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RESUMO Os repositórios digitais considerados como ambientes 

informacionais têm se tornado espaços potencializadores da 

produção científica das instituições. Para tanto, o investimento em 

tecnologias para a modelagem dos sistemas de informação torna-se 

fundamental, atrelada à representação das informações 

armazenadas e estruturadas nos mais variados padrões de 

metadados. Nesse sentido, este estudo destaca a importância da 

geração de informações consistentes por meio de metodologias e 

processos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, tais 

como a catalogação descritiva, que assegura a construção 

padronizada das formas de representação dos recursos 

informacionais. Realizou-se um estudo no Repositório Institucional 

da Universidade Federal de Sergipe - RIUFS - com o objetivo de 

destacar a relevância da construção de formas de representação por 

metadados nos ambientes digitais atualmente, na garantia de 

favorecer a busca e a recuperação de informações consistentes, 

confiáveis e significativas para o usuário final. Aponta-se que a 

partir do estabelecimento de normas, regras e esquemas de 

descrição para a construção padronizada da representação 

possibilitará a interoperabilidade entre ambientes e sistemas 

informacionais digitais. 

 

 

T
ra

b
al

h
o

s 
té

cn
ic

o
-c

ie
n

tí
fi

co
s 

    

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes Informacionais Digitais. Formas de Representação da 

Informação. Informação e Tecnologia. Metadados. 

Interoperabilidade. Repositórios Digitais. 

 

  

 

 

 

 



 

XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia,  
Documentação e Ciência da Informação 

Sistemas de Informação, Multiculturalidade e Inclusão Social 

Maceió, Alagoas, 07 a 10 de Agosto de 2011 

 

1 Introdução  

 

Considerando a diversidade de documentos disponibilizados nos mais variados ambientes 

informacionais, tem-se uma preocupação na modelagem e na construção de ambientes que 

reflitam ou garantam a confiabilidade nas camadas intangíveis dadas pela representação das 

informações, mais exatamente das informações que descrevem a forma e o conteúdo de um 

recurso para que apresentem interfaces amigáveis aos usuários nos processos de busca e de 

recuperação de informações. 

Nesse aspecto, um dos ambientes informacionais que se encontram e atuam potencialmente na 

disseminação de informações são os repositórios digitais, caracterizados como espaços de 

visibilidade científica atualmente. 

 

A expressão ‘repositórios digitais’, no contexto do acesso aberto, é 

empregada para denominar os vários tipos de aplicações de provedores de 

dados que são destinados ao gerenciamento de informação científica, 

constituindo-se, necessariamente, em vias alternativas de comunicação 

científica. (LEITE, 2009, p. 19). 

 

Para tanto, como forma de contribuir para a divulgação da produção científica e para 

maximizar a comunicação de sua instituição, a Universidade Federal de Sergipe – UFS – 

iniciou a implantação do seu repositório institucional, a partir do ano de 2009. 

O presente trabalho propõe um olhar para as formas de representação da informação, oriundas 

do processo de catalogação descritiva, da área de Biblioteconomia, na confecção de 

metadados para a modelagem do banco de dados dos sistemas digitais, pois se acredita que é a 

partir da catalogação dos dados que os ambientes informacionais atenderão satisfatoriamente 

os usuários naquilo que envolve a busca, o acesso e a recuperação de informações 

consistentes, significativas e confiáveis.  

Este estudo está pautado na experiência do Repositório Institucional da Universidade Federal 

de Sergipe ora nominado RIUFS, a fim de tecermos algumas reflexões e apontarmos a 

necessidade da construção padronizada de ambientes informacionais e o investimento nas 

camadas de representação das informações, norteados pelas regras, normas e esquemas de 

descrição para o estabelecimento da interoperabilidade entre ambientes e sistemas 

informacionais heterogêneos. 
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2 Formas de Representação da Informação como Delineadoras dos Repositórios Digitais  

 

A tarefa de representação é uma atividade que os seres humanos, por se tratarem de sujeitos 

cognitivos, realizam-na de forma espontânea e a todo o momento, uma vez que a estrutura do 

cérebro permite uma analogia com o sistema hipertexto à medida que o pensamento 

(complexo simbólico) é processado e disponibilizado na “teia” neural a exemplo de uma 

verdadeira rede cíclica
1
. 

A representação documentária acontece desde as primeiras tentativas de registro do 

conhecimento em suportes passíveis de armazenamento para posterior utilização. Nesse 

sentido, Castro (2002, p. 22) afirma que  

 

Desde que o homem começou a registrar suas descobertas e conquistas, 

desde os primitivos meios de comunicação quando foi possível registrar o 

pensamento em um suporte informacional, a necessidade e a preocupação 

em recuperar de alguma forma o que foi registrado e armazenado parece 

existir. 

 

A representação e a mediação do conhecimento são destacadas como os elementos-chave para 

acesso rápido à informação, necessidade que originou várias formas de organização da 

informação. A representação deve ser suficientemente rica sob o aspecto cognitivo e, ao 

mesmo tempo sintética para economizar a energia do usuário de uma maneira significativa. 

(MARCONDES, 2001). Deve ser levado em consideração o papel ativo do usuário (sujeitos 

cognitivos), que é o principal personagem que se apropriará da representação e fará uso do 

conhecimento registrado. 

Nesse sentido, McGarry (1999, p. 11) diz que “a informação deve ser ordenada, estruturada 

ou contida de alguma forma, senão permanecerá amorfa e inutilizável”, ou seja, a informação 

deve receber um tratamento que permita seu acesso para o uso, a preservação e a reutilização 

e se apresentar representada de alguma forma para que tenha sentido. 

No contexto atual das Tecnologias da Informação e Comunicação, tem-se a representação da 

informação por metadados, criados por humanos e o acesso aos recursos informacionais, 

realizados por sistemas/agentes especialistas das ferramentas de busca 

                                                           
1
 Rede cíclica nesta pesquisa é entendida como um processo mental, construído exatamente na instabilidade e 

na não-linearidade da construção da forma de representação da informação. 
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(intermediário/mediador), por exemplo, que realizam as buscas na Web, percorrendo bases de 

conhecimento pré-estabelecidas e/ou regras de inferências.  

No trabalho de informar, a representação é tão trivial que sua relevância é freqüentemente 

ignorada. E hoje, o aporte das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC - disponíveis 

no auxílio da construção de formas de representação, para uma diversidade de recursos nos 

mais variados suportes, remete a tarefa de representar a patamares de grande necessidade e ao 

mesmo tempo de invisibilidade. 

Nesse sentido, a representação da informação pode ser caracterizada por um processo dúplice 

que é constituído pelo desenvolvimento de uma operação e que resulta em um produto, a 

partir das etapas de catalogação e classificação.  

Nosso interesse de pesquisa está voltado para a análise do processo de catalogação e a 

construção do registro bibliográfico como elemento que agrega a representação de forma e 

conteúdo do recurso informacional na construção de metadados que comporão o catálogo em 

ambientes informacionais ou quaisquer dimensões. 

Dessa forma, pode-se elucidar que a representação da informação por meio dos metadados é 

considerada primordial no estabelecimento dos repositórios digitais e determinará a 

consistência das informações propiciando aos usuários melhores formas de acesso e 

recuperação dos recursos informacionais. 

A implantação dos repositórios digitais tem levado as instituições de pesquisa a pensar na 

importância do estabelecimento de políticas de informação institucionais e tem trazido 

benefícios incontestáveis à gerência da produção científica. Isto significa que as universidades 

e centros de pesquisa que aderirem ao movimento construindo os seus repositórios estarão 

promovendo maior acesso à informação científica. (LEITE, 2009). 

 

3 Repositório Institucional da UFS – RIUFS 

 

O repositório institucional da UFS foi pensado em 2009 com o objetivo de potencializar a 

produção científica/intelectual dos pesquisadores e docentes da universidade, a fim de 

participar do movimento de acesso livre à documentação científica disponível em rede. 

Vale destacar que o trabalho do RI passa por uma série de atualizações e direcionamentos 

com o intuito de disponibilizar a comunidade científica, a produção intelectual da 

universidade. 
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A operacionalização das atividades do Repositório Institucional apresenta, no presente 

momento, uma equipe responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e customização do 

ambiente junto à Biblioteca Central da UFS-BICEN, o Centro de Processamento de Dados-

CPD e o Núcleo de Ciência da Informação. Nesse sentido, se elucida a cooperação e 

colaboração efetivas do Núcleo de Ciência da Informação e BICEN para maximizar a 

visibilidade científica da universidade. 

De acordo com o estudo minucioso e sistematizado sobre os Repositórios Institucionais 

brasileiros, os quais adotam como formato de armazenamento de seus documentos o software 

DSpace, cujo padrão de descrição das informações está calcado no padrão de metadados 

Dublin Core (DC), iniciou-se a análise do Repositório Institucional da Universidade Federal 

de Sergipe – RIUFS – no que diz respeito à modelagem dos dados e também dos elementos 

descritivos (metadados) para a representação dos recursos informacionais. 

Num trabalho cooperativo e colaborativo foram estipuladas algumas mudanças no RIUFS no 

tocante às formas de descrição dos recursos informacionais por meio dos metadados, bem 

como a utilização de algumas técnicas de personalização das interfaces do repositório, a fim 

de potencializar as formas de busca e de recuperação de informações pelos usuários do 

sistema. 
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Figura 1: Interface de apresentação do RIUFS. 

Fonte: Disponível em: http://200.17.141.33:8080/. Acesso em: 20 mar. 2011. 

 

As formas de busca aos recursos informacionais podem ser realizadas pelas opções de 

assunto, título, autor e data de publicação em comunidades e nas coleções cadastradas no 

sistema, conforme figura 2. 
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               Figura 2: Formas de aceso ao recurso informacional. 

 

De acordo com a figura 3, na opção de busca por autor, por exemplo, o sistema apresenta os 

recursos informacionais por data de publicação, título, e ainda um resumo indicando o 

conteúdo da publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3: Forma de pesquisa pelo autor da publicação. 
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Vale destacar também que o RIUFS apresenta as opções de visualização do registro 

bibliográfico nas formas simples e completo. A figura 4 mostra a catalogação descritiva de 

um item em formato completo, pormenorizando os elementos de metadados descritivos do 

padrão Dublin Core. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Apresentação de um item bibliográfico em formato completo no padrão de metadados 

Dublin Core. 
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Pode-se ainda tecer alguns comentários sobre o sistema no que diz respeito aos arquivos do 

item bibliográfico, que contém informações do tipo descrição, o tamanho do arquivo na 

coleção, o formato de apresentação (texto, imagem etc.) e a opção ver-abrir e também voltar à 

opção mostrar item em formato simples. 

Outro fato levado em consideração é que até o presente momento, quando o sujeito construtor 

da representação descreve um recurso que contenha resumo (em língua portuguesa) e o 

elemento Abstract necessita fazê-lo manualmente, ou seja, inserir por meio de um sinal 

(_______) e digitar outro campo, influenciando na camada de apresentação, conforme pode 

ser visto na figura 5, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Elementos resumo e abstract na camada de apresentação. 

 

Nesse sentido, sublinha-se que o padrão de metadados Dublin Core devido sua flexibilidade 

aceita a inserção de novos elementos descritivos. Neste caso, o sujeito construtor da 

representação poderá inserir um novo elemento, por exemplo, Abstract, sem a necessidade de 

um trabalho manual, ou até mesmo um retrabalho.  
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4 Tendências Atuais dos Repositórios Digitais: à Guisa de Reflexões e Conclusões 

 

A descrição padronizada de um item bibliográfico é a parte fundamental para o 

funcionamento pleno do sistema, uma vez que informações bem descritas, pautadas em 

normas, códigos e esquemas de descrição garantirão a qualidade de informações consistentes 

e conseqüentemente facilitarão os processos de busca e de recuperação pelo usuário final. 

Ressalta-se que grande parte dos repositórios digitais têm sido construídos com base no 

padrão de metadados Dublin Core, um formato considerado simples para o agente construtor 

(catalogador) da representação do recurso informacional. Simples no sentido de oferecer 

elementos mínimos para a descrição e não necessitando da presença de um especialista, por 

exemplo, um bibliotecário catalogador. 

A contribuição dos processos e métodos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação pode 

auxiliar e otimizar a construção dos repositórios digitais, em especial por parte da catalogação 

descritiva, responsável pela manipulação dos dados bibliográficos no ambiente informacional. 

Assim, um fator preponderante pode ser a adoção de padrões de metadados advindos da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação, como por exemplo, o formato MARC 21 na 

modelagem dos sistemas digitais, pois neste caso exigirá a obrigatoriedade de regras e 

esquemas de descrições, o que resultará em representações completas, complexas e bem 

detalhadas, oportunizando melhores e maiores pontos de acesso aos recursos informacionais. 

Vale destacar ainda que a tendência dos ambientes e sistemas digitais atualmente é a 

valorização da interoperabilidade, ou seja, a capacidade de ambientes e sistemas heterogêneos 

compartilharem seus recursos. O elemento determinante para o estabelecimento da 

interoperabilidade entre sistemas distintos é a adoção de padrões de metadados.  

Diante dessa realidade, a questão predominante sobre os novos ambientes informacionais 

digitais gira em torno da interoperabilidade, pois não há como utilizar apenas um padrão de 

metadados para a representação de toda a informação disponível, a tendência é a coexistência 

dos diversos padrões de metadados.  

Portanto, as questões sobre a construção de representações consistentes e padronizadas se 

destacam nesse cenário, levando em consideração que a lógica descritiva define os metadados 

para a modelagem e a construção dos sistemas digitais onde a troca de informações 

consistentes será fundamental. 
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Consistency of Descriptive Information in Digital 

Repositories  

paths to interoperability 

               

 ABSTRACT: Digital repositories considered information environments have become spaces that increase 

scientific production institutions. For this, investment in technology for modeling information systems is 

fundamental, tied to the representation of information stored and structured in a variety of metadata standards. 

Thus, this study highlights the importance of generating information through consistent across processes and 

methodologies of Librarianship and Information Science, such as descriptive cataloging, which ensures the 

construction of standardized forms of representation of information resources. We conducted a study in the 

Institutional Repository of the Federal University of Sergipe-RIUFS, aiming to highlight the importance of 

building forms of representation of metadata in digital environments currently, securing support search and 

retrieval of consistent, reliable and meaningful to the end user. He points out that since the establishment of 

norms, rules and description schemes for building a standardized of the representation will enable 

interoperability between information environments and systems digital. 

 

KEYWORDS: Digital Information Environments Digital Repositories. Forms of Information Representation. 

Interoperability. Information and Technology. Metadata 
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