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RESUMO 
 

 

Analisa a evolução dos Sistemas de Automação de Bibliotecas (SAB) brasileiros nos 

tempos atuais a fim de compreender de que forma os SAB acompanharam o 

desenvolvimento da Web 2.0.  Objetiva investigar a evolução dos SAB conforme 

realidades e tendências tecnológicas da Web 2.0, além de, especificamente: listar o 

uso de recursos Web 2.0 nos SAB; discutir Web 2.0 e seus recursos; e propor 

modelo de implementação dos serviços e recursos da Web 2.0 em SAB. Adota como 

percurso metodológico as técnicas de pesquisa exploratória e bibliográfica, 

abordagem qualitativa de coleta de dados e campos de estudo formalizados pelos 

SAB Pergamum e SophiA e Biblivre. Identifica nos SAB SophiA e Pergamum, como 

aqueles que adotam recursos 2.0 porém, reconhece como recursos insuficientes 

para classificá-los por SAB 2.0. Por fim, apresenta proposta de SAB 2.0, 

recomendando uso da inteligência coletiva ao incentivar a participação do usuário na 

produção, edição, organização e compartilhamento de informação. Além disso, 

sugere sistemas de busca e navegação híbridos, ou seja, formado por folksonomia e 

taxonomia. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Automação de Bibliotecas. Web 2.0. Pergamum. 

SophiA. Biblivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

It analyzes the evolution of the Brazilians’ library automation systems (LAS) in recent 

times for understanding how the LAS accompanied the development of Web 2.0. 

Investigating the evolution of LAS according the realities and trends of Web 2.0, and 

specifically: list the use of Web 2.0 resources in LAS; discussing Web 2.0 resources; 

and propose implementation of Web 2.0 services and resources in the LAS. It adopts 

methodologically the techniques of exploratory research and bibliography, qualitative 

approach to data collection and study fields formalized by LAS Pergamum and 

SophiA and Biblivre. It identify in the LAS SophiA and Pergamum like those that 

adopt 2.0 resources but recognize as insufficient resources to classify by a LAS 2.0. 

Finally, it shows the LAS 2.0 proposal, recommending the use of collective 

intelligence for encouraging the users to participate in the production, edition, 

organization and sharing information. Furthermore, it suggests search and navigation 

systems hybrids that is, formed by folksonomy and taxonomy. 

 

Keywords: Library automation systems. Web 2.0.  Pergamum. SophiA. Biblivre. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Deflagra-se no século XXI a conhecida sociedade da informação, 

nomenclatura adotada para denominar a fase pós-industrial. Esta sociedade é 

baseada na economia informacional, ou seja, o valor econômico em obter, gerir e 

usar informação prevalece sobre a capacidade de produção industrial. Como 

evolução a essa corrente de pensamento surge também o termo sociedade do 

conhecimento, que trabalha em cima dos aspectos culturais da informação. Na 

sociedade do conhecimento o foco está não só no aspecto econômico e tecnológico 

mas também, nas transformações do estilo de vida das pessoas causadas pelo uso 

dos novos canais de comunicação e em prol do desenvolvimento de um saber 

compartilhado. Tais canais de comunicação podem ser apresentados a partir das 

chamadas tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

As TIC estão cada vez mais imergidas nessas sociedades, seja na vida social 

do homem, no lazer, trabalho, educação, relações pessoais, ou seja, cada vez mais 

incorporadas ao dia-a-dia das pessoas. Podem também, ser consideradas agentes 

importantes de transformação social pois alteram a relação entre o homem e o 

mundo que está a sua volta. Neste sentido Morgi e Pavan (2004, p. 3) defendem 

que: 

Tais tecnologias, ao mesmo tempo em que moldam a sociedade, também 

são moldadas por ela. As tecnologias de informação e comunicação 

exercem influências profundas na vida cotidiana. Contudo elas não são 

autônomas e, portanto, não podem ser desvinculadas do contexto social em 

que foram produzidas. 

 

De forma a acompanhar esse processo social, ou seja, de transformações, as 

bibliotecas encontram-se nesta realidade e o uso de computadores foi o primeiro 

passo para isso, rotulando o que chama-se de biblioteca eletrônica. Rowley (2002, p. 

20) destaca que não se refere somente a automação da biblioteca ou simplesmente 

a internet, pois “a característica necessária e suficiente da biblioteca eletrônica é ser 

formada por material primário essencialmente em formato eletrônico” (ROWLEY, 

2002, p. 20). 

De todo modo, no panorama eletrônico das bibliotecas, encontra-se as 

primeiras experiências com a automação de seus serviços, temporalmente no 
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começo da década de 1960. Conforme Dutra e Ohira (2004, p. 3), pode-se entender 

automação como “a utilização de tecnologias da informação (informática) nas rotinas 

e serviços de uma biblioteca”. Segundo Rodrigues e Prudêncio (2009, p. 3), “o 

processo de automação começa a partir de quando há um entendimento de que 

existem problemas e que a informática pode ser a solução”.  

Inicialmente usada para controlar os empréstimos, a automação evoluiu 

também às demandas dos demais setores das bibliotecas. Desta forma surgiram 

diversos sistemas de automação de bibliotecas (SAB). Lima (1999, p. 213) define os 

SAB como “sistemas de bases de dados com uma finalidade específica, projetados 

para controlar as atividades essenciais de uma biblioteca”. Em suma, a automação 

dinamizou várias atividades das bibliotecas a partir da implementação dos SAB, 

valorizando, por exemplo, o tempo dos usuários em suas consultas nos catálogos, 

se comparado ao antigo modelo de fichas catalográficas (fichário), além do 

intercâmbio de registros bibliográficos. 

A escolha de uma solução tecnológica, como a automação e/ou 

informatização, está sujeita à mudanças temporais. Um software que não passe por 

revisões frequentes pode tornar-se obsoleto. Logo, é necessário haver atualizações 

constantes nesses sistemas. A escolha do SAB passa tanto pelo planejamento 

inicial como também, pela manutenção desses sistemas, a fim de não os converter 

em problemas futuros. A Internet, por exemplo, é uma evolução tecnológica que 

mudou o ambiente das bibliotecas, e consequentemente, dos SAB ao intensificar os 

processos de comunicação das unidades de informação em questão com o seu 

público, inicialmente realizados apenas localmente.  

A Internet é uma plataforma que conecta dispositivos em rede permitindo o 

compartilhamento, publicação e acesso de informação e dados. Também chamada 

de rede mundial de computadores, seu ambiente não se resume a esse tipo 

dispositivo podendo ser acessada por meio de smartphones, TVs, e-readers e outros 

aparelhos eletrônicos. Dessa maneira o alcance da Internet vai além de uma 

plataforma de comunicação no sentido técnico, ou seja, quanto aos recursos de 

hardware e software utilizados para funcionamento, ao apresentar práticas sociais 

transpostas no ambiente digital, especialmente no compartilhamento de 

informações, atividade presente no atual perfil dos usuários frente à Web.  

Na perspectiva atual de compartilhamento e colaboração, elenca-se a 

chamada Web 2.0, deflagrada nos início dos anos 2000 em uma conferência de 
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Brainstorming1. Neste ano, a editora O’Reilly2 e a MediaLivre International cunharam 

o termo Web 2.0. A referida conferência resultou no artigo “What is Web 2.0” 3 

publicado em 2005 por Tim O’Reilly, proprietário da editora que leva o seu nome. O 

artigo popularizou a expressão 2.0, que passou a ser citado em diversos fóruns de 

discussão pela e sobre a Web.  

 A fase dois, também chamada de Web social, apresenta um nível de 

interação maior, não bastando mais estar somente online na Internet. Agora o 

usuário assume os papéis de consumidor, produtor e de editor de informação em um 

prisma de colaboração, como é o caso dos blogs, fóruns, ferramentas de 

comentários, entre outros. Diferentemente dessas tendências, nos SAB, apesar de 

muitos usarem a Internet como plataforma de funcionamento, alcançando um 

número maior de pessoas e contribuindo na quebra de barreiras físicas entre a 

biblioteca e a comunidade assistida, o usuário não possui espaços de contribuição 

(participação) no tratamento, organização e disseminação de informação presentes 

em um acervo pesquisado. 

No vislumbre aos usuários não mais como simples consumidores, mas como 

indivíduos que criam e modificam conteúdos, a presente compreensão de Web 2.0 

caracterizada pela descentralização na produção e organização da informação, vai 

ao encontro da afirmação de Maness (2007) ao defender que se trata de um espaço 

centrado no usuário onde existe interação entre os participantes na produção de 

conteúdo sem a necessidade, por vezes, de um mediador, confundindo os papéis de 

leitor e autor.  

Diante da afirmação de Maness, parte-se do pressuposto de que o mesmo 

pode ocorrer com os SAB diante da adoção de um ambiente colaborativo. Nos 

parâmetros da Web 2.0 os usuários podem contribuir diretamente no funcionamento 

do sistema, ou seja, as informações deixam de ser estabelecidas unicamente pelo 

gestor. Assim, com a visão proposta pela Web 2.0, a automação das bibliotecas se 

depara não apenas com outros serviços, mas principalmente com novos perfis de 

usuários e bibliotecários em um processo de colaboração entre ambos. 

 

                                                           
1
 Também conhecido como “tempestade de ideias”, o brainstorming é uma técnica usada para 

resolver problemas específicos, explorando o potencial de ideias de um grupo. 
2
 Site: http://www.oreilly.com/ 

3
 Tradução para o português: O que é a Web 2.0. 

http://www.oreilly.com/
http://www.oreilly.com/
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Levando-se em consideração o surgimento da Web 2.0 e suas ferramentas, 

que possibilitam novas formas de produção, uso, organização e disseminação da 

informação, faz-se adequado descobrir quais seriam os prováveis impactos do 

citado ambiente colaborativo nos SAB e possibilidades de implementação nos 

referidos sistemas, que por sua vez apresentam-se estáticos, pouco interativos e 

sem interação com os usuários. 

Apesar do vislumbre apresentado, diante de qualquer argumentação, é 

importante destacar a perspectiva em que o trabalho é tratado, elucidando 

problemas que surjam na pesquisa, assim como defendido por Severino (2002, p. 

74): "[...] o tema deve ser problematizado". Portanto verificam-se os seguintes 

problemas a serem respondidos neste trabalho: Como se deu a evolução dos SAB 

nos tempos atuais? De que forma os SAB acompanharam o desenvolvimento da 

Web 2.0? 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

 

O interesse sobre o tema surgiu nas disciplinas de “Planejamento e 

Elaboração de Bases de Dados” e “Redes de Informação e Transferências de 

Dados”, ministradas no curso de biblioteconomia4, da Universidade de Brasília 

(UnB)5.  

Durante as aulas dessas disciplinas, percebeu-se uma gama de 

possibilidades de inserção de novas tecnologias nos ambientes das bibliotecas, já 

que tais ações nem sempre são identificadas na prática. Essa visão foi formalizada 

durante um estudo sobre recursos da Web 2.0 desenvolvido no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e realizado no período de 

agosto de 2014 a agosto de 2015. Neste sentido, almejando aprofundar o tema 

discutido no PIBIC, ou seja, estudando além dos recursos da Web em um contexto 

específico, sentiu-se a necessidade de ampliar tal investigação em uma perspectiva 

                                                           
4
 Site: http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/biblioteconomia 

5
 Site: http://www.unb.br/ 

http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/biblioteconomia
http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/biblioteconomia
http://www.unb.br/
http://www.unb.br/
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panorâmica sobre os SAB, apresentando realidades e tendências como resultados 

da pesquisa. 

Em suma, motiva-se a realização do presente trabalho de conclusão de curso 

(TCC) pelo fato de os SAB parecerem caminhar na contramão dos ambientes da 

Web 20. No contexto dessas tendências, vistas como um fenômeno tecnológico e 

social, os SAB poderiam incorporar recursos da Web 2.0, influenciando os papeis 

desempenhados, tanto pelos profissionais da informação, como os bibliotecários, 

quanto pelos usuários, alterando a dinâmica de funcionamento estruturado do 

sistema em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar a evolução dos sistemas de automação de bibliotecas brasileiros 

conforme realidades e tendências tecnológicas frente ao ambiente da Web 2.0. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Identificar características e serviços da Web 2.0; 

● Descrever características e serviços da Web 2.0 encontrados nos SAB 

selecionados; 

● Propor um modelo para SAB de acordo com recursos da Web 2.0. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção serão levantados os principais conceitos para este trabalho a 

partir da literatura da área. A fundamentação teórica parte do processo de 

levantamento, análise e interpretação bibliográfica. A partir da compreensão dos 

documentos é possível criar um roteiro de ideias, elucidando os pontos mais 

relevantes para o tema abordado, a fim de dar suporte para a construção lógica do 

trabalho. Severino (2002) destaca que a construção lógica é essencial para 

responder à hipótese inicialmente abordada, ou seja, oferece suporte para alcançar 

os objetivos.   

Portanto, discute-se a seguir aspectos relativos à sistemas de informação, 

automação em bibliotecas, sistemas de automação de bibliotecas, arquitetura da 

informação e Web 2.0. 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

Para compreender o que é um Sistema de informação (SI) é necessário 

primeiramente atentar-se ao conceito básico de sistema. Conforme O’Brien (2004, 

p.7) “sistema pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos inter-

relacionados ou em interação que formam um todo unificado”.  Stair e Reynolds 

(2008, p. 7) ressaltam que o conjunto de elementos dos sistemas “[...] interagem 

para atingir um objetivo.” Esses elementos agem de forma processual, por meio de 

tarefas relacionadas de forma organizada a fim de realizar, uma meta, ou seja, o 

produto do sistema. Assim o sistema é um “[...] processo organizado de 

transformação” (O’BRIEN, 2004, p.7). 

A estrutura de sistema pode ser explicada com base em três componentes: 

entrada, processamento e saída. A entrada envolve a captação de recurso e 

elementos a serem processados. O processamento é a etapa que envolve a 

transformação dos insumos em produtos. Por fim a saída diz respeito à transferência 

dos produtos produzidos ao seu destino final.  

O sistema apresenta-se também, um caráter cíclico, sendo possível 

acrescentar atividades complementares ou posteriores a etapa de saída. A chamada 
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“realimentação é a saída que é usada para alterar a entrada ou as atividades em 

processamento” (STAIR; REYNOLDS, 2008, p.13). Dessa forma acrescenta-se mais 

dois componentes, o feedback e o controle, no que O’Brian (2004) chama de 

sistema monitorado ou auto-regulado.  

O “feedback são dados sobre o desempenho de um sistema” (O’BRIAN, 

2004, p. 8).  A partir do feedback ocorre a atividade de controle que monitora e 

avalia os dados coletados,  comparado-os com as metas a serem atingidas.  Após o 

monitoramento e a avaliação ocorre a realimentação, a partir de ajustes nas etapas 

de entrada e processamento. Esse processo permite a manutenção e garante  maior 

eficácia do sistema, no cumprimento de seus objetivos.  

Tais conceitos servem de base para entender o funcionamento básico de SI. 

Para O’Brian (2004 p. 6) “sistema de informação é um conjunto organizado de 

pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que 

coleta, transforma e dissemina informações em uma organização”. Na mesma linha 

de raciocínio, Stair e Raynolds (2008, p. 4) definem um sistema de informação como 

“[...] um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, manipulam e 

disseminam dados e informações para proporcionar um mecanismo de 

realimentação para atingir um objetivo”. A definição de SI é, portanto semelhante a 

de sistema, tendo como diferencial o insumo e produto final que é a informação.  

É comum associar SI somente a sistemas automatizados principalmente a 

partir do uso de computadores, porém um SI pode tanto ser manual como 

automatizado. Essa associação torna-se mais presente no panorama atual, diante 

do desenvolvimento das TIC, é natural o uso de automação nos mais diversos tipos 

de sistemas. Conforme Stair e Raynolds (2008, p. 4), “[...] muitos sistemas de 

informação começam como sistemas manuais e passam a ser computadorizados”. 

No contexto das bibliotecas não tem sido diferente, substitui-se processos manuais 

para gestão e organização da informação por métodos automatizados.  

 

3.2 AUTOMAÇÃO EM BIBLIOTECAS: conceito e características 

 

 

Os serviços de armazenamento, tratamento e disseminação de informação 

nas bibliotecas tem evoluído nos últimos anos, principalmente com a utilização de 

computadores e tecnologias da informação, a chamada automação. O processo de 
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automação das bibliotecas é um passo importante  na sociedade da informação e do 

conhecimento, devido ao papel de destaque da informação nos âmbito politico e 

econômico nos dias atuais. Segundo Côrte et al. (2002, p. 16), “tudo gira em torno 

da informação, sejam elas registradas ou transmitidas verbalmente”. Esse panorama 

se intensifica a partir do uso maciço de tecnologias, indo de encontro a Borges 

(2008, p. 179) identifica a sociedade a partir da “[...] utilização de computadores no 

tratamento de dados, nas redes de comunicação, na automação dos processos 

produtivos, no uso da informação e da tecnologia da informação”.    

A automação trata-se de um processo de usar máquinas e dispositivos 

eletrônicos no controle de atividades humanas. Conforme Barsotti (1990, p. 65) a 

automação dos serviços de bibliotecas refere-se “[...] a automação dos processos 

técnicos de uma biblioteca” descartando desse processo “[...] a criação e exploração 

de bases de dados contendo o acervo da biblioteca”.  Dutra e Ohira (2004, p. 3)  

apresentam uma visão mais ampla para o processo de automação definindo-o como 

“[...] as diferentes utilizações dadas a equipamentos de processamento eletrônico de 

dados em atividades ligadas à administração em bibliotecas, centros de 

administração, serviço de informação e órgãos similares". Autores como Côrte et al. 

(2002) afirmam que a automação de serviços, quando realizada por computadores, 

é também chamada de informatização. Dessa maneira, caracteriza-se na gestão da 

informação e dos serviços de biblioteca pelo uso de instrumentos tecnológicos, 

permitindo a melhoria do atendimento aos usuários e a otimização dos serviços da 

biblioteca a partir da escolha de um pacote de software.  

É comum que a escolha de recursos tecnológicos seja encarada como 

preponderante no processo de automação de uma biblioteca. Côrte et al. (2002) 

alerta que muito além da escolha de um software, a automação é um processo que 

envolve questões institucionais, econômicas, capacitação de profissionais e o 

comprimento de normas e padrões. A automação deve ser vista dentro do seu 

contexto, atendendo as reais necessidades e especificidades da biblioteca e da 

comunidade. Silva e Dias (2010, p. 3) salientam sobre a importância de respeitar os 

objetivos da biblioteca no processo de automação ao defenderem que: 

 

O primeiro ponto é entender desde a base técnica do processo de 

automação até o verdadeiro uso da informação baseado na realidade da 

biblioteca, já que a cada dia surgem novos produtos de software que criam 
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a ponte entre os equipamentos de hardware e os serviços presentes na 

instituição. 

 

Em linhas gerais, a automação não é voltada somente para agilizar o trabalho 

dos bibliotecários, mas também permitir o acesso à informação por parte dos 

usuários. Os serviços ofertados pelos sistemas de bibliotecas, especialmente frente 

as tendências atuais como a Web 2.0,  valoriza ambientes focados nas 

manifestações coletivas e espaços interativos, formalizando a intitulada inteligência 

coletiva.  

 

3.2.1 Os sistemas de automação de bibliotecas 

 

Um sistema de automação de bibliotecas é um software que permite a 

automação dos serviços prestados por uma biblioteca. Rowley (2002, p. 315) 

apresenta o SAB, como “[...] uma ferramenta essencial no suporte a serviços 

eficazes para os clientes, gestão de acervos e, em geral, administração dos serviços 

prestados por bibliotecas e outras instituições que provêem acesso a coleções de 

documentos”. Dentro da perspectiva mais atual pode-se evocar a definição de 

Paranhos (2004, p. 16) que caracteriza os softwares de biblioteca como “[...] o 

conjunto de programas que apoia uma, várias ou todas as funções associadas às 

atividades e serviços característicos de uma biblioteca”. Silva e Dias (2010, p. 4) 

destacam que “definir tal sistema não é tarefa das mais fáceis, mesmo porque a 

área da computação vive em constantes mudanças, especialmente quando falamos 

em software para automação em bibliotecas”.  

A automação em bibliotecas por meio de computadores começou no inicio da 

década de 1960, iniciando pelo controle de empréstimo e posteriormente de 

estendeu à catalogação. Rowley (2002) indentifica quatro gerações de Sistemas de 

gerenciamento de bibliotecas6. A primeira geração era voltada basicamente aos 

módulos de catalogação e circulação. Nessa geração predominava iniciativas 

particulares e isoladas, ou seja, “o desenvolvimento de sistemas era fragmentado, 

com algumas bibliotecas primeiro desenvolvendo a catalogação enquanto outras se 

concentravam, por exemplo na circulação” (ROWLEY, 2002, p. 316). Os sistemas de 

                                                           
6
 Terminologia utilizada pela autora, equivalente a SAB, terminologia utilizada neste trabalho. 

  



21 
 

segunda geração surgem a partir do desenvolvimento de mais módulos e a 

integração entre estes módulos. Outro avanço importante para a segunda geração 

foi a possibilidade de rodar um mesmo sistema em mais de uma plataforma e/ou 

equipamento.  

A terceira geração caracteriza-se por “[...] sistemas integrados que se 

baseiam em estruturas de base de dados relacionais” (ROWLEY, 1993, p. 263).  

Tais sistemas já apresentavam uma melhor interface para usuário, em oposição as 

gerações anteriores que se baseava em comandos, na terceira geração já era 

possível encontrar interfaces gráficas e com cores. O avanço que talvez seja mais 

importante nessa geração é a incorporação de padrões de metadados, como o 

formato MARC, possibilitando as primeiras experiências de transferência de dados 

entre SAB.  

Por fim, nos sistemas de quarta geração identifica-se como principal  

evolução a possibilidade de independência dos usuários na utilização dos sistemas 

principalmente com o desenvolvimento dos catálogos em linha de acesso público. 

 

Os sistemas de quarta geração permitem acesso a múltiplas fontes a partir 

de uma interface multimídia. Essa interface do usuário bastante melhorada 

simboliza a mudança de atenção dada aos usuários ou clientes ao longo 

das gerações dos diferentes sistemas. [...] Os catálogos em linha de acesso 

público da quarta geração de sistemas são acessados por meio de uma 

variedade de interfaces que só dependem da estação de trabalho cliente e 

do usuário (ROWLEY, 2002, p. 341). 

 

Os softwares de bibliotecas vão além do controle de acervo sendo um 

instrumento para outros serviços da biblioteca. Tais programas podem executar, 

desde os processos mais simples, como catalogação e circulação de matérias como 

também permitir o controle de informações gerenciais, seleção e aquisição, 

estatísticas, relatórios e acesso online dos catálogos. Desse modo, é necessário 

identificação dos serviços e recursos básicos de um software de biblioteca.  

Rowley (2002) descreve como funções básicas comuns a um sistema: 

Realização de encomendas e aquisições; Catalogação; Controle de circulação; 

Catálogos em linha de acesso público; Controle de publicações seriadas; 

Informações gerenciais; Empréstimo entre bibliotecas (igual ao controle de 

circulação); e Informação comunitária. 
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Café, Santos e Macedo (2001) apresentam 10 categorias para avaliação de 

softwares: Características gerais; Ergonomia; Tecnologia; Seleção e aquisição; 

Processamento técnico; Circulação; Representação da informação; Disseminação 

da informação; Processo gerencial; e Características da empresa fornecedora. 

Côrte (1999) identifica nos SAB os requisitos relacionado à: tecnologia; 

seleção e aquisição; processamento técnico de documentos; empréstimo de 

documentos; processo de recuperação da informação; divulgação da informação; 

processo gerencial; e requisitos gerais ligados aos serviços prestados pela 

fornecedora do software como treinamento, suporte técnico, manutenção, etc. 

Outro aspecto importante, destacados por esses autores é a compatibilidade 

com formatos padronizados como o formato MARC, a ISO 2790 e os protocolos 

Z39.50 e OAI-PMH. “Na nova geração de sistemas os padrões são essenciais para 

garantir maior eficiência e conectividade” (CAFÉ, SANTOS; MACEDO, 2001, p. 74).  

A norma ISO 2709, Documentation Format for Bibliographic Interchange on 

Magnetic Tape, foi desenvolvida pelo Comitê Técnico ISO/TC 46, Informação e 

Documentação, Subcomitê SC 4. Ela designa os requisitos, e não o formato, 

essenciais para intercâmbio de registros bibliográficos por meio de uma estrutura 

comum dos registros.  Entre os formatos codificados a partir dessa norma  está o 

Machine Readable Cataloging (MARC).  

Criado pela Library of Congress (LC), MARC pode ser traduzido literalmente 

para “catalogação legível por computador”, com a função de atender a descrição e 

catalogação em bibliotecas. O MARC é um padrão de metadado e como tal,  permite 

executar a descrição bibliográfica de forma que os dados catalográficos são 

identificados individualmente pelo computador garantindo consequentemente o 

intercambio e a comunicação de registros catalográficos. “Cada característica das 

informações contidas numa catalogação bibliográfica precisa ser identificada para 

que o computador possa traduzi-la para sua linguagem e este é um dos objetivos do 

formato MARC”. (RODRIGUES; PRUDÊNCIO, 2009, p. 3). 

 O Z39.50 teve sua primeira versão desenvolvido em 1988 pela National 

Information Standart Organization (NISO). É um protocolo, de estrutura cliente-

servidor, para pesquisa e recuperação da informação em catálogos. Ele permite 

acessar uma base de dados ou catálogo, sendo instrumento para o intercâmbio 

bibliográfico.  

Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), 
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desenvolvido pela Open Archives Initiative (OAI)7, permite  a  coleta de dados entre 

os participantes da iniciativa arquivos abertos. Este protocolo trabalha com o 

conceito do Harvesting, que realiza a transferência e colheita ou coleta dos 

metadados entre repositórios digitais.  

 Assim, conforme esses autores pode-se definir como categorias básicas entre 

as funções de um SAB: 

Quadro 1: Funções dos SAB 

Funções básicas para SAB 

Tecnologia 

Seleção e aquisição 

Processamento técnico 

Circulação e empréstimo 

Recuperação da informação 

Acesso e disseminação da informação 

Informações gerenciais 

Padrões e formatos 

AI (UX Ergonomia Usabilidade) 

Fonte: sistematização da autora a partir de: Rowley (2002); 

Café, Santos e Macedo (2001); Côrte (1999). 

 

As especificidades das funções mudam com o tempo e estão sujeitas a 

evolução das tecnológicas e dos aspectos sociais da comunidade de usuários. 

Inicialmente os SAB surgiram como iniciativas locais desenvolvendo-se sobre 

medida para cada biblioteca. Com o tempo surgiram os primeiros sistemas 

comerciais desenvolvidos por terceiros e distribuídos sob licenças de uso. 

Atualmente um SAB pode ser comprado, ser adquirido gratuitamente ou até mesmo 

a partir da criação de um sistema próprio. Dessa forma a evolução dos softwares de 

bibliotecas está associada a dois paradigmas: o proprietário e o livre. Cada um 

apresenta características diferentes de desenvolvimento, de disponibilização e de 

uso. 

 

                                                           
7
 Open Archives Initiative (Iniciativa Arquivos abertos) desenvolve e promove padrões de 

interoperabilidade. Atua na area de acesso aberto e nos movimentos de repositórios institucionais.  

http://www.fsf.org/
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3.2.2  Modelos de SAB: proprietário e livre  

 

Os recursos de software proprietários são aqueles utilizados por Instituições 

que compram os direitos de uso mediante algum tipo de cobrança, taxa, 

mensalidade etc. Nesse caso, compra-se a licença de uso do software, já que tais 

programas “[...] possuem seu código fonte fechado e são de propriedade privada, 

geralmente, através do Copyright8” (DAMASIO; RIBEIRO, 2006, p. 75). Silva e Dias 

(2010, p. 62) ressaltam ainda que “esta licença varia de acordo com o tempo da sua 

assinatura e com os módulos adquiridos como o de classificação, de catalogação, e 

assim se equivale a todos os serviços existentes na biblioteca”. 

Como a concepção e a manutenção de sistemas proprietários, são de 

responsabilidade de seus desenvolvedores, as bibliotecas ficam dependentes dos 

proprietários do sistema. Por outro lado, as empresas ofertam um apoio instrutivo e 

serviços de manutenção, ou seja, o suporte técnico aos clientes. Paranhos (2004, p. 

16) argumenta que o software proprietário “[...] é fornecido sob licenciamento pago e 

sem o acesso ao código-fonte, ficando a implementação de melhoramentos ou 

alterações dependente da visão, interesse e calendário da empresa fornecedora”.  

Em contrapartida aos programas pagos, pela falta de recursos financeiros 

algumas Instituições preferem adotar um sistema que não exija o pagamento de 

licenças. Dessa forma, adotam sistemas baseados na iniciativa de software livre, do 

inglês Open Source Initiative (OSI). Um software livre não se resume somente a um 

software gratuitamente distribuído, freeware, apresentando portanto dois tipos: 

freeware, também chamado de gratuitos, e open source (código-aberto), conhecido 

como livre. O software freeware permite somente o uso da aplicação. Conforme 

Damasio e Ribeiro (2006, p. 74), freeware refere-se a “[...] programas que 

geralmente são distribuídos gratuitamente. Alguns exigem cadastro para 

disponibilização, seu código fonte não é disponível, o que leva o software a não ser 

livre”.  

A filosofia por trás do software livre surge a partir do manifesto GNU, escrito 

em 1985 pelo programador e ativista Richard Matthew Stallman, baseado na 

computação cooperativa e libertária. O manifesto refletiu-se no projeto GNU, que 

tinha como objetivo principal “desenvolver um sistema operacional completo, porém, 

                                                           
8
 “Direito que impede a cópia. [...] Este direito protege a forma em que está expressa uma ideia, 

porém não a ideia em si” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 126). 
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livre na tentativa de ser compatível ao UNIX9” (DAMASIO; RIBEIRO, 2006 p. 75). 

Atualmente o projeto é gerenciado pela Free Software Foundation (FSF), também 

criada por Stallman, defendendo “[...] eliminar restrições sobre os direitos de uso, 

distribuição, cópia e modificação de programas para computador, possuindo código 

fonte aberto” (DAMASIO; RIBEIRO, 2006 p. 74). Assim, a FSF atua no 

desenvolvimento de padrões e tecnologias baseadas no paradigma livre, sendo a 

responsável pela criação do conceito de copyleft10, licenças baseada no paradigma 

livre. Esses tipos de software é normalmente distribuído sobre os termos da licença 

pública geral, do inglês general public licence (GPL), da Free Software Foundation 

(FSF)11, que possibilita obter o código-fonte, distribuir cópias, modificar o software e 

usar trechos em outros programas também livres.  

Os programas do tipo open source são chamados de livres, pois, além do uso 

gratuito, permitem o acesso ao código-fonte e distribuição de cópias derivadas, indo 

de encontro a filosofia criada por Stallman.  Dessa forma, trata-se de um tipo de “[...] 

software que pode ser utilizado, copiado, distribuído, aperfeiçoado, ou seja, 

modificado, por qualquer pessoa, mesmo não sendo proprietária” (DAMASIO; 

RIBEIRO, 2006, p. 74). Para diferenciar o freeware e o open-source, Humber e 

Guilherme (2009, p. 4) evidenciam que “significa dizer também que software livre 

não é sinônimo de gratuidade, pois o termo "livre" se refere a liberdade [...]”, 

liberdade para usar, estudar, redistribuir e modificar:  

 

Liberdade para execução por qualquer pessoa física ou jurídica (usar);  

Liberdade para estudá-lo e adaptá-lo às necessidades locais (estudar);  

Liberdade para distribuir cópias, ajudando assim outras pessoas ou 

instituições (redistribuir); Liberdade de aperfeiçoá-lo e distribuí-lo para 

outros, para que toda a comunidade seja beneficiada (modificar). 

(HUMBER; GUILHERME, 2009, p. 4)  

 

O diferencial está justamente na maneira como a comunidade de usuários 

interage com o programa. O software é distribuído pronto para uso, porém a 

divulgação, detecção e resolução de problemas, manutenção e o desenvolvimento 

do software dependem não só do fornecedor, mas sim de toda a massa de usuários 

                                                           
9
 Site: http://www.unix.org/  

10
  “A permissão para copiar livremente um programa de computador. Ant: copyright” (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 109). 
11

 Site: http://www.fsf.org/ 

http://www.unix.org/
http://www.fsf.org/
http://www.fsf.org/
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que forma a comunidade do Software.  

 

3.3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO: ergonomia para websites 

 

 

Ao navegar por um site ou ambiente Web, percorre-se um caminho 

específico. Em um Website, a forma como os conteúdos são dispostos e a 

informação é organizada não é aleatória, e sim compõe uma serie de técnicas e 

regras que podem ser entendidos como Arquitetura daquele ambiente.  Dessa 

forma, a área de estudo que trabalha nesse quesito pode ser chamada de 

Arquitetura da Informação (AI). O emprego do termo arquitetura faz se conveniente 

nesse caso, pois assim como na construção de uma edificação, em sistemas 

eletrônicos também se faz necessário projetar mapas que organizam os dados e 

criam um ambiente navegável. “A arquitetura de informação tem surgido como uma 

importante metadisciplina, preocupada com o projeto, a implementação e a 

manutenção de espaços informacionais digitais para o acesso humano, a navegação 

e o uso” (AGNER, 2009, p. 89).  

AI atua para prever o percurso do usuário e encaminha-lo dentro de um 

sistema por meio de uma estrutura informacional. Normalmente é voltada 

principalmente para sites comerciais e particulares, porém, ela envolve também o 

planejamento de softwares, aplicativos, bibliotecas digitais, SAB etc.  

 

A arquitetura da informação, de modo geral, unifica os métodos de 

organização, classificação e recuperação de informação advindos da área 

de Biblioteconomia, com a exibição espacial da área da arquitetura, 

utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, em espacial, da 

Internet. (CAMARGO, 2004, p. 29). 

  

Com o foco no usário, a intenção é melhorar a experiência do usuário (EU), 

interligando o público e sistema de maneira intuitiva. Assim, um projeto de AI deve 

ser precedido de uma pesquisa do contexto informacional do sistema entendendo os 

conteúdos informacionais a serem disponibilizados, objetivos organizacionais e a 

natureza da necessidade da comunidade de usuários. Isso é o que Rosenfeld e 

Morville (2006, p. 24) apresentam como “Os três círculos da Arquitetura da 

Informação” (figura 1), formado pelo contexto, conteúdo e usuário. 
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Figura 1 - Os três círculos da Arquitetura da Informação 

Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006) 

 

Destaca-se também que as escolhas de um arquiteto da informação são 

invisíveis aos usuários já que, ela não se resume somente a construção de 

interfaces e aparência física de um site. Ela atua diretamente na organização da 

informação, na estrutura do sistema, nos recursos de navegação, classificação e 

representação, ou seja, taxonomias, metadados, menus de navegação, mecanismos 

de busca, vocabulários etc.  

Não existem planos, etapas e/ou regras consolidadas para criação de 

projetos baseados em Arquitetura da Informação, podendo ser visto em diversos 

aspetos de acordo com o autor consultado. Neste trabalho, levou-se em conta os 

elementos de AI apresentados por Rosenfeld e Morville (2006), para implantação em 

Websites e aplicativos de Internet. 

 

 

 

Objetivos da organização, 
políticas, estratégias, 
cultura organizacional, 
tecnologia, poder e 
recursos humanos. 
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3.3.1 Modelo para Arquitetura da Informação de Rosenfeld e Morville  

 

O modelo para AI apresentado por Rosenfeld e Morville (2006) estrutura o 

processo de arquitetura da informação levando em conta quatro sistemas 

interdependentes: sistemas de organização, sistema de rotulação, sistema de 

navegação e sistema de busca.  

 

Quadro 2: Elementos do sistema de organização  

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO 

Estruturas 

Hierárquica 

Hipertextal 

Base relacional 

Classificação social  

Esquemas 

Exatos 

Alfabético 

Cronológico 

Geográfico 

Ambíguos 

Assunto  

Conteúdo 

Documento 

Tipo de usuário (social) 

Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006) 

 

Os sistemas de organização tratam da forma como o conteúdo de um site é 

agrupado, ou seja, a organização da informação da interface e do banco de dados. 

Esse sistema é composto por dois elementos, esquemas de organização e 

estruturas de organização.  Um esquema trata das relações e características em 

comuns dos conteúdos. Nele os dados podem ser de organizados por ordem 

alfabética, ordem cronológica ou ordem geográfica. Há ainda os sistemas ambíguos 

no qual as informações podem ser organizadas por assunto, por tipo de conteúdo 

e/ou pela classificação social, ou seja, as ações dos usuários.  

Uma estrutura representa a relação entre os conteúdos. A estrutura influencia 

os prováveis caminhos de navegação dos usuários dentro do sistema:  

 Estrutura hierárquica, ou taxonomias, trabalha com base nos conceitos 

gerais e específicos, considerando a profundidade e a largura do site. “A 

Largura pode ser considerada como o número de opções de cada nível da 
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hierarquia e a profundidade pode ser o número de níveis da hierarquia” 

(CAMARGO, 2004, p. 41).  

 Na estrutura de hipertexto, ou rede, as informações são conectadas por 

links criando uma navegação não linear.  

 Na estrutura de Bases de Dados relacionais, os dados são apresentados 

sob um conjunto de relações entre tabelas e seus componentes, os registros 

(linha) e os campos (as colunas). Esse tipo de estrutura aplica a ideia de 

metadados e garantem realização de buscas pelos campos e registros da 

base-relacional. 

 Atualmente, baseada no aspecto colaborativo da Web, é possível 

acrescentar também estruturas de Classificação social. Esse tipo de 

classificação é visto em sistemas colaborativos baseados na folksonomia.  Os 

conteúdos são organizados a partir da indexação livre com uso de 

etiquetagem/rotulação livre (free tagging). 

 
Quadro 3: Elementos do sistema de rotulação  

SISTEMA DE ROTULAÇÃO 

Textual ou Iconográfico 

Links contextuais  

Termos de indexação 

Cabeçalhos 

Etiquetas de sistemas de Navegação  

Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006) 

 

Os Sistemas de Rotulação atuam na representação da informação, definindo 

rótulos ou etiquetas que comunicam sobre os conteúdos do site. Rosenfeld e 

Morville (2006) evidenciam que um rótulo objetiva comunicar informações de forma 

eficiente, ou seja, transmite um significado, sem ocupar muito espaço de uma página 

ou “espaço” cognitivo de um usuário. Dessa forma, a escolha bem sucedida de um 

rótulo acontece quando consegue representar conceitos, abreviando várias 

informações e por fim, comunicando-as de forma compreensível ao usuário. Um 

rótulo pode ser textual, formado por palavras, ou iconográfico formado por figuras e 

signos:  

 A navegação por links contextuais trata-se de hiperlinks que permitem o 

acesso a outras páginas ou em outro local da mesma página. Normalmente 
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são links inseridos no próprio conteúdo, ou seja, no corpo do texto, sendo 

muitas vezes de responsabilidade do autor e não do arquiteto da informação 

inserir essas ligações. 

 Os Cabeçalhos são etiquetas que descrevem as informações sobre os links 

de acesso, rótulos, caixa de texto que se seguem. 

 Os termos de indexação são rótulos que classificam e descrevem o 

conteúdo dos sites. Podem ser palavras-chave, tags, metadados descritivos, 

taxonomias, vocabulários controlado, conjuntos de marcadores e/ou 

dicionários que representam conteúdos para pesquisar e/ou navegar. 

 As etiquetas de sistemas de Navegação representam as principais opções 

de navegação de um site. Compõe-se, principalmente, como um menu  visível 

em qualquer página. De acordo com Rosenfeld e Morville (2006), 

normalmente os sistemas de navegação de Websites são compostos pelos 

rótulos: Página Principal ou Início; Pesquisar, Procurar ou Navegar; Mapa do 

Site, Conteúdo ou Índice; Ajuda, Perguntas frequêntes ou Frequently Asked 

Questions (FAQ); Notícias, Eventos ou anúncios; Sobre ou Quem Somos; e 

Fale Conosco. 

 
Quadro 4: Elementos do sistemas de navegação  

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 

Subsistemas embutidos 

Global 

Local 

Contextual 

Sistemas suplementares 

Básico 

Índice 

Mapa do site 

Mecanismo de busca 

Avançado 
Nuvem de tags 

Ranking de acessos 

Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006) 

 

Um sistema de navegação trata do caminho percorrido pelo usuário para 

chegar a uma informação, a estrutura lógica de navegação. Enfatiza-se que isso vai 

além da organização da informação, que acontece na etapa de sistemas de 

organização. A navegação compõe as “portas” e “janelas” que conduzem o usuário 
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pelo site e tem a função de orienta-lo e evitar que ele se sinta perdido. O sistema de 

navegação pode ser tipificado em subsistemas embutidos e sistemas 

suplementares.  

Os subsistemas embutidos são divididos em global (onde estou), local (o que 

posso encontrar) e contextual (assuntos relacionados). O global apresenta os links 

para as seções principais do site. No local a navegação é específica dos conteúdos, 

ou seja, permite acessar as seções e subseções. Na navegação contextual, ou ad 

hoc, expõe referências cruzadas interligando páginas ou subseções. Normalmente 

esse tipo de navegação é acessado por meio de links no corpo do texto que 

complementam o assunto da página acessada. A figura dois (2) ilustra um exemplo 

de sistema de navegação embutido comum em Websites. 

 

 
Figura 2 – Sistema de navegação: global, local e contextual. 

Fonte: Traduzido de Rosenfeld e Morville (2006). 

 

Os sistemas de navegação suplementares básicos são os recursos de mapas 

do site, índices, mecanismos de busca, guias etc. O avançado trata de ações de 

customização e personalização criadas a partir das necessidades e do 

comportamento dos usuários. Assim ocorre a navegação social, que “[...] constrói 

valor para o usuário a partir da observação de outros” (AGNER, 2009, p. 102), tendo 

como exemplo as nuvens de tags, Rankings de acesso entre outros. 

 

Quadro 5: Elementos do sistema de busca 

SISTEMA DE BUSCA 

Busca por Item conhecido 

Busca Abstrata 

Busca Exploratória 

Busca Compreensiva 

Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006) 
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Por fim, um sistema de busca trata dos elementos que permitem a localização da 

informação desejada pelo usuário. A informação contida na internet pode 

ser armazenada de diversas maneiras, logo não é necessário utilizar diversos 

métodos para localizar os dados armazenados na rede ou mesmo em sistemas 

fechados. As buscas podem ser realizadas por itens já conhecidos, isto é, o usuário 

já sabe qual documento, seção ou página está procurando. Outra forma de busca é 

por ideias abstratas a qual, o usuário não consegue descrever facilmente. Por outro 

lado, quando o usuário sabe descrever sua necessidade a busca pode ser de dois 

tipos: busca exploratória, o usuário não sabe o que procura, ou busca compreensiva, 

o usuário já tem todas as informações do assunto O uso de taxonomias, 

vocabulários, metadados, e hiperlinks são alguns elementos que permitem a 

pesquisa pelo sistema.  

 

3.4 WEB 2.0: conceitos e características de uma Web social 

 

 

Ao se verificar a história do desenvolvimento de recursos de software é 

possível constatar o uso de expressões referentes as suas versões, como 1.0, 1.1, 

2.0, para representar suas atualizações. O mesmo ocorre com as fases da Web, 

iniciada com a primeira proposta de Internet, unicamente direcionada ao uso militar e 

acadêmico (universidades). Tempos depois, enfocada na disponibilização e leitura 

de conteúdos, surge a fase intitulada de Web 1.0. Segundo Santos e Alves (2009) 

trata-se da “[...] primeira geração da Web, e se caracteriza pela preocupação com 

sua própria construção, com o acesso aos recursos informacionais e com a questão 

comercializável por meio dos sites.”. Em seguida temos a Web 2.0, ambiente que diz 

respeito ao aspecto evolutivo e gradativo da fase preliminar na perspectiva da 

participação coletiva na produção de informação em redes de relacionamento. Curty 

(2008, p. 57) destaca que “mudanças de 1.0 para 2.0 exprimem, na seara da 

classificação de configuração de software, qualquer alteração de função ou melhoria 

implementada”.  

Já é possível também estabelecer a evolução da Web para a fase 3.0 como 

uma etapa “[...] destinada a adicionar significado aos recursos informacionais” 

(SANTOS; ALVES, 2009). Essa concepção apoia-se na ideia de associação das 
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informações, permitindo dar significado aos conteúdos em prol de organizá-las e 

analisa-las para uma recuperação eficiente.  Assim, a geração 3.0 busca oferecer 

informação legível aos computadores de forma semelhante a compreensão dos 

humanos, a partir do que chamamos de Web Semântica, que por sua vez 

estabelece “[...] padrões tecnológicos e ferramentas que possibilitarão a criação de 

novos ambientes informacionais e a efetivação da Web 3.0 ” (SANTOS; ALVES, 

2009).   

A chamada fase 2.0, como citado anteriormente, foi iniciamlelnte apresentada 

por O’Reilly (2005), em seu artigo  “What is Web 2.0”, referindo-se as mudanças que 

começaram no outono de 2001, quando houve o “estouro da bolha das empresas 

ponto-com”. Essa data não é necessariamente o início da tendência 2.0, mas é vista 

como o marco de seu surgimento. Cobos (2006 apud CURTY, 2008, p. 56) “sinaliza 

que a Web 2.0 opera como uma catalizadora de uma série de correntes, tendências, 

tecnologias e estratégias comunicativas”. Logo, a referida Web vai além do 

desenvolvimento de novas tecnologias de software, ou seja, é uma mudança que 

passa do contexto top-down (de cima para baixo) para botton-up (de baixo para 

cima). Na perspectiva top-down os usuários são consumidores de serviços, não 

tendo influencia sobre a produção e criação de regras no ambiente Web. Já no 

panorama botton-up, usuários são agentes e ativos, partindo deles a criação e o 

compartilhamento de (novos) conteúdos, que por sua vez modelam a arquitetura 

organizacional e navegacional do ambiente. 

A Web 2.0 tem a característica de ser descentralizada e focada nas 

manifestações coletivas, atuando no aspecto social da informação principalmente 

pelo uso extenso da inteligência coletiva. Ela se manifesta por meio de 

ferramentas/recursos12 socialmente abertos (geralmente sem pagamento de taxas) e 

que estão em constante evolução, atualizadas a partir do feedback dos usuários. 

Assim, os recursos da Web 2.0 atuam também no monitoramento junto ao 

comportamento da população que faz parte de determinado ambiente digital. Uma 

das características de ambientes 2.0 é também a personalização de ambientes de 

acordo com o perfil do usuário. A partir do conjunto total de ações dos indivíduos e 

por meio do monitoramento das ações dos usuários é possível criar ambientes 

voltados para os interesses individuais e coletivos da comunidade de usuários. 

                                                           
12

 Ferramentas e recursos são usados como sinônimos. 
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Quanto mais os usuários participam e colaboram mais esses ambientes aprendem 

sobre eles. Portanto, o sucesso da Web 2.0 está nas mãos dos usuários. 

 Não é atoa, que aos aplicativos para internet possuem, atualmente, suporte 

para diversos dispositivos móveis além dos tradicionais computadores pessoais tais 

como smartphone, tablet, e-readers etc. Conforme O’Reilly (2005), a Web 2.0 “[...] 

não se limita mais à plataforma PC13”. O crescimento dos dispositivos móveis vai ao 

encontro da geração 2.0, pois permite acesso em qualquer lugar, a qualquer 

momento, bastando estar conectado à Internet e, assim, garantindo-se maior 

participação de seus usuários na rede mundial dos computadores. A força da Web 

2.0 está justamente no seu caráter social, ou seja, quanto mais pessoas estiverem 

produzindo, publicando e compartilhando informação, melhor ficará a aplicação e 

mais conhecida será entre os usuários. Além disso, a geração 2.0 é vantajosa para 

os dispositivos móveis, já que as aplicações funcionam na Web como plataforma, 

não exigindo maiores configurações de hardware para o pleno funcionamento, 

especialmente quanto ao espaço de discos rígidos14.  

Figura 3 – Características da Web 2.0. 

Fonte: Adaptado e revisitado de Blattman (2007, p. 4). 

 

                                                           
13

 Personal Computer, traduzido em português para computador pessoal. 
14

 Hard Disk (HD). 
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As tecnologias baseadas na Web 2.0 são propositalmente intuitivas e 

interativas, permitindo maior independência dos usuários, interesse pela navegação 

e descoberta de conteúdos, como também favorecendo o surgimento de novas 

formas de produção e uso da informação. Silva (2010, p. 2) sinaliza que isso é um 

“[...] grande atrativo aos usuários, permitindo que estes criem, modifiquem e 

compartilhem suas informações, além da criação de ambientes próprios através dos 

recursos de hipertexto”. A colaboração dos usuários vai além da produção e 

compartilhamento de conteúdos, sendo eles também responsáveis pela 

representação e organização da informação na Web, através da chamada 

Folksonomia. 

A realidade da inteligência coletiva atrelada a grande diversidade de 

dispositivos moveis vem ocasionando um grande volume de dados em crescimento 

acelerado que geram uma rede complexa de dados, muitas vezes visto como caos 

informacional. Tomando como pressuposto a quantidade de informação que circula 

na Web vê-se a necessidade de representá-la e organizá-la para que tarefas como a 

de recuperação, por exemplo, se tornem mais eficazes. Com o apoio dos usuários, 

no sentido de coletividade, essa grande massa de dados é também organizada na 

Web 2.0 pelo uso da folksonomia, expressão oriunda da junção de folks (do inglês, 

pessoas) com nomia (do grego “nomos”, lei, ordem) e que se apresenta como uma 

“[...] indexação livre e em linguagem natural” (CATARINO; BATISTA, 2007).  Pode-

se dizer então que a folksonomia possibilita a representação e organização da 

informação na internet a partir uso da inteligência coletiva. Nesse sentindo Silva 

(2010, p. 7) afirma que,  

 

De forma geral, o funcionamento da Folksonomia é bem simples, aos quais 

os usuários organizam as informações, como um texto, uma foto, um e-mail, 

um filme etc., por meio de uma série de palavras-chave ou tags que 

consideram relevantes para descrever e recuperar o conteúdo que está 

sendo armazenado, sem o envolvimento de um profissional especializado 

ou de um vocabulário controlado. 

 

Basicamente a Web 2.0 funciona com base na etiquetagem. Essa forma de 

marcação, ou rotulação acontece como uma indexação colaborativa e livre, fugindo 

de padrões comuns a taxonomia. Catarino e Batista (2007) definem etiquetagem 

como o ato de “[...] atribuir etiquetas aos recursos da Web”. Segundo Corty (2008, p. 
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68), a etiquetagem “[...] permite ao usuário e/ou produtor da informação classificar 

conteúdos através da atribuição de uma ou mais palavras-chave, conhecidas como 

tags (marcadores, etiquetas)”. Esta forma de representação presente nas mais 

diversas ferramentas, aos quais algumas usam caracteres específicos para a 

rotulação. 

A forma de produção, publicação e compartilhamento da Web 2.0, no uso de 

tags15 oriundas da folksonomia, também pode ser usada na alimentação de sistemas 

rígidos de representação baseados em taxonomias. A essa junção, Silva e Miranda 

(2013, p. 3) chamam de hibridismo, ou seja, o “[...] uso conjunto da estrutura rígida 

com a flexível [...]”, apoiando-se na convergência entre folksonomia e taxonomia. 

Como exemplo de hibridismo podemos citar o e-commerce Submarino, que faz uso 

simultâneo de classificação livre e controlada, ou seja, “[...] o que for digitado e 

buscado pelo usuário é um candidato em potencial a ser um novo termo na 

taxonomia navegacional padrão” (SILVA; MIRANDA, 2013, p. 12).  

Com uso da inteligência coletiva a partir da colaboração, a folksonomia, 

permite que as barreiras entre autor e leitor, usuário e produtor, sejam diminuídas 

e/ou eliminadas. Entretanto, para que tais relações entre os pares ocorram é 

necessário uma grande adesão dos usuários de sistema que utilize folksonomia. 

O’Reilly (2005, p. 2) defende que “o serviço fica melhor quanto mais pessoas usam” 

como, por exemplo, a qualidade dos artigos de enciclopédias livre, a popularidade 

de uma tag ou o alcance de uma notícia nas redes sociais. Nesse sentido a força da 

folksonomia está muito além das ferramentas mas sim no aspecto social atrelado a 

ela. 

 

3.4.1 Serviços e ferramentas da Web 2.0 

 

Os serviços oferecidos no contexto da Web 2.0 devem basear-se na 

colaboração entre usuários para no consumo, na produção e na edição de 

informação. Dessa forma ela deflagra-se em um ambiente descentralizado e focado 

nas manifestações coletivas desde a produção até a publicação e compartilhamento 

de conteúdo. Tais conceitos podem ser apresentados em diversos serviços Web.  

 

                                                           
15

 Representação da informação na Web resultante de “tagueamento”, similar à termos, palavras-chave e 

descritores, denominações comumente usadas em bibliotecas. 
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Quadro 6: Serviços da Web 2.0 

Categoria de Serviços da Web 2.0 

Etiquetagem (tagging) 

Busca livre e/ou busca facetada (mecanismo de busca) 

Compartilhamento de arquivos (usuário-servidor) 

Streaming (fluxo de mídia) 

Armazenamento em nuvem (computação em nuvem) 

Produção de conteúdo (colaboração e remix) 

Redes Sociais 

Monitoramento em tempo real (comportamento do usuário) 

Feedback (satisfação e ações) 

DSI (Disseminação seletiva da informação) 

 

A folksonomia impulsiona diretamente os serviços de etiquetagem e busca na 

Web. A etiquetagem nada mais é do que a atribuição de tags, ou etiquetas, 

semelhante a indexação de documentos realizada comumente pelos bibliotecários. 

Assim, tal indexação, na perspectiva digital, é feita sob a realidade de quem produz 

a informação, independente do usuário ser um consumidor ou um autor, se 

aproximando do que podemos chamar de linguagem natural, ou seja, termos 

comuns aos participantes do ambiente. Conforme destacado anteriormente, esse 

serviço baseia-se na folksonomia na qual a dinâmica de etiquetagem ocorre 

segundo a sabedoria dos usuários. Entre os recursos que usam a etiquetagem 

destaca-se as ferramentas o Twitter e Instagram que utilizarem as chamadas 

hashtags. Conforme salienta E. L. Cunha (2012, p. 4), “[...] as hashtags são cadeias 

de caracteres [...] criadas livremente pelos membros da rede a fim de adicionar 

contexto e metadados às postagens, funcionando muitas vezes como palavras-

chave dos tweets”. O Delicious e Google Bookmarks são outros recursos que fazem 

uso de tags por meio de um ambiente on-line que permite adicionar bookmarks 

(marcadores favoritos) sobre os assuntos, objetivando o arquivamento e a 

catalogação dos Websites preferidos para acessá-los de qualquer lugar. 
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Os mecanismos de busca nos ambientes Web em geral apresentam duas 

opções de busca e navegação a busca livre e a busca facetada. Os buscadores são 

a maneira mais popular de encontrar informação na internet, levando-se em conta 

tanto uma busca macro que navegue por diversos Websites ou um buscador 

individual de um sistema. Tais mecanismos permitem por meio de verbetes 

recuperar informação sobre sites da internet que contém aquelas palavras-chave. A 

evolução desse tipo de serviço é crescente e vem acompanhado as principais 

mudanças da Web. Tais mecanismos atuam principalmente como indexadores, 

buscando “toda e qualquer palavra de enunciação, ou seja, não há uma sintaxe 

geral” (MONTEIRO, 2006, p. 35). Dessa forma, esses buscadores atuam na busca 

livre, baseada em folksonomia. Buscadores como o Google e o Yahoo, realizam as 

buscas baseadas em análises estruturais, análise de links e análise de utilização. A 

análise estrutural permite especificar informações sobre formato dos documentos, 

“[...] especificar formatos como PDF, PPT, DOC, entre outros, além do tamanho, 

data ou domínio de origem dos documentos procurados (SOUZA, 2006, p. 170). A 

análise de links “calcula o “valor” de um site levando em conta àquelas páginas que 

para ele apontem” (SOUZA, 2006, p. 170). Já análise de utilização valoriza as 

páginas mais acessadas, assim priorizando a busca por popularidade.  

O uso de facetas em uma busca pós-coordenada também é comum na Web. 

A busca facetada baseia-se na navegação por taxonomias pré-definidas de um 

sistema. Ela pode ser tanto pré-cordenada, por categorias e subcategorias, como 

também pós-coordenada, busca livre e posteriormente facetas de refinamento. Em 

e-commerces, por exemplo, são apresentadas tanto a busca livre quanto a busca 

facetada, pré-coordenada e pós-coordenada. A combinação da busca livre com 

facetada compõe  em geral o sistema de busca e sistema de navegação comumente 

encotrado em Websites, Blogs, e-comerces, rede sociais e ambientes da Web no 

geral. 

Nos serviço de compartilhamento de arquivos é comum ferramentas 

baseadas na ideia de usuário-servidor, onde “[...] cada usuário assume papel de 

servidor, portanto, cada consumidor colabora como o grupo, trazendo os seus 

próprios recursos” (CURTY, 2008, p. 60). Esse tipo de compartilhamento traz 

independência aos usuários por não necessitar de um único servidor para o 

armazenamento. Além disso, a distribuição de inúmeras partes de um arquivo em 

distintos servidores possibilita a preservação, fazendo com que os arquivos, mesmo 
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contendo trechos corrompidos e/ou excluídos, possam ser recuperados a partir de 

suas cópias. O BitTorrent é um exemplo de distribuição e compartilhamento de 

arquivos na Web 2.0, sejam imagens, sons, textos, programas de computadores 

entre tantos outros, de maneira descentralizada. 

Outro serviço que evoluiu no contexto da Web 2.0 é o de fluxo de mídia (áudio 

e vídeo), também chamado de streaming. Austerberry (2004, p. 321, tradução 

nossa) define streaming como uma distribuição de informações multimídias em rede, 

como a Internet, através de pacotes. Nesse modelo os usuários não precisem 

arquivar as mídias em seus computadores, localmente em HD, para ter acesso. Tais 

aplicações trabalham sobre “a oferta de acesso gratuito a streaming de música pago 

por publicidade e a venda de bens em serviços” (LADEIRA; DE MARCHI, 2011, p. 

5). Entre os mais populares serviços de streaming está o YouTube, um Website de 

compartilhamento de vídeos. Destaca-se também a ferramenta Netflix, que migrou 

da compra e venda de aluguel de Digital Versatile Disc (DVD) para o fornecimento 

do serviço por streaming de vídeo, entre filmes, desenhos, séries, espetáculos e 

shows. Na indústria fonográfica existem aplicações que oferecem acesso a 

catálogos de música como, por exemplo, o Spotify, iMúsica, iTunes, Google Play 

Música, GroverShark entre outros.  

O serviço de armazenamento em nuvem pode ser considerado uma das 

inovações da Web 2.0, visto que fornece “[...] aos usuários todos os meios 

necessários para se utilizar dados sem a necessidade de se ter, como por exemplo, 

um sistema operacional instalado em seu compartimento de armazenagem, ou o 

Hard disk” (MARTINS, 2011, p. 6). A computação em nuvem, ou cloud computing, 

pode ser definida como um modelo que possibilita ao usuário acessar arquivos em 

rede de qualquer lugar, independente do dispositivo em uso. Cada vez mais surgem 

dispositivos que fazem uso desse serviço, especialmente por problemas 

ocasionados pelo (pequeno) espaço de armazenamento em smartphones e tablets.  

Como exemplo de ferramentas da computação em nuvem destaca-se o Google 

Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox, que permitem a edição online de arquivos, 

comtrole de acesso e privacidade e compartilhamento de arquivos. 

Os serviços de produção de conteúdo é outro espaço marcante da Web 2.0, 

deflagrado pela colaboração e remix, ou seja, os usuários não só são produtores 

massivos de conteúdo como também podem modificar e reescrever o trabalho uns 

dos outros, em ambientes de acesso livre e incentivo à produção coletiva. De forma 
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ampla, a massa de conteúdos criada se intensifica como uma rede (teia) interligada 

por meio de hiperlinks. Neste âmbito, as ferramentas Wikis são plataformas 

colaborativas, desenhadas por um conjunto de documentos em hipertexto e que 

permitem a edição coletiva dos documentos, usando um sistema que, geralmente, 

não necessita que o conteúdo seja revisto antes da sua publicação oficial. A ideia 

dos ambientes Wiki, desenvolvida em meados de 1995 por Ward Cunningham, 

baseia-se em “um site no qual os próprios usuários poderiam gerar, gerenciar e 

disseminar conteúdos” (BLATTMAN; SILVA, 2007, p. 201). A ferramenta Wiki 

comumente usada é a Wikipédia, enciclopédia on-line centrada no aspecto da 

colaboração e da participação livre. Enquanto a Britannica Online, “[...] obedece aos 

padrões convencionais da editoração, na Wikipédia todos os usuários são autores 

potenciais e têm liberdade para acrescentar conteúdos”. (CURTY, 2008, p. 61). É 

imediata a associação da Wikipédia à Web 2.0, uma vez que os usuários deixam de 

ser apenas espectadores e passam a protagonizar a produção de conteúdo. 

Os Websites pessoais, ou blogs, representam outra forma de publicação que 

permitem a produção de conteúdo pelos usuários “[...] sem que tenham a 

necessidade de conhecer linguagem técnicas (SILVA, 2009, p. 31) como a de 

marcação HyperText Markup Language (HTML). De acordo com Curty (2008), os 

blogs são resultantes da evolução dos diários publicados online e que tiveram rápida 

adesão por ser de fácil acesso e operação. Maness (2007, p. 46-47) destaca que os 

blogs podem ser considerados “uma pedra fundamental na história da publicação”, 

sendo mais importantes até que as próprias páginas digitais no contexto da 

produção e compartilhamento de informação na Web 2.0.  

O conjunto de ferramentas das redes sociais, permitem “[...] uma interação 

com usuário, dificilmente conseguida com o uso de outros meios de comunicação” 

(JESUS; CUNHA, 2012, p. 110). O atrativo desse serviço é a possibilidade de 

reproduzir indivíduos e suas relações sociais por meio de perfis criados na Web, 

exemplificados pelas seguintes ferramentas: 

 

MySpace e FaceBook permitem que os usuários compartilhem a si mesmos 

entre si (com perfis detalhados das vidas e personalidades dos usuários), 

Del.icio.us permite que os usuários compartilhem recursos Web, e Flickr 

permite o compartilhamento de figuras. (MANESS, 2007, p. 47, grifos do 

autor) 
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Ao se falar em rede social é indispensável discutir três verbos que permeiam 

esse tipo de serviço: compartilhar, comentar e curtir. O fluxo de informação e opinião 

nas redes sociais dependem dessas três facetas, pois permitem comunicar aquilo 

que os usuários pensam, gostam, sentem e usam. Diversos são os tipos ferramentas 

das redes sociais, podendo ser dedicadas às imagens, como o já citado Instagram, 

além do Pinterest e Flickr, ambientes que funcionam como uma espécie de mural de 

fotos, onde os usuários organizam as imagens com o uso de tags que representem 

seu conteúdo. De uso profissional podemos elencar o LinkedIn. No uso de perfis, 

sejam eles pessoal, empresarial, político, temos as já citadas redes sociais 

Facebook e MySpace, além dos perfis que se apresentam no formato de microblogs 

como Twitter e Tumblr. 

Destacado por O’Reilly (2005), o serviço de monitoramento em tempo real do 

comportamento do usuário é uma característica importante da Web 2.0. Tal 

atividade acontece de diversas maneiras e em diferentes contextos como, por 

exemplo, o monitoramento do comportamento dos usuários em Websites de buscas 

e conteúdos compartilhados em redes sociais. O Google, por exemplo, utiliza as 

pesquisas feitas pelos usuários para escolher o conteúdo dos anúncios de forma 

individual e personalizada. Neste caso destacamos o aplicativo Google Now, 

assistente pessoal-virtual comumente usado em dispositivos móveis, que monitora 

as atividades dos usuários para melhorar suas experiências, desenvolvendo uma 

inteligência analítica. 

A análise de dados em alto fluxo e velocidade, intitulada Big Data, é um 

modelo de inteligência analítica que, como afirma Novo e Neves (2013), refere-se a 

grande quantidade de informação existente hoje que necessita de artifícios para 

exame e interpretação em tempo hábil, com eficiência e precisão. Utilizando a 

aplicação Google Now permite-se o monitoramento quanto a percepção da 

qualidade de clientes em relação a uma marca, o trânsito nas cidades a partir da 

localização do telefone celular/smartphone, fenômenos com base em alterações de 

padrões (comportamentos) em redes sociais etc. Para tanto, o referido aplicativo se 

apresenta como uma tecnologia de geolocalização por criar mapas cada vez mais 

detalhados e com atualização em tempo real. Entre tais aplicações elencamos o 

Waze, Google Maps e Moovit, aplicativos que abordam a temática mobilidade 

urbana. O Waze permite acompanhar o tráfego em tempo real, denominado de 

“Mapa ao vivo”. Dedicado ao compartilhamento de experiências em lugares como 
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restaurantes, temos o Foursquare e o Kekanto, que apresentam mapas aprimorados 

das cidades com detalhes sobre locais a partir da ideia de inteligência coletiva, onde 

os usuários fazem check-in, compartilham, comentam e avaliam os locais 

distribuídos no mapa.  

O serviço de feedback, de satisfação de produtos e ações, atua como uma 

espécie de respostas frente ao monitoramento realizado. O retorno do consumidor 

fica disponível para todos os usuários, ação comuns em Websites de e-commerce, 

fazendo parte da descrição dos produtos e apresentando subsídios para a melhoria 

dos mesmos. As lojas virtuais Amazon, Submarino e Google Play são exemplos de 

ambientes que ofertam espaços para o feedback dos usuários. Por outro lado, o 

feedback também pode ocorrer pelo sistema ao usuário a partir de monitoramento. 

Após uma consulta do usuário ao aplicativo Google Now, por exemplo, recebe-se o 

feedback do sistema para decidir rotas e horários sobre o trânsito, escolher uma 

roupa conforme os padrões de comportamento nas redes sociais, encontrar/sugerir 

restaurantes próximos a localização do usuário, tudo isso com respostas em tempo 

real etc. Vale salientar que os feedbacks dos usuários, no sentido de avaliações, são 

usados para ordenar os resultados ofertados pelo sistema à consulta do usuário. 

 Tanto o monitoramento, quanto o serviço de feedback, apresentam subsídios 

para a realização do marketing digital, ação que vêm impulsionando a Web a partir 

de ferramentas de publicidade, compartilhamento e avaliação de informação, como é 

possível identificar em alguns recursos oferecidos pela empresa Google, atrelados 

ao seu buscador, que por sua vez geram um ranking das ocorrências de busca.  

Por fim, na Web 2.0 também encontram-se os serviços de  DSI, definidos por 

Cunha e Cavalcanti (2008, p. 130) como uma “[...] difusão automática, selecionada, 

permanente e personalizada de informações correntes, relativas a assuntos 

específicos”. De acordo com Cunha e Eirão (2012, p. 65), devido ao aumento da 

demanda de informação e surgimento crescente de tecnologias, a DSI cada vez 

mais se torna “[...] um importante instrumento de suporte para as organizações que 

desejam difundir informações de maneira prática e ágil”. Seguindo esse raciocínio, 

paralelo ao conceito de DSI, surgiu a tecnologia Rich Site Summary, Really Simple 

Syndication (RSS) ou ainda RDF Site Summary, com o intuito de permitir que os 

usuários sejam notificados automaticamente sobre novos conteúdos de um 

determinado Website a partir de feeds. Enquanto listas constituídas por elementos 

essenciais na exposição de uma informação na Web, os feeds, para Almeida (2008, 
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p. 90), apresentam “[...] o título do documento, o seu URL (Uniform Resource 

Locator), o endereço que localiza os sítios na web e uma breve descrição de seu 

conteúdo”. Dessa forma o RSS evidencia uma mudança de cenário, ou seja, “[...] ao 

invés da pessoa procurar pela informação, é a informação que segue o indivíduo” 

(CUNHA; EIRÃO, 2008, p. 67) como uma dinâmica característica da Web 2.0. Como 

exemplo temos o Google FeedBurner, ferramenta que nasceu em 2004 e que se 

apresenta como um gerenciador Web de feeds ao oferecer meios de divulgar e 

otimizar a comunicação do usuário com os ambientes digitais que possuem 

assinaturas em RSS.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Todo trabalho de base científica manifesta-se a partir de um processo 

metodológico, que permite a geração conhecimento de forma mais segura. Gil 

(2006, p. 20) destaca que “pode-se considerar a ciência como uma forma de 

conhecimento que tem por objetivo formular, mediante linguagem rigorosa e 

apropriada – se possível com auxilio de linguagem matemática, - leis que regem 

fenômenos”.  O processo científico é então uma forma racional e sistemática de 

adquirir conhecimento.  

Nesse sentido, “para que um conhecimento possa ser considerado científico, 

torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a 

sua verificação” (GIL, 2006, p. 26). Em outras palavras é preciso deixar claro em 

qualquer trabalho científico os métodos e etapas que podem explicar como?, com o 

que? e onde? foi realizada uma pesquisa.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O percurso lógico do presente trabalho deu-se por meio do particular para o 

geral, caracterizando pelo método de abordagem indutivo. Gil (2006, p. 28) 

caracteriza o método indutivo como aquele que “parte do particular e coloca a 

generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados 

particulares”. Dessa forma para entender o panorama geral dos Sistemas de 

Automação de Bibliotecas diante a evolução da Web 2.0, fez-se estudos de três (3) 

casos, por meio dos SAB Pergamum na BCE UnB, o SophiA na Biblioteca Nacional 

(BN) e Biblivre versão (4.1). 

 Como métodos de coleta de dados, esta pesquisa constitui-se de natureza 

bibliográfica e documental. Tais métodos de pesquisas utilizam como fonte para 

coleta de dados aquelas que não são diretamente recolhidas de pessoas.  

 A pesquisa bibliográfica é realizada por meio de fontes já elaboradas e 

publicadas como livros, artigos científicos, etc. 
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Trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada, em 

forma de livros revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 

que foi escrito sobre determinado assunto. (LAKATOS e MARCONI, 2006, 

p. 43). 

 

 A pesquisa documental difere-se da bibliográfica pela natureza das fontes, a 

partir do uso de fontes primarias como documentos arquivísticos ou banco de dados. 

Considerou-se os SAB analisados como fontes documentais, caracterizando-se uma 

pesquisa documental. 

As leituras feitas durante a etapa de levantamento bibliográfico permitiram, 

portanto a construção do panorama atual dos estudos sobre SAB e sobre Web 2.0 

individualmente. A partir da bibliografia levantada e dos dados recolhidos, foi 

possível comparar os dois temas e propositar um modelo de SAB 2.0 nos sistemas 

construídos nos preceitos dos paradigmas proprietário e livre.  

Assim, às etapas desta pesquisa é composta pelos seguintes passos: 

a. Pesquisa bibliográfica – realizada a partir do levantamento teórico de autores 

em livros, artigos, e materiais didáticos;  

b. Identificação de recursos da Web 2.0, realizada por meio da navegação pelos 

portais, ferramentas da Web 2.0; 

c. Pesquisa documental, realizada nos SAB, para identificação de recursos 2.0; 

d. Analise e compreensão dos dados coletados; 

e. Proposta para modelo de SAB 2.0, ou seja, com a incorporação de recursos 

da Web 2.0. 

 

4.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 

Para este trabalho elencou-se dentro do paradigma proprietário os pacotes 

SophiA e Pergamum, escolhidos por serem adotados por grandes bibliotecas 

brasileiras. Como ambiente de pesquisa do SophiA foi usado o SAB da Fundação 

Biblioteca Nacional16 (FBN), enquanto para o Pergamum utilizou-se o catálogo da 

Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE UnB). 

                                                           
16

 Site: http://acervo.bn.br/sophia_web/ 

http://acervo.bn.br/sophia_web/
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O Pergamum17 foi desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná começando a ser comercializado em 1997. As bibliotecas que utilizam o 

sistema podem integrar a ‘Rede Pergamum’, permitindo a cooperação no tratamento 

da informação e o compartilhamento de recursos de informação entre as instituições. 

O sistema apresenta uma “arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica - 

programação em Delphi, PHP e JAVA, utilizando banco de dados relacional SQL 

(ORACLE, SQLSERVER ou SYBASE)” (PERGAMUM, 2016). 

 

Quadro 7: Funções do SAB Pergamum 

CATEGORIAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS 

Tecnologia - Arquitetura cliente/servidor para acesso e atualização de 
dados em rede local e remotamente; 
- Plataforma de servidor para o software: Windows Server 
e Linux; 
- Plataforma para os software clientes: Windows XP ou 
superior; 
- Acesso simultâneo de usuários; 
- Entrada e atualização de dados on-line; 
- Migração da base de dados já existente na Biblioteca; 
- Módulo de Parâmetro para customizar o funcionamento 
do Sistema; 
- Utilização de senhas criptografadas. 

Seleção e aquisição - Controle financeiro dos recursos orçamentários para 
aquisição de material bibliográfico, fornecedores por 
compra e doação; 
- Interação on-line e mala direta para editoras e Instituições 
com as quais mantém intercâmbio de publicações;  
- Emissão cartas cobrança, reclamações e agradecimento 
de doações; 
- Controle de recebimento de livros, fascículos de 
periódicos e outros materiais; 
- Cadastro de comentários e sugestões de aquisição pelos 
usuários. 

Processamento técnico - Permite a catalogar de acordo com as regras do Anglo 
American Cataloguing Rules (AACR2) e como formato 
MARC 21. 
- Permite entrada de dados on-line; 
- Emissão de etiquetas (lombada, Código de barras, 
Aquisição, etc.) 
- Manutenção controle de autoridade (Nomes, Assuntos e 
Títulos); 
- Consulta ao cadastro de autoridades, lista de editoras e 
lista de siglas durante o cadastramento de um registro; 
- Controle de periódicos com Kardex e indexação de 
artigos; 
- Controle de aquisição interligado com o processo de 
catalogação. 

                                                           
17

 Site:  http://www.pergamum.pucpr.br/ 

http://www.portalsophia.com.br/
http://www.portalsophia.com.br/
http://www.portalsophia.com.br/
http://www.portalsophia.com.br/
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Circulação e empréstimo - Controle de empréstimos de qualquer tipo de documentos 
com prazos e quantidades diferenciados por categoria de 
usuários; 
- Renovação e reservas on-line com controle automático de 
liberação e envio de e-mail ao usuário; 
- Controle de usuários, permitindo dividi-los em categoria, 
para configurar os prazos de empréstimo e condições de 
uso; 
- Emissão de relatórios e estatísticas referentes ao 
processo de empréstimo; 
- Bloqueio automático para usuários que atingiram um dos 
limites estabelecidos ou bloqueio intencional para usuários 
atribuído pela Biblioteca. 

Recuperação da informação - Catálogo on-line; 
- Pesquisa utilizando operadores booleanos E, OU, NOT, 
ADJ e PROXIMIDADE; 
- Pesquisa por autor, título, assunto, autoridades, material 
incorporado ao acervoe consulta às coleções de periódicos 
(Kardex); 
- Elaboração e impressão de bibliografias. 

Acesso e disseminação da 
informação 

- Acesso online à base de dados para realização de 
consulta ao catálogo renovação, reservas, consulta de 
material pendente, histórico de empréstimo, débitos; - 
Disseminação Seletiva de Informação (DSI), conforme 
perfil individual de cada usuário;  
- Acesso simultâneo de usuários às bases de dados. 

Informações gerenciais - Compatibilidade com o sistema de patrimônio da 
Instituição; 
- Estatísticas por usuário, material, classe de assunto, 
hora, data; 
- Emissão de relatórios de entrada e recebimento de 
documentos por período; 
- Emissão de relatórios de circulação e empréstimo, por 
período; 
 Contabilização de estatísticas, processamento técnico, 
atualização listas de autoridades, por período; 
- Controle e avaliação do inventário do acervo por meio de 
código de barras. 

Padrões e formatos - Protocolo Z39.50; 
- Importa e exportação de dados e regisitros bibliográficos 
a partir dos dos formatos ISO-2709, MARC 21. 

Serviços de treinamento, 

manutenção e atualização do 

software  

- Upgrade de versão sem custo para o contratante; 
- Assistência técnica para instalação/manutenção; 
- Treinamento para diferentes tipos de usuários. 

Fonte: Adaptado de Pergamum (2016)  

 

O SophiA18 biblioteca, é sistema que “[...] atua em instituições universidades, 

escolas, empresas, órgãos culturais e públicos, no Brasil e exterior” (PORTAL 

                                                           
18

 Site: http://www.portalsophia.com.br/ 

http://www.portalsophia.com.br/
http://www.portalsophia.com.br/
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SOPHIA, 2015). Criado na década de 1997, o SophiA é baseado nos padrões 

internacionais de catalogação para gerir suas coleções como MARC-21, ISO2709, 

Z39.50 cliente e servidor, XML e OAI-PMH. O SophiA biblioteca oferece as funções 

de seleção e aquisição, catalogação, intercambio de dados, serviço de acesso web, 

circulação de materiais, gestão da biblioteca, gestão de biblioteca digital pelo 

repositório SophiA ou por integração com o Dspace entre outros serviços para os 

usuários da biblioteca.   

 

Quadro 8: Funções do SAB SophiA 

CATEGORIAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS 

Tecnologia - Intercâmbio de dados (importação e exportação); 
- Integração com equipamentos de autoatendimento da 3M, 
Multisystems e IdSystems; 
- Terminal web via bowser Internet e para dispositivos 
móveis: IOS, Windows Phone e Android 
- Recurso de senha biométrica.  

Seleção e aquisição - Controle de aquisição, doação e orçamento; 
- Recebimento de sugestão dos usuários (elaboração de 
pedidos e comunicado por e-mail ao usuário); 
- Registro e controle de assinaturas; 
- Envio de listagens de orçamento, analise dos orçamentos 
recebidos; 
- Aquisição por moeda estrangeira e conversão para Real. 

Processamento técnico - Capacidade ilimitada de registros, com recurso de 
unificação e duplicação; 
- Uso dos padrões AACR2 (nível 3), ABNT e MARC 21; 
- Processamento de qualquer tipo de material, nos níveis 
monográfico e analítico, anexar arquivos, links da web e 
imagens aos registros; 
- Controle de numeração de tombos, emissão de etiquetas 
de códigos de barras e códigos de usuários; 
- Gestão de termos autorizados, controle de remissivas  e e 
inclusão e correções por lote. 

Circulação e empréstimo - Serviço online de reservas, cancelamento de reservas e 
renovações; 
- Definição avançada de políticas de circulação por 
biblioteca, categoria de usuário (opção para foto do usário) 
e tipo do material; 
- Controle de empréstimo entre bibliotecas, empréstimo por 
hora,  consultas locais e senha biométrica; 
- Emissão de cartas de cobrança impressas ou por e-mail. 

Recuperação da informação - Autonomia do usuário para informar seu perfil de 
interesse com dados de materiais, autores e assuntos; 
- DSI (Disseminação Seletiva da Informação), com 
configuração definida pelo próprio usuário ou pelo 
bibliotecário; 
- Terminal web para dispositivos móveis, plataformas Apple 
iOS, Android, Windows Phone. 
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Acesso à da informação - Possibilidade de aplicação de política de acesso a 
documentos do(s) repositório(s), definindo a visualização 
dos arquivos por tipo de usuário, mediante login e senha. 
- Acesso por número ilimitado de usuários simultâneos 
para consulta; 
- Acesso às íntegras de documentos nos mais variados 
formatos (texto, áudio, vídeo, etc.). 

Informações gerenciais - Definição de configurações gerais (por instituição) e locais 
(por biblioteca); 
- Emissão de etiquetas e relatórios gerenciais e 
estatísticos, com possibilidade de exportação para Excel, 
Word e outros aplicativos; 
- Gestão de vocabulário controlado com opção de 
construção de tesauro poli-hierárquico; 
- Múltiplos idiomas por meio do módulo Tradução;  
- Gestão de repositório e biblioteca digital (repositório 
SophiA ou integração com Dspace); 
- Inventário. 

Padrões e formatos Adoção de padrões internacionais para intercâmbio de 
dados: MARC 21, Protocolo Z39.50, ISO2709, Protocolo 
OAI-PMH. 

Serviços de treinamento, 

manutenção e atualização do 

software  

Não se aplica. 

Fonte: Adaptado de Portal SophiA (2015)   

 

No que se refere ao paradigma livre, selecionou-se o SAB Biblivre, versão 

4.1, pela sua grande aceitação no Brasil, ser um programa totalmente em português 

e em constante atualização. O Biblivre19 é sistema criado em 2005 por uma iniciativa 

unificada pelo Ministério da Cultura (MinC), Sociedade de Amigos da Biblioteca 

(SABIN) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente o software 

está na versão 4.8.1, contando com o patrocínio do Grupo Itautec desde o 

lançamento da segunda versão. permite automatizar as atividades de Pesquisa, 

Circulação, Catalogação, Aquisição, Administração e Ajuda. Conforme o portal do 

Biblivre o software vem sendo utilizado por mais de 6 mil bibliotecas no Brasil e em 

países lusófonos. Mesmo se tratando de um software livre ele também recebe 

atualizações permanentes e gratuitas garantindo assim um desenvolvimento 

constante para toda sua comunidade de usuários. 

 

 

                                                           
19 Site: http://www.biblivre.org.br/ 

http://www.portalsophia.com.br/
http://www.portalsophia.com.br/
http://www.biblivre.org.br/
http://www.biblivre.org.br/
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Quadro 9: Funções do SAB Biblivre 

CATEGORIAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS 

Tecnologia - Arquitetura de rede cliente/servidor 
- Acesso via browser Internet (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safar). 
- Compatibilidade com os sistemas Unix, Linux, Windows 
(XP/Vista/7); 
- Possibilidade de customização do sistema  e da interface 
(código livre, licenciamento GPL); 
- Atualização dos dados em tempo real. 

Seleção e aquisição - Controle integrado do processo de seleção e aquisição; 
- Controle de requisições de obras, de pedidos de compra, 
de aquisição por compra e de listas de recebimento, da 
modalidade de aquisição (doação, compra, outros) e  de 
datas de recebimento do material adquirido; 
- Controle da situação (status) do documento 
(encomendado, aguardando autorização, aguardando nota 
fiscal etc.). 

Processamento técnico - Catalogação de acordo com  AACR2 o formato MARC 21; 
- Sistema de gerenciamento para construção de tesauros; 
- Controle de autoridade: autoria e assunto; 
- Processamento de materiais especiais; 
- Geração de etiquetas para bolso, para lombada com 
número de chamada, com código de barras; 
- Atualização dos dados bibliográficos em tempo real; 
- Armazenamento de documentos digitais. 

Circulação e empréstimo - Geração de carteiras de identidade para usuários com 
código de barras e sem foto; 
- Controle integrado do processo de empréstimo;    
- Cadastro de perfis de usuários para circulação com 
código de barras para cada usuário; 
- Permite reserva e renovação. 

Recuperação da informação - Permite busca on-line ao catálogo 
- Buscas divididas em categorias, sem interface única; 
- Pesquisa por autor,  título, assunto, ISSN, ISBN, data e 
uso de operador booleano; 
- Visualização de todos os registros recuperados 
- Indicação de status do documento (disponível, 
emprestado, em tratamento etc.), no registro recuperado; 
- Ordem pré-definida (por título) dos documentos 
recuperados. 

Acesso e disseminação da 
informação 

- Acesso on-line ao acervo; 
- Acesso simultâneo de usuários; 
- Níveis diferenciados de acesso ao sistema por meio  de 
senhas; 
- Acesso via browser Internet (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safar). 

Informações gerenciais - Integração de todas as funções da biblioteca; 

- Geração de relatórios e estatísticas ; 
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- Inventário automático (código de barras). 

Padrões e formatos - Compatibilidade com MARC, Z39.50 e padrão ISO 2709. 

Serviços de treinamento, 

manutenção e atualização do 

software  

- Download gratuito e atualizações. 

- Possibilidade de customização do sistema e da interface 

(código livre, licenciamento GPL). 

Fonte: Adaptado de Portal Biblivre (2016)  

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados permitiu conhecer os serviços 2.0 disponíveis nos SAB 

selecionados. Levando em conta as características dos sistemas apresentados por 

Rosenfeld e Morville (2006) e as características Web, foram analisadas em cada 

SAB a página inicial, o sistema de busca, o resultado da busca e os serviços de 

acessos restritos ao usuário. A análise dos SAB Pergamum (BCE/UnB) e SophiA 

(Biblioteca Nacional) foram realizadas de abril a maio de 2016. Para o SAB, o 

download e instalação da versão 4.1 Biblivre também ocorreu nesta data, 

especificamente em abril de 2016. 

A partir da coleta dos dados, constatou-se que os SAB proprietários 

Pergamum e SophiA já oferecem serviços 2.0 enquanto que no Biblivre, baseados 

no paradigma livre, não foram identificadas características da Web 2.0, conforme 

apresentado no quadro nove (9).  

 

Quadro 10: Recursos da Web 2.0: SophiA, Pergamum e Biblivre 

ITEM 
ANALISADO 

RECURSOS DA WEB 2.0 

PERGAMUM SOPHIA BIBLIVRE 

Tela inicial - Pergamum mobile. 
Mural de recomendação 
de obras  

X 

Serviços restritos 
ao usuário 
cadastrado 

- Cesta permanente; 
- Perfil de interesse e DSI. 

- Minha seleção  
- Perfil de interesse e DSI. 

X 

Mecanismo de 
Busca 

X X X 

Resultado da 
busca 

- Filtros (busca facetada 
pós-coordenada) 
- QR Code. 

- Filtros (busca facetada 
pós-coordenada); 
- Avaliação por estrelas; 
- Favoritar; 
- Compartilhar no Twitter. 

X 
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No sistema Pergamum, a tela inicial (figura 4) apresenta uma interface limpa e 

leve. Nesse tipo de layout, comum na Web 2.0, opta-se por tirar o excesso de 

conteúdo, dando foco nos elementos e recursos principais do sistema. Assim, o 

usuário do Pergamum é guiado para o elemento em maior destaque da tela, a 

pesquisa geral (1). Por outro lado para executar qualquer outra busca é necessário 

ao menos dois cliques. A tela inicial oferece ainda: um sistema de navegação global 

(2), presente em todas as páginas; Navegação para áreas de acesso restrito aos 

usuários (3) como o “Meu Pergamum”, “Elogios e sugestões”, “Sugestão de novas 

aquisições” e Login.  O sistema ainda oferece uma interface adaptada para 

dispositivos móveis, o Pergamum Mobile, que permite acessar funções básicas 

como reserva e consulta ao acervo.   

 

 
Figura 4 – Pergamum: tela inicial  

Fonte: Pergamum BCE UnB 
 

O “Meu Pergamum” (figura 5), é uma área de acesso restrito a usuários 

cadastros na biblioteca, para tanto é preciso efetuar o login para acessa-lo. Esse 

serviço permite acessar histórico, acompanhar pendências, fazer renovações, 

efetuar a reserva entre outras coisas. É possível também montar o perfil de interesse 

e acessar itens salvos durante a busca. No “perfil de interesse” permite os usuários 

podem assinalar preferidos e posteriormente receber novidades por e-mail sobre 

estes assuntos. Na Web 2.0 esse tipo de serviço é conhecido como DSI, que 

permite criar para cada usuário uma experiência individual que leve em conta as 

suas necessidades. Já a cesta permanente é semelhante ao que nos e-commerces 

é comumente chamado de “meu carrinho” ou “minha cesta”, e possibilita guardar os 

itens favoritos para consulta posterior. 
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Figura 5 - Meu Pergamum 

Fonte: Pergamum BCE UnB 
 

Como dito anteriormente o sistema busca do Pergamum é composto pela 

pesquisa (busca) livre, pesquisa livre com filtros (figura 6), e outras pesquisas como: 

pesquisa avançada (figura 7), que usa operadores booleanos; por autoridades; pelo 

acervo de multimeios; e acervo de periódicos.  

. 

 
Figura 6 - Pergamum: pesquisa livre com filtros  

Fonte: Pergamum BCE UnB 

 

 
Figura 7 - Pergamum: pesquisa avançada 

Fonte: Pergamum BCE UnB 
 

No resultado da busca (figura 8) permite-se refinar os itens da recuperados 

(1) pelas facetas: unidade de informação, tipo de obra, data de publicação autores e 

assuntos. Porém nessa ferramenta cada filtro só pode ser usado individualmente.  É 
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comum em buscas facetadas pós-coordenadas a opção de seleção dos filtros, 

combinando múltiplos filtros ao mesmo tempo. 

Ao selecionar itens listados no resultado é possível envia-los por e-mail ou 

guardar na “cesta permanente” (2) e posteriormente acessados no “Meu 

Pergamum”. Cada item do resultado da busca contém as ferramentas “estatísticas”, 

“comentários” e “visualizar na estante” (3).  O recurso “Estatísticas” ajuda os 

bibliotecários no monitoramento do acervo e para os usuários um feedback de 

relevância da obra a partir da numero de acesso, visualizações e empréstimos. A 

ferramenta comentários permite enviar aos administradores dos sistemas 

mensagens, porém elas não ficam disponíveis aos outros usuários. Dessa forma, 

não pode ser identificada como uma ferramenta Web 2.0, pois não permite interação 

social.   

 

 

 
Figura 8 – Pergamum: resultado da busca  

Fonte: Pergamum BCE UnB 

 

Além do Pergamum Mobile, a ferramenta QR Code também é voltada para 

dispositivos móveis. Ao visualizar o registro completo dos itens recuperados na 

busca é possível exportar as referências bibliográficas. 

Dentro do paradigma de software proprietário, o segundo SAB estudado foi o 

SophiA bibliotecas, levando em conta os catálogos da Biblioteca Nacional Digital 

(BD Digital) e Acervo Geral. A tela inicial, ou Home, do sistema SophiA (figura 9), é 

composta por: um sistema de navegação global que compõe o menu superior (1); 

sistema de navegação suplementar por meio da “busca rápida” e “busca combinada” 

(2); e um sistema de navegação contextual com as últimas aquisições da biblioteca 
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(3). Levando em conta os serviços Web de monitoramento dos usuários e marketing 

digital, destaca-se neste SAB o mural de novas aquisições, sendo um recurso 

bastante comum em e-commerces.  

 

 

Figura 9 - SophiA: tela inicial  
Fonte: SophiA acervo BN Digital. 

 

 A navegação global por esse sistema ocorre por meio do menu superior, que 

por tanto está presente em todas as páginas do sistema. Destacam-se neste menu 

as categorias minha seleção, serviços e login. Estas áreas compõe o que chamamos 

de área do usuário, pois permitem ao usuário gerenciar seu perfil/cadastro neste 

SAB. A categoria “Minha seleção”, oferece serviço semelhante ao que encontra-se 

nos e-commerces e ao “Meu Pergamum”. Nesta função é possível salvar itens 

durante as buscas, mesmo sem cadastro no sistema. Por outro, lado para efetuar 

utilizar a aba serviços é necessário acessar o sistema com login e senha. Nessa 

seção é possível acessar as mensagens, renovar e reservar materiais e sugerir 

novas aquisição. Além disso, cada usuário tem um ambiente personalizado de 

acordo com seu perfil acessando o histórico de empréstimos, os itens favoritos e 
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montando um perfil de interesse. Essas ferramentas permitem ao sistema oferecer o 

serviço de DSI, enviando por e-mail materiais semelhantes às áreas de interesse 

assinaladas no seu perfil e aos materiais favoritos. 

 

 
Figura 10 – SophiA: serviços e minha seleção  

Fonte: SophiA acervo BN Digital. 

 

Os sistemas de busca do SophiA biblioteca inicialmente divide-se em busca 

rápida e complementar. A busca rápida (figura 11) permite recuperar os temos 

pesquisados por título, autor, assunto ou em todos estes campos. A busca 

combinada (figura 12) apresenta a opção de operadores booleanos “e”, “ou” e “e 

não” para busca nos campos autor, título e assunto, além de poder combinar a 

busca pelos campos de ano, coleção, acervo, material, idioma, data de aquisição, 

formato do conteúdo e o tipo de ordenação dos resultados.  

 

 
Figura 11 – SophiA: busca rápida  

Fonte: SophiA acervo BN Digital. 

 

 
Figura 12 - SophiA: busca combinada 

Fonte: SophiA acervo BN Digital. 
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O resultado da busca (Figura 13) oferece ferramenta para filtrar e refinar (2) 

os itens da recuperados. Esse tipo de ferramenta permite executar uma busca 

facetada pós-coordenada, por tipo de material, idioma, edição e ano dos registros 

encontrados porém, como no Pergamum, sem combinar os filtros. Os registros de 

cada obra aparecem por ordem alfabética do título, no caso da busca rápida, ou por 

ordem pré-definida durante a busca combinada.  Além de apresentar as capas dos 

livros (1), os registros individuais de cada obra têm como diferencial permitir a 

interação e uso da inteligência coletiva da comunidade de usuários por meio da 

avaliação por estrelas (4) e compartilhamento em uma rede social (3). Enfatiza-se 

que a avaliação por estrelas somente é usada como feedback para usuário sobre o 

que o leitores anteriores acharam de determinada obra, porém não é utilizada para 

aprimoramento do sistema, como, por exemplo, para ordenar resultados de busca 

ou filtrar por avaliação. Por fim o resultado da busca oferece os serviços de guardar 

os registros como favoritos (5) e para a seção “minha seleção”.  

 

 

Figura 13 - SophiA: resultado da busca  

Fonte: SophiA acervo BN Obras Gerais 

 

Por fim, como software do tipo livre, foi utilizada nesta pesquisa o SAB 

Biblivre na sua versão 4.1. A tela inicial do Biblivre (figura 14), é composta por um 

sistema de navegação global o menu superior  (1), mural inicial (2), login/entrada 

dos usuários (3) e escolha do idioma (4). No menu superior, inicialmente identifica-

se os botões “Pesquisa” e “Ajuda”. Após efetuar (5) o login no sistema habilitam-se 
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também os itens “Reserva”, com função de reservar materiais, e “Administração”, 

que permite a troca de senha. A opção de efetuar login permite então o usuário 

acessar o que neste trabalho chamamos de área do usuário. Porém essa função 

não apresenta nenhuma característica de Web 2.0, ou seja, não faz uso da 

inteligência coletiva da comunidade de usuários e não permite criar ambientes 

personalizados para cada login. 

  

 
Figura 14 – Biblivre: tela inicial  

Fonte: Biblivre 4.1.8. 

  

Os sistemas de busca disponíveis no Biblivre dividem-se em quatro tipos: 

bibliográfico (simplificada e avançada), autoridade, vocabulário e distribuída (figura 

15). Esses mecanismos de busca do Biblivre demandam uma navegação complexa 

e pouco intuitiva se comparada com buscadores da Web.  É possível identificar 

semelhanças entre busca bibliográfica e uma busca livre, no sentindo que a busca 

bibliográfica recupera os temos pesquisado em diversos campos (título, autor, ISBN, 

ISSN, ano e assunto). Dessa forma ela é capaz de recuperar dados por meio dos 
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metadados, porém não atua levando em conta parâmetros de folksonomia, mesmo 

em uma pesquisa simples, o sistema só recuperará os termos exatamente como os 

digitados pelo usuário, sem qualquer tipo de calculo e análise de relacionamento e 

semelhanças entre os termos pesquisados e os metadados do sistema. 

 

 

Figura 15 – Biblivre: pesquisa  

Fonte: Biblivre 4.1. 

 

 O resultado da pesquisa (figura 16) apresenta os registros em lista, sem 

opções de refinamento ou ordenação dos resultados. Os registros de cada obra 

apresentam dados referentes ao título, autor, data de publicação, assunto, 

localização e status dos exemplares (disponível, emprestado e reserva).  

 

 
Figura 16 – Biblivre: resultado da busca 

Fonte: Biblivre 4.1 
 
 

Como resultado final na análise dos SAB, apresenta-se uma comparação dos 

três sistemas estudados, em relação às características e serviços da Web (quadros 
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10, 11 e 12). Partido das características gerais da Web 2.0 (quadro 10), os recursos 

foram avaliados de acordo com: 

a. Uso da inteligência coletiva: permite a participação do usuário para produzir, 

editar, usar ou compartilhar informação; 

b. Ambientes personalizados: o sistema aprende algo sobre o usuário, pelas 

suas ações ou respostas e transforma esses dados em um serviço exclusivo; 

c. Folksonomia e/ou sistemas híbridos: utiliza folksonomia e/ou sua 

combinação com taxonomia; 

d. Dispositivos móveis: recursos voltados para acesso por e para 

Smartphones, tablets, etc. 

 

Quadro 11: Características Web identificados nos SAB 

WEB 2.0 PERGAMUM SOPHIA BIBLIVRE 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Uso da 
Inteligência 

coletiva 
X 

- Avaliação por estrelas 

- Compartilha no Twitter 

- “Favoritar” itens. 

- Sugestão de obras 

recentes 

X 

Ambientes 
personalizados 

- Cesta Permanente 
- DSI 

- Perfil de interesse 

- Minha seleção 

- DSI 

- Perfil de interesse 
X 

Folksonomia 
 ou  

Sistema hibrido 
X X X 

Dispositivos 
móveis 

- Pergamum Mobile 

- QR-Code X X 

 

A partir da análise de características observa-se que o Pergamum utiliza 

ferramentas para personalização e dispositivos móveis. Já no sistema SophiA além 

da criação de ambientes personalizados possibilita a participação do usuário na 

criação, edição ou compartilhamento de conteúdos. Por outro lado, nenhum dos 

SAB estudado faz uso de folksonomia ou sistemas híbridos. 

Para uma analise mais completa, os recursos oferecidos nos SAB foram 

também comparados aos serviços 2.0. Esses serviços Web (quadro 11), são 

classificados em: 

a. Etiquetagem: utiliza indexação livre a partir de etiquetas, tags e/ou hashtags; 
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b. Busca livre20: Depende de um uso de folksonomia e indexação livre; 

c. Busca facetada: uso de facetas pré-coordenada e pós-coordenada. 

d. Compartilhamento (cliente-servidor): com armazenamento decentralizado. 

e. Streaming: acesso a conteúdos sem necessidade de arquivamento local;  

f. Armazenamento (computação) em nuvem; 

g. Produção de conteúdo baseado em colaboração e remix; 

h. Redes sociais: permite compartilhar conteúdos em redes sociais; 

i. Monitoramento: monitoramento do comportamento do usuário; 

j. Feedback: feedback de satisfação e ações dos usuários; 

k. DSI: serviços de DSI e complementares a ele. 

 

Quadro 12: Serviços Web identificados nos SAB 

WEB 2.0 PERGAMUM SOPHIA BIBLIVRE 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

Etiquetagem X X X 

Busca livre X X X 

Busca facetada 
- Filtros para refinar busca 

(pós-coordenados) 

- Filtros para refinar busca 

(pós-coordenados) 
X 

Compartilhamento 
cliente-servidor 

X X X 

Streaming X X X 

Armazenamento 
em nuvem 

X X X 

Produção por 
colaboração e 

remix 

X X X 

Redes Sociais X 
- Compartilha no Twitter; 

- “Favoritar” itens. 
X 

Monitoramento - Cesta permanente 
- Minha seleção 

- Sugestão de obras. 
X 

Feedback X - Avaliação por estrelas; X 

DSI 
- DSI 

- Perfil de interesse 

- DSI 

- Perfil de interesse 
X 

 

Os sistemas de busca dos SAB SophiA e Pergamum apresentam o recurso 

de filtrar e refinar os resultados da busca por facetas (quadro 11). Apesar de este 

                                                           
20

 A combinação da busca livre com a facetada compõe o sistema (mecanismo) de busca do SAB. 
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recurso ser entendido como ferramenta 2.0, o mecanismo de busca como um todo 

não pode ser classificado da mesma forma. Primeiramente, conforme destacado no 

quadro de características (quadro 10) os mecanismos de busca destes SAB não 

utilizam folksonomia ou sua combinação com taxonomia. Além disso, não há 

combinação entre uma busca livre e facetada, levando em conta aqui o uso de 

facetas pré-coordenadas e não somente pós-coordenadas (quadro 11). 

Além do serviço para refinar a busca por filtros, os dois SAB proprietários 

apresentam ferramentas voltadas para DSI. Vale ressaltar que a DSI apresentada no 

Pergamum e no SophiA utiliza a criação de perfis e listas de interesse, porém não 

leva em conta a gama total de informações que o usuário pode disponibilizar no 

sistema. Um serviço de DSI na Web pode também obter dados não só que o usuário 

conscientemente apresenta mas, também, aprender as necessidades e interesses 

dos indivíduos pela interação destes com os sistemas. Um serviço de monitoramento 

das suas ações dos usuários pode por exemplo, utilizar o histórico de visualizações, 

empréstimos ou termos de busca utilizados durante uma navegação. 

Tais serviços voltados para monitoramento e feedback podem ser observados 

no SAB SophiA. Apesar de não ser utilizado nas sugestões feitas pela DSI, o 

monitoramento apresenta sugestões e recomendações de itens pela cronologia 

assinalando os itens novos. Como recurso de feedback, o sistema comtempla a 

avaliação por estrelas das obras. Por fim, destaca-se ainda no SophiA o botão para 

compartilhar no Twiiter e a opção “favoritar”, que atua semelhante aos “gostar”, 

“curtir”, “like” das redes sociais. 

A partir dos dados até aqui levantados e da fundamentação teórica, 

apresenta-se, na seção a seguir, a proposta de SAB 2.0, inspirada nas 

recomendações dos autores, ambientes e-commerce, redes sociais e aplicativos 

mobile. 
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5 PROPOSTA PARA SAB 2.0 

 

  

Partindo da percepção do usuário, a arquitetura do modelo de SAB 2.0 

proposto apoia-se no uso de ferramentas que permitam a colaboração e o uso da 

inteligência coletiva dos usuários de uma biblioteca. A proposta vislumbra a 

possibilidade de utilizar pelo menos um recurso para cada característica básica da 

Web 2.0, conforme apresentado pelo quadro 12. 

 

Quadro 13: Características da Web para produtos e serviços do SAB 2.0 

CARACTERÍSTICAS PRODUTOS E SERVIÇOS SAB 2.0 

Inteligência coletiva 
Avaliação e comentários; 
Barra de compartilhamento (Redes sociais); 
Criação de tags. 

Folksonomia e 
Sistemas híbridos 

Busca livre; 
Busca avançada; 
Busca e navegação facetada; 
Navegação por tags (etiquetagem). 

Ambiente 
personalizado 

Recomendação de itens novos e populares; 
Enviar para estante; 
Favoritos, perfil pessoal e DSI; 

Dispositivos móveis Versão mobile 

 

Durante a realização da analise e desta proposta, avaliou-se que nem todos 

os serviços da Web 2.0 podem ser reproduzidos fielmente em um SAB, 

necessitando de adaptações. Para este modelo 2.0 foram adotados como serviços e 

ferramentas (quadro 13): Busca livre; Busca e navegação facetada; Tags 

(etiquetagem); Enviar para estante (cesta/ carrinho de compras); DSI; 

Recomendação de itens novos e populares; Avaliação e comentários 

(Monitoramento e feedback); Barra de compartilhamento (Redes sociais); Favoritar; 

Perfil pessoal (interesses, tags, configurações, etc). 
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Quadro 14: Serviços da Web para proposta de SAB 2.0 

SERVIÇOS RECURSOS DO SAB 2.0 

Busca livre - Busca livre  

Busca facetada 

- Busca e navegação por facetas:  
        - Pré-coordenadas, usando classificação 
        - Pós-coordenadas, filtros para refinar a busca 
- Navegação por tags (etiquetagem). 

Etiquetagem - Criação e navegação por Tags 

Monitoramento 
- Enviar para a estante 
- Recomendação de itens novos e populares 

Feedback - Avaliação por estrelas e comentários 

Produção por 
colaboração e remix 

- Comentários e tags 

Redes Sociais 
- Barra de compartilhamento 
- Assinalar itens favoritos 

DSI 
- Perfil de pessoal 
- DSI (na página inicial e na área do usuário) 

 

 A organização e os mecanismos de busca de uma biblioteca atuam 

tradicionalmente por meio de sistemas controlados, bases de dados relacionais e 

taxonomias. Levando em conta os serviços oferecidos em bibliotecas, não seria 

viável compor um sistema de busca e navegação totalmente baseado em 

folksonomia. Desse modo, o modelo proposto tenta adaptar um sistema de hibrido, 

ou seja, combinar serviços de taxonomia e de folksonomia. 

O serviço de busca livre permite ao usuário pesquisar um termo livre e 

recuperar de qualquer campo (metadados) do sistema, como título, autor, assuntos, 

título, data, ISBN, tags, etc. O serviço de busca ou navegação facetada ocorre por 

meio da taxonomia utilizando campos controlados e pode ser pré-coordenada e pós-

coordena.  As facetas pré-coordenadas apresentam-se na página inicial como um 

menu de navegação hierárquico. Este menu é formado por categorias do 

conhecimento, conforme sistema de classificação utilizado na biblioteca. Esta 

ferramenta faz com que o SAB reproduza a organização do acervo físico da 

biblioteca, oferecendo uma experiência semelhante a caminhar pelas estantes. As 

facetas pós-coordenada, permitem refinar os resultados da busca com uso 
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simultâneo dos filtros. Como destaque de recurso 2.0 está os filtros por “Avaliação” e 

por comentários e favoritos.  

Em contraponto a ferramenta de taxonomia, o serviço de etiquetagem permite 

navegação não linear baseada em folksonomia. Por meio de tags os usuários 

podem assinalar uma indexação livre para obras do acervo.  Essas tags são 

hiperlinks que permitem conhecer e apresentar obras semelhantes, ou seja, 

etiquetadas com o mesmo rótulo. Dessa forma servem para os usuários como 

navegação e mecanismo de busca alternativo e para os bibliotecários podem ser 

usadas no monitoramento e atualização do vocabulário da unidade de informação.  

Inspirado nos serviços prestados pelos e-commerces este modelo propõe os 

serviços de enviar para estante, DSI, avaliação e comentários, recomendação de 

itens novos e populares. O serviço de enviar para a estante é semelhante à cesta ou 

carrinhos de compras e guardar itens de interesse individual do usuário. O serviço 

de DSI, não é exclusivo dos e-commerces, já que também é utilizado em bibliotecas. 

Como diferencial desse modelo os itens recomendados na DSI são formados a partir 

do conjunto total de ações e comportamento de cada usuário: favoritos, itens da 

estante, histórico de empréstimo e perfil de interesse. Além disso, para poupar o 

tempo dos usuários  as sugestões são exibidas durante a navegação pelo SAB, ou 

seja, na página inicial, perfil e estante do usuário. 

Logo, em um sistema 2.0, quanto mais uma pessoa contribui, mais o sistema 

aprende sobre suas necessidades e interesses, retribuindo em produtos e serviços 

exclusivos como a DSI e serviços que visam o coletivo.  Levando isso para o SAB 

2.0, a partir do monitoramento do comportamento da comunidade de usuários ´[e 

possível recomentas obras de interesse geral. Isso compõe os serviços de  “Novas 

aquisições” para itens novos e “Top mais” para itens mais acessados. 

As ferramentas de avaliar e comentar oferecem informações que durante a 

catalogação o bibliotecário não é capaz de distinguir. Trata-se de informação 

subjetiva, opinião, a qual somente quem leu e conhece o conteúdo de uma obra. É a 

participação da comunidade de usuários que pode conceder um feedback do 

conteúdo dos itens, auxiliando demais usuários na escolha e busca de informação e 

ajudando os bibliotecários no monitoramento, estudo de usuários e no 

desenvolvimento do acervo. Assim, quanto mais participativa for a comunidade de 

usuários melhor será esse serviço e o sistema no geral.  
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Inspirado nas redes sociais indica-se os serviços de barra de 

compartilhamento, favoritar e perfil pessoal. A barra de compartilhamento permite 

enviar ou publicar no Facebook, Twitter, Google+ e Pinterest obras e itens do 

acervo. A ferramenta favoritar, permite selecionar as obras preferidas. Atua 

semelhante ao “curtir” e/ou “gostei” e assim como nas redes sociais é uma forma de 

expressar-se quanto determinado objeto. Portanto, o regsitro completo de cada obra 

exibe um contador com o número de vezes que o item foi “favoritado”. 

O perfil pessoal é um resumo de todas as ações de cada indivíduo, como 

seus favoritos, comentários e avaliações, histórico, tags, itens selecionas para 

estante, etc. No perfil é possível configurar também os interesses por assunto, 

autores e tags preferidas, que juntamente com as ações acima citas compõe as 

informações necessárias para montar as recomendações na DSI. Além disso, esse 

perfil pode ficar totalmente ou parcialmente disponível para a comunidade de 

usuários, a partir das configurações de privacidade, permitindo interação com outros 

usuário.  

Por fim, é necessário criar maneiras acessíveis para utilização do sistema. 

Diante disso, a adaptação de uma interface voltada para dispositivos móveis, como 

tablets e smartphones, faz–se necessária para um SAB 2.0. Permitir acesso por 

meio de diversos dispositivos influencia e incentiva uma colaboração maior dos 

usuários.  

Para o modelo de SAB 2.0 proposto neste trabalho, foram criadas as 

seguintes interfaces: a tela inicial (home), a tela de resultado da busca, a tela de 

registro completo e a tela para página do usuário (Perfil e estante). A seguir são 

apresentadas as telas criadas com a descrição da interface e serviços Web 2.0 

presente em cada ambiente. 

Para a implementação do modelo proposto, utilizou-se o software Adobe 

Muse CC. O Muse é um software distribuído pela Adobe para criação de páginas 

HTML por pessoas que não entendem de programação. O software permite criar 

sites responsivos que podem ser exibidos em navegadores de qualquer tamanho.   

A seguir segue as telas do SAB proposto com as telas sugeridas, suas 

características e ferramentas 2.0. 
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5.1 HOME, CABEÇALHO E RODAPÉ. 

 

 Figura 17 - Proposta de SAB 2.0: Home, cabeçalho e rodapé. 

 
 

Descrição 

a. Cabeçalho21 de navegação global formado por: botão “HOME”; pesquisa livre; 

botão para pesquisas avançadas; minha estante; e perfil pessoal; 

b. Menu de navegação local, com busca facetada pré-coordenada; 

c. Mural de navegação contextual com sugestão de livros e DSI; 

d. Rodapé22 com link para versão Mobile. 

 
Figura 18 - Home, cabeçalho e rodapé. 

 

Serviços Web 2.0 

 Mecanismo de busca livre na página inicial e busca facetada pré-coordenada.  

 Recomendação de itens novos e populares: “Novas aquisições” e Top mais.  

 Serviço de DSI (Itens para você); 

 Link para acesso a versão mobile. 

                                                           
21

 O cabeçalho aparece em todas as páginas. 
22

 O rodapé aparece em todas as páginas. 
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5.2 RESULTADO DA BUSCA. 

 

 
Figura 19 - Proposta de SAB 2.0: resultado da busca. 

 

Descrição  

a. Botões de visualização (grade ou lista), ordenar resultado e navegação pelos 

resultados; 

b. Filtros para refinar resultado da busca; 

c. Mural de resultado da busca, o qual cada registro contém dados bibliográficos, 

situação (disponível ou emprestados), botões para favoritar, enviar para estante, 

reservar e barra de compartilhamento. 

 

Figura 20 - Interface do resultado da busca. 

 

Serviços Web 2.0 

 Facetas (pós-coordenada); 

 Ordenar resultados por relevância (popularidade) e avaliação (melhor avaliados); 

 Compartilhar registros nas redes sociais Facebook, Google+, Twitter e Pinterest; 

 Favoritar e enviar para estante. 
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5.3 REGISTRO COMPLETO 

 

 
Figura 21 - Proposta de SAB 2.0: registro completo 

 
Descrição  

a. Exibe a capa e/ou ilustração do item e apresenta os botões favoritar, enviar para 

estante, reservar e barra de compartilhamento.  

b. Descrição bibliográfica, situação dos exemplares, código Marc e referência 

bibliográfica do item; 

c. Mural de tags (hiperlinks) e campo para adicionar novas tags ao item; 

d. Mural com avaliação (cinco estrelas) e comentários dos usuários. 

 

Figura 22 - Interface do registro completo. 

 

Serviços Web 2.0 

 Favoritar e enviar para estante; 

 Compartilhar registros nas redes sociais Facebook, Google+, Twitter e Pinterest; 

 Etiquetagem (tags);  

 Avaliação e comentários dos usuários.  
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5.4 PERFIL PESSOAL E ESTANTE 
 

Figura 23 - Proposta de SAB 2.0: perfil pessoal e estante. 

Descrição  

a. Perfil do usuário com foto e menu de navegação local formado por: empréstimo 

(circulação), atualizar dados pessoais e preferências (perfil de interesse); 

b. Botões para acessar os comentários, favoritos, avaliações e empréstimos; 

c. Mural dos itens guardados em “Minha estante” e DSI (“Sugestões para você”). 

 

Figura 24 – Interface do perfil pessoal e estante. 

 

Serviços Web 2.0 

 Perfil pessoal e de interesse por meio de assuntos, autores e tags; 

 DSI (Sugestões para você);  

 “Minha estante”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apoiado na necessidade de conhecer a evolução dos SAB disponíveis no 

Brasil, o presente trabalho pesquisou o contexto de alguns desses sistemas de 

automação diante dos fenômenos da Web 2.0. Dessa forma, Identificaram-se as 

características da Web 2.0 encontradas nos SAB e, ao fim, criou-se uma proposta 

para SAB 2.0.  

Durante o processo de identificação das características da Web 2.0 não foram 

encontradas dificuldades ou resistências para a produção de pesquisa bibliográfica. 

Por outro lado, a escassez de literatura atualizada sobre os SAB, atrelada à 

indisponibilidade de acesso a todas as funcionalidades dos aplicativos selecionados 

para estudo, incluindo aquelas destinadas aos gestores de bibliotecas, comprometeu 

um pouco a projeção do seu panorama atual. Para sanar essa dificuldade optou-se, 

durante a análise dos dados, por analisar as características 2.0 dos SAB a partir dos 

produtos e serviços oferecidos apenas ao usuário final. A escolha dos ambientes 

para análise ocorreu devido à popularidade dos software SophiA, Pergamum, no 

paradigma proprietário, e Biblivre, do paradigma livre. 

Apesar de não apresentar recursos conforme os critérios analisados, serviços 

da Web 2.0, o Biblivre conta com a vantagem de ser um software livre, portanto 

pode receber modificações e criar novas ferramentas e recursos. Como a análise 

deste SAB foi realizada a partir da sua forma mais bruta, não foi possível ver seu 

funcionamento no contexto de uma biblioteca específica. Por outro lado obteve-se 

acesso a sua versão mais completa, com as telas de gerenciamento e catalogação. 

Destaca-se que apesar de simples, o Biblivre é ideal para bibliotecas de pequeno 

porte, sendo uma opção viável e satisfatória para automação desses ambientes. 

Por outro lado, percebeu-se que os sistemas do tipo proprietário já possuem 

avanços voltados para ferramentas Web 2.0, destacando-se: no Pergamum, a 

interface mais parecida com os websites, filtros para refinar busca, cesta 

permanente, QR-code, aplicativo mobile, DSI, perfil de interesse; e no SophiA 

destacam-se os filtros para refinamento, sugestões de livros novos, DSI, perfil de 

interesse, minha seleção, favoritos e compartilhamento no Twitter. Portanto, como 

resultado identificou-se, nos SAB do tipo proprietários, alguns avanços no uso de 

recursos 2.0. 
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Mesmo esses sistemas proprietários, que utilizam recursos da Web 2.0, ainda 

carecem em oferecer serviços de interação e inteligência coletiva. Durante a análise, 

foi possível perceber a falta de ferramentas que incentivem a produção de 

informação pelos usuários e um uso mais completo da inteligência coletiva. Os 

sistemas SophiA e Pergamum como um todo não atuam numa perspectiva de 

usuários participativos, as ferramentas inspiradas em ambientes Web são 

adaptações, mas não atuam de maneira totalmente integrada nos SAB estudos. 

Dessa forma não podem ser classificados como SAB 2.0. 

O diferencial desta geração da Web está na experiência social que as 

tecnologias 2.0 oferecem. Portanto, a proposta de SAB 2.0 buscou demonstrar 

possíveis adaptações desse universo no contexto das bibliotecas. Nesse sentido, o 

modelo proposto neste trabalho privilegia o uso de recursos de comunicação entre 

usuários, a própria comunidade e o SAB, tais como comentários, avaliação, 

compartilhamento (redes sociais) e favoritos. Propõe-se, também, sistemas de busca 

e de navegação também alternativos. Durante a fundamentação teórica identificou-

se a possibilidade de coexistência entre folksonomia e taxonomia, os chamados 

sistemas híbridos. Assim, para recuperação da informação são sugeridas 

ferramentas de busca facetada, filtros, busca livre, buscas avançadas e tags.  

 A proposta de SAB 2.0 recomenda ferramentas que utilizem a inteligência 

coletiva para a participação do usuário na produção, edição, organização e 

compartilhamento de informação, além de sistemas de busca e navegação híbridos. 

Porém, se reconhece que este modelo não é definitivo, já que além de inúmeras 

possibilidades de uso as tecnologias 2.0 estão sempre em crescimento, trazendo 

novos conceitos e serviços inspiradores aos SAB.  

O estudo da Web 2.0 aplicada a bibliotecas pode se estender para pesquisas 

relacionadas a SAB como: SAB baseado na tecnologia mobile, ou seja, voltado para 

dispositivos móveis; SAB 2.0 e uso da inteligência coletiva para uma catalogação 

colaborativa; e/ou aplicação de recurso 2.0 em repositórios e bibliotecas digitais, 

podendo abordar melhor as ferramentas de armazenamento e compartilhamento de 

arquivos na Web. 
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