Dib. Lib. disponibiliza a busca de todos os livros digitais das editoras Atheneu e 

Zahar através do seu buscador Lectio. Ver imagem, abaixo. Já no acervo digital da Springer 

eBooks, os livros poderão ser encontrados através do buscador disponibilizado pela própria 

editora Springer eBooks, em sua maioria em inglês. 

     Figura 02: Buscador do Dot. Lib. para as editoras Atheneu e Zahar. 

 
     Fonte: Site UFC Dot. Lib. 
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Dos serviços disponibilizados pela Dot. Lib. existe o Dot. Lib Forums, e um site 

de ajuda. Com relação a sua disponibilização para o acesso remoto para aqueles que a utiliza 

de casa, é exclusivamente de responsabilidade da UFC; é o mesmo utilizado para o acesso 

remoto do Portal de Periódico CAPES, através da CAFe, serviço provido pela RNP. Quanto 

ao acesso via smartphone, como foi dito acima, o Dot. Lib não disponibiliza um aplicativo 

para o seu acesso móvel, com exceção ao próprio browser do aparelho, com os mesmos 

procedimentos de controle do CAFe. 

 

3.6 Dispositivos moveis. 

 

A utilização de dispositivos móveis tem trazido discussões e gerado estudos 

diversos, principalmente como ferramenta de educação. Isto em razão de sua importância para 

o acesso e uso de informação em todos os modos possíveis, seja para o trabalho, estudo ou 

mesmo para as relações sociais em sites de relacionamento. Todavia, o que mais diferencia 

das outras mídias de acesso digital, como o computador, é a sua característica principal, a qual 

se refere à portabilidade.  

 

Processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, 

assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de 

curiosidades contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação é livre e 

contínuo, a qualquer hora do dia e da noite. Por meio dos dispositivos móveis, à 

continuidade do tempo se soma a continuidade do espaço: a informação é acessível 

de qualquer lugar. É para essa direção que aponta a evolução dos dispositivos 

móveis, atestada pelos celulares multifuncionais de última geração, a saber: tornar 

absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso à informação, a comunicação e a 

aquisição de conhecimento (SANTAELLA 2010, p. 19). 
 

O ubíquo significa estar conectado à internet independe do lugar que se encontre, 

ou a qualquer momento do decurso do tempo, e sem a limitação do ambiente. Sendo que a 

informação, no sentido ubíquo, pode ser acessada de qualquer lugar e a qualquer tempo. 

Assim, ela se torna parte do sujeito, mesmo que a informação ainda não esteja internalizada, 

podendo ser usada quando de sua necessidade. Portanto, nos direciona aos estudos, não 

atrelados à dicotomia e partes diferentes de acesso e de uso da informação. Mas, essa 

tecnologia nos permite, inclusive, nos debruçar, profissionalmente, ao uso que fazem da 

informação, como ferramenta para o conhecimento, por exemplo. 

 Então, o acesso, ou a possibilidade de acesso à informação, seria a característica 

mais evidente do ubíquo do que o próprio uso da informação, apresentando uma unicidade 

entre acesso e uso, ou seja, tem a informação na palma da mão, mas, não a usa 
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cognitivamente, ou só a usa quando necessita dessa informação. Simplesmente pelo fato de tê-

la continuamente consigo. Assim, o grande desafio de nossos estudos se resumiria não mais 

aos processos de acesso da informação, mas, ao seu uso. A ação de acesso físico que ontem 

ocupava, enquanto profissionais do acesso, seria ínfimo, diferente do seu uso, que envolveria 

fundamentalmente o cognitivo e com o foco na utilização da informação destinada ao 

conhecimento. Informação como unicidade em seu significado e, assim, desapoderou o 

suporte tradicional. 

 

Com a progressiva ubiquidade da informática nas últimas décadas, os bibliotecários e 

profissionais da informação tem assumido cada vez menos as tarefas de mediação 

física entre o usuário e a informação, podendo, assim, se concentrar em outras 

dimensões do trabalho profissional. A chegada de modalidades virtuais e móveis de 

ensino e aprendizagem implica uma desintermediação progressiva, pelo menos ao 

molde considerado tradicional, do trabalho informacional. A busca e acesso à 

informação atualizada, relevante e de boa qualidade agora é parte íntegra do ato de 

aprender. O estudante, aprendiz móvel, “está buscando respostas a questões na 
medida em que estuda ou trabalha, mais do que buscar livros ou periódicos” (ALLY, 

2008, p.38) – um acesso realmente “just-in-time” (FURNIVAL, GRACIOSO, 2011). 
 

Nesse sentido, ubíquo define a concepção advinda dos efeitos da computação 

onipresente sobre o cotidiano, daquilo que interfere na nossa vida, em nossa cultura. Nesse 

caso, com forte ênfase nas tecnologias móveis, conceito muito semelhante ao que pervasivo 

representa. Entretanto, o conceito pervasivo tem sua peculiaridade, pois significa algo que se 

espalha, que invade todos os ambientes, tornando-se de uso geral. Assim, tecnologias ubíquas 

e pervasivas, permitem que todos estejam inseridos em práticas informacionais, especialmente 

nas universidades, por isso surgem termos que indicam modelos de adequação a essa 

realidade, como: “Information Commons, M-bibliotecas, Ubiquitous Library, Mobily Lybrary 

etc.” (FURNIVAL, GRACIOSO, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

  

Dentre os fatores que possibilitam este estudo estão as ferramentas metodológicas 

utilizadas para adquirir conhecimento, gerar novas teorias, avaliar e analisar realidades 

diversas, dentre outros, os quais objetivam a solução de problemas. Neste capítulo 

apresentam-se as ferramentas utilizadas para a solução ou respostas dos problemas levantados 

aqui. Assim, estão inseridas para analisar e descobrir a realidade existente nas demandas 

informacionais dos discentes universitários. Para tanto, foram utilizadas as orientações 

relacionadas aos estudos sobre métodos e técnicas em pesquisa de autores como Gil (2008) e 

Richardson (2012).  

A pesquisa está de acordo com a metodologia descritiva, a qual tem como 

principal finalidade “a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2008, p. 28). Acrescentando, ainda: 

 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados [...] Algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a 

natureza dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 

da explicativa. 
 

Além disso, o objeto estudado foi abordado na forma indutiva, baseado em Gil 

(2008, p. 10) e sua conceituação sobre o método indutivo como sendo aquele que “parte do 

particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares”, ou seja, as características particulares obtidas através das demandas 

informacionais de alunos do curso de Biblioteconomia e suas relações com os diferentes 

meios de acesso e usos da informação propiciada pela UFC e, a partir daí, entender essa 

realidade, também, do ponto de vista de sua estrutura informacional. 

O procedimento da coleta dos dados foi realizado com base em duas formas de 

pesquisas, quais sejam, a quantitativa e a qualitativa, de maneira que pudesse atender de 

forma satisfatória os objetivos apresentados no início deste trabalho. Conforme Richardson 

(2012, p. 70):   

 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coletas de informação, como no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, 

média, desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc. [...] É frequentemente aplicado nos estudos descritivos, naqueles que 

procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que 

investigam a relação de causalidade entre fenômenos. 
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Assim como foi utilizado a metodologia quantitativa para pontos objetivos da 

pesquisa, em outras foi preciso utilizar a metodologia qualitativa, em razão de existir, 

conforme Richardson (2012, p. 80), “situações em que observações qualitativas são usadas 

como indicadores do funcionamento de estruturas sociais”. Assim, o uso do método 

qualitativo foi necessário para obtenção dos dados referente às práticas informacionais e 

sociais, em que se realizou uma revisão de literatura acerca dos requisitos teóricos exigidos 

pela pesquisa e que responderam às necessidades dos objetivos quando da análise dos dados 

colhidos.  

 

4.1 Campo de estudo 

 

Como campo de estudo escolheu-se realizar a pesquisa junto aos formandos do 

curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará, tendo como critério de seleção 

da amostra aqueles discentes que ingressaram no curso na data anterior ao período semestral 

de 2012.2. Ou seja, alunos formandos que se encontram no sétimo e oitavo semestre, 

divididos em dois grupos, com a finalidade de responder aos objetivos específicos traçados 

aqui. A opção de não fazerem parte da amostra os alunos que possuíam o Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA) abaixo de sete, teve como objetivo selecionar um escore mais 

qualificado, o que foi comprovado, já que do grupo dos alunos com o IRA abaixo de sete, dois 

dos três respondentes não completaram todo o questionário. Observando. Ainda, que os do 

grupo com IRA, acima de sete, configuram-se, como maioria absoluta do grupo majoritário de 

51 alunos. Portanto, foi feita uma seleção com o objetivo de qualificar a amostragem, mesmo 

não sendo probabilista, entendendo que “depende dos critérios dos pesquisadores” (GIL, 

2008) obter uma melhor representatividade do grupo estudado. Assim, o pesquisador deve 

levar em conta a tipicidade intencional:   

 

Também constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em 

selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, 

possa ser considerado representativo de toda a população. A principal vantagem da 

amostragem por tipicidade está nos baixos custos de sua seleção. Entretanto, requer 

considerável conhecimento da população e do subgrupo selecionado (GIL, 2008, p. 

94). 
 

A referida amostra ficou com 26 alunos, não tendo sido incluídos apenas 3 alunos 

que possuíam IRA abaixo do esperado, dentre os 29 alunos que responderam ao questionário, 

de um total de 51 alunos ligados ao curso, que foram convidados a participar.  
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4.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o questionário, por considerar 

que atendia ao objetivo geral e aos específicos elencados, entendendo, ainda, que, 

“geralmente, os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as características 

e medir determinadas variáveis de um grupo social” (RICHARDSON, 2012, p. 189):  

 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 
2008, p. 121). 
 

Ainda, conforme Gil (2008, p.113), o questionário “não expõe os pesquisados à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.” Além disso, também, seguiu-se 

a dica de Richardson (2012, p. 190):  

 

Em geral, recomenda-se que o questionário, para ser aplicado, não ultrapasse uma 

hora de duração e que inclua diferentes aspectos de um problema, ainda que não 

sejam analisados em determinado momento. Como afirma Claudio de Moura Castro 

(1978), é mais fácil obter informações sobre temas diversos em um só questionário, 

que aplicar vários questionários que abordam temas específicos. 
 

Assim, utilizou-se no questionário, perguntas fechadas com possibilidade de 

respostas múltiplas. O questionário foi enviado via e-mail aos respondentes com links que 

encaminhavam para um formulário do Google Docs, o que permitiu a coleta dos dados de 

forma segura.  

As perguntas foram estruturadas em blocos, estando ligadas a cada objetivo 

específico da pesquisa, além de serem identificadas, também, como quantitativas e 

qualitativas, visando clareza maior para os respondentes, bem como maior precisão na análise. 

Nesse sentido, ficaram distribuídas da seguinte forma: bloco 01, renda e gastos financeiros 

com acesso e uso da informação, (quantitativo); bloco 02, o grau de conhecimento dos canais 

de acessos e usos informacionais, (quantitativo); bloco 03, a relevância informacional dos 

acessos e usos, (qualitativo); e o bloco 04, a importância de um agente para o acesso e uso 

informacional (qualitativo). Os blocos estão exemplificados da Tabela 01, podendo ser 

encontrados no apêndice A. 
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Tabela 01 – Modelo de questionário usado na pesquisa 

Dos acessos e usos informacionais listados, abaixo, quais você considerou mais relevantes para a 

realização dos teus estudos e trabalhos acadêmicos em 2015? 
 Desconheço, 

não tenho. 
Conheço, mas 
foi irrelevante. 

Pouco 
relevante 

Relevante Muito 
relevante 

Acervo da BCH/UFC      

Acervo da BCH/UFC - Online.       

Serviço de Cópias      

Smartphone.      

Internet (Buscador).      

Portal CAPES.      

UFC Dot.lib      

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Portanto, o questionário apresentado foi elaborado com o intuito de alcançar os 

três objetivos específicos elencados aqui, todos em blocos, os quais estão relacionados às 

demandas informacionais daqueles discentes selecionados do curso de Biblioteconomia, da 

Universidade Federal do Ceará.  

 

4.3 Procedimentos de análise de dados 

 

Para o procedimento de análise dos dados, observou-se ser necessário uma 

abordagem que permitisse realizar uma correlação entre as perguntas inseridas no 

questionário. Assim, a tabulação simples ou cruzada adequou-se perfeitamente, já que foi 

necessário fazer um cruzamento entre as diferentes unidades de informação; os diferentes 

suportes informacionais usados; os variados acervos etc. A tabulação, como observada por Gil 

(2008, p. 159-160), permite a construção de tabelas de dupla ou mais entrada, ou seja, a 

comparação dos dados colhidos de forma cruzada entre opções preestabelecidas. 

 

Tabulação é o processo de agrupar e contar os casos que estão nas várias categorias 

de análise. Pode haver tabulação simples e cruzada. A tabulação do primeiro tipo, 

que também é denominada marginal, consiste na simples contagem das frequências 

das categorias de cada conjunto. A tabulação cruzada, por sua vez, consiste na 
contagem das frequências que ocorrem juntamente em dois ou mais conjuntos de 

categorias, por exemplo: tabulação dos casos referentes às categorias de renda e de 

escolaridade.  
 

Além disso, para o enriquecimento do trabalho, utilizou-se conjuntamente com a 

tabulação o procedimento de interpretação dos dados, que é exemplificado abaixo: 

 

Para interpretar os resultados, o pesquisador precisa ir além da leitura dos dados, 

com vistas a integrá-los num universo mais amplo em que poderão ter algum 

sentido. Esse universo é o dos fundamentos teóricos da pesquisa e o dos 

conhecimentos já acumulados em torno das questões abordadas. [...] Mediante o 
auxílio de uma teoria pode-se verificar que por trás dos dados existe uma série 

complexa de informações, um grupo de suposições sobre o efeito dos fatores sociais 
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no comportamento e um sistema de proposições sobre a atuação de cada grupo. 

Assim, as teorias constituem elemento fundamental para o estabelecimento de 
generalizações empíricas e sistemas de relações entre proposições (GIL, 2008, p. 

178). 
  

Obviamente, não foi possível associar toda resposta a uma teoria especificas, mas 

foi possível debruçar e enriquecer o trabalho com teorias pertinentes, como foi bem colocado 

por Gil (2008), ao afirmar, a “teoria que interessa à pesquisa científica é a que constitui um 

sistema dedutivo em que as consequências observáveis derivam logicamente da conjugação 

de fatos observados”. Deve-se deixar claro que a ideia por trás do sistema dedutivo a qual se 

aborda nesse contexto, não se trata do uso do método dedutivo da nossa pesquisa, mas da 

concepção de que as teorias enriquecem as pesquisas quando se compreende o porquê dos 

fatos observados. Ou seja, partindo-se de premissas já construídas para obtenção de novas 

evidências e conclusões. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Renda dos discentes e seus gastos 

 

Inicialmente, procurou-se saber sobre as condições financeiras desses discentes, 

em razão dos custos derivados de seus estudos e pesquisas, já que isso implica em compras de 

livros, de cópias impressas de textos, de acesso à internet etc. Levantou-se, assim, dados que 

demonstraram que, mesmo com uma renda que permitisse suas aquisições, alguns não têm um 

smartphone, apesar de não ser de interesse da pesquisa saber as causas de não o possuírem, 

sejam por razões econômicas, ou por não perceberem a necessidade em tê-lo. Contudo, no 

decorrer da pesquisa, colocou-se questões que os diferenciaram quanto a sua utilização no que 

diz respeito às práticas de acesso e uso da informação. Ver tabela abaixo: 

 

TABELA 02 – Gastos dos discentes sobre os acessos e usos da informação. 

Dos acessos e usos informacionais oferecidos pela instituição UFC, assinale o seu gastos com seus estudos e 

trabalhos acadêmicos? 

 Nenhum Pouco: um por 

semestre 

Regular: um por 

mês 

Muito: um por 

semana 
1º - Gastos com cópias 3.7% 11.1%  18.5%  66.7% 

2º - Gastos com Internet 33.3% 3.7% 29.6% 33.3% 

3º - Gastos com livros 29.6% 59.3% 11.1% 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nessas questões sociais e econômicas, 25 discentes (ou 96.6% de nossos 

pesquisados) declararam exercer alguma atividade remunerada, com exceção de um que não 

declarou renda fixa mensal. Dentre os 26 alunos que se enquadraram nos critérios da 

pesquisa, 4 deles (ou 13.8%) sua renda deriva de bolsa acadêmica e 14 deles (ou 48.3%) de 

estágio remunerado; 10 (ou 34.5%) trabalham cumprindo jornada de oito horas diárias; e 

apenas 1 (ou 3.4%) optou por não informar sua renda.  

Dessa forma, foi observado que, dentre os meios de acesso à informação que mais 

geraram custos são, respectivamente: as reprografias com 22 discentes (ou 85.2%) que 

afirmaram recorrer a elas em períodos semanais e mensais, e apenas 4 (ou 14.1%) 

responderam que têm gasto esporádico com cópias impressas, “nenhum” e “pouco”, 

equivalendo a poucas vezes por semestre. No que se refere aos gastos com acesso à internet, 

16 alunos (ou 52.9%) responderam que gastam regularmente em períodos semanais ou 

mensais e 10 (ou 37.0%) informaram que não gastam com a internet ou, somente uma vez por 

semestre. Em relação aos gastos com livros, apenas 3 (ou 11.1%) disseram gastar por semana 
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ou mês, enquanto 23 alunos (ou 88,9%) revelaram que não compram, ou, comprando apenas 

uma vez por semestre.  

Constata-se que a maioria tem como principal gasto as cópias de textos impressos, 

recorrendo às reprografias instaladas no espaço da universidade. Ver no gráfico, abaixo: 

 

     Gráfico 01 – Gastos com fotocópias em reprografias. 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Isso ocorre, segundo Menezes (2016), pelo barateamento e popularidade da 

maquinaria de fotocopia, implicada em baixo custo dos insumos; simplificação dos processos 

de produção; e não incidência de impostos. Além disso, também, deve-se salientar questões 

socioeconômicas dos estudantes, bem como a não abrangência total dos acervos das 

bibliotecas universitárias no que diz respeito às disciplinas. Junte-se a isso, ainda, a 

dificuldade para se manter o acervo constantemente atualizado, bem como as peculiaridades 

científicas de determinadas áreas, que elegem mais artigos científicos do que livro como 

material didático. Ainda sobre a questão, pode-se ponderar que a “diversidade do pensamento 

científico é fator decisivo para que o professor não se satisfaça em definir um único autor 

como a principal autoridade naquele assunto” (ROSA, 2007, p. 74). Ou seja, um ganho à 

medida que se diversifica as opções de autores do mesmo assunto, porém, uma maior 

utilização das reprografias.  

 

5.2 Grau de conhecimento dos canais de informação. 

 

Para atender ao objetivo específico, a “Identificar o grau de conhecimento 

informacional dos discentes, quanto às possibilidades de acesso e usos da informação nos 

meios físicos ou digitais disponibilizados pela universidade”, foi elaborado um questionário 

que introduzisse o quantitativo de alunos que conhecem as opções de acesso à informação 

bibliográfica que a UFC disponibiliza. Embora, sendo subjetivo, as opções: Nenhum, Pouco, 
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Regular e Muito Conhecido, permitem identificar o grau de conhecimento dos discentes 

relativo aos acessos e usos da informação disponibilizada em meios físicos e digitais e, ainda, 

como isso pode interferir nas suas demandas informacionais. 

 

TABELA 03 – Grau de conhecimento dos canais de acessos e usos da informação.  

Dos acessos e usos informacionais oferecidos pela instituição  UFC, assinale o seu  grau  de 

conhecimento? 

 Nenhum Pouco Regular Muito 
1º - Acervo da BCH/UFC 0% 7.4% 25.9% 66.7% 
2º - Acervo da BCH/UFC – Online 7.4% 14.8% 33.3% 44.4% 
3º - Portal CAPES 11.1% 37% 44.4% 7.4% 
4º - UFC Dot.lib 81.5% 7.4% 11.1% 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Sendo divididos em dois grupos: o primeiro, caracterizado como “nenhum e 

pouco” e o segundo como “regular e muito”, o destaque a ser feito é sobre o conhecimento do 

UFC Dot.lib, em que a opção “nenhum e pouco” foi assinalada por 88.9% dos formandos 

pesquisados. Um número expressivo. Já com relação ao acervo da BCH/UFC, 92.6% dos 

pesquisados informaram ter conhecimento “regular e muito”. Os demais obtiveram médias 

entre 7.4% e 44.4% para o “pouco ou regular”. Segue o gráfico do grau de conhecimento do 

UFC Dot. Lib. Os demais podem ser encontrados no Apêndice B. 

 

    Gráfico 02 – Grau de conhecimento do UFC Dot. Lib. 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentre os dados coletados sobre os acessos e usos informacionais mais relevantes 

à realização de estudos e trabalhos acadêmicos feitos pelos discentes, encontrou-se outro 

ponto interessante. Referente aos dados obtidos sobre o Portal UFC Dot. Lib quanto à 

relevância, 81.5% dos pesquisados assinalaram a opção “desconheço/não tenho”. Enquanto 

18.5% teriam algum conhecimento. Neste caso, pode-se observar a necessidade de uma maior 

divulgação do portal de modo que mais alunos venham a utilizá-lo. No que diz respeito às 
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opções “conheço, mas foi irrelevante”, “pouco relevante” e “relevante”, o percentual total 

equivale a 18.5% (ou 5 discentes) dos pesquisados. 

 

      Gráfico 03 – Relevância dos acessos e usos da informação do UFC Dot. Lib. 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao grau de conhecimento e de relevância dos acessos e usos 

informacionais, ficou clara a necessidade de mais ações de divulgação dos serviços de 

informação da Universidade pela Biblioteca de Ciências Humanas. Tal fato vem ao encontro 

da afirmação de Kotler e Lee (2008), ao assinalarem que muitos serviços públicos 

desconsideram a importância do marketing: “um dos campos que mais tem sido omitido e mal 

compreendido pelo setor público é o do marketing”.  

Entendendo que, para Kotler e Lee (2008), o marketing não se resume a 

propaganda, venda, manipulação, mas, sim, a uma plataforma de planejamento que deve levar 

em conta, produto, preço, praça/local e promoção – denominado de quatro “Ps” – e, 

principalmente, a valorização e preocupação com o cliente, como meio fundamental de 

permanecer no mercado 

Ademais, no decorrer da pesquisa, houve corte de gastos na UFC, por conta de 

demandas econômicas, assim, o acesso aos livros do acervo digital do Portal UFC Dot. Lib. 

foi reduzido, restringido o acesso ao seu acervo. Essas restrições são identificadas por um 

símbolo de impedimento de acesso, representado pela figura de um cadeado. 

 

5.3 Relevância dos acessos e usos da informação 

 

O objetivo específico b “Definir dentre os acessos e usos informacionais dos 

acervos da BCH/UFC, dos serviços de cópias impressas, Portal CAPES, UFC Dot lib, etc. 

quais foram os mais relevantes para a realização de estudos e trabalhos acadêmicos feitos 

pelos discentes”. Foram observados que, quanto ao acervo da BCH/UFC, 88.9% consideram 
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“relevante e muito relevante” (podendo chegar a 96.3%, se somado aos 7.4% que o 

consideraram “pouco relevante”). Apenas 11% o consideraram “irrelevante e pouco 

relevante”. Isso demonstra a importância deste acervo para os discentes do curso de 

Biblioteconomia. Ver detalhe na Tabela 03, abaixo: 

 

Tabela 04 – Relevância dos acessos e usos informacionais.  

Dos acessos e usos informacionais listados, abaixo, quais você considerou mais relevantes para a 

realização dos teus estudos e trabalhos acadêmicos em 2015? 

 Desconheço/  

Não utilizei 

Conheço, mas 

foi irrelevante. 

Pouco 

relevante 

Relevante Muito 

relevante 

1º - Internet (Buscador) 0% 0% 3.7% 22.2% 74.1% 
2º - Acervo da BCH/UFC 0% 3.7% 7.4% 25.9% 63% 
3º - Acervo da BCH/UFC Online.  3.7% 33.3% 11.1% 7.4% 44.4% 
4º - Serviço de Cópias 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 44.4% 
5º - Portal CAPES. 11.1% 25.9% 22.2% 29.6% 11.1% 
6º - UFC Dot.lib 81.5% 11.1% 3.7% 3.7% 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentre as opções, a mais significativa, segundo aqueles que o utilizaram, foi o 

item “Internet (Buscador)”. Apenas 3.7% que o consideraram “pouco relevante”; 22.2% que o 

veem como “relevante” e 74.1% que o identificam como “muito relevante” (somando 100% 

dos que, de alguma forma, o consideram relevante, e com 0% de “desconheço/não tenho”, 

assim como 0% “conheço, mas foi irrelevante”). Um resultado positivo pelo que se tem 

observado com relação às informações disponíveis na Web, como também, quanto a sua 

disponibilização em laboratórios de informática pertencentes a UFC, onde é permitido acesso 

à internet.  

 

     Gráfico 04 – Relevância dos acessos e usos informativos pela Internet (Buscador). 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Mas, não é só pela internet que está disponível, pois outros meios de acesso à 

informação, também, estão disponíveis, trata-se do retorno informacional, em termos de 
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relevância para os estudos, trabalhos e aprendizado dos discentes, advindo dessas demandas 

informacionais, como pode ser confirmado através dos dados levantados. Entretanto, apesar 

de, na opinião da maioria pesquisada, os buscadores terem maior relevância, o acervo físico 

não é desprezado pelos discentes, muito pelo contrário. No caso do acervo da BCH/UFC, 

somando os dados das opções “pouco relevante”, “relevante” e “muito relevante” chegou-se a 

96.3% dos discentes que o consideraram como importante.  

Furnival e Gracioso (2011) afirmam que a ideia de revolução tecnológica, ou 

determinismo tecnológico, em que a técnica dominaria a sociedade não se confirma. 

Percebeu-se que a ideia de uma integração, como uma relação no ecossistema, que interage 

através da adaptação e da coexistência permite a compreensão que determinadas evoluções 

tecnológicas podem ocasionar mudanças significativas, “mas que há uma contínua interação 

bidirecional entre as novidades introduzidas (tecnologias) no ambiente e comportamentos 

sociais no uso das mesmas” (FURNIVAL; GRACIOSO, 2011, p. 89). 

 

5.4 Relevância do smartphone  

 

Outro ponto relevante que deve ser observado é o uso de e-books e artigos 

científicos em formato digital via smartphone. Onde os dados pesquisados mostram uso 

intensivo do smartphone. Considerando os números das opções “pouco relevante”, 

“relevante” e “muito relevante”, contabilizam-se 77.7% dos discentes que assinalaram fazer 

uso de e-books e/ ou artigos científicos em formato digital via smartphone. Totalizando 100% 

dos discentes pesquisados que possuem o aparelho e o utilizam como ferramenta de estudo.  

 

     Gráfico 05 – Relevância do acesso e uso no smartphone. 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os dados obtidos apontam para a relevância dessa tecnologia ao aprendizado. 

Sobre essa questão, vale evocar Furnival e Gracioso (2011), justamente porque debatem sobre 
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as m-Libraries, que compreendem bibliotecas nas quais seus acervos são direcionados para 

dispositivos móveis, sendo acessados por aparelhos como o iPhone, Samsung Galaxys, Sony, 

XPeria, etc, proporcionando uma maior autonomia aos usuários. Santaella (2010) nomeia esse 

fenômeno uma revolução digital, referindo-se às transformações que tais dispositivos 

acarretam à existência humana, com forte impacto na educação como um todo. A autora 

denomina tais dispositivos como “tecnologias do acesso”, especialmente, porque promovem 

ampla conexão à internet, proporcionando uma forma de aprendizagem ubíqua, ou seja, em 

todo o tempo e em qualquer lugar.  

Como consequência, Furnival e Gracioso (2011) observaram que há uma 

autonomia informacional. Esta, por sua vez, poderia provocar a redução da função mediadora 

de agentes da informação. Por outro lado, isso permitiria a esses profissionais dedicarem-se a 

outras funções mais importantes dentro das unidades informacionais, tais como a promoção 

dos usos informacionais, através da flexibilização nos acessos e pelo barateamento de textos 

digitais. Uma maior disponibilidade “de modalidades virtuais e móveis de ensino e 

aprendizagem”, os quais acarretariam “uma desintermediação progressiva, pelo menos ao 

molde considerado tradicional, do trabalho informacional” (FURNIVAL; GRACIOSO, 2011, 

p. 100). 

 

5.5 Docente e as demandas informacionais dos alunos 

 

No último objetivo específico c “Verificar junto aos alunos formandos o papel 

desempenhado pelo professor no tocante às demandas informacionais desenvolvidas pelos 

alunos no ambiente acadêmico”, buscou-se entender, através dos questionários, a ação do 

docente, não na sua função professoral, e sim, da mera indicação de materiais com os 

conteúdos didáticos das disciplinas e utilização da estrutura informacionais da Universidade 

junto aos alunos. Entende-se que o docente disponibiliza conteúdos informacionais aos 

discentes e, portanto, torna-se agente impulsionador de acesso e uso da informação e 

fomentador importante das demandas informacionais dos discentes. Isso porque os acessos e 

usos da informação estão relacionados, também, na forma como o docente trabalha com os 

textos das disciplinas, já que alguns deles podem ter preferências em utilizar determinados 

canais informacionais. Esse, possivelmente, é um dos pontos que potencializam as demandas 

informacionais dos alunos de modo geral.  
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Entretanto, procurou-se identificar a relevância das ações dos docentes nas 

demandas informacionais dos discentes, sempre sob a ótica destes e não daqueles. Os dados 

para responder esse objetivo estão na Tabela, abaixo. 

 

Tabela 05 – Docente e as demandas informacionais dos alunos. 

Dos acessos e usos listados, abaixo, assinale quais foram os mais utilizados por seus professores para a 

realização dos teus estudos e trabalhos acadêmicos, no ano de 2015? 

 Nunca 

utiliza 

Utiliza pouco: uma 

vez por semestre  

Utiliza: uma 

vez por mês 

Utiliza muito: 

semanalmente 

1º - Internet (Buscador) 11.1% 7.4% 11.1% 70.4% 

2º - Serviço de Cópias 18.5% 14.8% 11.1% 55.6% 

3º - Acervo da BCH/UFC 11.1% 18.5% 40.7% 29.6% 

4º - Acervo da BCH/UFC - Online 40.7% 25.9% 14.8% 18.5% 

5º - Portal CAPES 51.9% 29.6% 11.1% 7.4% 

6º - UFC Dot.lib 96.3% 0% 3.7% 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com relação ao acessos e usos informacionais impulsionados pelos docentes, 

destaca-se, negativamente, o Portal UFC Dot. Lib, pois os discentes pesquisados relataram 

desconhecer esse portal. Sendo contabilizado na opção de “nunca utiliza”, o percentual de 

96.3% no que se refere aos acessos e usos informacionais feitos ou sugeridos para os estudos 

e pesquisas dos alunos. Como segue no gráfico, abaixo. 

 

      Gráfico 06 - Acesso e uso informacional do UFC Dot. Lib. utilizado pelo docente 

 
      Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pode ser destacado, também, com relação a não utilização do Portal UFC Dot. Lib 

que, para os pesquisados, os docentes podem desconhecer o portal, ou mesmo considerar o 

acervo que se encontra ali, como um conteúdo desnecessário para suas disciplinas. 
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No que diz respeito ao papel desempenhado e a importância do docente nas 

demandas informacionais dos alunos, observou-se no cruzamento dos dados, a comprovação 

de sua interferência. Ao cruzar os dados das questões sobre “Relevância dos acessos e usos 

informacionais” com as questões “Acessos e usos informacionais mais utilizados pelos 

professores”, sobre o uso do “Internet (Buscador)”, o cruzamento demonstrou uma relação 

significativa: 74.1% que consideraram “muito relevante”, condizente com os 70.4% para a 

opção o “professor utiliza muito: semanalmente”. O mesmo ocorreu quando se cruzou os 

dados sobre o portal UFC.Dot.Lib, com 0% que consideraram “muito relevante”, condizente 

com o 0% para a opção “professor utiliza muito: semanalmente”. A mesma relação ocorre 

com as respostas dos itens “serviços de cópias” e “Portal Capes”. Ver o cruzamento 

comparativo na tabela, abaixo. 

 

Tabela 06 – Cruzamento para comparação de dados 

Relevância dos acessos e usos informacionais. 

Dos acessos e usos informacionais listados, abaixo, quais você considerou mais relevantes para a 

realização dos teus estudos e trabalhos acadêmicos, em 2015? 

 Desconheço/  

Não utilizei 

Conheço, mas 

foi irrelevante. 

Pouco 

relevante 

Relevante Muito 

relevante 

1º - Internet (Buscador) 0% 0% 3.7% 22.2% 74.1% 

2º - Serviço de Cópias 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 44.4% 

3º - Portal CAPES. 11.1% 25.9% 22.2% 29.6% 11.1% 

4º - UFC Dot.lib 81.5% 11.1% 3.7% 3.7% 0% 

Docente e as demandas informacionais dos alunos. 

Dos acessos e usos listados, abaixo, assinale quais foram os mais utilizados por seus professores para a 

realização dos teus estudos e trabalhos acadêmicos, no ano de 2015? 

 Nunca 

utiliza 

Utiliza pouco: uma 

vez por semestre  

Utiliza: uma 

vez por mês 

Utiliza muito: 

semanalmente 

1º - Internet (Buscador) 11.1% 7.4% 11.1% 70.4% 

2º - Serviço de Cópias 18.5% 14.8% 11.1% 55.6% 

5º - Portal CAPES 51.9% 29.6% 11.1% 7.4% 

4º - UFC Dot.lib 96.3% 0% 3.7% 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A comparação através do cruzamento dos dados demonstrou de modo 

significativo a importância do docente nas demandas informacionais dos discentes. Apesar de 

pequenas diferenças nas porcentagens entre os dados cruzados, é possível afirmar pelas 

evidências encontradas, a participação e contribuição do docente como influenciador, um 

incentivador, tipo de um agente dos acessos e usos da informação e da estrutura informacional 

disponibilizada pela Universidade Federal do Ceará aos seus alunos.  
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Não foram utilizados os dados da BCH/UFC para o cruzamento comparativo 

porque essa instituição é muito frequentada pelos discentes por conta de diversas outras 

atividades que ela comporta dentro do campus, inclusive como local para reunião de trabalhos 

acadêmicos, local de estudo,  uso do seu auditório para palestras e seminários etc. e, portanto, 

muito conhecida por diferentes motivos, não permitindo caracterizar uma única causa para sua 

utilização, onde, a percepção de sua relevância é fracionada por fatores diferentes, os quais, 

alguns independem do acesso e uso do seu acervo. 
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6   CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu compreender alguns dos vieses relativos aos acessos e 

usos informacionais em suas peculiaridades. Não apenas as necessidades informacionais dos 

pesquisados, mas perceber, também, carências e falhas a serem corrigidas da estrutura 

informacional disponibilizada pela universidade aos alunos.  

Outro ponto importante que foi observado, refere-se ao fato de que as demandas 

informacionais dos alunos do curso de Biblioteconomia, da Universidade Federal do Ceará, 

não se resumem a um único canal, a uma única fonte, a um único meio ou a uma única forma 

para se alcançar determinada informação, mas possuem como característica principal a 

multiplicidade. Algumas necessidades informacionais dos alunos são supridas por diferentes 

meios, muitas vezes, independentes entre si. Cabe citarmos o caso das reprografias e uso 

assíduo de cópias impressas, por exemplo. Em muitos casos, como foi possível observar, as 

necessidades informacionais estão supridas, ainda que parcialmente.  

Por isso, ao nos propormos observar e analisar as demandas informacionais dos 

discentes, foi preciso irmos além de um estudo de usuários, estudo de uso ou de serviço de 

informação empreendido de forma institucionalizada, justamente por acreditar que a via 

escolhida proporcionou um leque maior e diversificado de dados, possibilitando, inclusive, a 

descoberta de novos problemas.  

Mesmo se tratando de uma observação monotemática das demandas 

informacionais, esta pesquisa pode resultar em várias conclusões, suscitando, inclusive, 

questões não pensadas, inicialmente, em razão da amplitude das demandas informacionais, 

em especial, a partir do aparato tecnológico e midiático que atualmente tem à disposição dos 

discentes.  

Com relação ao grau de conhecimento dos acessos e usos da informação, 

observados juntos aos discentes, percebeu-se a relevância de canais disponibilizados pela 

UFC, como também canais que necessitam de maior divulgação entre os discentes, como é o 

caso do portal UFC Dot. Lib. O acesso e o uso do portal não são uma demanda informacional 

corriqueira entre os alunos, embora, ali estejam disponibilizados livros para as mais variadas 

áreas do conhecimento.  

Conclui-se, então, a importância de serem realizadas ações que objetivem encurtar 

a distância entre as demandas informacionais dos alunos e a estrutura informacional da 

instituição. Acredita-se que isso poderá acarretar ganhos futuros significativos no que diz 

respeito à formação profissional dos alunos e melhor aproveitamento dos conteúdos 

ministrados em sala de aula pelos professores.  
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