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ABSTRACT 

 

The research has the purpose to analyze the use and informal needs of the UFPB Virtual 

Presence Pole Library in Mari/PB District. The theorist referential mentions about the users 

study, information necessity and universitarian library. The research is of descriptive and 

exploratory manner and presents quantitative and qualitative touch. The information collect 

instrument was the questionnaire with open and closed questions. The population studied is 

composed by 79 (seventy nine) students, 8 (eight) presence tutors, 1 (one) coordinator, 2 

(two) secretariat assistants and 1 (one) technical support assistant. The information indicates 

that most of the users are UFPB Virtual students, female, from 20 to 29 years old. About the 

informational necessities and services, the database shows that the users go to the library to 

their research and that even with reservation they are satisfied with the library. It’s concluded 

that the library needs to designate a librarian to manage the library about its services and 

products; to increase the build space; to implement educational program to the users beyond 

speech, seminaries and directed visits; employees training; to realize activities for tutors 

encouraging the use of the library informational resources; marketing actions to the 

publicizing of its services and maintain a periodic evaluation to accompany the user’s and 

community’s needs about the library use.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da globalização fez com que a sociedade presenciasse uma nova forma 

de organização social, ou seja, “a sociedade da informação” (CASTELLS, 2000), esse novo 

modelo de organização fez com que a informação passasse a ter um papel fundamental na 

sociedade, assumindo uma importância crescente e tornando-se essencial para as organizações 

desenvolverem novas tecnologias e torná-la um recurso econômico utilizado para garantir 

competitividade, eficácia e melhor eficiência nos serviços oferecidos.  



Assim, trazendo para o contexto da biblioteconomia é importante ressaltar que este 

novo modelo organização trouxe para as bibliotecas um redirecionamento de foco nestas 

unidades de informação. Desta forma, os esforços foram empenhados em garantir consistência 

ao acervo, independente do seu tamanho tornou-se vital obter informações úteis, através de 

uma análise eficiente, a fim de atender satisfatoriamente às necessidades e expectativas dos 

usuários. 

Ademais, partindo desse pressuposto, surgiu o interesse em conhecer a satisfação dos 

usuários em relação aos produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca do Polo Presencial da 

UFPB Virtual no município de Mari/PB. Atualmente essa unidade de informação é a única 

que oferece suporte no âmbito acadêmico no município para os alunos universitários 

matriculados naquela instituição de ensino superior, possuindo um acervo significativo para 

pesquisa e estudo, além de dá suporte para os demais alunos universitários do município 

interessados em usufruir dos serviços e produtos ofertados pela biblioteca. 

 

2 USO E NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO 

 

O novo paradigma fez com que os usuários tornassem dependente de informação, 

onde essa por sua vez, transformou-se numa matéria prima tão valorizada no mundo moderno. 

Barreto (1994, p.3) considera que “a informação é qualificada como um instrumento 

modificador da consciência e da sociedade como um todo. Aqui a informação é qualificada 

como um instrumento modificador da consciência do homem e de seu grupo”. 

Le Coadic (1996) afirma que “as pesquisas sobre uso surgiram a partir de perguntas 

sobre as atividades dos usuários”. É essa pesquisa sobre o modo de agir do usuário, bem como 

a forma de utilizar os serviços na busca da informação que permitirá as unidades de 

informação avaliar o sistema em relação ao fornecimento mediante as estratégias de busca. 



Desde o final da década de 1940, o estudo de usuários vem passando por vários 

processos de evolução, deixando marcada sua característica em cada época de transição. Esses 

primeiros estudos voltados para a satisfação e necessidades informacionais tinha como 

objetivo identificar como a informação era obtida e usada.  

Conforme Santiago (2006, apud CUNHA, 1982) “não existe métodos ou uma 

metodologia suficientemente desenvolvida para a perfeita coleta, análise e avaliação de dados 

na área de Biblioteconomia, em especial nos estudos de usuários”. No entanto, estes estudos 

independente da metodologia utilizada são de suma importância para as instituições 

conhecerem as necessidades de uso e satisfação dos seus usuários.     

 

3 SOBRE A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

No âmbito acadêmico, as Bibliotecas Universitárias são consideradas um instrumento 

essencial no processo da formação de conceito, caráter, conhecimento e profissionalização do 

indivíduo, cuja sua finalidade é atender a necessidade informacional, estudo e pesquisa da 

comunidade acadêmica, além de contribuir com a instituição no desempenho das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Para Ferreira (1980, p. 5), 

 

 A biblioteca é um dos instrumentos essenciais ao processo 

ensino/aprendizagem. Em nossos dias, não se pode mesmo conceber 

ensino sem utilização de bibliotecas, as quais, além de possibilitarem 

acesso a informação, têm um papel da maior relevância, enquanto 

favorecem o desenvolvimento de potenciais, capacitando pessoas a 

formarem suas próprias ideias e a tomarem suas próprias decisões. 

 

 

As instituições de ensino superior devem utilizar a biblioteca como um meio para 

atingir seus objetivos, pois ambas devem trabalhar sintonizadas com a finalidade de gerar o 

desenvolvimento da comunidade acadêmica, pois conforme Ferreira (1980, p. 07): 

Se a biblioteca é importante para o ensino geral, no ensino superior 

seu papel é proeminente em virtude do valor da própria universidade, 



pois nenhuma outra instituição ultrapassa em magnitude a 

contribuição universitária, a qual a torna possível o formidável avanço 

tecnológico e científico que se registra atualmente em todos os 

campos do conhecimento. Na verdade, em todo processo educacional, 

é decisiva a influência da biblioteca, que se pode constituir num dos 

principais instrumentos de que a universidade dispõe para atingir suas 

finalidades. 

 

Assim, é necessário ressaltar a importância da biblioteca no processo de 

ensino/aprendizagem de uma comunidade acadêmica, pois independentemente do contexto a 

qual esteja inserida poderá contribuir para o desenvolvimento educacional, social, econômico 

e político da sociedade. 

 

4 BIBLIOTECA DO POLO PRESENCIAL DA UFPB VIRTUAL NO MUNICÍPIO DE 

MARI/PB 

 

A Biblioteca do Polo Presencial da UFPB Virtual de Mari/PB foi criada em 10 de abril 

de 2008. O prédio está situado na própria estrutura do Polo no município de Mari/PB, 

apresentando fácil acesso para os usuários. A biblioteca possui como objetivo principal a 

disseminação da informação de forma rápida e eficiente, além de proporcionar conforto e um 

bom atendimento ao usuário. 

O acervo é destinado principalmente aos estudantes dos cursos oferecidos pela a 

UFPB Virtual em Mari/PB, ou seja, os estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

Letras, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Agrárias, além dos cursos de Especialização 

e Aperfeiçoamento. Quanto aos usuários são os estudantes dos cursos oferecidos pela UFPB 

Virtual do Polo, tutores presenciais e servidores municipais que prestam serviços na 

instituição, onde esses usufruem do serviço de empréstimo pelo período de 15 dias e de 

renovação pelo mesmo período.  

A biblioteca está aberta a comunidade local, que pode usufruir do acervo para consulta 

e estudos no próprio ambiente da unidade de informação. O espaço físico é de 



aproximadamente 40m², com área retangular, distribuída para o acervo, local de leitura, 

atendimento ao usuário e às atividades desenvolvidas. Sua climatização é natural e possui 

iluminação com lâmpadas florescentes. O mobiliário é composto por 10 (dez) estantes, um 

computador sem acesso a internet, uma bancada com cadeira para computador e uma mesa 

redonda com quatro cadeiras para leitura. O seu acervo possui aproximadamente 3.000 (três 

mil) exemplares distribuídos entre livros, CDs e DVDs didáticos, cordéis, assinatura de 

periódicos (revistas e jornais) e artigos impressos. O quadro pessoal da biblioteca é formado 

por 02 auxiliares de secretaria sem formação na área de Biblioteconomia e que são 

responsáveis por realizarem as atividades e os serviços na unidade de informação. 

 

5 TRILHA METODOLÓGICA  

 

A pesquisa se caracteriza como descritiva, exploratória e bibliográfica. Sendo de 

empregada as abordagens quantitativa e qualitativa para análise dos dados coletados. A 

amostra da pesquisa correspondeu a 35,83% da população, no qual se constitui por 79 (setenta 

e nove) alunos, 08 (oito) tutores presenciais, 01 (um) coordenador, 02 (dois) auxiliares de 

secretaria e 01 (um) auxiliar de suporte técnico. Optou-se trabalhar nessa pesquisa com uma 

amostra não probabilística, resultando nos sujeitos que foram surgindo, no período 

estabelecido para a coleta dos dados. Para coleta dos dados utilizamos o questionário como 

instrumento de pesquisa.  

 

6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

          Como resultados constatamos que 63,74% dos usuários da Biblioteca são do sexo 

feminino e 36,26% são do sexo masculino, o que nos leva a perceber uma diferença 



significante entre os percentuais obtidos. A pesquisa destaca a predominância feminina, 

podendo ser justificado que na sociedade atual, a mulher vem ampliando a sua participação no 

mercado de trabalho. Apesar do percentual de usuário do sexo masculino ser menor na 

biblioteca, possuem presença confirmada na unidade de informação, com faixa etária com 

mais elevado percentual ocorreu na faixa entre 20 e 29 anos de idade (59,34%), demonstrando 

a existência significativa de alunos jovens estudando nos cursos de graduação da UFPB 

Virtual no município de Mari/PB, o qual podemos inferir que os indivíduos procuram a 

qualificação profissional cada dia mais cedo com o objetivo de ingressar no mercado de 

trabalho seja no setor privado ou público. 

          De acordo com os dados coletados sobre os motivos que fazem os alunos freqüentarem 

a biblioteca, percebemos que 39,36% dos alunos costumam utilizar a biblioteca para 

realizarem pesquisa e 21,28% para aquisição de conhecimento. Nascimento e Weschenfelder 

(2002, p. 253), diz que “a necessidade de informação varia de indivíduo para indivíduo e de 

grupo para grupo, podendo ser transformada ou não em demanda”, ou seja, a necessidade 

informacional depende de diversas variáveis, mas, especificamente neste caso dos alunos do 

Polo, a demanda da biblioteca será gerada pela necessidade informacional dos assuntos 

abordados por cada curso da UFPB Virtual. 

         Um fator preocupante foi perceber que os alunos não se sentem incentivados para 

freqüentarem a biblioteca do Polo, 2,13% dos usuários da pesquisa responderam que sua 

frequência à biblioteca se dá pela indicação dos professores. Silva (1993) já dizia que são 

poucos professores que trabalham em parceria com a biblioteca, visando conhecer o seu 

acervo e realizar um trabalho conjunto com o bibliotecário. Ao serem questionados sobre a 

qualidade do acervo da biblioteca, verificamos que 59,34% dos usuários consideram que a 

biblioteca possui um bom acervo, suprindo as necessidades informacionais durante o período 

de realização do curso, seguido de 25,27% que consideram o acervo ótimo, enquanto 10,99% 



consideram o acervo regular. 

         Mesmo a biblioteca não sendo administrada por um bibliotecário ou por um profissional 

capacitado para tal exercício, e nem possuir seu acervo organizado de maneira correta, um 

número significativo de usuários considera a organização da biblioteca como boa (54,95%) ou 

ótima (30,77%). Já 9,89% vêem a organização da biblioteca como regular. Assim, é 

necessário destacar a ausência de um profissional da informação na biblioteca do Polo da 

UFPB Virtual do município de Mari-PB, pois com o crescimento das tecnologias da 

informação e comunicação, produção de documentos em seus diversos suportes, o acervo da 

biblioteca tende a crescer ao longo do tempo, tornando a localização da informação mais 

demorada.  

Quanto a satisfação dos usuários em sua última visita a biblioteca, constatamos que 

85,71% dos usuários responderam que saíram satisfeitos na última vez que procuraram a 

unidade de informação para usufruir de seus serviços e produtos. Os usuários apresentaram 

também nessa questão justificativas de diversas naturezas em relação à satisfação, que foram 

classificadas em 33 usuários responderam que saíram satisfeitos, pois encontrou o material 

que necessitava e 19 usuários respondeu que a satisfação ocorreu devido ao bom atendimento.            

Com relação a insatisfação da última visita realizada a biblioteca, 5,49% dos usuários 

responderam que não ficaram satisfeito com a unidade de informação.  

          Das respostas referentes à insatisfação dos usuários, as justificativas se prenderam a: 

Não encontrou o material que necessitava e no período que visitou a biblioteca o acervo não 

estava organizado. Nessa etapa dos resultados da pesquisa percebemos as diversas funções 

que um profissional da informação em uma biblioteca pode executar, ou seja, as funções do 

profissional vão muito além do que organizar e classificar livros e documentos num acervo, 

pois esse profissional em uma pequena unidade de informação exerce desde o cargo de gestor 



até o de mediador biblioteca/usuário, onde ensina os usuários a utilizar as ferramentas 

informacionais no processo de busca e recuperação da informação. 

Sobre as dificuldades encontradas pelos usuários em relação à busca por informação 

na biblioteca, 48,35% dos usuários responderam que não possuem nenhum tipo de dificuldade 

no processo de busca por informação. Já 39,56% informaram que sente algum tipo de 

dificuldade na busca, sendo esses motivos justificados através das seguintes respostas: acervo 

desorganizado, ausência de obra no acervo, distância da biblioteca (usuário mora em outra 

cidade), horário de atendimento e etc. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente a pesquisa traçou o perfil dos usuários, onde os resultados obtidos 

mostraram que a maioria dos usuários da biblioteca são alunos do Polo da UFPB Virtual, do 

sexo feminino e na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Já com relação ao nível de 

escolaridade, os usuários em sua maioria possuem o nível superior incompleto. Através do 

uso da informação é possível identificar as necessidades informacionais dos usuários, assim, 

partindo desse contexto, a segunda etapa da pesquisa buscou identificar as necessidades dos 

usuários através do uso da informação e dos serviços prestados pela biblioteca.  

Nessa etapa foram abordadas cinco variáveis, onde a primeira identificou os motivos 

que fazem os usuários frequentarem a biblioteca, o qual prevaleceu entre eles que o uso da 

biblioteca se dá para realização de pesquisa. A segunda e terceira variáveis mediram a 

qualidade e organização do acervo da biblioteca, sendo esses quesitos avaliados como bons 

pelos os usuários, ou seja, 59,34% disseram que a qualidade do acervo é bom. 

As últimas variáveis dessa etapa procurou saber a opinião dos usuários em relação ao 

atendimento e a satisfação na última visita realizada a biblioteca pelos os usuários. O 



atendimento de uma forma em geral foi considerado bom pelos os usuários. Com relação a 

última visita realizada a biblioteca, a maioria dos usuários informaram que saíram satisfeito. 

A terceira e última etapa da pesquisa buscou identificar os obstáculos/barreiras 

informacionais encontrados pelos os usuários na biblioteca. Nessa etapa 39,56% dos usuários 

informou ter algum tipo de dificuldades ao buscar a informação na biblioteca, sendo a 

desorganização do acervo o item mais citado pelos os usuários (14,29%). Outro ponto 

importante merece ser destacada, a ampliação do acervo, pois 30,77% dos usuários 

mencionaram que o acervo da biblioteca deveria ser ampliado para tentar suprir suas 

necessidades informacionais. 

Diante do exposto, pretendemos melhorar os serviços oferecidos pela a biblioteca 

através das expectativas dos usuários, uma vez que a insatisfação deles poderá afastá-los da 

biblioteca. Dessa maneira, é pertinente propormos algumas sugestões com vistas a melhorar 

os serviços oferecidos pela biblioteca aos seus usuários:  

a) Designação de um bibliotecário para gerir a biblioteca com relação aos seus 

serviços e produtos;  

b) Aumento do espaço físico da biblioteca para melhor acomodar os usuários;  

c) Implementação de programa de educação de usuários através de palestra, 

seminários, visitas dirigidas, entre outros, objetivando conscientizar os usuários sobre seus 

direitos e deveres;  

d) Treinamento para funcionários, visando um melhor atendimento aos usuários;  

e) Realização de atividades para os tutores incentivando o uso dos recursos 

informacionais da biblioteca;  

f) Ações de marketing para divulgação dos serviços prestados e das atividades 

realizada na biblioteca; 



g) Avaliação periódica para acompanhar as necessidades dos usuários e da 

comunidade quanto ao uso da biblioteca e, 

h) Realização de novos estudos com o objetivo de comparar os resultados obtidos 

nesta pesquisa com os de outros futuros. 

De acordo com os resultados da pesquisa apresentados pelos usuários - participantes 

da pesquisa - fica a critério dos gestores da biblioteca, analisá-las e buscar implementá-las, na 

tentativa de aperfeiçoar os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca, e assim, propiciar a 

satisfação dos seus usuários quanto ao seu uso. 
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