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1. Resumo
Objetivos e justificativa do projeto em termos de relevância para a pesquisa cientifica e do estado 
da arte.

O projeto de pesquisa “O livro digital: usos, possibilidades e limites” teve como 

objetivo identificar e analisar os usos, as possibilidades e os limites do livro digital, 

a produção e publicação de livros/textos em versão eletrônica, desenvolvidos por 

professores  e  alunos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  educação,  da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia; seus hábitos como 

ciberleitores e ciberautores. A pesquisa foi dividida em dois planos de trabalho, 

hábitos e práticas de leitura e hábitos e práticas de escrita. “O livro digital: hábitos 

e práticas de escrita”, o foco da minha pesquisa,  trouxe como objetivo específico 

investigar sobre os usos e práticas de escrita de livros/textos em versão eletrônica. 

Seus hábitos como ciberautores; como divulgam seus trabalhos, o retorno à esse 

tipo de iniciativa bem como a cultura e os comportamentos oportunizados por essa 

experiência. A pesquisa é relevante porque busca identificar como os livros digitais 

estão sendo usados, e principalmente quais as contribuições que ele oferece no 

processo de busca do conhecimento, do desenvolvimento humano e intelectual. 

2. Introdução e objetivos do projeto
Descrição da maneira como serão desenvolvidas as atividades para se chegar aos objetivos 
propostos. Indicar os materiais e métodos que serão usados.

         Ao longo dos últimos anos tem se intensificado a discussão sobre a 

presença generalizada das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em 

todas as esferas da sociedade e observamos de modo especial  a chegada de 

diversas tecnologias no universo da educação. O final do século XX foi marcado 

por  um  forte  desenvolvimento  das  TIC,  das  ciências  da  computação  e  do 

vertiginoso incremento da rede internet, trazendo radicais modificações na forma 

como de produzir e disseminar os conhecimentos, conceitos, valores, saberes e 

de  como  as  relações  entre  as  pessoas  e  as  máquinas  se  (re)significam, 

impulsionadas pela  (oni)presença das TIC.  Vivemos a chamada sociedade em 

rede (Castells, 2005) estejamos ou não conectados a computadores e à internet. 



Diante dos renovados modos de vida na  cibercultura,  as  mídias digitais 

estão  substituindo  as  tradicionais  em  uma  variedade  de  aplicações  e  a  uma 

velocidade sem precedentes. Assistimos a substituição dos discos de vinil pelo CD 

e  mp3;  o  videocassete  pelo  DVD;  as  maquinas  fotográficas  analógicas  pelas 

digitais. As informações, conhecimentos e produtos culturais estão cada vez mais 

se concentrando no espaço virtual. Essas constantes mudanças estimulam certas 

mutações de hábitos. 

 Se  com músicas,  filmes,  vídeos  e  fotografias  essas  transformações  já 

fazem parte  do  cotidiano  de  milhares  de  pessoas  e  modificam os  modos  de 

produção  e  distribuição  dos  produtos,  assim  como  a  própria  existência  das 

indústrias,  especialmente  as  do  entretenimento,  presenciamos atualmente uma 

alavancagem da produção e dos usos de livros/textos que progressivamente se 

deslocam da versão impressa para a digital.  A versão digital  dos escritos vem 

tomando  cada  vez  mais  espaço  no  cotidiano  das  pessoas  -  crianças,  jovens, 

estudantes  e  pesquisadores.    Diante  dessa  realidade  surgem  vários 

questionamentos:  qual  a  função  do  livro  na  vida  atual?  O  livro  impresso 

desaparecerá? O que muda na produção e difusão da escrita/leitura em formatos 

eletrônicos? Qual o futuro do livro eletrônico? Com essas indagações o trabalho 

tem por objetivo analisar a produção e a difusão da escrita/leitura de livros/textos 

em  formatos  digitais,  sua  definições  e  usos  entre  alunos  e  professores  do 

Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Bahia.

         O foco de pesquisa esteve centrado na utilização e escrita dos livros digitais 

por  professores  e  alunos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação,  da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia. Para desenvolver a 

pesquisa seguimos atividades específicas em relação a leitura e escrita, dividindo 

tarefas  sobre a pesquisa de leitura e escrita de livros digitais. A minha pesquisa 

trata da escrita de livros digitais.



Inicialmente foi feito um levantamento de sites para download e publicação 

de livros digitais, como: Projecto Gutenberg, uma iniciativa de maior sucesso para 

a criação do conteúdo digital, foi iniciado em 1971 por Michel Hart, uma biblioteca 

com a versão eletrônica de livros do domínio público, sem direitos de autor ou 

cujos direitos já expiraram. Esses sites funcionam como local para disponibilizar 

livros para download, permite a publicação de textos, o que revela um meio para 

divulgação e pesquisa de trabalhos acadêmicos. Esse método além de difundir 

informação e conhecimento, leva o autor para locais cada vez mais distantes, pois 

a internet supre o que o livro impresso não permite, a difusão da informação, sem 

fronteiras e sem dependência da impressão.   O Google também disponibiliza - 

Google  Book  Search.,  sendo  que  

nesta plataforma, apenas os livros livres de direitos de autor estão disponíveis 

para download. Outro local para disponibilizar textos acadêmicos é o PDFgeni, um 

site onde se pode disponibilizar diversos tipos de documento em formato PDF. 

Para tecer o ambiente de aproximação e reflexão em torno do tema, foram 

feitas  pesquisas  bibliográficas  em  livros  impressos/eletrônicos,  periódicos 

eletrônicos,  entre  outros,  a  fim  de  dar  conta  de  temáticas  como:  cibercultura, 

sociedade em rede, cultura digital, práticas de leitura em formatos eletrônicos. 

Mas,  em  relação  a  escrita  na  era  digital,  e  na  utilização  dos  meios 

eletrônicos,  quais  as  vantagens  e  desvantagens  em  disponibilizar  textos 

acadêmicos na internet? E o risco de plágio? Quais os direitos do autor. ,

A pesquisa foi feita em três etapas. A primeira foi a familiaridade com o 

tema, a prática da escrita/leitura de documentos acadêmicos disponíveis na rede. 

A segunda foi  uma pesquisa empírica, por meio de entrevista  online com  os 

participantes, alunos e professores do curso de pós-graduação em Educação, da 

UFBA. O terceiro foi a análise das informações obtidas e a redação de um artigo 

em  parceria  com  a  outra  bolsista  nesse  mesmo  projeto  e  com  o  professor 

orientador.  Esse  artigo  está  em  fase  de  conclusão  e  revisão  e  deverá  ser 

publicado em uma revista eletrônica.  Em todas essas etapas, que se completam, 

http://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal
http://www.pdfgeni.com/
http://books.google.com/


o objetivo central  da pesquisa foi  o de compreender de que forma circulam as 

informações na rede, e como ocorrem os procedimentos de busca. Os problemas 

que precisam ser enfrentados, como a infinidade de textos que o leitor encontra na 

rede, os acessos a hiperlinks, a incerteza se o texto estará disponível amanhã no 

mesmo endereço. As questões dos hábitos de leitura.  A já complexa discussão 

sobre o fim do livro impresso, e principalmente analisar os processos cognitivos de 

aquisição  do  conhecimento  através  da  leitura  eletrônica.  E,  em  especial,  a 

produção e difusão do conhecimento de alunos e professores na internet, por meio 

de hábitos de escrita na rede.

Em todas  as  etapas  da  pesquisa  foram feitas  leituras  e  estudos  sobre 

produções existentes a respeito dessas questões e fiz resumos e fichamentos, 

com a intenção de organizar os materiais sobre os processos de leitura/escrita 

digital.

Com  o  objetivo  de  identificar  com  mais  precisão  as  experiências  em 

escrita/leitura eletrônica do público que forma o corpus da pesquisa foi aplicado 

um questionário, que ficou disponível no endereço: http://www.encuestafacil.com/

RespWeb/Qn.aspx?EID=398056. Enviamos o link com uma carta/convite para o 

endereço eletrônico do público alvo da pesquisa.

Por  fim,  após os  estudos e  análise  das respostas  do  questionário    foi 

produzido  um artigo  coletivo  (colaborativo).  A  escrita  desse  artigo  se  deu  por 

intermédio  do  Google docs, meio pelo qual podemos escrever simultaneamente 

com outras  pessoas em locais  diferentes,  uma das vantagens oferecidas  pela 

escrita eletrônica.  Nesse artigo expomos os caminhos percorridos pelo livro, do 

impresso ao digital, as vantagens e desvantagens do suporte eletrônico que foram 

identificadas com os estudos, apresentamos a pesquisa e os resultados obtidos.

As  principais  vantagens  do  livro/texto  em  formato  digital  podem  ser 

observadas no acesso amplo e irrestrito aos livros/textos, no barateamento dos 

produtos em versão digital quando defendidos por direitos autorais tradicionais, e 

gratuitos, mas preservando a autoria, por meio das licenças alternativas.

O  Creative  Commons que  disponibiliza opções flexíveis  de licenças que 

garantem proteção e liberdade para artistas e autores. Partindo da idéia de "todos 

http://docs.google.com/
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=398056
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=398056


os direitos reservados" do direito autoral  tradicional (copyright)  eles recriaram e 

transformaram  em  "alguns  direitos  reservados".  Essas  licenças  abrangem  um 

espectro de possibilidades entre a proibição total dos usos sobre uma obra e o 

domínio público. Portanto auxilia o autor a manter seu direito autoral ao mesmo 

tempo em que permite certos usos de sua obra.

         Existe também o Copyleft, que é um tipo de licença para documentos que 

permite a sua reprodução livre, exigindo apenas referência ao nome do autor. Se 

por um lado o autor não lucrará com a difusão gratuita da sua obra, por outro ela 

alcança outros meios, que não alcançaria sendo paga. No caso de pesquisadores, 

a  publicação  livre,  sem cobraça  de  direitos  permite  maior  diálogo  com outras 

universidades e alimento a produção de conhecimento.

A  Free  Documentation  License  (GFDL)  ou  copyleft  forma  parte  do 

movimento GNU (Linux,  Mozilla...).  Apesar de inicialmente ter surgido para ser 

aplicada à documentação do software livre, pode ser também aplicável a qualquer 

documento escrito, um livro, um artigo, etc. 

Somente uma pequena parcela de autores consegue ter um sucesso tão 

grande que permita tirar  vantagens do copyright.  A maioria consegue viver  do 

prestigio que dão as suas obras e que lhes permite realizar conferências, cursos, 

escrever em jornais e revistas. Isto quer dizer que para a maior parte de autores, o 

que é realmente relevante para aumentar o seu prestigio é que a sua obra chegue 

ao  máximo  número  de  leitores.  Para  um  autor  pouco  conhecido,  o  copyright 

atrapalha a difusão de sua obra. As licenças alternativas são uma vantagem que 

procuram garantir  o  acesso ao conhecimento, a cultura para a população e a 

difusão do trabalho do autor.

3. Atividades executadas no período
Relação itemizada das atividades executadas, em ordem seqüencial e temporal, de acordo com os 
objetivos traçados no projeto e dentro do período de execução do projeto.

• Levantamento bibliográfico e de sites específicos; (Todo o período);

http://br.vlex.com/tags/copyright-todos-os-direitos-reservados-1402166


• Leituras  e  estudos  dos  referenciais  coletados  em  torno  dos  temas 

cibercultura, sociedade em rede, cultura digital, práticas de leitura em formatos 

eletrônicos (Todo o período);

• Participação como ouvinte em seminários relacionados com a temática da 

pesquisa. (Todo o período);

• Participação  das  discussões  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Educação, 
Comunicação e Tecnologias (http://www.gec.faced.ufba.br/twiki/bin/view/GEC. 
(Todo o período);

• Participação  na  lista  de  discussão  do  GEC  (Grupo  de  pesquisa  em 

Educação, Comunicação e tecnologias). E na lista da E DC-287 Educação e 

Tecnologia Contemporâneas. (Todo o período);

• Alimentação  do  banco  de  dados  público  do  GEC.  Disponível  em: 

https://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/PibicEdvaldo2008. (todo período);

• Participação do grupo de estudo direitos autorais. (Março a Junho/2009)

• Elaboração  coletiva  (colaborativa)  da  redação  do  artigo.  (Maio  a 

Junho/2009)

• Relatório final da pesquisa. (Junho a Julho/2009)

4. Dificuldades e soluções
Expor as dificuldades enfrentadas no desenolvimento do projeto e as estratégias utlizadas para sua 
resolução.

https://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/PibicEdvaldo2008


Enfrentei  algumas  dificuldades  específicas.  Entrei  na  pesquisa  quando 

substituir uma outra bolsista, no nono mês do estudo. Na verdade tive três mêses 

para  me  inteirar  da  pesquisa,  desenvolver  os  estudos  teóricos,  desenvolver 

hábitos  de  leitura/escrita  na  rede  e  produzir  um texto  coletivo.   O  desafio  foi 

grande  porque  o  tempo  era  muito  reduzido.  Porém  obtive  grande  ajuda  dos 

integrantes do grupo de pesquisa – GEC -   da colega de pesquisa e do professor 

orientador.

Quando cheguei, a pesquisa empírica com os alunos e professores já tinha 

sido feita.  Não acompanhei  esse processo. Mas me concentrei  na análise das 

informações obtidas com as entrevistas.. Foram poucas as respostas, quinze no 

total, sendo onze respostas de alunos e quatro de professores, e algumas delas 

inconsistentes.  Ponderamos  que  o  fato  da  entrevista  ter  sido  feita  no  fim  do 

semestre,  e,  portanto início  das férias pode ter  contribuído para  essa evasão. 

Porém, é inevitável levantar que a internet é acessada a qualquer momento – e 

essa é uma das vantagens, pois a informação é atemporal. Talvez, o uso ainda 

tímido dos livros/textos eletrônicos tenha constrangido os entrevistados. Porém, 

mesmo com poucas respostas, consideramos o número suficiente para um estudo 

qualitativo.

Além  do  pouco  tempo  na  pesquisa,  outra  dificuldade  foi  a  da  escrita 

coletiva. Na graduação normalmente escrevemos. Então não foi fácil sistematizar 

informações e produzir um texto. Pela primeira vez vivi o processo de uma escrita 

coletiva num ambiente de rede. De um lado não foi fácil  escrever e reescrever 

tantas vezes as mesmas idéias e parágrafos. Quando pensava que estava pronto 

tinha que refazer outra vez. De outro lado, essa foi a experiência mais marcante: 

aprendi que o trabalho acadêmico exige essa disposição para fazer e refazer, para 

aceitar  observações  de  outras  pessoas  e,  a  partir  delas,  quando  é  o  caso, 

modificar mais uma vez o escrito. Sei, no entanto, que esse processo exige um tempo 

maior  e  um  amadurecimento  do  pesquisador.  Por  isso  desejo  continuar  no  Grupo   e 

participar integralmente de outro projeto de pesquisa. 

5. Resultados e Discussão



Relação dos resultados ou produtos obtidos durante a execução da pesquisa, indicando os 
avanços no conhecimento disponível obtidos com a execução da pesquisa.

O livro, mas especificamente a escrita, afim de, melhor preservar e socializar o 

conhecimento  sofreu  diversas  transformações  no  seu  suporte,  tais  como:  as 

tabletas de argila, o rolo de papiro, o rolo de pergaminho, o códex manuscrito e o 

códex impresso e o Livro eletrônico. Cada formato muda as formas de leitura e a 

nossa  relação  com  o  conhecimento.  A  inovação  da  técnica  da  prensa  por 

Gutenberg no Século XV foi considerado uma revolução do escrito, pois permitiu 

um acesso maior das informações, possibilitando um maior número de copias e o 

aumento da circulação. Atualmente vivemos uma nova revolução, considerada por 

muitos, maior do que a de Gutenberg.

A revolução do nosso tempo presente é com toda certeza, mais que a de 
Gutenberg. Ela não modifica apenas a técnica de reprodução do texto, 
mas também as próprias estruturas e formas do suporte que o comunica 
a seus leitores. (CHARTIE, 1994, p.3)

Nesse  contexto  a  nossa  pesquisa  buscou  investigar  os  usos  e  as 

possibilidades que o livro eletrônico trás para o cotidiano e para a qualidade da 

formação de professores e alunos do programa de Pós-Graduação em Educação, 

da Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia. 

Para isso tornou-se essencial a revisão bibliográfica, com leituras e estudos 

sobre o tema, e a aplicação do questionário ao público em destaque da pesquisa.

Diante das respostas obtidas, levantamos os aspectos mais relevantes para 

a  compreensão.  Um  dos  entrevistados  colocou  que  o  “meio  eletrônico  é  um 

espaço excelente para divulgar seu trabalho, e ter outras pessoas compartilhando 

e interagindo com suas idéias de forma imediata é “fantástico””.  Observei  que 

todos os entrevistados confirmaram compreender a importância das tecnologias 

para a democratização do conhecimento, afirmaram que existe um acesso mais 

rápido as informações, ressaltaram o aspecto dinâmico e o baixo custo tanto para 

leitura  quanto  para  disponibilização/publicação  de  textos.  Disponibilizar 

documentos digitalizados dinamiza e  facilita a investigação de atualidades dentro 



da área de pesquisa, poi a resposta pode ser muito mais imediata do que o texto 

impresso. Não há limite para a propagação. O processo de escrita colaborativa e 

leituras coletivas demonstram um avanço na área de pesquisa. Tornou-se possível 

compartilhar  e  discutir  a  leitura  de  um  livro  em  rede,  bem  como  escrever 

simultaneamente à outras pessoas em locais diferentes. De fato, os documentos 

disponibilizados na rede se tornaram grandes aliados para a pesquisa. 

Com base nessas respostas obtidas notamos que apesar de os professores 

e alunos da pós-graduação usarem ativamente a rede internet, de inserirem no 

seu  cotidiano  o  uso  das  TIC  (Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação), 

principalmente para melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho acadêmico, 

as práticas de leitura digitais é relativamente pequena e poucos disseram terem 

trabalhos,  livros  ou  artigos,  publicados  na  internet.  Alguns  ressaltaram  que 

mantem  blogs  ativos  e  costumam  postar  “comentários”  sobre  seus  estudos, 

resenhas de livros ou filmes. Outros falaram que as revistas eletrônicas estão se 

popularizando,  mas  que  ainda  preferem publicar  seus  artigos  acadêmicos  em 

revistas impressas, “porque parece que é mais sério, parece que o trabalho é mais 

valorizado”.  

         Parece que alguns entrevistados ainda não perceberam  a nova roupagem 

da escrita. O seu corpo está modificado, agora em uma tela. A escrita na tela 

adquire configurações únicas. Permite atos de interatividade muito maior,  além 

das múltiplas possibilidades de trajetos e modos de leitura. Ele pode ser tanto uma 

transcrição do livro impresso em tela, quanto um hipertexto, com passagens para 

outras mídias. É fato que isso muda a maneira de se lidar com o conhecimento. 

Criam-se  novas  necessidades  e  novas  capacidades.  Como saber  manipular  o 

computador, os programas de acesso, saber buscar as informações que deseja. 

Tirar todo proveito da forte interatividade e da intertextualidade presente no meio 

virtual. 

Quanto  ao  ler  (compreensão)  e  escrever  (produção),  a  utilização  de 
novas  tecnologias  exige  outras  atitudes  e  posturas,  ou  novas 
competências cognitivas (utilização ou leitura do teclado, escrever com o 
teclado,  leitura  de  menus,  de  ícones,  palavras-chave,  aprender  o 
“navegar-ler” etc.) (COSTA, 2005, p.12)



A escrita obteve ganhos com a tecnologia. A tela não tem mais a obrigação da 

linearidade do texto impresso, ela é descontínua, na prioridade de satisfazer às 

características  próprias  do  texto  eletrônico,  entre  elas  a  não  linearidade,  a 

maleabilidade, mobilidade, a abertura via hiperlinks etc. O escrito torna-se mais 

ativo  e  pode  explorar  sua  criatividade,  pois  pode  utilizar  diversos  recursos 

hipermidiáticos, criando links para outros textos, vídeos, músicas. Assim, o leitor 

também vai construindo seu percurso, interagindo com outras formas de textos, de 

linguagens  e  com  os  próprios  autores,  fazendo  críticas,  reescrevendo 

simultaneamente.  Com  o  texto  eletrônico,  todo  mundo  pode  tornar-se  crítico, 

fazendo suas análises e divulgando seus juízos pessoais. 

O novo suporte do texto permite uso, manuseios e intervenções do leitor 
infinitamente mais numerosos e mais  livres  do que qualquer  uma das 
formas antigas do livro. (...) O leitor não é mais constrangido a intervir na 
margem, no sentido literal ou no sentindo figurado. Ele pode intervir no 
coração, no centro. (CHARTIER, 1998, p.77)

No mundo da cibercultura, em que tudo está conectado, onde a informação circula 

rapidamente, de forma dinâmica e mais livre, o escrito digital vem proporcionar 

uma  grande  oferta  para  a  aquisição  do  saber,  um  oceano  de  informações 

disponíveis com uma facilidade de acesso superior aos conteúdos oferecidos por 

meio impresso. Isso devido à facilidade da publicação na rede, tanto que autores 

mais novos e menos populares procuram no formato digital  a solução para as 

dificuldades que encontram na divulgação de suas idéias. Além do benefício do 

acesso rápido, temos a possibilidade de adquirir obras de outro Estado ou Pais, 

livros raros por ter poucos exemplares ou por ser antigo. Com a digitação, podem 

ser lidos por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, 

nem o idioma é empecilho na busca do conhecimento. 



 Outro aspecto importante é perceber que a escrita coletiva permite que vários 

autores contribuam com a construção de um texto. Nesse processo da escrita o 

texto é alterado quantas vezes julgarmos necessário, com o uso de ferramentas 

como o Google Doc,  ou wiki.  É possível  que mais de uma pessoa escreva o 

mesmo texto simultaneamente. 

Nesse caso, a discussão se volta para a questão do direito autoral. Mas, por falta 

de tempo não pude avançar nesse tema.

O que podemos concluir  com os resultados da pesquisa é que a difusão dos 

trabalhos acadêmicos ampliou  através da  rede,  o  que aumentou o  acesso ao 

conhecimento.  Os trabalhos podem ser publicados com maior rapidez, obtendo 

simultaneamente  uma  resposta  dos  leitores,  o  que  revela  uma  relação  mais 

próxima  entre  leitor  e  escritor. A  leitura  deixa  de  ser  passiva,  tornando-se 

interativa.

Nesta  perspectiva,  podemos  dizer  que  o  espaço  virtual  permite  ao 
usuário modificar o texto a seu bel-prazer: corrigir, cortar e colar, limpar, 
inserir, editar, formatar, movimentar elementos. Podemos ler e escrever 
ao mesmo tempo.  Somos escreventes e  escritores  ao mesmo tempo. 
Escrever é ler. Ler é escrever. (COSTA, 2005, p. 05)

Observamos  que  toda  inovação  necessita  de  tempo  para  a  assimilação  das 

transformações provocadas. O leitor contemporâneo precisa ascender às novas 

formas de transmissão do escrito, para que dessa forma possa usufruir de todas 

as possibilidades que o suporte virtual lhe oferece.  

Apesar  de  ainda  haver  grande  resistência  no  uso  desses  novos  recursos,  a 

principal vantagem que se observa é que a difusão do conhecimento está, de fato, 

mais ampliada.

Não nos cabe hierarquizar, dizendo que um suporte é melhor ou pior do que o 

outro, mas que cada um deles tem as suas especificidades, e devemos explorar 

ao máximo as vantagens que podem oferecer. Numa época em que autores falam 



de  uma  sociedade  sem  papel  e  na  velocidade  de  produção  e  difusão  do 

conhecimento é importante  que alunos e professores da graduação e da pós-

graduação aprendam e ampliem o hábito da escrita coletiva, na rede, em tempo 

real.

6. Considerações finais
Expor de modo sucinto a contribuição do seu projeto ao conhecimento científico da sua área, 
apresentando as implicações para futuros trabalhos que podem ser desenvolvidos.

A pesquisa apresentou importantes informações sobre os usos, as possibilidades 

e limites do livro/texto  eletrônico.  Enriquecendo o conhecimento a cerca dessa 

nova  possibilidade  de  aquisição  do  legado  cultural  da  humanidade.  Diante  de 

tantas  polêmicas  e  discussões  a  respeito  da  possível  substituição  do  livro 

impresso pelo  eletrônico,  entender  suas  características,  a  maneira  que  ele  se 

oferece ao leitor, as transformações que acarreta aos hábitos e práticas de leitura, 

torna-se extremamente importante na contemporaneidade. Logo a pesquisa foi de 

grande relevância para os estudos a cerca das novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) que vêm causado alterações na produção intelectual..

Com  os  resultados  alcançados  na  pesquisa,  surgiram  vários  outros 

questionamentos sobre o futuro do livro/texto eletrônico.  A geração futura passará 

pelo papel? Terá esse apego a materialização do livro? Ou estes serão hábitos 

considerados antigos revividos somente pela geração passada? E como serão 

esses  usos?  Quais  as  mudanças  na  formação  dessa  geração?  No  seu 

desenvolvimento humano e intelectual? Como ficarão os processos pedagógicos 

futuramente? Como deve ser formação dos professores para atuar de forma eficaz 

e eficiente com essa sociedade digital?

7. Referências bibliográficas
Relação itemizada das referências que subsidiam a proposta de pesquisa, colocando as mais 
importantes.

CASTELLS,  Manuel.  A  sociedade  em  rede.  Tradução  de  Roneide  Venâncio 
Majer. São Paulo, Editora Paz e Terra, 8 edição, 2005.



CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

______. A aventura do livro: do leitor ao navegador: conversações com Jean
Lebrun. São Paulo: UNESP, 1998.

______. Do Códice ao monitor: a trajetória do escrito. Estudos Avançados, v. 8, 
n. 21, 1994. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n21/12.pdf. Acesso em: 
22 de agosto 2008.

CORREIA,  Carlos.  Livro-electrónico:  o  conceito.  Disponível  em: 
http://www.carloscorreia.net/pt/framesets/frameset_e_livros_pt.html.  Acesso  em  10  de 
maio de 2009.

COSCARELLI, Carla Viana. Entre textos e hipertextos In.:  COSCARELLI,  Carla 
Viana. Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar./Carla Viana 
Coscarelli, org. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.144p.

MANCHÓN,  Eduardo. O  que  é  copyleft?  Disponível  em: 
http://www.amigosdolivro.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=5658, acesso em 13 de abril de 2009.

PARANAGUÁ,  Pedro.  Direitos  autorais,  novas  tecnologias  e  acesso  ao 
conhecimento. In.: PRETTO, Nelson De Luca e SILVEIRA, Sérgio Amadeu (orgs.). 
Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias 
do poder.   Salvador: EDUFBA, 2008. 226 pp. 

PIERRE, Lévy: O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996.

___________. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era 
da informática. São Paulo: 34, 1993.

PRIMO,  Alex.  Fase  do  desenvolvimento  tecnológico  e  suas  implicações  nas 
formas  de  ser,  conhecer,  comunicar  e  produzir  em  sociedade  In.: PRETTO, 
Nelson  De  Luca  e  SILVEIRA,  Sérgio  Amadeu  (orgs.).  Além  das  redes  de 
colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder.   Salvador: 
EDUFBA, 2008. 226 pp. 

GASPARINO, Adriana de Moura. DEUS, Andréia Nunes de. BATISTA, Joselanda 
da Silva. GONÇALVES, Sayonará Virgínia Santos. SOARES Fabiola Ferreira.  O 
Caminho histórico percorrido pelo livro na preservação do conhecimento: do 
manuscrito  ao  digital. Disponível  em: 
http://www.alb.com.br/anais16/sem02pdf/sm02ss04_04.pdf. Acesso: 30 de abril de 
2009

http://www.alb.com.br/anais16/sem02pdf/sm02ss04_04.pdf
http://www.amigosdolivro.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=5658
http://www.carloscorreia.net/pt/framesets/frameset_e_livros_pt.html
http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n21/12.pdf


RIBEIRO,  Ana  Elisa.  Texto  e  leitura  hipertextual:  novos  produtos,  velhos 
processos.  Linguagem & Ensino,v.9,n.2,p.15-32,jul./dez.  2006.  Disponível  em: 
http://rle.ucpel.tche.br/php/edicoes/v9n2/01Ribeiro.pdf. Acesso em 29 de setembro 
de 2008

RODRIGUES, Jeorgina Gentil. Da “Galáxia de Gutenberg” ao ciberespaço: do livro 
impresso ao eletrônico. In: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação,19, 2000, Porto Alegre. Proceedings... Porto Alegre: Centro de
Eventos  da  PUC-RS.  Disponível  em: 
http://dici.ibict.br/archive/00000750/01/T091.pdf. Acesso em: 20 de janeiro. 2008.

SILVA,  Luiz  Otávio  Maciel  Da.  O  Livro  eletrônico:  Mudando  Paradigmas. 
Disponível  em:  http://www.sibi.ufrj.br/snbu/snbu2002/oralpdf/78.a.pdf.  Acesso:  25 
de maio de 2009.
http://www.google.com/google-d-s/intl/pt-BR/tour1.html

8. Participação em reuniões científicas e publicações
Relacionar as reuniões científicas e os títulos dos trabalhos (apresentados pelo estudante) durante 
a vigência da bolsa

9. Anexos
Anexar os resumos ou trabalhos que foram apresentados pelo bolsista durante a vigência da bolsa. 

O  projeto  de  pesquisa  “O  livro  digital:  usos,  possibilidades  e  limites”  buscou 

identificar  e  analisar  os  usos,  as  possibilidades  e  os  limites  do  livro  digital,  a 

produção e publicação de livros/textos em versão eletrônica, desenvolvidos por 

professores  e  alunos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  educação,  da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia; seus hábitos como 

ciberleitores e ciberautores. A pesquisa foi dividida em dois planos de trabalho, 

hábitos e práticas de leitura e hábitos e práticas de escrita. “O livro digital: hábitos 

e práticas de escrita”, o foco da minha pesquisa,  trouxe como objetivo específico 

investigar sobre os usos e práticas de escrita de livros/textos em versão eletrônica. 

Seus hábitos como ciberautores; como divulgam seus trabalhos, o retorno à esse 

tipo de iniciativa bem como a cultura e os comportamentos oportunizados por essa 

experiência. A pesquisa é relevante porque busca identificar como os livros digitais 
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estão sendo usados, e principalmente quais as contribuições que ele oferece no 

processo de busca do conhecimento, do desenvolvimento humano e intelectual. 
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