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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva analisar as características de uma biblioteca digital, de 
forma a apontar diretrizes para a sua implementação. Adota, como assuntos 
integrantes da fundamentação teórica, discussões sobre a evolução do conceito de 
biblioteca, as características que uma biblioteca digital deve possuir para ser 
implementada em uma unidade de informação, o impasse entre as bibliotecas 
digitais e os repositórios digitais, e a adequação das premissas da arquitetura da 
informação nas bibliotecas digitais. Apresenta um percurso metodológico 
formalizado pelo método fenomenológico, quanto à base filosófica; nível 
exploratório, quanto ao nível de aprofundamento; método qualitativo, quanto à 
abordagem da análise dos dados; e estudo de caso, quanto à delimitação da 
pesquisa. Como corpus do estudo, objetiva analisar os padrões adotados na 
Biblioteca Digital de Monografias (BDM) da Biblioteca Central da Universidade de 
Brasília (BCE/UnB), e na ARCA: Biblioteca Virtual Temática em Artes e Antiguidades 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de forma a verificar se as 
recomendações da arquitetura da informação propostas por Morville e Rosenfeld 
(2006), escolhidas como referencial para este trabalho, foram aplicadas. Conclui que 
ambas as bibliotecas digitais possuem grande parte das características da 
arquitetura da informação implementadas, o que pode ser justificado pelo fato de os 
software permitirem tal adequação. 

 

 

Palavras-chave: Bibliotecas digitais; Arquitetura da informação; Biblioteca 
universitária; Biblioteca Digital de Monografias da Universidade de Brasília; 
Bibliotecas virtuais; Monografia. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the features of a digital library, to point guidelines for 
its implementation. Adopts, as integral issues of theoretical basis, discussions on the 
evolution of the concept of library, the features a digital library should have to be 
implemented in an information unit, the impasse between digital libraries and digital 
repositories, and the suitability of the information architecture’s premises in digital 
libraries. Presents a methodological approach formalized by the phenomenological 
method, as the philosophical basis; exploratory level, as the level of depth; qualitative 
method, as the approach to data analysis; and case study, as the delimitation of 
research. Analyzes the interface and functionalities of Digital Library of Monographs 
(BDM) and ARCA: Virtual Thematic Library in Arts And Antiquity from Federal 
University of Minas Gerais (UFMG), to verify if were applied the heuristics of 
information architecture proposed by Morville and Rosenfeld (2006). Concludes that 
both digital libraries have much of the features of information architecture, because of 
the facilities of the software used in its implementation. 

 

 

Keywords: Digital library; Information architecture; University library; Digital Library 
of Monograph from University of Brasília; Virtual library; Monograph. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade várias formas e suportes de registrar e 

preservar o conhecimento foram idealizadas, transcendendo o espaço e o tempo. 

Não se preocupando apenas em organizar, o homem apresentou o desejo de 

acessar os seus registros a partir de iniciativas de preservação, independente das 

gerações futuras. Neste certame histórico pode-se considerar como ponto de partida 

a evolução dos rolos de papiros para livros de pergaminhos e subsequentemente o 

início do processo de impressão pela prensa de Gutenberg1, o que proporcionou a 

circulação e multiplicação de textos de forma estruturada. Assim iniciou-se o 

processo de consolidação do livro como um instrumento clássico para a troca de 

informação e produção de comunicação entre as sociedades. 

A evolução dos livros pode ser equiparada, respeitando as devidas 

proporções de comparação, à atual magnitude das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), quando levado em consideração seu impacto na sociedade a 

partir da prensa de Gutenberg. Se em tempos passados a grande explosão foi a 

transição de papiros para pergaminhos, e depois a introdução da citada máquina de 

Gutenberg, nos dias atuais vivenciando a transição dos livros físicos para os digitais, 

vislumbre que se estende a demais publicações como revistas e jornais. Neste 

sentido temos a chamada publicação eletrônica, entre livros e periódicos, e definida 

por Cunha e Cavalcanti (2008, p. 302) como um “documento disseminado sob a 

forma legível por máquina”. Sabatini (1999 apud ROSETTO, 2008, p. 102) 

complementa ao apresentar a publicação eletrônica como  

qualquer tecnologia de distribuição de informação em uma forma que possa 
ser acessada e visualizada pelo computador e que utiliza recursos digitais 
para adquirir, armazenar e transmitir informação de um computador para 
outro.  
 

Assim, uma vez que tais suportes vêm ascendendo, mais complexo se tornou 

suas formas de organização, acarretando no desenvolvimento de novos padrões 

                                            

1Johannes Gutenberg foi um inventor e gráfico alemão, tornando-se até hoje conhecido pela invenção 

da imprensa, a partir da criação de uma prensa por tipos móveis, o que tornou-se um marco da Idade 

Moderna. 
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para “[...] o tratamento, armazenagem e acesso por parte das bibliotecas e outros 

tipos de unidades de informação para a gestão dos recursos informacionais em meio 

digital” (ROSETTO, 2008, p. 102). É neste contexto que entram as bibliotecas 

digitais. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 50) as conceituam como um espaço “[...] que 

armazena documentos e informações em forma digital em sistema automatizado, 

geralmente em rede, que pode ser consultado a partir de terminais remotos”.  

Hoje, as bibliotecas digitais são utilizadas amplamente por universidades, 

institutos de pesquisa e organizações voltadas à educação e cultura, ocasionando, 

por vezes, certa indefinição, tanto conceitual, como na escolha de software para a 

sua implementação na Instituição, ou seja, pelo fato de as bibliotecas digitais serem 

tratadas (compreendidas) como repositórios digitais. De acordo com Viana, Márdero 

Arellano e Shintaku (2006, p. 3), um repositório digital é “[...] uma forma de 

armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de manter e gerenciar 

material por longos períodos de tempo e prover o acesso apropriado”. Tomaél e 

Silva (2007) complementam que repositórios são conjuntos de documentos 

coletados, organizados e disponibilizados eletronicamente.  

Por sua vez, Toutain (2006, p. 15) demonstra que uma biblioteca digital é 

aquela que  

[...] tem como base informacional conteúdos em texto completo em formatos 
digitais – livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros – que estão 
armazenados e disponíveis para acesso, segundo processos padronizados, 
em servidores próprios ou distribuídos e acessados via rede de 
computadores em outras bibliotecas ou redes de bibliotecas da mesma 
natureza. 

 

Refletindo sobre os conceitos já apresentados, Kuramoto (2009 apud PAZ, 

2012, p. 29) radicaliza ao apresentar repositório e biblioteca como sinônimos:  

Existem diversas definições para repositórios digitais e repositórios 
institucionais. Em princípio, a definição de repositórios digitais pode ser 
estabelecida como uma infraestrutura de banco de dados capaz de 
armazenar coleções de documentos em meio eletrônico. Nada impede de 
se chamar um repositório digital de uma biblioteca digital. São termos 
sinônimos. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Levando em consideração que constantemente o número de utilizadores da 

Internet está aumentando, muitas bibliotecas tradicionais, isto é, que possuem uma 
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estrutura e armazenam os livros, estão disponibilizando não só seus catálogos na 

Internet, mas também partes de seu próprio acervo, de forma a atender uma gama 

maior de usuários. E, levando em conta que a biblioteca é determinada e/ou sofre as 

influências do contexto social em que está inserida, é mais do que natural sua 

evolução para o meio digital, onde uma suposição pode já estar ultrapassada no 

exato momento em que é formulada. Tal como afirmam Tammaro e Salarelli (2008, 

p. 75), “o que caracteriza a biblioteca digital é uma mudança de tecnologia e de 

atividades conexas, mas não de funções”. Os autores complementam, ainda, 

expondo que o papel de quem sempre trabalhou com a mediação da informação, o 

bibliotecário no caso, não se altera; talvez até se expanda.  

Entretanto começaram a surgir divergências quanto às bibliotecas digitais, 

sendo, talvez, a principal delas o surgimento dos repositórios digitais, onde um 

confunde-se com o outro. Costa e Leite (2009) chegam até a explanar que todo 

repositório digital pode ser considerado uma biblioteca digital, mas que nem toda 

biblioteca digital pode ser considerada um repositório digital. 

Tendo em vista a atual situação que envolve as bibliotecas digitais e os 

repositórios digitais, faz-se oportuno, mesmo não sendo este o enfoque deste 

trabalho, compreender a distinção entre os dois, de forma que cada um seja 

aplicado da maneira correta. Não há a necessidade de um excluir o outro; ambos 

podem coexistir. Entretanto, é preciso diferir com o que cada um trabalha.  

Biblioteca digital é uma 

biblioteca que armazena documentos e informações em forma digital em 

sistema automatizado, geralmente em rede, que pode ser consultado a 

partir de terminais remotos [...] proporciona o acesso em linha, não somente 

a catálogos, mas também a uma grande variedade de recursos eletrônicos 

existentes na própria biblioteca ou fora, como p.ex., índices e resumos 

bibliográficos, bases e bancos de dados, sistemas de CD-ROM, entrega de 

documentos, jornais eletrônicos, bases de dados de imagens (CUNHA; 

CAVALCANTI; 2008, p. 50). 

 

Já os repositórios digitais são definidos como 

bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção 

científica de uma instituição ou área temática. Os RDs armazenam arquivos 

de diversos formatos. Ainda, resultam em uma série de benefícios tanto 

para os pesquisadores quanto às instituições ou sociedades científicas, 

proporcionam maior visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam 
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a preservação da memória científica de sua instituição. Os RDs podem ser 

institucionais ou temáticos. Os repositórios institucionais lidam com a 

produção científica de uma determinada instituição. Os repositórios 

temáticos com a produção científica de uma determinada área, sem limites 

institucionais. (INSTITUTO..., 2016)  

 

Especificamente no que diz respeito às bibliotecas digitais, dúvidas surgiram 

quanto sua implementação nas unidades de informação, gerando os denominados 

problemas de pesquisa. Gil (2002, p. 23) assinala que problema é uma “questão não 

solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento”. Assim 

o problema de pesquisa pode ser entendido como um questionamento que instiga 

interesses e curiosidades, e cujas informações preliminares do investigador 

aparentam não serem suficientes para solucioná-lo.  

Partindo do pressuposto de que existam possíveis lacunas no que tange à 

implementação das bibliotecas digitais nas unidades de informação, o problema 

desta pesquisa é: Quais são as características que uma biblioteca digital deve 

possuir, tendo como base heurísticas de arquitetura da informação, em termos de 

funcionalidades e de interface com o usuário? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o avanço tecnológico que ocorreu nas últimas décadas, a 

sociedade atual sofreu muitas mudanças, influenciando, por exemplo, na forma 

como as pessoas produzem, organizam e acessam informação. Algumas dessas 

mudanças tornam-se marcos que perpassam por períodos históricos, tal como a 

invenção da escrita, que ao longo do tempo subsidiou as bibliotecas tradicionais na 

formação de acervos constituídos por documentos em papel, já que “[...] tanto a 

coleção como o seu catálogo utilizam o papel como suporte de registro da 

informação” (CUNHA, 1999, p. 258).  

A visão sobre a biblioteca, entre conceitos, produtos, serviços e funções, 

também mudou, nos bastando citar o surgimento das bibliotecas digitais, 

comumente usadas nos tempos atuais.  

Na relação criada entre a evolução da escrita e o surgimento das bibliotecas 

digitais, Cunha (1999, p. 258) destaca que o “[...] documento (aqui entendido em sua 
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acepção mais ampla) é uma fonte digitalizada e o papel, portanto, é um estado 

transitório”. Nesse sentido, é importante ressaltar que o conceito de biblioteca digital, 

por mais revolucionário que pareça ser, nada mais é do que o resultado de um 

processo gradativo e evoluído, subsidiado pelas TIC. 

Dessa forma, como hoje as informações são produzidas em grande escala na 

forma digital, muitas Instituições, especialmente as acadêmicas, estão fazendo uso 

das bibliotecas digitais para não só armazenar suas informações (materiais), mas 

também difundi-las e disseminá-las, além de algumas sinalizarem a necessidade de 

atenção à preservação. Logo, procurando compreender este pressuposto, surgiu o 

interesse em realizar um estudo de caso na Biblioteca Central (BCE) da 

Universidade de Brasília (UnB), de forma a entender a forma com que a biblioteca 

digital é utilizada na instituição, além de evidenciar e distinguir suas características 

em relação a uma biblioteca tradicional. A citada motivação foi concretizada mais 

adiante, quando o pesquisador cursou a disciplina Redes de Informação e 

Transferência de Dados, do curso de Biblioteconomia, da Faculdade de Ciência da 

Informação (FCI), da UnB. Nessa oportunidade, aspectos que envolvem a biblioteca 

digital foram abordados com mais afinco, tais como transferência de informação, 

metadados, sistemas de informações cooperativos, redes de bibliotecas, entre 

outros.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Identificar e descrever as características da BDM e da ARCA a partir de 

heurísticas de arquitetura da informação recomendadas pela literatura. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar, a partir da literatura, recomendações para a implementação de 

interfaces de bibliotecas digitais; 

 Identificar, a partir da literatura, recomendações atinentes às heurísticas de 

arquitetura da informação, para a implementação de funcionalidades de 

bibliotecas digitais; 

 Analisar a BDM e a ARCA à luz das recomendações identificadas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Considerada como a base teórica para um trabalho científico é na 

fundamentação teórica, também conhecida como revisão de literatura ou revisão 

bibliográfica, que são apresentados os principais conceitos abordados no mesmo, 

além de possibilitar o entendimento e definição do problema. Constituindo um 

elemento imprescindível, a revisão de literatura é o que possibilita que uma pesquisa 

não se inicie do zero, isto é, uma pesquisa acadêmica precisa já ter sido iniciado por 

outros pesquisadores, tornando-se optativa a escolha da mesma faceta, conforme 

salientam Marconi e Lakatos (2010): 

[...] pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, 
isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida, em um dado 
local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas 
iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da 
pesquisa pretendida. [...]. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 208, grifo nosso) 

 

Ao elaborar um trabalho científico, para Echer (2001), é necessário ter uma 

ideia clara acerca do problema a ser definido e para tal a fundamentação teórica 

torna-se imprescindível. Dessa forma, de maneira a subsidiar o presente trabalho, a 

fundamentação teórica constitui-se a discussão sobre os seguintes pontos: 

apresentar, de forma breve, um histórico da evolução da biblioteca tradicional para a 

digital; um debate acerca dos conceitos de biblioteca digital e sua implementação; e 

uma explanação sobre a arquitetura da informação. 

 

3.1 UM BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DAS BIBLIOTECAS  

 

As bibliotecas, na concepção de um lugar físico que reúne uma grande 

quantidade de conhecimento, surgiram nos primórdios da humanidade. 

Etimologicamente falando, a palavra biblioteca vem do grego bibliotheke, a união 

das palavras biblios e theke, que podem ser traduzidos como livro e depósito, 

respectivamente. Entretanto, conforme explana Mey (2004, p. 73-74) “[...] a palavra 

grega ‘biblión’ não poderia referir-se a livros, uma vez que esses eram inexistentes 

para os gregos antigos; havia apenas rolos de papiros”. Assim, acredita-se que a 

origem da palavra venha de Biblos, a cidade fenícia (hoje no Líbano) que fabricava 

os papiros, fazendo com que a ligação entre suporte e profissão não se dê a partir 
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da etimologia, mas sim através da imagem atribuída às bibliotecas (MEY, 2004, p. 

74). 

Historicamente, as bibliotecas surgiram com o intuito de preservar o 

conhecimento. Em adição, Araújo e Oliveira (2005) apontam que o surgimento das 

mesmas se deve às condições econômicas, políticas e sociais, propiciadas pelo 

desenvolvimento do conhecimento científico. 

Na Antiguidade, as bibliotecas constituíam, de acordo com Martins (2001), 

locais de armazenamento de documentos, onde os sistemas de recuperação e 

acesso eram precários. Naquela época, as bibliotecas atribuíam status e poder aos 

imperadores da região que se encontravam, desde que armazenassem a maior 

quantidade possível de rolos de papiro e, posteriormente, pergaminhos. Um exemplo 

de uma biblioteca com bastante fama, desse período, é a Biblioteca de Alexandria.  

Na Idade Média, por sua vez, caracterizada por uma sociedade estamental 

(clero, nobreza e plebe), as bibliotecas eram comandadas pelo clero, que retinha 

todo o conhecimento do restante da sociedade. McGarry (1999) debate que, por 

consequência do difícil acesso ao conhecimento, os escritos da época eram de 

autoria dos clericais, uma vez que a aprendizagem da escrita era negada ao 

restante da população, que se contentava com a tradição oral. 

Foi ainda na Idade Média que surgiram as bibliotecas universitárias. A priori, 

elas eram ligadas às ordens religiosas, entretanto começaram aos poucos a ampliar 

seu conteúdo temático para além da religião. Esse modelo de biblioteca é o que 

mais se assemelha ao conceito atual de biblioteca como um espaço onde ocorre 

uma disseminação democrática da informação.  

O número de estudantes universitários foi aumentando, fazendo com que a 

produção intelectual também o fizesse. Como os livros nessa época ainda eram 

manuscritos, sua reprodução era dificultada. Foi nesse contexto que surgiu a prensa 

por tipos móveis de Gutenberg. “Essa nova situação de acessibilidade dos livros – 

de papel e impresso – acabou sendo um estímulo ao conhecimento das letras e à 

absorção do conhecimento” (MILANESI, 2002, p. 25). À medida em que mais livros 

eram lidos, maior era a produção de conhecimento, aumentando, assim, as 

oportunidades para novos estudos. Um exemplo de biblioteca dessa época, é a 

biblioteca da Universidade Sorbonne, em Paris. 
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A partir do momento em que novas terras e culturas foram descobertas, a 

ciência começou a se desenvolver, quebrando alguns paradigmas da Igreja. O 

teocentrismo saiu de cena, dando lugar ao antropocentrismo e a prática da escrita 

foi aumentando cada vez mais. A biblioteca universitária ganhou mais destaque, 

voltando-se não somente à religião, mas estendendo-se à população. Nesse 

sentido, Martins (2001) aponta que a biblioteca passou a ser ativa, pois começou a 

atender às necessidades de cada leitor, buscando entendê-lo e trazê-lo para si. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a ideia da biblioteca como um depósito, ou caixa, 

de livros trancados começa a se modificar, uma vez que passou a preocupar-se com 

a comunidade onde está inserida. 

O surgimento do computador aliado com a criação da Internet fez com que a 

comunicação unilateral e unidirecional fosse quebrada, ideia também defendida por 

Milanesi (2002). Atualmente, as bibliotecas possuem recursos que permitem a 

comunicação, a distância, com usuários; o processamento técnico tornou-se mais 

rápido e eficiente; passou-se a disponibilizar documentos em formato eletrônico, 

possibilitando vários acessos simultâneos; e até mesmo a criação de uma biblioteca 

digital.  

Tudo isso contribui para que o bibliotecário transpasse as paredes da 

biblioteca, entendida aqui como local, pois a disponibilização de informação é, 

talvez, o principal objetivo de uma biblioteca, e a melhor forma para realizar tal 

tarefa, é usufruir do meio eletrônico. 

 

3.2 BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 

Durante muito tempo, existiram divergências quanto à definição de uma 

biblioteca digital, isso porque o termo foi comumente usado como sinônimo para 

“biblioteca eletrônica” e “biblioteca virtual”. Tammaro e Salarelli (2008), descrevem 

uma biblioteca eletrônica como uma biblioteca informatizada, que emprega 

equipamentos eletrônicos necessários para o seu funcionamento. Ainda, segundo os 

autores, em uma biblioteca eletrônica os materiais e serviços fazem uso de 

eletricidade para sua utilização, e assim, a biblioteca eletrônica inclui a biblioteca 

digital, sendo a expressão “biblioteca digital” empregada mais frequentemente. 
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Borgman (2000), por sua vez, apresenta o conceito de que a biblioteca eletrônica é 

um conjunto de ferramentas, recursos e serviços utilizados para localizar, recuperar 

e utilizar as informações disponíveis. 

O termo “biblioteca virtual” foi por muito tempo utilizado para definir o conceito 

de uma nova biblioteca. Tammaro e Salarelli (2008) apontam que o primeiro a usar a 

expressão “biblioteca virtual” (virtual library) foi Tim Berners Lee, o criador da Rede. 

Para ele, a biblioteca virtual é aquela com uma coleção de documentos interligados 

em rede, formada por objetos digitais e páginas da web. Ainda, segundo Tammaro e 

Salarelli (2008), mesmo que o termo “biblioteca virtual” seja menos disseminado que 

“biblioteca digital”, aquele refere-se a um conceito mais amplo do que biblioteca 

eletrônica e biblioteca digital, isto é, uma coleção de documentos fora da biblioteca 

como espaço físico ou lógico. 

Desde o fim da década de 90, a utilização do termo “biblioteca digital” tornou-

se mais comum e amplamente disseminado, fazendo com que o emprego dos outros 

termos fosse cada vez mais sendo diminuído. Entretanto, as definições acerca desta 

expressão continuam divergentes. 

As bibliotecas digitais correspondem ao avanço tecnológico na forma como a 

informação é tratada, sem deixar de lado a “[...] tradição biblioteconômica do mundo 

ocidental” (TAMMARO; SALARELLI, 2008, p. 75). Isto é, mesmo que a tecnologia e 

as atividades conexas tenham sofrido alterações, as bibliotecas digitais continuam 

com a mesma função de uma biblioteca tradicional. Conforme salienta Tammaro e 

Salarelli (2008, p. 76),  

as bibliotecas digitais, mesmo ‘novas’ e ‘diferentes’, desenvolvem-se em 
torno de atividades e, sobretudo, funções que amadureceram ao longo de 
séculos de história e que, com certeza, não podem ser canceladas e 
modificadas sic et simpliciter. 

 

A Digital Library Federation2 (1998), já no final da década de 90, defendia que 

as bibliotecas digitais fornecem os recursos, além de pessoal especializado, para 

selecionar, estruturar, distribuir, preservar a integridade, e garantir a permanência 

                                            

2 Federação de Bibliotecas Digitais, em tradução livre. 
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das coleções digitais, fazendo com que estas fiquem disponíveis para várias 

comunidades.  

Cleveland (1998 apud ROSETTO, 2008) defende a ideia que uma biblioteca 

digital, preliminarmente, é uma biblioteca, que contempla mais dados e algumas 

características, tais quais: 

 Biblioteca digital tem também uma face de biblioteca e inclui coleções 
tradicionais e digitais, fixadas pelos meios tradicionais, ou seja, documentos 
impressos. 

 Biblioteca digital também inclui materiais digitais que existem fora de 
seu ambiente físico e administrativo, ou seja, em outras bibliotecas digitais e 
websites. 

 Biblioteca digital poderá incluir todos os processos e serviços que 
fazem parte da estrutura de bibliotecas. Entretanto, tais processos 
tradicionais, que fazem parte da base da biblioteca digital, terão que ser 
revisados e ampliados para acomodar as diferenças entre os novos meios 
digitais e os meios tradicionais. 

 Biblioteca digital, idealmente, proverá uma visão coerente de toda 
informação contida numa biblioteca, não importando a sua forma e formato. 

 Biblioteca digital servirá suas comunidades específicas, assim como 
as bibliotecas tradicionais fazem agora, mas, essas comunidades podem 
estar dispersas através da rede ou ampliadas. 

 Biblioteca digital requer habilidades de bibliotecários e de analistas de 
sistemas para serem viabilizadas. (ROSETTO, 2008, p. 104) 

Vale ressaltar que uma biblioteca digital não é somente uma biblioteca 

digitalizada, ideia também defendida por Witten e Bainbridge (2003), que ainda 

esclarecem que não se trata de uma transferência de instituições, mas sim de novas 

formas de lidar com o conhecimento. Ainda segundo os autores, uma biblioteca 

digital é uma coleção de informações organizadas, constituída por objetos digitais, 

sendo eles texto, vídeo e áudio, aliados com métodos de acesso, de recuperação, 

de seleção, de organização e de manutenção da coleção. 

É notável que os usuários são os mais beneficiados pelas bibliotecas digitais, 

por que elas, segundo Tammaro e Salarelli (2008), permitem que: a informação lhes 

seja entregue diretamente; a pesquisa seja melhorada; a colaboração entre os 

usuários seja melhorada; aumento do número de potencias usuários; os recursos 

sejam personalizados e uma série de outros benefícios. Fazendo uso de bibliotecas 

digitais, o acesso a bibliotecas, por parte do usuário, fica facilitado, de forma que 

este se beneficie mais amplamente dos recursos integrados que lhe são ofertados. 

Torna-se inegável a associação da World Wide Web (WWW) com as 

bibliotecas digitais, já que ambas fazem uso do meio eletrônico e da Rede. Como 

relatam Witten e Bainbridge (2003), mesmo que na web exista uma grande explosão 



 
 
 
 

27 

 

informacional, a biblioteca digital apresenta recursos adequados para a organização 

e manutenção das informações, suprimindo apresentações confusas ou 

desordenadas. 

3.2.1 Software para implementação de bibliotecas digitais 

 

Para a implementação de uma biblioteca digital, existem várias ferramentas 

que são continuamente desenvolvidas e aperfeiçoadas, podendo ser tanto livres 

como proprietárias.  

Os software proprietários são aqueles utilizados por Instituições que compram 

os direitos de uso a partir de algum tipo de cobrança, como a mensalidade. Os 

programas são caracterizados por serem “[...] software que possuem seu código 

fechado e são de propriedade privada, geralmente, através do Copyright” 

(DAMASIO, 2006, p. 74), onde compra-se somente a licença de uso do software, e 

não ele em sua totalidade. Da Silva e Dias (2010, p. 61) evidenciam que “[...] essa 

licença varia de acordo com o tempo da sua assinatura e com módulos adquiridos 

[...]”.  

Os software livres, por sua vez, são aqueles em que a utilização do programa 

é livre, caracterizando-se por poderem ser utilizados, copiados, distribuídos, 

aperfeiçoados e modificados por qualquer pessoas, mesmo que não seja a 

proprietária (DAMASIO, 2006).  

É importante ressaltar que nem todo software livre é também gratuito, já que 

“[...] o termo ‘livre’ refere-se às liberdades oferecidas. A grande vantagem desse tipo 

de software é que seus usuários podem adaptá-los às suas reais necessidades e 

interesses, sem precisar pedir autorização aos seus desenvolvedores” (QUEIROZ; 

LAURIANO, 2012). 

Rosa (2010) apresenta uma série de software, tanto proprietários quanto 

livres, que podem ser usados na construção de bibliotecas digitais, que podem ser 

conferidos nos quadros 1 e 2, respectivamente. 
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Quadro 1 – Software proprietários para implantação de bibliotecas digitais 

Ferramenta URL 

ArchivalWare http://www.archivalware.net/ 

CONTENTdm http://www.contentdm.com/ 

DigiTool http://www.exlibrisgroup.com/category/DigiToolOverview 

Luna Imaging Insight http://www.lunaimaging.com/insight/index.html 

VITAL http://www.vtls.com/products/vital 
Fonte: ROSA (2010, p. 106) 

Quadro 2 – Software livres para implantação de bibliotecas digitais 

Ferramenta URL 

Archimede http://www.bibl.ulaval.ca/archimede 

ARNO http://www.uba.uva.nl/arno 

CDS Invenio http://cdsware.cern.ch/ 

DSpace http://www.dspace.org/ 

EPrints http://software.eprints.org/ 

Fedora http://www.fedora-commons.org/ 

Greenstone http://www.greenstone.org/ 

i-Tor http://i-tor.sourceforge.net/ 

MyCoRe http://www.mycore.org/ 

OPUS http://elib.uni-stuttgart.de/opus/ 
Fonte: ROSA (2010, p. 125) 

 

De forma a delimitar o escopo da pesquisa, optou-se por escolher 2 (dois) 

exemplos de bibliotecas digitais que fazem uso de software livres em sua 

implementação. Em uma rápida consulta, em julho de 2016, nos sites ROAR3 

(Registry of Open Access Repositories) e OpenDOAR4 (Directory of Open Access 

Repositories), percebe-se 3 (três) software livres usados na implementação de 

bibliotecas que comumente aparecem na literatura: o DSpace (com 1673 incidências 

no ROAR e 1372 no OpenDOAR), o Eprints (com 601 incidências no ROAR e 429 

no OpenDOAR), e o Greenstone (com 21 incidências no ROAR e 52 no 

OpenDOAR). Dessa forma, optou-se pela escolha do DSpace e do Greenstone, por 

serem o mais e o menos utilizados, respectivamente. 

                                            

3 http://roar.eprints.org/  
4 http://www.opendoar.org/index.html  

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/index.html
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3.2.1.1 DSpace  

3.2.1.1.1 Histórico 

O DSpace5 é um software desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) com parceria com a HP (Hewlett-Packard) utilizado para a 

implementação de bibliotecas e repositórios digitais. Caracteriza-se por ser um 

software gratuito e completamente personalizável, de forma a atender às 

necessidades de cada instituição que o esteja utilizando. 

Segundo Lewis e Yates (2008), o DSpace captura, distribui e também faz a 

preservação dos objetos digitais. Os autores relatam ainda que o software permite a 

captura de itens em qualquer formato - de texto, vídeo, áudio e dados - e os distribui 

na web de forma indexada, permitindo que o usuário final procure e recupere os 

dados. Desta forma, ainda segundo Lewis e Yates (2008), o DSpace possui 3 (três) 

objetivos principais: facilitar a captura e inserção dos materiais, incluindo os 

metadados relacionados ao material; facilitar o fácil acesso ao material; e facilitar a 

preservação, a longo prazo, dos materiais. 

Romani (2009) apresenta que o desenvolvimento do DSpace se baseia nas 

premissas de que grande parte dos materiais digitais já se encontram perdidos; o 

que ainda não está perdido, corre grande risco de ser; é melhor realizar a 

preservação digital do que perder por completo os materiais; é necessária a 

retenção de tanta informação quanto for possível, de forma que se suporte a 

preservação funcional; e a relação custo/benefício é favorável. 

As principais razões para se usar a ferramenta, elencadas pelo próprio site 

(DSPACE, 2016), são: 

 Possui uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores em 

todo mundo; 

 É um software de código-aberto; 

 É completamente customizável para atender as necessidades da 

instituição; 

                                            

5 http://dspace.org/  

http://dspace.org/
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 É utilizado por instituições educacionais, governamentais, privadas e 

comerciais; 

 É de fácil instalação; 

 Pode gerenciar e preservar qualquer tipo de material digital. 

Acerca da comunidade de usuários e desenvolvedores, o DSpace é utilizado 

por mais de 1000 organizações em todo o mundo, sendo o uso mais comum por 

bibliotecas como repositórios institucionais. Entretanto, existem muitas organizações 

usando o software para hospedar e gerenciar repositórios temáticos, de dados ou de 

mídia. Prosseguindo, o DSpace apresenta-se como um software de código-aberto, 

onde a organização que o utilizar pode fazer qualquer modificação em seu código. 

Segundo dados do site oficial (DSPACE, 2016), existem mais de 100 contribuintes 

ao redor do mundo, colaborando com códigos, correções de bugs, entre outros. 

Quanto a customização, o software permite que a interface, os metadados, a busca, 

os mecanismos de autenticação, os padrões de compatibilidade e o idioma sejam 

configurados de forma a atender as necessidades da instituição – educacional, 

governamental, privada ou comercial - no qual ele esteja sendo implementado.  

Atualmente, o DSpace encontra-se na versão 5.5, com a versão 6 já sendo 

estudada para lançamento. 

3.2.1.1.2 Bibliotecas que adotam 

Mesmo que o DSpace seja amplamente utilizado, não é disponibilizada em 

seu site oficial uma listagem de utilizadores. Sendo assim, realizou-se uma busca no 

Google com a expressão “DSpace bibliotecas digitais”. Como resultado das 

pesquisas, a maioria dos exemplos encontrados foram no Brasil, conforme mostra o 

Quadro 5 a seguir: 

Quadro 3 – Exemplos de bibliotecas digitais implementadas com o DSpace 

Biblioteca Digital URL 

DSpace@FGV http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/ 

Biblioteca Digital do IDP http://www.idp.edu.br/dspace 

Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 

http://acervodigital.ufpr.br/ 

Biblioteca Digital do Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES) 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR 
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Biblioteca Digital Universidad 
Iberoamericana 

http://ibero-repositorio.metabiblioteca.org/ 

Biblioteca Digital de CEU San 
Pablo 

http://dspace.ceu.es/ 

Biblioteca Digital de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) 

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/ 

Fonte: Sistematização do autor (2016) 

 

3.2.1.2 Greenstone  

3.2.1.2.1 Histórico 

O Greenstone6 é um sistema de implementação de bibliotecas digitais 

elaborado pelo Projeto Biblioteca Digital da Universidade de Waikato, na Nova 

Zelândia, em cooperação com a UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) e a Human Info NGO (Humanitarian Information Non-

governamental Organization) da Bélgica e está disponível em seu próprio site. 

Segundo informações de seu próprio site (GREENSTONE, 2016), o software 

é uma ferramenta open source que visa construir e distribuir coleções de bibliotecas 

digitais, fornecendo uma maneira de organizar as informações e publicações na 

web. 

Romani (2009) apresenta que o Greenstone se divide em duas interfaces:  

uma disponível através do browser e que trata da interação com o usuário e 
uma interface gráfica baseada em Java, destinada ao administrador do 
sistema, onde o mesmo pode coletar itens para o acervo, adicionar 
metadados, projetar as funcionalidade de navegação e pesquisa que a 
coleção vai oferecer ao usuário final e construir e disponibilizar as coleções. 

O principal público-alvo do Greenstone, segundo Barroso (2009), são os 

bibliotecários, razão pela qual disponibilizam em seu site tutoriais, wikis e 

experiências de desenvolvimento de bibliotecas digitais, que possam orientar no 

momento da implementação. A autora ainda destaca que o software possui como 

objetivo principal o incentivo dos utilizadores – entre eles as universidades e suas 

bibliotecas – a desenvolverem suas próprias bibliotecas digitais, possibilitando o 

acesso e a disseminação da informação. 

                                            

6 http://greenspace.org/  

http://greenspace.org/
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3.2.1.2.2 Bibliotecas que adotam 

O Greenstone é utilizado em bibliotecas do mundo inteiro. Nas pesquisas 

realizadas para este trabalho, entretanto, não foram encontrados muitos exemplos 

brasileiros. A relação com alguns dos exemplos, retirados do site oficial da 

ferramenta7 pode ser conferida no Quadro 4: 

Quadro 4 – Exemplos de bibliotecas digitais implementadas com o Greenstone 

Biblioteca Digital URL 

Armenian Rare Books 
http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/cgi-
bin/library.cgi 

Biblioteca Digital del Conjunto de 
Bibliotecas de la Universidad de 
Auburn 

http://diglib.auburn.edu/gsdl/cgi-
bin/library?a=p&p=home 

Biblioteca Digital Museo de la 
Memoria 

http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/ 

Biblioteca Nacional de Uruguay http://coleccionesdigitales.bibna.gub.uy/ 

Oxford Digital Library http://www2.odl.ox.ac.uk/gsdl/cgi-bin/library/ 

Ulukau, la biblioteca electrónica de 
Hawai 

http://ulukau.olelo.hawaii.edu/ 

ARCA: Biblioteca Virtual Temática 
em Artes e Antiguidades da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) 

http://greenstone.eci.ufmg.br/ 

Fonte: Sistematização do autor (2016) 

3.2.2 Comparação entre os software 

 

Quadro 5 – Características em comum entre o DSpace e o Greenstone 

CARACTERÍSTICAS DSPACE GREENSTONE 

Sistema operacional Windows, MAC e Linux Windows, MAC e Linux 

Linguagem de 
programação 

Java e JSP C++, Perl e Java 

Software associados Java JDK5 ou superior, 
Apache Ant 1.6.2 ou 
superior, Apache Maven 
2.0.8 ou superior, Java 1.4 
ou superior, PostgreSQL 7.3 
ou superior, Apache Tomcat 
4.x/5.x e navegador Web 

Apache Web server, Java 
1.4.0 ou inferior, 
ImageMagick Software, 
Ghost scripts e navegador 
Web 

Base de dados PostgreSQL Própria 

                                            

7 http://www.greenstone.org/examples  

http://www.greenstone.org/examples
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Metadados Dublin Core (qualificado) e 
METS 

Dublin Core (simples e 
qualificado), METS, 
RFC1807, NZGLS (New 
Zealand Government 
Locator Service) e AGLS 
(Australian Government 
Locator Service) 

Suporte a plug-ins Sim Sim 

Identificador de 
recursos 

CNRI Handles Não 

Suporte ao OAI-PMH Sim Sim 

Suporte ao Z39.50 Sim Sim 

Formatos suportados doc, pdf, html, ppt, jpeg, gif, 
audio, video,etc. 

doc, pdf, html, ppt, 
postscript, jpeg, gif, video, 
mp3, etc 

Modelo de objetos 
(Entidade básica) 

Itens (que contem 
metadados e conteúdo 
digital) 

Documentos (expressos no 
formato XML) 

Suporte a diversos 
idiomas 

Codificação de caracteres 
Unicode, então diferentes 
línguas são suportadas 

Possui uma interface pronta 
para usar já traduzida em 
vários idiomas 

Suporte multimídia Devido à sua arquitetura de 
banco de dados orientada, 
não permite a construção de 
objetos muito diferentes com 
conjuntos de metadados 
independentes 

Permite a criação de 
conteúdos não textuais, tais 
como áudio, vídeo e figuras, 
acompanhados por 
descrição textual ou 
metadados, permitindo a 
busca e navegação 

Pré-visualização de 
miniaturas 

Imagens (as versões mais 
novas já permitem a pré-
visualização de áudio e 
vídeo, também) 

Imagens, Áudio e Vídeo 

Relatórios estatísticos Sim Sim 
Fonte: Adaptado de TRAMBOO et.al (2012) 

3.2.3 Exemplos de bibliotecas digitais 

 

Dos exemplos citados nos tópicos anteriores, foi escolhido um exemplo de 

biblioteca digital usando cada um dos software de implementação, de forma a 

mostrar brevemente como elas podem ser utilizadas. Uma análise mais aprofundada 

será feita nos tópicos posteriores, em outros exemplos. Sendo assim, as escolhidas 

foram a DSpace@FGV, com o DSpace, e a Biblioteca Digital Museo de la Memoria, 

com o Greenstone. 

A DSpace@FGV possui uma interface bem intuitiva e personalizada, o que 

evidencia que o DSpace é altamente customizável. Conforme a figura 1 a seguir 



 
 
 
 

34 

 

evidencia, a busca pode ser feita selecionando as comunidades e coleções, datas 

de publicação, autores, títulos, palavras-chave e assunto: 

Figura 1 – Página inicial da DSpace@FGV

 

Fonte: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/  

A Biblioteca Digital Museo de la Memoria, que faz uso do Greenstone, 

também apresenta uma interface customizada e intuitiva. Em sua página inicial 

pode-se notar a divisão da coleção da biblioteca, entre textos e manuscritos, 

fotografias, iconografias, objetos, vídeos e áudios, que além de organizarem o site, 

servem como formas de buscas, conforme a figura 2 a seguir evidencia: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
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Figura 2 – Página inicial da Biblioteca Digital Museo de la Memoria

 

Fonte: http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi  

3.3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

Levando em consideração a grande quantidade de informações produzidas e 

o seu aumento de procura, é de consenso geral dizer que a informação 

disponibilizada necessita ser apresentada de forma organizada, proporcionando, 

assim, que as pessoas possam ter acesso a mesma com clareza. Pensando nisso, 

Richard Saul Wurman, na década de 60 (CAMARGO, 2004, p. 30), idealizou o termo 

“arquitetura da informação”, como mais uma faceta de estudo na área da 

informação. 

Lara Filho (2003, p. 6) observa que existem inúmeros conceitos para a 

arquitetura da informação (AI), entretanto adota “[...] o conceito que provavelmente 

deu origem à expressão ao juntar ‘Arquitetura’ e ‘Informação’, ou seja, a prática de 

preceitos da arquitetura aplicadas num dado conjunto de objetos (informações) ”. 

McGee e Prusak (1994, p. 131) salientam que a AI “[...] é um termo complexo, pois 

combina duas palavras que possuem uma vasta gama de conotações”. Dessa 

forma, necessita-se certa cautela ao conceituar o termo. 

http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi
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Garrett (2003) conceitua a AI como a arte e ciência de estruturar e organizar 

ambientes informacionais, visando ajudar as pessoas e satisfazerem suas 

necessidades informacionais. Em complemento, para Straioto (2002) a AI refere-se 

ao desenho das informações: como textos, imagens e sons são 
apresentados na tela do computador, a classificação dessas informações 
em agrupamentos de acordo com os objetivos do site e das necessidades 
do usuário, bem como a construção de estrutura de navegação e de busca 
de informações, isto é, os caminhos que o usuário poderá percorrer para 
chegar até a informação. 

Para Camargo (2004, p. 29), a AI “[...] unifica os métodos de organização e 

recuperação da informação advindos da área de Biblioteconomia, com a exibição 

espacial da área da Arquitetura, utilizando-se de tecnologias de informação e 

comunicação”. Ainda segundo a autora, é a AI que auxilia os profissionais 

envolvidos na implantação de bibliotecas digitais, “[...] fornecendo um ‘mapa’ com 

diretrizes básicas para serem implantadas” (CAMARGO, 2004, p. 29). 

Rosenfeld e Morville (2001), por sua vez, esclarecem que a AI constitui-se 

como sistemas de organização, navegação, rotulagem e os métodos de busca, que 

visam a criação de estruturas digitais que priorizam a organização descritiva, 

temática, representacional, visual e navegacional de informações, em consonância 

com o conteúdo, o contexto e o usuário, com objetivos bem definidos, adequando 

assim o dimensionamento e o direcionamento dos serviços e dos produtos 

informacionais aos usuários potenciais. 

Neste trabalho, o esquema de AI a ser utilizado será o de Rosenfeld e 

Morville (2001), por melhor se adequar as propostas da pesquisa. 

Na arquitetura da informação de Rosenfeld e Morville (2001),  

O sistema de organização envolve elementos para organizar as 
informações da interface e do banco de dados. O sistema de navegação 
considera a estruturação dos caminhos lógicos a serem percorridos e os 
componentes a serem implementados como menus, barra de navegação e 
frames. O sistema de rotulagem envolve como representar corretamente o 
conteúdo de informação, abordando links e ícones e os métodos de busca 
permitem a localização da informação. (CAMARGO, 2004, p. 38). 

No contexto das bibliotecas digitais, é a AI que vai determinar a disposição 

dos conteúdos e as estratégias de navegação dos usuários, conforme defende 

Camargo (2006), além de favorecer o acesso por públicos diversificados, com 

diferentes necessidades informacionais e níveis de experiência com a web, ideia 

defendida por Inafuko (2013). 
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3.3.1 Elementos da Arquitetura da Informação segundo Morville e Rosenfeld 

(2006) 

 

Morville e Rosenfeld (2006) categorizam a AI como união de quatro 

elementos-chave: o sistema de organização, o sistema de rotulagem, o sistema de 

navegação e o sistema de busca. 

3.3.1.1 Sistema de organização 

 

Uma biblioteca digital pode possuir diversos sistemas de organização, e 

Morville e Rosenfeld (2006) dividem esses sistemas em dois grupos: esquemas de 

organização e estruturas de organização. Os esquemas de organização dividem-se 

em exatos e ambíguos. Nos exatos, a informação é separada em grupos únicos e 

bem definidos, podendo ser alfabéticos, cronológicos ou ainda geográficos 

(NONATO et al., 2008; CAMARGO, 2004). Nesse esquema é necessário que o 

usuário tenha conhecimento acerca da informação desejada. Os esquemas de 

organização ambíguos, por sua vez, dividem a informação em grupos definidos, 

porém leva-se em consideração “[...] as características do domínio do conhecimento 

o qual se quer organizar” (NONATO et al., 2008). Os esquemas ambíguos são 

eficazes quando os usuários não sabem exatamente o que procuram, não sabendo 

onde clicar. Nonato et al. (2008) ressalta que este esquema reproduz a forma com 

que o conhecimento é arranjado na mente do usuário. 

Já as estruturas de organização apresentam como objetivo “[...] representar 

os caminhos possíveis de serem seguidos pelo usuário no momento da navegação” 

(NONATO et al., 2008, p. 129). Em complemento, Morville e Rosenfeld (2006) 

dividem as estruturas de organização em três: hierárquica, hipertextual e base 

relacional. Nas estruturas de organização hierárquica, Nonato et al (2008) apontam 

que a informação é disposta levando em consideração os conceitos gerais e 

específicos, organizando-os em uma hierarquia. Morville e Rosenfeld (2006, p. 71) 

alertam, entretanto, que as hierarquias devem respeitar os limites da mente humana, 

limitando-se a um determinado número de níveis, ficando entre quatro e cinco. Os 

autores ainda ressaltam que a noção de exclusividade mútua deve ser levada em 

consideração, isto é, uma hierarquia deve ter um equilíbrio entre o que é exclusivo e 

o que é inclusivo. (MORVILLE; ROSENFELD, 2006, p. 70). 
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As estruturas de organização hipertextuais são aquelas que usam links em 

sua organização e caracterizam-se por serem altamente não-lineares. Segundo 

Morville e Rosenfeld (2006, p. 75), um sistema hipertextual envolve dois tipos 

primários de componentes: os itens e os segmentos de informação que serão 

ligados, além das ligações entre os segmentos. Nonato et al. (2008, p. 131) 

apresentam dois problemas recorrentes nesse tipo de estrutura: “[...] a 

desorientação do usuário e o transbordamento cognitivo8”, e complementam que as 

estruturas hipertextuais devem ser usadas com cautela, reproduzindo as conexões 

entre as unidades de informação e a maneira com que os conceitos são dispostos 

na mente humana. 

Por fim, as estruturas de organização base-relacional fazem uso de 

organizações armazenadas em base de dados, que proporciona as consultas serem 

realizadas em vários campos de registros (NONATO et al., 2008, p. 131). Por propor 

a reunião de informações específicas de forma a se chegar a uma unidade de 

informação geral, Morville e Rosenfeld (2006) caracterizam este modelo como uma 

organização de base indutiva.  

O quadro 6 abaixo resume os sistemas de organização para Morville e 

Rosenfeld (2006): 

Quadro 6 – Sistemas de Organização para Morville e Rosenfeld (2006) 

Sistemas de Organização 

Estruturas 

Hierárquica 
Largura 

Profundidade 

Hipertexto 

Base de dados 

Esquema 

Exatos 

Alfabético 

Cronológico 

Geográfico 

Ambíguos 

Tópicos 

Orientado a tarefas 

Específico a um público 

Dirigido a metáforas 

Híbridos 
Fonte: Sistematização do autor (2016) 

                                            

8 Transbordamento cognitivo é o excesso de informação tanto por parte do usuário quanto do autor 
do hiperdocumento (LIMA, 2004). 
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3.3.1.2 Sistema de rotulagem 

 

A aplicação de rótulos ou etiquetas, de acordo com Nonato et al. (2008, p. 

132), “[...] é uma forma de representar uma unidade de informação em sistemas de 

hipertextos para remeter o usuário à informação desejada”. Morville e Rosenfeld 

(2006, p. 83) complementam ao dizer que o uso de rótulos, frequentemente, é o 

modo mais óbvio para mostrar de maneira clara ao usuário a organização e a 

navegação de um ambiente. Rosenfeld e Morville (2001) salientam que a informação 

pode ser representada no contexto digital a partir de grupos de palavras ou de 

ícones.  

Nonato et al. (2008, p. 132) apontam que um problema nesse sistema está 

relacionado “[...] à ausência de representatividade de links, o que influi diretamente 

nas decisões de folheio do usuário”. Os autores ainda acrescentam que  

um website de biblioteca digital requer em sua base de dados hipertextuais 
um sistema de rotulagem formado por conceitos ricos em representatividade 
e que interajam entre si. (NONATO et al., 2008, p. 132) 

O quadro 7 abaixo resume os sistemas de rotulagem para Morville e 

Rosenfeld (2006): 

Quadro 7 – Sistemas de Rotulagem para Morville e Rosenfeld (2006) 

Sistemas de Rotulagem 

Textual 

Navegação – links 

Termos de indexação 

Cabeçalhos 

Iconográficos 
Navegação - links 

Cabeçalhos 
Fonte: Sistematização do autor (2016) 

3.3.1.3 Sistema de navegação  

 

O sistema de navegação é o responsável pela interação entre o usuário e o 

conteúdo informacional disposto numa biblioteca digital. Nonato et al. (2008) 

ressaltam que este sistema proporciona que o usuário vá de uma unidade de 

informação à outra, escolhendo ele próprio o caminho a ser seguido e com menor 

tempo. Em adição, os autores falam que os sistemas de navegação “são 

complementares aos sistemas de organização, na medida em que permitem maior 
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flexibilidade e movimentação pelas unidades de informação” (NONATO et al., 2008, 

p. 134).  

Morville e Rosenfeld (2006) apresentam diferentes tipos de sistemas de 

navegação, sendo eles o hierárquico, o global, o local e o ad hoc. No hierárquico, os 

links saem do menu principal do website e expõe seções secundárias. O global 

funciona como um complemento do hierárquico, acrescentando os movimentos 

verticais e laterais. O local complementa o global, uma vez que são específicos ao 

conteúdo disposto naquele momento. Por fim, no ad hoc, ou embutido, os links são 

inseridos no corpo do texto, fornecendo informações adicionais sobre determinado 

assunto. 

Figura 3 – Tipos de sistemas de navegação 

 

Fonte: Adaptado de Morville e Rosenfeld (2006) 

 

Nonato et al. (2008) apontam que os sistemas de navegação atuam de 

forma a não permitir que o usuário de perca em um ambiente informacional, 

disponibilizando “[...] uma arquitetura capaz de flexibilizar o movimento dentro do 

website, dando suporte ao aprendizado associativo através da apresentação do seu 

conteúdo” (NONATO et al., 2008, p. 135). 

O quadro 8 abaixo resume os sistemas de navegação para Morville e 

Rosenfeld (2006): 

 

 



 
 
 
 

41 

 

Quadro 8 – Sistemas de Navegação para Morville e Rosenfeld (2006) 

Sistemas de Navegação 

Hierárquicos 

Globais 

Locais 

Elementos 
integrados 

Barra de navegação 

Frames 

Menus 

Navegação Ad Hoc 

Elementos 
suplementares 

Tabela de conteúdo 

Índices 

Mapa do site 
Fonte: Sistematização do autor (2016) 

3.3.1.4 Sistema de busca 

 

Os sistemas de busca são utilizados na Internet para localizar informações 

que podem estar em qualquer computador conectada a ela, de acordo com Nonato 

et al. (2008). Morville e Rosenfeld (2006) evocam que as ferramentas de busca não 

são capazes de mapear e indexar todas as informações disponíveis na rede, já que 

diariamente são incluídas e excluídas informações de sites na Internet.  

As buscas podem ser efetuadas de várias maneiras, variando a partir das 

expectativas dos usuários. Assim, Morville e Rosenfeld (2006) as dividem assim: por 

item conhecido, por ideias abstratas, exploratórias e compreensiva. Camargo (2004) 

explana que a busca por item conhecido caracteriza-se pelo fato do usuário 

conhecer o item a ser pesquisado; na busca por ideias abstratas, o usuário sabe o 

que está procurando, mas tem dificuldades em descrever; na busca exploratória, o 

usuário sabe descrever o que quer, mas não sabe ao certo o que procura, podendo 

estar apenas explorando uma questão para poder aprender mais; e na busca 

compreensiva, os usuários querem todas as informações disponíveis sobre 

determinado assunto.  

Nonato et al. (2008) indicam que a busca pode ser efetuada fazendo uso dos 

seguintes recursos: lógica booleana, linguagem natural, tipos específicos de itens e 

operadores de proximidade. Os autores ainda acrescentam que “os recursos para a 

apresentação dos documentos recuperados podem ser listagens (ordenadas, 

relevância e refinamentos de busca” (NONATO et al., 2008, p. 137). 
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No ambiente digital é perceptível que os usuários encontram certa dificuldade 

ao realizar as buscas. “A possibilidade de um navegar não linear, através dos 

hipertextos, pode confundir e desviar esse usuário de seu objetivo” (NONATO et al., 

2008, p. 137). Nonato et al. (2008) acrescentam, ainda, que no contexto das 

bibliotecas digitais, é imprescindível que estas disponibilizem um acervo de 

informações estruturado e organizado, norteando o usuário e facilitando a 

recuperação de informações necessárias a ele.  

A figura abaixo sintetiza os sistemas de navegação para Morville e Rosenfeld 

(2006): 

Figura 4 – Sistemas de busca 

 

Fonte: Sistematização do autor (2016) 

 

Dessa forma, as heurísticas da AI, segundo Rosenfeld e Morville (2001) e 

Morville e Rosenfeld (2006), que uma biblioteca digital deve possuir são:  

 

 Sistemas de organização 

o Esquemas de organização 

 Alfabético 

 Cronológico 

 Geográfico 

o Estruturas de organização 

 Hierárquica 

 Hipertextual 

 Base-relacional 

 Sistemas de rotulagem 
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o Textual 

 Navegação (links) 

 Termos de indexação 

 Cabeçalhos 

o Iconográficos 

 Navegação (links) 

 Cabeçalhos 

 Sistemas de navegação 

o Hierárquica 

o Global 

o Contextual 

o Local 

 Sistemas de busca 

o Item conhecido 

o Compreensiva 

o Exploratória 

o Ideias abstratas 
  



 
 
 
 

44 

 

4 METODOLOGIA 

 

Considerada uma etapa de extrema importância para qualquer trabalho 

científico, a metodologia pode ser compreendida, de acordo com Andrade (2010, p. 

117), como um “conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na busca do 

conhecimento”. Prodanov e Freitas (2013, p. 14) complementam, argumentando que 

a metodologia “[...] é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser 

observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua 

validade e utilidade [...]”. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O que faz com que um trabalho seja considerado científico é a execução das 

etapas estabelecidas na metodologia, abordando métodos e técnicas de pesquisa. 

Por conseguinte, um método é um “[...] conjunto de processos pelos quais se torna 

possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou 

desenvolver certos procedimentos ou comportamentos” (OLIVEIRA, 2010, p. 57). 

Então, o método nada mais é do que a forma pela qual os objetivos são alcançados. 

Dentre os diferentes métodos, quanto à base filosófica, adotou-se o método 

fenomenológico, que busca explicar o fenômeno por ele mesmo. Gil (1999, p. 32) 

apresenta que este método “consiste em mostrar o que é dado e em esclarecer esse 

dado. Não explica mediante leis nem deduz a partir de princípios, mas considera 

imediatamente o que está presente à consciência, o objeto”. Isto é, o método 

fenomenológico consiste em mostrar as características do dado e em esclarecer 

esse dado, sem preocupações com o que está por trás do dado. 

Quanto ao nível de aprofundamento, adotou-se o nível exploratório, já que a 

intenção foi proporcionar uma visão geral, aproximativa, sobre os software de 

desenvolvimento de bibliotecas digitais. O nível exploratório tem por finalidade “[...] 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” 

(GIL, 1999, p. 43).  
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Quanto à abordagem da análise de dados, adotou-se o método qualitativo, 

que busca descrever as características dos objetos de estudo sem haver uma 

preocupação com a investigação de uma amostra ou de um grande número de 

objetos similares. Richardson (2007) defende que o método qualitativo justifica-se 

por ser uma forma adequada de entender a natureza de um fenômeno social, 

podendo estar presente até mesmo em informações colhidas por estudos 

quantitativos. 

Por fim, quanto à delimitação da pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, 

caracterizado por Gil (1999, p. 72) como um estudo “[...] de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir seu conhecimento amplo e detalhado”. O estudo de 

caso vem sendo cada vez mais utilizado por pesquisadores, uma vez que pode  

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão sendo claramente 
definidos;  

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e  

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. (GIL, 1999, p. 73) 
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5 BDM: UM ESTUDO DE CASO 

5.1 A BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília foi criada em 1962, 

quebrando a tradição da época de “[...] múltiplas bibliotecas dispersas nas várias 

unidades de ensino das universidades – um sistema oneroso que gerava 

duplicações desnecessárias de acervo e de processos técnicos e administrativos” 

(BIBLIOTECA..., 2016b), tornando-se, assim, uma das pioneiras no conceito de 

biblioteca universitária centralizada no Brasil. Possui a responsabilidade de prover 

informações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão da Universidade de 

Brasília. Em sua missão, a BCE é encarregada da promoção e garantia à 

comunidade universitária “[...] o acesso à informação científica e o compartilhamento 

do conhecimento científico no âmbito do Sistema de Bibliotecas da UnB [...]” 

(BIBLIOTECA..., 2016b). 

A primeira instalação da BCE foi no edifício do Ministérios da Educação e 

Cultura, na Esplanada dos Ministérios, ainda em 1962, com um acervo composto 

principalmente por obras de referências, tais quais dicionários, enciclopédias e 

alguns periódicos. Em julho do mesmo ano, a biblioteca foi transferida para a Sala 

Papiros, um dos primeiros edifícios construídos no campus da UnB, disponibilizando 

os serviços de referência, aquisição, catalogação e registro de periódicos. O 

desenvolvimento do acervo foi auxiliado pela Fundação Ford, que enviou dois 

consultores ao Brasil.  

Firmou-se então um convênio para um programa quinquenal, iniciado no 
primeiro semestre de 1963 e concluído em outubro de 1968, que previa, 
entre outros benefícios, o pagamento de assessoria especializada para a 
elaboração de um programa de especificações destinadas a orientar o 
planejamento do prédio definitivo da Biblioteca. (BIBLIOTECA..., 2016b) 

Em março de 1697 iniciou-se o planejamento definitivo do prédio da BCE, 

com recursos da Fundação Ford. Alguns projetos foram elaborados, mas não 

obtiveram aprovação. No ano seguinte um novo projeto foi elaborado e aprovado, 

contando com a participação dos arquitetos José Galbinski, Miguel Alves Pereira, 

Jodete Rios Sócrates, Walmir Santos Aguiar e dos bibliotecários Rubens Borba de 
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Moraes, Edson Nery da Fonseca, Antônio Agenor Briquet de Lemos e Elton Eugenio 

Volpini. Iniciou-se assim a construção do prédio definitivo.  

Com o crescimento da Universidade, gradativamente a biblioteca também foi 

crescendo. Com a abertura dos novos campi em Ceilândia, Planaltina e Gama, a 

BCE abriu bibliotecas setoriais em cada um dos campos, de forma a melhor atender 

a comunidade acadêmica, além das setoriais no Centro de Excelência em Turismo 

(CET) e do Hospital Universitário de Brasília (HUB), com acervos especializados em 

suas áreas de atuação. 

Ao longo das décadas a BCE se consolidou como um centro de integração de 

conhecimento, contribuindo para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

visando a manutenção de um acervo diversificado e a modernização de seus 

serviços. 

5.1.1 As bibliotecas digitais da BCE 

 

A BCE oferece um conjunto de bibliotecas digitais, cada uma voltada para 

determinado aspecto de produção científica. “Todos os seus conteúdos estão 

disponíveis publicamente e, por estarem amplamente acessíveis, proporcionam 

maior visibilidade e impacto da produção da instituição” (BIBLIOTECA..., 2016a). A 

saber, as bibliotecas digitais da BCE, em consulta realizada em abril de 2016, são as 

seguintes: 

 Biblioteca Digital e Sonora (BDS); 

 Biblioteca Digital de Monografias (BDM); 

 Livros Eletrônicos da UnB (LE-UnB); 

 Repositório Institucional; 

 Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem (RODA); 

 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Bioética e Diplomacia em Saúde. 

A BDS9 foi desenvolvida em 2008, pelo Programa de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Especiais da UnB (PPNE) e pela BCE visando atender às demandas 

de informação aos deficientes visuais da comunidade acadêmica. A BDS 

                                            

9 http://bds.unb.br/ 

http://bds.bce.unb.br/
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disponibiliza ainda, de forma gratuita e online, textos adaptados em formato digital – 

HTML (HyperText Markup Language), PDF (Portable Document Format) e Word –, 

além de arquivos sonoros, no formato MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3). Quanto à 

composição do acervo, a BDS disponibiliza “[...] livros, capítulos de livros e artigos 

adaptados digitais e livros sonoros. Abrange diversas áreas do conhecimento, 

especialmente material pedagógico e literário” (BIBLIOTECA..., 2016a). 

A BDM10 é composta por monografias de graduação e especialização, 

enviadas por alunos da UnB quando estão concluindo o curso, sendo que essa 

rotina começou a ser instituída em 2011, o que não se impede de serem 

encontrados arquivos de datas anteriores. A disponibilização das monografias é feita 

mediante assinatura de um termo de autorização. 

A LE-UnB11 é uma biblioteca digital destinada à publicação de livros 

eletrônicos produzidos pela UnB, cobrindo diferentes áreas de conhecimento, de 

forma a proporcionar a visibilidade às publicações eletrônicas da comunidade 

acadêmica. 

O Repositório Institucional12 disponibiliza trabalhos científicos ou “[...] 

academicamente orientados; produzidos, submetidos ou patrocinados pela 

Universidade de Brasília ou por membros da comunidade acadêmica” 

(BIBLIOTECA..., 2016a). Para a disponibilização, é necessário que os trabalhos já 

tenham sido revisados pelos pares, incluindo assim artigos publicados em 

periódicos, trabalhos publicados em anais de congressos, livros e capítulos de livros, 

além de teses e dissertações. 

O RODA13 objetiva o armazenamento, preservação, divulgação e garantia de 

acesso à produção de objetos educacionais da UnB, além de “[...] incentivar o uso 

de práticas pedagógicas inovadoras em diferentes níveis de ensino, favorecer a 

integração das práticas pedagógicas do ensino presencial e a distância” 

(BIBLIOTECA..., 2016a). Facilita, ainda, o compartilhamento de recursos de 

aprendizagem e a colaboração entre docentes, discentes e pesquisadores. 

                                            

10 http://bdm.unb.br/ 
11 http://leunb.bce.unb.br/  
12 http://repositorio.unb.br/  
13 http://roda.bce.unb.br/  

http://bdm.unb.br/
http://leunb.bce.unb.br/
http://repositorio.unb.br/
http://roda.bce.unb.br/
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Por fim, a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde14 agrega informações 

especializadas em Bioética, Relações Internacionais e Saúde Pública. Surgiu a partir 

de pesquisas do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde 

(NETHIS), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade de 

Brasília, Cátedra Unesco de Bioética e Programa de Pós-Graduação em Bioética e 

Organização Pan-Americana da Saúde do Brasil (OPAS/OMS). 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Tendo em vista as explanações acerca de bibliotecas digitais, software de 

implementação e a arquitetura da informação, realizou-se um estudo de caso na 

BDM, por estar inserida em um contexto mais acessível ao pesquisador, de forma a 

verificar a adequação de sua implementação sob a ótica do modelo de arquitetura 

da informação proposto por Morville e Rosenfeld (2006). Em caráter comparativo, 

realizou-se o mesmo estudo na ARCA: Biblioteca Virtual Temática em Artes e 

Antiguidades, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É importante 

ressaltar que ambas as bibliotecas digitais caracterizam-se como pertencentes às 

universidades – UnB e UFMG –, sendo o diferencial entre elas os software usados 

em sua implementação: DSpace na BDM e Greenstone na ARCA. 

O estudo de caso objetivou verificar se ambas as bibliotecas digitais 

possuíam as recomendações de AI propostas por Morville e Rosenfeld (2006): 

sistemas de organização, de navegação, de rotulagem e de busca. 

De acordo com o modelo de Morville e Rosenfeld (2006), utilizou-se o 

seguinte quadro como instrumento de comparação entre as bibliotecas estudadas: 

 

Quadro 9 – Comparação entre a BDM e a ARCA, conforme as heurísticas de AI 

Heurísticas da 
Arquitetura da 

Informação 
BDM ARCA 

Divisão por   

                                            

14 http://bvsbioeticaediplomacia.fiocruz.br/  

http://bvsbioeticaediplomacia.fiocruz.br/
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Esquema 
alfabético 

  

Esquema 
cronológico 

  

Esquema 
geográfico 

  

Estrutura 
hierárquica 

  

Estrutura 
hipertextual 

  

Estrutura base-
relacional 

  

Sistemas de 
rotulagem 
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m

a
s
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e
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a
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Navegação 
hierárquica 

  

Navegação 
global 

  

Navegação 
contextual 

  

Navegação 
local 

  

Sistemas de busca   
Fonte: Sistematização do autor (2016) 

A BDM, conforme já explicitado, disponibiliza trabalhos de conclusão de curso 

(TCC) de graduação e especialização, mediante assinatura de um termo de 

autorização. A implementação se dá por meio do software DSpace, apresentando 

três grandes comunidades onde os trabalhos se dividem: Monografias de 

Especialização; Monografias de Graduação; e Trabalhos Avaliados por Banca 

Examinadora, contando com 2112 e 10503 trabalhos cadastrados, respectivamente. 

Vale ressaltar que a última comunidade não possui nenhum trabalho cadastrado, na 

consulta realizada entre os meses de abril e maio de 2016. Ambas as comunidades 

são subdivididas em várias áreas, tais como Coordenação Pedagógica e Gestão 

Escolar, na Especialização; e Biblioteconomia e Ciência da Computação, na 

Graduação. Esta divisão, mesmo não estando no modelo de AI de Morville e 

Rosenfeld (2006), apresenta-se como uma grande aliada ao sistema de organização 

para a biblioteca digital. 
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Figura 5 – Comunidades na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/ 

Além das comunidades, é possível efetuar uma busca logo na página inicial, 

podendo esta busca ser tanto rápida como avançada, onde aplica-se os operadores 

booleanos. É possível também navegar por data, autor, orientador, título, assunto e 

por tipo de documento, conforme demonstra a imagem a seguir: 

Figura 6 – Barra de navegação da BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/ 

Na busca por data, é possível escolher o ano e o mês, juntos ou 

separadamente, além da opção de digitar diretamente o ano. Durante o período em 

que estes testes foram realizados, observou-se o aparecimento de trabalhos 

apresentados em 1993, o que comprova a preocupação em disponibilizar trabalhos 

anteriores a 2011. É relevante também apontar a apresentação dos dados, que 

estão dispostos em forma de quadro, contendo a data de apresentação, título, 

autor(es) e orientador(es): 

http://bdm.unb.br/
http://bdm.unb.br/
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Figura 7 – Navegação por Data na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=datesubmitted  

A busca por Autor é feita pelo sobrenome, onde é possível selecionar tanto a 

letra inicial, quanto inserir as primeiras letras: 

http://bdm.unb.br/browse?type=datesubmitted
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Figura 8 – Navegação por Autor na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=author  

A busca por Orientador funciona da mesma forma que a do autor, também 

pelo sobrenome, podendo selecionar a letra inicial, ou inserir as primeiras letras: 

http://bdm.unb.br/browse?type=author
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Figura 9 – Navegação por Orientador na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=advisor  

Na busca por Título, também pode-se selecionar a letra inicial do título, ou 

digitar as primeiras letras do título. A apresentação dos dados se dá da mesma 

forma que na busca por Data, dados dispostos em forma de quadro, contendo a data 

de apresentação, título, autor(es) e orientador(es): 

http://bdm.unb.br/browse?type=advisor
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Figura 10 – Navegação por Título na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=title  

A busca por Assunto se apresenta da mesma forma que das outras, sendo 

possível selecionar a letra inicial ou inserir as letras iniciais: 

http://bdm.unb.br/browse?type=title
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Figura 11 – Navegação por Assunto na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=subject  

Por fim, na busca por Tipo de documento, assim como nas outras, apresenta-

se um menu para selecionar a letra inicial ou digitar as letras iniciais, entretanto essa 

busca se mostrou ineficaz, uma vez que nada acontecia ao tentar utilizá-la. Não 

obstante, é possível efetuar a busca selecionando as opções dadas: Trabalho de 

Conclusão de Curso – Especialização, Trabalho de Conclusão de Curso – 

Graduação – Bacharelado, Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação – 

Bacharelado e Licenciatura e Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação – 

Licenciatura: 

http://bdm.unb.br/browse?type=subject
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Figura 12 – Navegação por Tipo de documento na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/browse?type=type  

Ao efetuar uma busca e selecioná-la, o registro apresenta-se descrito usando 

o padrão de metadados Dublin Core, contendo os campos título, autor, orientador, 

assunto, data de apresentação, data de publicação, referência, resumo, informações 

adicionais e de qual coleção o registro faz parte. Os arquivos são disponibilizados no 

formato PDF, sendo possível efetuar o download para o computador. 

http://bdm.unb.br/browse?type=type
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Figura 13 – Apresentação dos registros na BDM

 

Fonte: http://bdm.unb.br/handle/10483/11217  

Passando para a análise da ARCA, logo de início observou-se que esta 

apresenta uma divisão similar à BDM, ao segmentar seu conteúdo em três grandes 

áreas, chamadas de acervos: Diretório Internacional de Organizações, Livros e 

Hemeroteca Eletrônica, conforme exemplifica a imagem a seguir: 

Figura 14 – Acervos da ARCA

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br  

http://bdm.unb.br/handle/10483/11217
http://greenstone.eci.ufmg.br/
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Em Diretório Internacional de Organizações, é possível encontrar uma 

listagem de museus, arquivos, bibliotecas, palácios, galerias de arte, igrejas e outras 

organizações. A busca pode ser feita de três formas: por palavras-chave; por 

Organizações, clicando no botão Organizações; e Organizações por país, clicando 

no botão de mesmo nome: 

Figura 15 – ARCA: Diretório Internacional de Organizações

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

Efetuando a busca por palavra-chave, os resultados aparecem ordenados em 

forma de lista, em ordem alfabética: 

http://greenstone.eci.ufmg.br/
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Figura 16 – Resultado da busca por palavra-chave na ARCA

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

A busca por Organização apresenta uma listagem, em ordem alfabética, com 

as organizações cadastradas na biblioteca digital: 

Figura 17 – Busca por Organizações na ARCA

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

http://greenstone.eci.ufmg.br/
http://greenstone.eci.ufmg.br/
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Ao clicar em uma organização, a busca é direcionada para uma página com o 

nome e um resumo sobre ela. Clicando no símbolo do documento, abre mais uma 

página, contendo todas as informações detalhadas da organização, conforme 

mostras as imagens a seguir: 

Figura 18 – Informações das organizações 1

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

Figura 19 – Informações das organizações 2

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

Efetuando a busca em Organizações por país, aparece uma listagem dos 

países cadastrados na ARCA, onde, após clicar, é possível conferir as organizações 

de cada país. 

http://greenstone.eci.ufmg.br/
http://greenstone.eci.ufmg.br/
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Figura 20 – Busca por Organizações por país na ARCA

 

Fonte: http://greenstone.eci.ufmg.br/  

O quadro 10, abaixo, sintetiza as semelhanças e diferenças entre as duas 

bibliotecas digitais, tomando como base as heurísticas da arquitetura da informação 

de Rosenfeld e Morville (2001) e Morville e Rosenfeld (2006): 

Quadro 10 – Comparação entre a BDM e a ARCA, conforme as heurísticas da AI 

(resultados) 

Heurísticas da 
Arquitetura da 

Informação 
BDM ARCA 

Divisão por 
coleções 

Apresenta divisão em 3 
grandes comunidades, 
ordenadas em lista 
alfabética. 

Apresenta divisão em 3 
grandes comunidades, 
ordenadas em forma de 
menu de navegação. 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 o

rg
a

n
iz

a
ç
ã

o
 

Esquema 
alfabético 

 Os resultados das 
buscas podem ser 
apresentados em 
ordem alfabética, 
desde que 
previamente 
configurado; 

 Nas navegações por 
autor, orientador, título, 
assunto e tipo de 
documento é possível 

Os resultados das buscas 
são apresentados em 
ordem alfabética. 

http://greenstone.eci.ufmg.br/
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selecionar a letra ao 
efetuar a busca. 

Esquema 
cronológico 

Encontra-se na busca por 
data de apresentação. 

Não possui. 

Esquema 
geográfico 

Não possui. 
Encontra-se na busca por 
organizações por países. 

Estrutura 
hierárquica 

Encontra-se na barra de 
navegação, que está 
presente em todas as 
páginas. 

Encontra-se na barra de 
navegação. 

Estrutura 
hipertextual 

Encontra-se em todo o 
ambiente da biblioteca 
digital. 

Encontra-se em todo o 
ambiente da biblioteca 
digital. 

Estrutura base-
relacional 

Faz uso de bases de 
dados para recuperar as 
informações desejadas. 

Faz uso de bases de 
dados para recuperar as 
informações desejadas. 

Sistemas de 
rotulagem 

Possui a rotulagem 
textual (links e termos 
indexadores). 

Possui a rotulagem textual 
(links e termos 
indexadores). 
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a
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a
v
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g
a
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ã
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Navegação 
hierárquica 

Localizada na barra de 
navegação, que está 
presente em todas as 
páginas. 

Localizada na barra de 
navegação. 

Navegação 
global 

Presente em todo o 
ambiente da biblioteca 
digital. 

Presente em toda 
biblioteca digital, ainda que 
diferentes entre si. 

Navegação 
contextual 

Encontra-se na exibição 
dos registros, onde links 
direcionam a páginas 
relacionadas ao 
conteúdo.  

Não possui. 

Navegação 
local 

Presente em todo o 
ambiente da biblioteca 
digital. 

Não identificada. 

Sistemas de busca 

Apresenta todos os tipos 
de busca (por item 
conhecido, 
compreensiva, 
exploratória e por ideias 
abstratas). 

Apresenta todos os tipos 
de busca (por item 
conhecido, compreensiva, 
exploratória e por ideias 
abstratas). 

Fonte: Sistematização do autor (2016) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como referencial teórico autores que abordaram as 

bibliotecas digitais, perpassando desde o histórico evolutivo das bibliotecas, e 

conceitos da arquitetura da informação. Foi colocada em perspectiva a maneira 

como as bibliotecas digitais vêm sendo implementadas, o que levou a identificar e 

descrever as características recomendadas para sua implementação. Foram feitas 

análises do ponto de vista operacional, onde os software de implementação de 

bibliotecas digitais foram averiguados, e do ponto de vista da arquitetura da 

informação, uma vez que torna-se inviável falar do assunto sem a mencionar. 

Ao se aprofundar na temática das bibliotecas digitais, observou-se certa 

inconstância em sua implementação, resultando no problema de pesquisa deste 

trabalho. De forma a respaldar a pesquisa, fez-se uso de premissas da arquitetura 

da informação, uma vez que os ambientes digitais devem seguir um padrão ao 

serem implementados. Dessa forma, dos esquemas de arquitetura da informação 

existentes, optou-se pelo o de Morville e Rosenfeld (2006), já que mostrou-se como 

o que mais se adequava a proposta do trabalho. 

Tendo sido escolhido um referencial, viu-se a necessidade de analisar duas 

bibliotecas digitais, de forma a averiguar se ambas seguiam as recomendações da 

arquitetura da informação. Para não ficar repetitivo, cada uma das bibliotecas 

escolhidas foi implementada com um software diferente, sendo eles o DSpace e o 

Greenstone. Buscou-se investigar se as bibliotecas digitais – BDM e ARCA – 

seguiam as recomendações de Morville e Rosenfeld (2006), possuindo os quatro 

elementos da arquitetura da informação: sistemas de organização, de rotulagem, de 

navegação e de busca. 

Na análise observou-se alguns pontos em comum entre a BDM e a ARCA, 

sendo o primeiro deles o fato de ambas apresentarem uma divisão do seu acervo 

em três comunidades. Na BDM a divisão se apresenta em forma de uma lista em 

ordem alfabética, sendo os itens Monografias de Especialização, Monografias de 

Graduação, e Trabalhos Avaliados por Banca Examinadora. A ARCA, por sua vez, 

faz a divisão em forma de um menu de navegação, sendo também três itens: 

Diretório Internacional de Organizações, Livros e Hemeroteca Eletrônica.  
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Passando para as recomendações da arquitetura da informação propostas 

por Morville e Rosenfeld (2006), observou-se alguns aspectos que divergem e 

convergem entre os objetos de estudo, como se apresenta a seguir.  

Nos sistemas de organização, foi investigado se as bibliotecas possuíam 

esquemas alfabético, cronológico e geográfico, estruturas hierárquicas, hipertextual 

e base relacional. Em relação ao esquema alfabético, observou-se que tanto a BDM 

quanto a ARCA o possuem, mesmo que de forma diferente. Na BDM os resultados 

das buscas podem ser apresentados em ordem alfabética, uma vez que seja 

previamente configurado, além de que nas navegações por autor, orientador, título, 

assunto e tipo de documento é possível selecionar uma letra ao efetuar a busca. Já 

na ARCA, somente os resultados das buscas são apresentados em ordem 

alfabética. Quanto os esquemas cronológico e geográfico, somente a BDM possui o 

primeiro, enquanto que só a ARCA possui o segundo. Passando para as estruturas, 

ambas as bibliotecas digitais as possuem, sendo bem semelhantes.  

A estrutura hierárquica é encontrada nos dois objetos de estudo nas barras de 

navegação, a diferença é que na BDM a barra de navegação se apresenta em todas 

as páginas, e na ARCA não. As outras estruturas, hipertextual e base-relacional, são 

encontradas igualmente nas duas bibliotecas digitais. 

Os sistemas de rotulagem e de busca também são encontrados de forma 

similar na BDM e na ARCA. Na rotulagem, ambas possuem a rotulagem textual, 

presente nos links e nos termos indexadores. Já na busca, ambas apresentam todos 

os tipos: por item conhecido, compreensiva, exploratória e por ideias abstratas. 

Passando para os sistemas de navegação, observou-se que assim como a 

estrutura hierárquica, ambas a possuem, sendo a diferença o fato de que na ARCA 

a barra de navegação não está presente em todas as páginas. A navegação global 

também está presente em ambos objetos de estudo, ainda que na ARCA a 

navegação global se modifica ao decorrer das páginas. Por fim, somente a BDM 

possui as navegações contextual e local. 

Assim, notou-se que tanto a BDM e a ARCA apresentam a maioria das 

características da arquitetura da informação. Entretanto, a ARCA poderia melhorar 

acrescentando as características não encontradas na análise: o esquema 

cronológico (sistemas de organização) e as navegações contextual e local (sistemas 
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de navegação). De forma a deixar as bibliotecas digitais mais semelhantes às 

bibliotecas tradicionais, uma espécie de serviço de referência poderia ser incluído 

nos software, funcionando como um intermédio entre os bibliotecários e os usuários. 

Tal serviço poderia ser em forma de chat, por exemplo, o que facilitaria o processo 

de busca por parte do usuário, além do fato destes poderem, também, sugerir 

termos de indexação para os documentos. Outro fator que poderia ser melhorado 

em ambos é a interface, de forma a deixá-la mais agradável, com uma navegação 

mais clara e intuitiva. 

As bibliotecas digitais estão cada vez mais se mostrando parte essencial da 

Biblioteconomia. Elas não surgiram para substituir as bibliotecas tradicionais, mas 

sim para ampliar o alcance das mesmas. Da mesma forma que os livros digitais não 

substituíram os livros impressos.  

No quesito da implementação, vários software existem para exercer essa 

função, cada um voltado para uma característica específica. O DSpace e o 

Greenstone, escolhidos para análise neste trabalho, se mostraram bastante eficazes 

naquilo que oferecem. Ambos possuem suas divergências, mas cada um consegue 

alcanças suas propostas.  

A grande dificuldade da pesquisa foi encontrar exemplos de bibliotecas 

digitais universitárias implementadas com o Greenstone. Isto porque, uma vez que a 

BDM é uma biblioteca digital universitária, uma comparação justa só seria feita se a 

outra biblioteca digital também o fosse. 

Com a ajuda da arquitetura da informação, cada vez mais as bibliotecas 

digitais estão com uma interface intuitiva, visando sempre a facilidade de utilização 

tanto por parte dos usuários, quanto dos bibliotecários e outros profissionais que a 

alimentam.  

Dessa forma, pode-se perceber que é de muita valia que uma biblioteca 

digital siga as diretrizes da arquitetura da informação, visando sempre a otimização 

de sua interface. Deste estudo, observou-se que mesmo que a BDM e a ARCA 

façam uso de grande parte das características da arquitetura da informação, suas 

interfaces ainda deixam a desejar, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. 

Estético, porque a aparência de ambas poderia receber um incremento maior, 

ficando visualmente mais agradável aos olhos. E funcional, levando-se em 
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consideração que os preceitos da arquitetura da informação, quais sejam: sistema 

de organização, sistema de rotulagem, sistema de navegação e sistema de busca, 

foram formulados para facilitar a organização da informação em ambiente web. No 

caso desta pesquisa, esse ambiente refere-se às bibliotecas digitais. 

A principal contribuição deste trabalho foi colocar em evidência a 

implementação de bibliotecas digitais com base nas heurísticas da arquitetura da 

informação, uma vez que são poucas as pesquisas com essa vertente 

Embora esta pesquisa tenha utilizado como objetos bibliotecas 

implementadas nos software Greenstone e Dspace um outro software comumente 

utilizado na implementação de bibliotecas digitais é o E-prints. Como sugestão de 

pesquisa futura, recomenda-se o estudo desse software sob a ótica da arquitetura 

da informação. 
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