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RESUMO

Com base em levantamento teórico e pesquisa de campo quantitativa, onde pode-se
obter amostra de 162 questionários respondidos, por bibliotecários ativos e inscritos
no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) e Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB), apresenta-se a importância e papel atribuído as linguagens
de marcação em especial a eXtensible Markup Language (XML), para organizar,
descrever, representar e interoperar dados de conteúdos digitais em repositórios e
bibliotecas digitais, além de expor as percepções do profissional bibliotecário no que
se refere as atividades processuais que envolvem a manipulação de conteúdos
digitais; onde pode-se concluir que 40%, afirmam ter trabalhado com linguagens de
marcação, sendo 24% com a linguagem XML, o que confirma que, a percepção do
bibliotecário na contemporaneidade visa o crescimento e expansão da área com
auxílio da gestão de tecnologias, que facilitam e transformam o processamento
técnico e os objetos de trabalho, deixando claro a importância do XML para a
Biblioteconomia e a Ciência da Informação, como ferramenta facilitadora e
inovadora.

Palavras-Chave: Biblioteconomia; Linguagem de Marcação; XML (eXtensible
Markup Language); Gestão da Informação Digital; Biblioteca Digital; Repositório
Digital; Cientista da Informação.
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ABSTRACT

Based on theoretical research and quantitative field research, where one can get
sample of 162 responses, by active librarians and registered with the Conselho
Regional de Biblioteconomia (CRB) and the Conselho Federal de Biblioteconomia
(CFB), presents the importance and role assigned markup languages especially the
eXtensible markup Language (XML), to organize, describe, represent and
interoperate data digital content in repositories and digital libraries, in addition to
exposing the perceptions of professional librarian regarding the procedural activities
involve the manipulation of digital content; where it can be concluded that 40% say
they have been working with markup languages, and 24% with the XML language,
which confirms that the perception of the librarian in the contemporary aims at growth
and expansion of the area with the help of management technologies, that facilitate
and transform the technical processing and objects of work, making clear the
importance of XML for Library and Information Science, as a facilitator and innovative
tool.

Keywords: Librarianship; Markup Language; XML (eXtensible Markup Language);
Digital Information Management; Digital Library; Digital Repository; Information
Scientist.
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1 INTRODUÇÃO
s linguagens de marcação apareceram recentemente no mercado
brasileiro

contemporâneo

como

ferramenta

para

representar,

intercambiar e manipular objetos digitais disponíveis na World Wilde
Web (www), seu uso para o mercado informacional digital vem se expandindo
bastante nos últimos anos e vem demonstrando um grande impulso facilitador para a
recuperação, captação e disseminação da informação.

A linguagem de marcação XML (eXtensible Markup Language) é um método
utilizado para ampliar a democratização ao acesso à informação possibilitando a
construção semântica dos dados (ou metadados) disponibilizados na web. Para
compreender a dinâmica dessa forma de linguagem é necessário entendê-la sob a
perspectiva de sua construção e evolução, tema que foi abordado nos capítulos 4
Breve histórico das linguagens de marcação e 5 A linguagem XML, com seus sub
capítulos, 5.1 Definições da Linguagem de Marcação XML, 5.2 Entendendo o Uso
da Linguagem de Marcação XML, 5.3 Aplicações da Linguagem XML em Conteúdos
Informacionais e 5.4 Aplicações da Linguagem XML na Web.

Nesse cenário contemporâneo, as bibliotecas, os repositórios e o próprio
bibliotecário, passam a ter papel fundamental, pois o progresso das linguagens de
marcação na web também remete ao processo de democratização da informação.
Portanto, o papel do bibliotecário se constrói perante a sociedade da informação ao
coletar,

tratar

e

disseminar

informações,

tarefas

essas,

cruciais

para

o

desenvolvimento e enriquecimento das transferências de dados. Em outras palavras,
o bibliotecário torna-se um dos profissionais mais qualificados para tratar e
disseminar dados de forma a atender as demandas informacionais dos usuários da
era digital; tais fundamentos podem ser vistos no capítulo 6 Repositórios e
bibliotecas digitais, com seus sub capítulos, 6.1 Definições das Bibliotecas e
Repositórios da Era Digital, 6.2 Organização e Representação da Informação em
Ambientes Digitais: Perspectivas da Web Semântica e 6.3 Ciclo Documentário e
Processamento Técnico em Bibliotecas nos Ambientes Digitais versus Bibliotecas
Físicas.
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Assim sendo, neste trabalho documenta-se com base em fundamentação
teórica, desde o princípio da evolução das linguagens de marcação até a criação e
utilização da linguagem XML, seus conceitos e definições, como também seu uso
em bibliotecas e repositórios digitais ao apresentar o conceito de ciclo documentário
referente às bibliotecas físicas, pois os diferentes tipos de suporte das informações
mudam drasticamente o papel dos bibliotecários enquanto cientistas da informação
e manipuladores de dados digitais.

Foram também utilizados dados, levantados através de pesquisa de campo
com base em questionário digital com o objetivo de analisar a percepção e as
contribuições profissionais do bibliotecário nas atividades de processamento de
objetos digitais a fim de comprovar se o mesmo está preparado para lidar com as
linguagens de marcação em especial a XML, fugindo do tradicional mundo da
linguagem documentária de representação de informação. Estas informações são
descritas no capítulo 7 O Bibliotecário e a Linguagem XML, e seus sub capítulos, 7.1
Análise de Dados da Pesquisa de Campo e 7.2 A importância do XML para a
Biblioteconomia e a Ciência da Informação.

Enfim, o principal questionamento levantado e que contempla os objetivos
desta pesquisa é: Qual a percepção dos bibliotecários sobre a importância e uso das
linguagens de marcação, especificamente o XML (eXtensible Markup Language) nas
atividades de organização, representação, interoperabilidade e recuperação da
informação no ambiente digital?
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho de conclusão de curso serão considerados
conforme tópicos a seguir.

2.1 Objetivo Geral
Apresentar conceitos e aplicações das linguagens de marcação, bibliotecas,
repositórios digitais, e a percepção dos bibliotecários acerca da importância e o
papel atribuído às linguagens de marcação, especificamente o eXtensible Markup
Language (XML) como forma de representação da informação digital na
contemporaneidade.

2.2 Objetivos Específicos
 Apresentar as linguagens de marcação e seus usos e aplicações em
bibliotecas

e

repositórios

digitais,

tendo

o

bibliotecário

como

processador e mediador no que se refere ao tratamento técnico de
objetos digitais;
 Apresentar a importância e papel atribuído as linguagens de marcação
em especial a eXtensible Markup Language (XML), para organizar,
descrever, representar e interoperar dados de conteúdos digitais;
 Indicar com base em pesquisa de campo, a percepção e as
contribuições

profissionais

do

processamento de objetos digitais.

bibliotecário

nas

atividades

de
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3 METODOLOGIA

O percurso metodológico divide-se em duas fases: a fundamentação teórica e
o levantamento dos dados e por último a análise dos resultados obtidos com base
em pesquisa de campo, conforme descrito a seguir.

3.1 Fundamentação Teórica e Levantamento de Dados

A

metodologia

aplicada

neste

trabalho

tem

como

característica

o

levantamento bibliográfico por meio de publicações em livros, artigos, sites, blogs,
teses e dissertações, materiais de eventos e manuais descritivos.
O levantamento aconteceu, através de buscas com termos livres em diversas
bibliotecas digitais de universidades que possuem cursos nas áreas tanto da
biblioteconomia, quanto da tecnologia da informação, tais como Universidade
Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas), Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade Estadual
Paulista (UNESP) e Fundação e Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP). Base de dados científicas, tais como a Scientific Eletronic Library Online
(SciELO) e base de dados referencial de artigos de periódicos em ciência da
informação (BRAPCI), consultas também foram realizadas na Library of Congress.

Ainda em relação à fundamentação teórica foram pesquisadas matérias
disponíveis no site da SECIN, que realiza seminários em ciência da informação,
notícias no site Oswaldo F Almeida Jr (OFAJ), materiais e apostilas de cursos
disponíveis em meio digital e por fim manuais descritos disponíveis na W3
Consortium (W3C) e National Center for Biotechnology Information (NCBI).
Realizou-se fichamentos da maioria das bibliografias levantadas para priorizar
os pontos mais relevantes ao teor deste trabalho de conclusão de curso e assim
poder extrair conteúdo pertinente a pesquisa descrita no trabalho.
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Outra etapa importante da metodologia foi à consulta em ferramentas
autorizadas para normalização, tais como: normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT); NBR 10520 - Citação, NBR 14724 - Trabalhos
Acadêmicos, NBR 6023 - Referência, NBR – 6024 Numeração Progressiva, NBR
6027 - Sumário e NBR 6028 - Resumo e Normas de Apresentação Tabular do IBGE.

3.2 Pesquisa de Campo
Foi realizada, pesquisa de campo para atingir o objetivo de apresentar a
percepção dos bibliotecários acerca da importância e o papel atribuído às
linguagens de marcação, especificamente o eXtensible Markup Language (XML)
como forma de representação da informação digital na contemporaneidade; onde a
meta foi a coleta de dados de uma amostra representativa, de quantos bibliotecários
ativos conhecem e/ou fazem ou fizeram uso da linguagem de marcação XML em
sua profissão.1

O levantamento dos dados foi feito através da técnica do questionário
(Apêndice 1 - Modelo de questionário utilizado), onde a partir do universo de 18.374
bibliotecários inscritos e ativos no Brasil (Anexo 1 – Suporte de Dados de Pesquisa
de Campo, figura 18), se propôs extrair uma amostra probabilística simples, onde há
uma igual probabilidade diferente de zero, de cada elemento da população ser
escolhido, representando então uma escolha aleatório dos elementos que farão
parte da amostra.2

Apesar da população representar um número relativamente grande; a escolha
dessa tipologia de amostra se deu pela metodologia da aplicação da pesquisa, cuja
foi realizada através da ferramenta de coleta de dados “gerador de formulários” do
Google Drive, um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem,
que possibilita o acesso aos documentos de qualquer lugar e em qualquer
dispositivo, sendo então uma pesquisa 100% digital, entregue via email e publicada

1

Trata-se bibliotecários ativos, como bibliotecários inscritos e ativos no Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB) e portanto atuantes dentro da profissão, ou seja, profissionais formados com
número de CRB válido/ativo.
2 Para averiguar inscritos e ativos por estados do Brasil e total, ver figura 18, do Anexo 1 - Suporte de
dados de Pesquisa de Campo.
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em redes sociais; o que tornou a pesquisa em si uma investigação não mediada,
ficando a critério dos respondentes a compreensão e efetiva participação da mesma.
Para minimizar falhas o questionário foi estruturado, contendo perguntas que não
poderiam ser modificadas, dentre elas foram escolhidas perguntas fechadas,
dicotômicas e encadeadas.

A análise de dados foi tabulada e replicada do capítulo 8.1 Análise de dados
da Pesquisa de Campo.
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4 BREVE HISTÓRICO DAS LINGUAGENS DE MARCAÇÃO
Como o conteúdo deste TCC trabalha com uma forma de linguagem faz-se
necessário apresentar de forma geral o que consiste tal termo. A linguagem está
diretamente ligada com a língua e seus sistemas de signos que transcorrem das
interações humanas com o mundo, ou seja, “pode-se afirmar, então, que o homem é
um inventor de signos e por meio deles acessa o mundo a sua volta. A todo o
instante nos encontramos em processos de codificação [...] ou decodificação [...]”.
(MELO; BRÄSCHER, 2011, p. 25)
A codificação representa o cunho central deste trabalho, pois abrange
praticamente a definição de linguagem de marcação, e pode ser definida como:
“representação de ideias expressas em linguagem natural, por intermédio de
símbolos expressos pertencentes a uma linguagem artificial, isto é, uma linguagem
documentária”. E decodificação representa: “Ato ou efeito de transformar a
informação em um formato (origem) para outro formato final (destino)”. (CUNHA;
CALVALCATI, 2008, p. 88-89, 114)
Pierre Lévy (2001, p. 76) também discorre sobre o assunto da linguagem
humana, incutindo as questões da palavra e da memória de forma eficaz quando diz
que: “Se a humanidade construiu outros tempos, mais rápidos, [...] que os das
plantas e animais, é porque dispõem deste extraordinário instrumento de memória e
de propagação das representações que é a linguagem”.
No entanto as linguagens verbais ou não-verbais ampliaram seus sistemas
semióticos de uma linguagem natural para uma artificial, dentre elas as linguagens
documentárias e também as linguagens de sistemas computadorizados, onde se faz
necessária para uma era que vive na virtualização da linguagem. (MELO;
BRÄSCHER, 2011, p. 39).
Se tratando da virtualização, Lévy (1996, p. 71) aponta 3 processos que
fizeram emergir a raça humana: o desenvolvimento das linguagens, a multiplicação
das técnicas e a complexificação das instituições, onde o segundo o autor:
A linguagem, em primeiro lugar, virtualiza um “tempo real” que mantém aquilo
que está vivo prisioneiro do aqui e agora. Com isso, ela inaugura o passado,
o futuro e, no geral, o Tempo como um reino em si, uma extensão provida de
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sua própria consistência. A partir da invenção da linguagem, nós, humanos,
passamos a habitar um espaço virtual, o fluxo temporal tomado como um
todo, que o imediato presente atualiza apenas parcialmente, fugazmente. Nós
existimos.

Ou seja, Pierre Lévy (2001, p. 107) aborda que as linguagens de informática
tornaram-se ponto central do mundo contemporâneo, seguindo uma retroação
positiva onde estas linguagens são mais acessíveis a compreensão humana
imediata e geradores de programas e sistemas, onde a tarefa do usuário torna-se
mais sintética, lógica e conceitual. O autor ainda finaliza sua contemplação com a
seguinte frase:
[...] As tarefas de codificação, o contato com o grão e a textura da “matéria
informática” naquilo que ela tem de contingente, afastam-se pouco a pouco,
exatamente como nas outras atividades relacionadas a composição. A
programação declarativa, o acesso associativo [...] aos dados armazenados
na memória, linguagens fundadas na lógica ou usando modos até hoje
inéditos de representação dos conhecimentos, todas estas novidades
introduzidas pela inteligência artificial contêm, em potencial, uma modificação
na informática [...]

Portanto, as linguagens artificiais são elaboradas de acordo com regras préestabelecidas e que tendem a se adaptar a necessidades específicas, são em
resumo, linguagens simbólicas ou expressas em pseudocódigos. Estas linguagens
também são chamadas de linguagens de alto nível ou de máquina, pois permitem
aos programadores efetuarem muitas instruções de “máquina” com uma única
declaração de alto nível. Esses tipos de linguagem se contrapõem a linguagem
natural que é formada por uniões de sinais (ou signos) e são facilmente
reconhecidas pelo homem. (CUNHA; CALVALCATI, 2008, p. 225-227)
Enfim, são estas definições básicas de linguagem que trazem à tona o
significado histórico das linguagens, chamadas “de marcação”.
As linguagens de marcação – markup language – só puderam existir a partir
da invenção dos primeiros computadores que ocorreu em meados da década de 70.
Estes primeiros computadores eram usados basicamente para processar dados e
fazer cálculos, o nível de abstração na interação com as máquinas era baixo demais
para a maioria das pessoas; sua utilização era quase que restrita a laboratórios de
tecnologia, porém, com a evolução das capacidades das máquinas e a inserção da
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world wide web; onde sua evolução pode ser vista na figura 1, que segundo Cunha e
Cavalcanti (2008, p. 379) representa a “técnica que utiliza a rede, especialmente a
www [world wide web], para transmitir informações”.
Figura 1 – Evolução histórica da web.3

Fonte: LUZ, Lyvia. 2012, não paginado.4

Um novo panorama de oportunidades se abriu; a internet mudou a forma e
uso dos microcomputadores, ou seja, a maior contribuição visível dos computadores
está em sua utilização como ferramentas de armazenamento, organização,
recuperação e intercâmbio de informações entre pessoas, empresas e até entre
programas. (BAX, 2001, p. 32)

Contudo, para situar a evolução que trouxe a linguagem de marcação XML, é
necessário entender suas predecessoras e o que efetivamente representa uma
linguagem de marcação. Estas linguagens permitem a construção de padrões
públicos e abertos que estão sendo criados para se tentarem maiores avanços no
3

Já está em voga também a Web 3.0, conhecida por Web Semântica, a ideia surgiu por volta de
2007. Enquanto a Web 2.0 utiliza a internet para conectar pessoas, a Web 3.0 servirá para conectar
informações. Para mais detalhes veja capítulo 6.2 Organização e Representação da Informação em
Ambientes Digitais: Perspectivas da Web Semântica.
4 Disponível em: <http://owebnauta.wordpress.com/2012/10/01/evolucao-da-web/>.
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tratamento da informação; elas minimizam o problema da transferência de um
formato de representação para outro e liberam a informação das tecnologias de
informação proprietárias. (BAX, 2001, p. 32)
Já Cunha e Cavalcanti (2008, p. 226) descrevem a linguagem de marcação
de texto no sentido mais técnico, como:
[...] linguagem de computador utilizada para codificações de textos para a
construção de documentos hipertexto consultado da Rede. Baseia-se na
inserção de códigos especiais para marcar determinadas características,
p.ex.: parágrafo, título, código de programa e hiperligação a outro documento.
As linguagens mais comuns são Standard Generalized Markup Language e a
Hipertext. Markup Language, MARCXML [Machine Readable Cataloging
Record in XML] e Metadata Object Description Schema.

Após a World Wide Web Consortium3 (também conhecida como W3C ou W3
Consortium), criadora da plataforma web, que nasceu como serviço público em
1991, ter iniciado seu projeto, a preocupação com a transferência e manipulação de
dados na internet foi um de seus objetivos principais, para isso foi inserido na web a
linguagem de marcação Standard Generalized Markup Language (SGML) que é um
padrão internacional, não proprietário e de código aberto, utilizado para troca
eletrônica de dados, podendo ser utilizada por diferentes sistemas informatizados.
Um dos objetivos do SGML foi de garantir que documentos codificados de acordo
com suas regras pudessem ser transportados de um ambiente de hardware e
software para outro, sem perda de informação. (ALMEIDA, 2002, p. 6)
É a partir da linguagem SGML que se originou as linguagens que são
possíveis ver hoje em dia. Uma das duas linguagens de marcação derivadas desta
tecnologia são as linguagens Hypertext Markup Language (HTML) e XML, que tem
por base as seguintes definições:
HTML é o Hypertext Markup Language [...] e consiste de uma aplicação
específica do SGML utilizada na Internet. O HTML define um tipo de
documento simples, com marcações fixas projetadas para uma classe de
relatórios técnicos de uso comum em escritórios, como, por exemplo,
cabeçalhos, parágrafos, listas, ilustrações e algumas possibilidades para
hipertexto e multimídia. (ALMEIDA, 2002, p. 7)

XML ou Extended [eXtensible] Markup Language é uma versão abreviada do
SGML, que possibilita ao autor especificar a forma dos dados no documento,
além de permitir definições semânticas. Um arquivo eletrônico XML pode
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conter, simultaneamente, dados e a descrição da estrutura do documento,
através do DTD-Data Type Definitions (gramáticas que conferem estrutura ao
documento XML). O XML obtém benefícios omitindo as partes mais
complexas e menos utilizadas do SGML. (ALMEIDA, 2002, p. 7)

O XML então é uma linguagem derivada do SGML e foi idealizada por Jon
Bosak, engenheiro da Sun Microsystems, Bosak era conhecedor e usuário da SGML
e apresentou ao W3 Consortium, fundado por Berners-Lee em 1994, sua ideia de
explorar o SGML em aplicações voltadas para Internet. Em 1996, foi criado o XML,
inicialmente como uma versão simplificada do SGML, e, em fevereiro de 1998, o
XML tornou-se uma especificação formal, reconhecida pelo W3 Consortium.
(ALMEIDA, 2002, p. 7)

É possível também atualmente aplicar na web a linguagem chamada de
eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML), que representa uma linguagem
que começou como uma reformulação do HTML usando XML, portanto
representando também uma linguagem XML5.
Por mais complexo que pareça, essas linguagens vêm evoluindo conforme as
necessidades de mercado e juntamente com a democratização da informação, pois
não basta somente distribuir gratuitamente as informações textuais na web, mas
disponibiliza-las de forma que todos possam visualiza-las. Para isso é necessário
todo este “suporte tecnológico” de padrão internacional por trás das páginas da web
em bibliotecas digitais, repositórios, artigos científicos digitais e etc. Tanto a
linguagem HTML, quanto a XML sofrem atualizações e reformulações conforme
seguem as evoluções digitais como pode ser visto na figura 2.

5

O XHTML, é uma reformulação da linguagem de marcação HTML, baseada em XML; combina as
tags de marcação HTML com regras da XML.
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Figura 2 – Evolução das linguagens de marcação.6

Fonte: SILVA, Lyrene Fernandes da; SILVA, Gabriela Simões da. 2010, não paginado.7

Em um breve resumo histórico, temos os seguintes elos, primeiro a invenção
do computador até chegar aos microcomputadores pessoais onde era possível tratar
e

armazenar

dados,

depois

a

internet

(web)

inserida

“dentro”

destes

microcomputadores, onde é possível transmitir dados e que a partir daí vieram as
necessidades de padrões de transferências de dados codificados que representam
as linguagens SGML, HTML e XML, dentre outras.

Nos próximos capítulos serão abordados mais profundamente essa
linguagem criada artificialmente pelo homem, a fim de, aprimorar não só o
armazenamento e recuperação da informação em meio digital, mas também
aperfeiçoar a comunicação legível entre máquinas e homem através da linguagem
de marcação XML o que envolve diretamente as atividades do profissional
bibliotecário.

6
7

A partir de 2010 já pode-se contar com o surgimento do HTML 5.
Disponível em:
<http://www.metropoledigital.ufrn.br/aulas_avancado/web/disciplinas/autoria_web/aula_04.html>.

23

5 A LINGUAGEM XML
No capítulo anterior foi possível avaliar conceitos básicos de linguagem de
marcação. Este capítulo aprofunda-se na linguagem de marcação XML e no
significado e representação das linguagens de marcação.

5.1 Definições da Linguagem de Marcação XML
As linguagens de marcação – markup languages, possuem esta nomeação
porque, literalmente marcam o conteúdo textual de objetos digitais através de
etiquetas chamadas tags.8 Esse tipo de marcação é também conhecida como
marcação descritiva, já que definem o início e o fim do texto marcado como unidade
ou elemento de informação. Desta forma é possível tratar cada unidade de
informação como um objeto (ou entidade) ao qual se pode atribuir características
específicas, o que possibilita maior estruturação da informação. (BAX, 2001, p. 34)
Ou seja, a linguagem de marcação é um conjunto de códigos que podem ser
aplicados a dados textuais para serem lidos por computadores. O HTML é uma
linguagem de marcação para organizar e formatar um website, já o XML tem o
mesmo conceito, mas para padronizar uma sequência de dados com o objetivo de
organizar, separar o conteúdo e integrá-lo com outras linguagens. (PEREIRA, 2009,
p. 1)
O XML também pode ser conceituado como:
[...] é uma linguagem de marcação recomendada pela W3C para a criação de
documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos,
banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem XML é classificada como
extensível porque permite definir os elementos de marcação. (PEREIRA
2009, p.1)

Como extensível, pode-se dizer que a linguagem é flexível e não se restringe
a um predeterminado conjunto de etiquetas (as chamadas tags) ou comandos. Com
a linguagem XML, pode-se criar as etiquetas que se deseja para descrever o seu
conteúdo textual. (MAIVALD; PALMER, 2008, p. 2, tradução minha)

8

Também são chamadas de linguagens de “marca”.
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Sua principal característica é a criação de uma sintaxe básica que pode ser
utilizada para compartilhar informações entre diferentes computadores e aplicações
que, quando combinado com outros padrões, defini o conteúdo de um documento
separadamente de seu formato, tornando simples para reutilizar o código em outras
aplicações para diferentes propósitos. Portanto, uma das suas principais
características é sua portabilidade. (PEREIRA, 2009, p. 1)

Tendo em vista estas definições da linguagem de marcação XML, já é
possível então apresentar como é efetivamente feito seu uso.

5.2 Entendendo o Uso da Linguagem de Marcação XML
Como já dito, as regras básicas de construção do XML é a abertura e
fechamento de tags, ou seja, toda a tag é construída dentro de colchetes angulares
que vulgarmente representam o sinal de maior e menor, são eles:

< >, e dentro

destes sinais o título da tag escolhida, a tag que abre sempre fica entre colchetes

/

angulares e a que fecha é a cópia da tag que abre acrescida de uma barra ,
conforme demonstrado na figura 3:
Figura 3 – Construção de tag básica em XML.

Fonte: MAIVALD, James. J.; PALMER, Cathy. 2008, p. 2.
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Já os atributos das tags tem como regra a inserção do sinal de igual
acrescido de aspas

=

“ ” , ‘ ’ (simples ou dupla) com a inserção do título do

atributo dentro das aspas; exemplo: 9

<tag tipo=”atributo”>texto</tag>
É importante salientar que o XML não permite tags vazias, sempre que
houver a construção de uma tag é necessário que possua um texto descritivo para
inseri-la, caso contrário seu uso se faz desnecessário.
Para compreender o uso da linguagem de marcação em um texto é necessário
entender alguns dos termos básicos que compõem toda a estrutura do documento
XML que serão descritos a seguir conforme Maivald e Palmer (2008. p. 19-22,
tradução minha)
 ELEMENTO:
São as tags criadas pelo autor do documento, para descrever o texto que será
marcado para criar uma identificação para aquele conteúdo. Exemplo da marcação
de um título de uma seção de um artigo:

<title>Introdução</title>
 ATRIBUTO:
Um atributo não existe sozinho, ele pode ou não acompanhar um elemento, ou seja,
é possível criar um elemento com atributo. Estes atributos vão fornecer valores para
ajudar a descrever de forma mais concisa um elemento. Exemplo de elemento de
uma seção com atributo com o tipo introdução:

<sec sec-type=”introduction”><title>Introdução</title></sec>
9

Exemplos de tagueamento baseados na Journal Publishing Tag Set Tag Library, versão 3.0 de
novembro de 2008, de autoria das entidades, National Center for Biotechnology Information (NCBI)
e National Library of Medicine (NLM), disponíveis no link: <http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/taglibrary/3.0/index.html>
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A tag de seção sem o atributo, ficaria da seguinte forma:

<sec><title>Introdução</title></sec>
 ENTIDADE:
Representam aqueles caracteres especiais, que não são descritos facilmente no
teclado do computador como por exemplo o sinal de maior ou igual. Entretanto,
existem códigos que são interpretados pelas máquinas que representam estas
entidades, para o sinal de maior ou igual a entidade hexadecimal (o tipo de
codificação, decimal, hexadecimal e etc, vai depender da estrutura estabelecida
anteriormente pelo criador do documento) seria:

&#x2265;

possível ver algumas outras entidades e seus códigos:

Figura 4 - Quadro de entidades.

Fonte: SCIELO. 2014, não paginado.

Na figura 4 é
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 ELEMENTOS DENTRO DE ELEMENTOS
São extremamente comuns os elementos estarem uns dentro dos outros, nestes
casos, é possível encontrar na literatura termos como elementos pai e elementos
filho, no entanto a regra é simples. Por exemplo, se pretende-se construir um campo
para a inserção do nome de um autor, pode-se ter vários elementos para descrevêlos, pois, este autor pode fazer parte de um grupo de autores e seus nomes
possuem prenomes e sobrenomes:

<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname>Postalli</surname>
<given-names>Renata</givennames>
</name>
<role>pesquisadora</role>
</contrib>
....outros autores
</contrib-group>
Em

contrib-group,

deve-se interpretar como grupo de contribuição

intelectual, ou seja, todos os autores de um determinado documento, depois por

contrib, a identificação de um dos contribuidores do tipo autor (poderia ser editor,
compilador e etc.), seguido da tag de
que por sua vez é divido por

name

que irá descrever todo o seu nome

surname, sendo o sobrenome e given-names

representando os primeiros nomes ou prenomes. Ainda foi possível identificar a
função ou cargo deste autor com a tag role.
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 PARSER:
O Parser é um programa criado para validar o tagueamento descrito no
documento, ele vai autenticar se as tags estão bem construídas, apontando
possíveis erros básicos de estrutura, como por exemplo um tag que foi aberta mas
não foi fechada. Esta ferramenta está diretamente ligada com as DTD’s e Schemas
que serão descritas no capítulo 5.4. Aplicações da Linguagem XML na Web.
 CDATA:
É uma tag usada quando o texto possui muitas entidades (principalmente aquelas
que fazem parte da construção das tags em si, como o sinal de menor (<) e sinal de
maior (>), cuja o sistema pode entender como uma tag (colchetes angulares) que
dificilmente serão interpretadas somente como texto. A inserção desta tag exclui a
informação marcada pelo parser liberando o documento como válido. Como por
exemplo, é possível ter em uma frase o seguinte:

No conteúdo descrito o x < que -1.
Este sinal de menor

< será interpretado como o início da abertura de uma tag, mas

ele simplesmente representa o sinal de menor. Para tanto é aconselhável fazer a
substituição por uma entidade codificada.10

Enfim, para o uso da marcação em XML em documentos textuais, é
necessário ter noções básicas destes termos citados anteriormente. Bax (2001, p.
34) trata desta identificação de texto com a seguinte frase:
[...] esse paradigma permite tratar cada unidade de informação como um
objeto (ou entidade) ao qual se pode atribuir características específicas, o que
possibilita maior estruturação da informação. De um monte de caracteres
estáticos, dispostos em uma página à espera de uma interpretação humana
(o computador está longe de entender texto livre), a informação passa a
poder ser interpretada e tratada automaticamente por computador. Os dados
se transformam em objetos qualificados com atributos. Tem-se então a

10

São proibidos os usos de 3 entidades na construção do XML, o sinal de maior > o sinal de menor <
e o caractere “e comercial” &, pois elas são facilmente interpretadas como etiquetas de marcação,
e o “e comercial” pois é o início de toda a codificação de entidade, exemplo: &#x2265;
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possibilidade de reutilização automatizada da informação; pode-se mais
facilmente compartilhá-la com outros usuários; organizá-la em bancos de
dados e realizar pesquisas automáticas.

Em resumo, o autor coloca o XML como uma ferramenta inteligente que
interpreta o texto (agora marcado, representando um objeto digital), facilitando a
identificação textual e a interoperabilidade do objeto digital, que passou de estático a
um conjunto de metadados que podem ser compartilhados. Todavia, é importante
salientar que o XML ou qualquer outra linguagem de marcação ainda não possui a
qualidade de identificação de conteúdo informacional, esta interpretação ainda
depende do manuseio humano, ou seja, se num texto for marcado uma informação
de título como autor, ou no campo sobrenome foi marcado o nome não existirá
validação que irá interpretar este erro.

Para tanto é necessário observar como é realizado a aplicação destes
elementos mencionados bem como os conteúdos marcados, para compreender a
linguagem XML em um panorama geral, e pode ser visto no próximo capítulo.

5.3 Aplicações da Linguagem XML em Conteúdos Informacionais

Neste capítulo será demonstrado de forma prática partes da marcação de um
artigo da revista Jornal Brasileiro de Pneumologia, volume 39, número 4, como
forma de demonstrar algumas das regras de uso descritas no capítulo anterior da
linguagem XML.11

A figura 5 demonstra o formato XML da parte de um resumo do artigo

11

O exemplo foi extraído com base na DTD - Document Type Definition, e Schema, 2013-2014, da
Biblioteca Digital Scientific Eletronic Library Online (SciELO).
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Figura 5 – Resumo de artigo em XML

Fonte: SCIELO. 2013, não paginado.

O original em PDF é da seguinte forma, conforme figura 6:
Figura 6 – PDF de artigo (resumo).

Fonte: SCIELO. 2013, p. 447.

Outro exemplo interessante é a linguagem XML de uma tabela. A figura 7 a
seguir, representa parte de uma tabela com tagueamento em XML:
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Figura 7 – Tabela de artigo em XML.

Fonte: SCIELO. 2013, não paginado.

A figura 8 demonstra a mesma tabela em formato original em PDF:
Figura 8 - PDF de artigo (tabela).

Fonte: SCIELO. 2013, p. 450.
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O que pode ser visto nas figuras 5, 6, 7 e 8 são como os dados “brutos”
originais, transformam-se em objetos digitais com sintaxes, ou seja, marcados na
estrutura XML, baseados numa DTD ou Schema. Nota-se, que os conteúdos
textuais são inseridos dentro de estruturas que criarão a mesma visualização
semântica dentro de uma plataforma web.
5.4 Aplicações da Linguagem XML na Web
Para entender a aplicação dos documentos em XML na web, é necessário
descrever ainda alguns conceitos de extrema importância que são a Document Type
Definition (DTD), XML Schema Definition (XSD) e o Extensible Stylesheet Language
(XSL) que representam as seguintes apreciações:
 DTD ou Document Type Definition
Segundo Modesto (2007, não paginado), a DTD, define como deve ser
construído um arquivo XML a partir de uma gramática formal. Sua estrutura é a de
uma base hierárquica, detalhando quais elementos podem ser usados e onde eles
podem ser aplicados. Também estabelece o tipo de relacionamento que um
elemento possui com outros, indicando todas as partes, obrigatórias e opcionais,
que o documento deve seguir ao ser criado. Bax (2001, p. 36) complementa a
raciocínio deste autor e ainda coloca que: “Um DTD acompanha o documento para
onde ele for e pode ser usado para validá-lo, verificando que o conteúdo está bem
formado de acordo com as regras do DTD”. (É possível ver um modelo no ANEXO 3
– Modelo de DTD, figuras 19 e 20)
 XSD - XML Schema Definition (ou XML Schema)
O XML Schema e a DTD são duas formas distintas de fazer a mesma coisa:
descrever as definições de um XML. Entende-se por definições, a estrutura do XML,
ou seja, quais são seus elementos e atributos correspondentes, qual é a hierarquia
desses elementos e ainda o que cada elemento e atributo pode conter. Existem hoje
estas duas formas diferentes de definir a mesma coisa pela história do XML. A DTD
é a forma original de definição do XML, ou seja, quando o XML foi criado pensou-se
na DTD como forma de armazenar as definições dos elementos de um XML. Com o
passar do tempo percebeu-se algumas limitações nessa forma DTD e então criaram
outra forma para armazenar as definições que é o XSD ou XML Schema.
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(ROMANO, 2006, não paginado). (É possível ver um modelo no ANEXO 4 – Modelo
de Schema, figura 21)
 XSL - eXtensible Stylesheet Language
Para Modesto (2007, não paginado), XSL representa uma folha de estilo
utilizada para transformar dados XML, visando a visualização no navegador. Pode
ser aplicada na criação de estruturas que possibilitam formas de representação da
informação contida em um arquivo XML. Ou seja, segundo Lima e Carvalho (2005,
p. 15) um processador de folha de estilo XSL aceita um objeto digital em XML e
produz a apresentação destes dados de acordo com que foi projetado pelo projetista
da folha de estilo. Desta folha de estilo, vem as características para que a
visualização seja feita através das páginas da web em cima de toda a marcação em
XML. Foi definido uma folha de estilo baseado num determinado tipo de documento
que transforma os metadados “limpando” as etiquetas para que o usuário final tenha
acesso visual somente ao conteúdo, ainda assim a dinâmica do objeto digital
continua por trás daquela visualização.
Em síntese, para a construção de um arquivo XML, tanto a DTD quanto a
XSD, podem definir documentos contendo metalinguagens que determinam a sua
validade, pois são elas que garantem que a sintaxe do documento está correta.
Objetos digitais criados a partir das DTD’s e XSD’s são chamados de validadores de
XML. Os objetivos dos validadores são de definir um conjunto de regras para
comprovar a integridade dos dados que compõem o documento, tirando da
aplicação a responsabilidade de realizar a validação dos dados, e a XSL está
diretamente relacionada a apresentação do conteúdo do XML, sendo criada
exatamente para esta linguagem.12 É importante frisar que um arquivo em XML não
precisa necessariamente ser construído a partir de uma DTD ou Schema, mas
obrigatoriamente deve possuir um Folha de Estilo para sua apresentação na web.
(FALLSIDE; WALMSLEY, 2004 apud TEIXEIRA, 2001, p. 6)

12

Também pode ser utilizado uma Cascading Style Sheets (CSS), que representa uma "folha de
estilo" composta por “camadas” e é utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas
da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e
XHTML).
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Com base nestes conceitos, pode-se conceber que na marcação descrita no
capítulo 5.3 da revista Jornal Brasileiro de Pneumologia, volume 39, número 4 a
seguinte visualização na web dos blocos tagueados cuja possuem uma DTD do tipo
jornal (por se tratar de um periódico científico) e onde a XSL SciELO nos dá a
seguinte folha de estilo de visualização na web, conforme figura 9:
Figura 9 – Folha de estilo (XSL) de artigo do SciELO.

Fonte: SCIELO. 2013, não paginado.13
13

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180637132013000400447&lng=en&nrm=iso&tlng=en>.
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Já a XSL do site PubMed Central nos dá a seguinte forma de visualização do
mesmo conteúdo, conforme figura 10:
Figura 10 - Folha de estilo (XSL) de artigo no PubMed Central.

Fonte: PUBMED CENTRAL. 2013, não paginado.14

Analisando as figuras 9 e 10, pode-se observar formas diferentes de
apresentar o mesmo conteúdo em XML. Seria possível por exemplo apresentar o
título na cor vermelha, com outra fonte ou tamanho. Estes requisitos vão depender
da forma como cada instituição deseja que seus conteúdos sejam apresentados na
interface da web, os quais serão diferentes pela XSL aplicada.

O importante é saber que o mesmo objeto digital, ou seja, o mesmo arquivo
XML, servirá para insumo de ambas as bases de dados, demonstrando então a
interoperabilidade que a construção da linguagem XML é capaz de fazer. Porém fazse necessário conceituar onde estão aplicadas estas bases de dados, que são as
bibliotecas e os repositórios digitais e serão abordadas no próximo capítulo.

14

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068266>.
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6 REPOSITÓRIOS E BIBLIOTECAS DIGITAIS

Por mais que a criação dos microcomputadores e o advento da internet já
façam parte de nossa realidade há algum tempo, ainda existem alguns problemas
para se encontrar definições e métodos de trabalhos definitivos sobre o tema, o que
difere totalmente da biblioteca física que já possui uma enorme e vasta literatura
assertiva sobre diversos métodos de trabalho e de definições propriamente ditas.

Nos próximos capítulos serão abordadas as definições de bibliotecas da era
digital bem como as diferenças do processamento técnico entre as bibliotecas
digitais e físicas e perspectivas sobre a web semântica que está intrinsicamente
ligada com as mesmas.
6.1 Definições das Bibliotecas e Repositórios da Era Digital
Existem inúmeros termos utilizados para designar bibliotecas que lidam com
as informações de forma digital, as mais comuns na literatura existente são:
biblioteca eletrônica, biblioteca digital e biblioteca virtual. Suas respectivas definições
são:
 Biblioteca Digital
Cyber-library, cyberlibrary, digital library, d-lib, eletronic text center, paperless
library. 1 Biblioteca que armazena documentos e informação em forma digital em
sistema automatizado, geralmente em rede, que pode ser consultada a partir de
terminais remotos. 2 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”. [...]. 3 "Biblioteca digital seria aquela cujos documentos se
apresentam - todos - sob a forma de dígitos, em vez de quantidades físicas
variáveis, quer dizer analógicas". 4 Combinação de uma coleção de objetos digitais
(repositórios), descrições desses objetos (metadados), o conjunto de usuários e os
sistemas que oferecem vários serviços, como captação, indexação, catalogação,
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busca, recuperação, provisão, arquivamento e preservação de dados ou informação.
(CUNHA; CALVALCATI, 2008, p. 50)
 Biblioteca Eletrônica
Eletronic library, library without walls. Biblioteca que provê acesso não somente
ao seu próprio acervo mas também, por meio de redes eletrônicas, a outros tipos de
documentos e serviços providos por outras bibliotecas. É vista como uma biblioteca
fisicamente identificável, mas que não possui material impresso e que faz parte de
uma biblioteca digital, biblioteca virtual. (CUNHA; CALVALCATI, 2008, p. 51)
 Biblioteca Virtual
Library without walls, virtual eletronic library, virual library. 1. Acervo informacional
eletrônico que pode ser acessado, de forma remota, e que está hospedado em
diversos computadores. 2. Este tipo de biblioteca "não implica localização física, seja
para o usuário final, seja para a fonte. O usuário pode acessar a informação a partir
de qualquer ponto e a informação pode estar em qualquer lugar. Há um sentido de
aleatoriedade, pois é irrelevante para o usuário saber onde a informação é mantida"
[...]. O termo biblioteca digital é mais apropriado, pois o termo "virtual" (emprestado
da realidade virtual) pode sugerir que o uso deste tipo de biblioteca não seja o
mesmo de um ente real, quando, de fato, a experiência de leitura e visualização de
um documento na tela do computador pode ser, qualitativamente, diferente da leitura
dessa mesma publicação em forma impressa; porém, o conteúdo da informação
permanece igual, independentemente do formato dos documentos. (CUNHA;
CALVALCATI, 2008, p. 53)
As três definições trazem basicamente o mesmo conteúdo, com pequenas
diferenças entre si, o que vale olhar, é que tanto o termo biblioteca digital quanto
eletrônica remetem de alguma forma a possibilidade da existência física de
localização de uma biblioteca enquanto que a biblioteca virtual representa um acervo
que como a própria definição diz não implica numa localização física. Independente
do termo utilizado todos os três são relevantes e válidos para definir bibliotecas que
manuseiam objetos digitais.
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A figura 11 demonstra de forma eficiente a evolução dos tipos de bibliotecas,
incluindo termos ainda não mencionados, como biblioteca on line e multimídia, no
entanto neste processo é possível analisar que os diversos termos existentes
remetem a própria evolução das ferramentas digitais disponíveis.
Figura 11 – Evolução das bibliotecas.

Fonte: SERRA, Liliana Giusti. [200-?], p. 12.

Serra ([200-?] p. 17) ainda traz informações importantes do que caracteriza e
diferencia as bibliotecas digitais das virtuais, termos muito utilizados e que são
facilmente confundidos:
Bibliotecas Digitais
 Objetos digitais armazenados em repositórios;
 Repositórios organizados por temas ou suportes;
 Permite consulta ampliada a demais instituições.
Bibliotecas Virtuais
 Objetos digitais armazenados em rede (pastas / diretórios);
 Conjunto de links, formando catálogo;
 Pesquisa limitada ao site da instituição.
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Sá (2011, p. 5) chega à conclusão que: “A reflexão acerca dessas definições,
impõe que a biblioteca eletrônica inclui a biblioteca digital e que a biblioteca digital
pode ser entendida como uma evolução do conceito da biblioteca virtual”.

Ainda neste tocante existe o termo repositório que convive com as definições
descritas anteriormente, sua definição é:
 Repositório
Digital repository, open acess repository, repository. 1 Lugar físico ou digital
onde objetos são armazenados por um período de tempo. Objetos individuais podem
ser consultados caso sejam solicitados pelos usuários e quando atendam suas
necessidades de informação. ver também, arquivo (3), ver também, depósito (2). 2
Conjuntos de base de dados com informações importantes. ver também, biblioteca
digital. 3 Na Open Archives Initiative, um repositório que é gerenciado por um
fornecedor de dados para expor os metadados aos coletores de dados (harvesters).
Repositório de Dados, ver base de dados. (CUNHA; CALVALCATI, 2008, p. 321322)
Outra definição de termo interessante de mencionar é a seguinte:
 Repositório de Informação
Coleção, digital ou em papel, que capta e preserva a memória intelectual de uma
comunidade ou organização, memória institucional. Ver também arquivo, biblioteca
digital, gerenciamento de conteúdo corporativo, repositório. (CUNHA; CALVALCATI,
2008, p. 322)
Pode-se dizer a partir destas definições que o termo repositório está mais
vinculado com o propósito de arquivo e/ou depósito do que com o de biblioteca
propriamente dita, pois tem um cunho maior de guarda e preservação dos objetos
digitais. Mas partindo do viés que toda biblioteca ou repositório digital possui uma ou
mais bases de dados que formam um banco de dados, então, pode-se afirmar que
toda a biblioteca digital possui um repositório digital, onde é possível ter seu
conteúdo acessado.
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Contudo, estes repositórios e bibliotecas da era digital estão diretamente
vinculadas com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois permitem
o amplo acesso a informação e, no que se refere as linguagens de marcação,
independentemente do tipo de biblioteca “moderna” mencionadas neste capítulo (ou
até mesmo bibliotecas híbridas) que utilizam ferramentas não convencionais ao
tradicional somente automatizado, basta que exista objetos digitais para se possa
redimensiona-los ao “suporte” XML ou outros formatos, para se obter inteiro acesso
às informações, onde a ampla disponibilidade de soluções tecnológicas e a
acelerada queda do custo de armazenamento de objetos digitais ligados a soluções
relativas a mecanismos de busca e recuperação de documentos permitem um elo
promissor para as bibliotecas da era digital. (SÁ, 2011, p. 5-6)
Tammaro, (2008, p. 113 apud SÁ, 2011 p. 6) ainda reflete sobre a busca do
homem em direção a inovação das bibliotecas e diz que:
Uma primeira visão de biblioteca inovadora é a que persegue a eterna utopia
do acesso universal ao conhecimento humano. O desejo de ter todas as
bibliotecas disponíveis no próprio computador é ainda hoje muito difundido na
sociedade, e é um desejo que retoma antigos mitos da humanidade, como o
da biblioteca de Alexandria ou o da enciclopédia universal.

Ou seja, os repositórios digitais e as bibliotecas sejam elas digitais, virtuais,
on line, multimídias ou eletrônicas, trazem consigo um grande teor de
democratização da informação pois todas as nuances tecnológicas que as implicam,
as tornam acessíveis, e neste sentido ampliam e melhoram todo o processamento
técnico envolvido no trato informacional, não só para o profissional da informação
mas para toda a sociedade que a usa.
6.2 Organização e Representação da Informação em Ambientes Digitais:
Perspectivas da Web Semântica
No contexto de “universalidade” explicado no capítulo anterior, torna-se
impossível não mencionar o salto da web tradicional para a web semântica (também
conhecida por web 3.0), que possui um forte apelo nas bibliotecas digitais. 15 Para
tanto é necessário explicar o que representa a web semântica que está totalmente
vincula a gestão de conteúdo.

15

A Figura 1 – Evolução Histórica da web, da página 19 deste trabalho pode demonstrar os “saltos”
da web até chegar a Web Semântica (Web 3.0 mencionada neste capítulo).
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A Web Semântica representa a evolução da web atual. Enquanto a web
tradicional foi desenvolvida para ser entendida apenas pelos usuários, a Web
Semântica está sendo projetada para ser compreendida pelas máquinas, na
forma de agentes computacionais, que são capazes de operar eficientemente
sobre as informações, podendo entender seus significados. Desta maneira,
elas irão auxiliar os usuários em operações na web. (DZIEKANIAK; KIRINUS,
2004, p. 21)

Isto é, a web semântica surge como uma possível solução para a
estruturação semântica dos dados na web, viabilizando o processamento da
informação por parte das máquinas (metadados), e neste sentido, vem se
apresentando como solução para ordenar o caos informacional existente na web.
Mas como este diálogo entre máquinas consegue interpretar os dados de forma
eficiente? A resposta vem a partir de aplicações.
O RDF [Resource Description Framework] é uma recomendação do World
Wide Web Consortium3 (W3C) para a descrição semântica de recursos. A
especificação do modelo e sintaxe do RDF fornece uma sintaxe e um modelo
para a codificação em XML de vocabulários como é o caso do Dublin Core. O
RDF permite a interoperabilidade entre aplicações, e a serialização em XML é
uma das mais utilizadas devido, não só a promover essa interoperabilidade,
mas também ao facto de o XML ser cada vez mais utilizado para “transportar”
informação. (BAPTISTA; MACHADO, 2001, p. 2)

Tornar-se claro que a gestão de conteúdo através de aplicações prédeterminadas é de grande apelo informacional, como a mencionada acima, o RDF e
outras como o Dublin Core, representam o fator mais importante que deve ser
levado em consideração na criação de uma biblioteca digital e consecutivamente na
propagação de um objeto digital. Estes procedimentos envolvem operações de
classificação, indexação e compatibilização de informações para permitir que
recursos possam ser agregados, para posterior busca, recuperação e usos efetivos.
Na figura 12 é possível averiguar a evolução das aplicações mais utilizadas o que
também demonstra a evolução tecnológica na área da biblioteconomia e ciência da
informação.
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Figura 12 – Padrões bibliográficos: linha do tempo.

Fonte: ASSUMPÇÃO, Fabrício. [201-?], não paginado.16

A proposta de uma web semântica busca minimizar ou eliminar a
dependência por parte dos usuários, aumentando a expressividade dos descritores
associados aos recursos disponíveis, permitindo automatizar a colaboração entre
aplicações e entre estas e seus usuários, através de buscas mais efetivas,
integração e interoperabilidade entre aplicações. Em suma, se na web tradicional, os
objetos digitais eram apenas ligados entre si, deixando para o usuário o papel de
interpretar a natureza destas ligações, a nova geração da web pretende ter ligações
semanticamente mais ricas, capazes de dar suporte às aplicações em suas
negociações. (MARCORNDES et al. (Org.), 2005, p. 57)
Pode-se inferir que as mudanças dos paradigmas do fazer nas bibliotecas
tradicionais para digitais, contidos nos documentos e na própria natureza, não
estão nem nos conteúdos, pois estes não mudaram, continuam sendo
produzidos em um novo contexto, libertados do formato em papel onde
ganham nova vida com agregações de sons e imagens e com possibilidade
de uso ( que vai além do simples acesso ) por um número maior de pessoas
[...] O espaço da biblioteca digital abriga portanto qualquer tipo de documento
produzido, independente de sua materialidade e apresenta-se como a
concretização de um velho sonho, o da biblioteca universal bem ao gosto não
só dos enciclopedistas franceses, como de todos nós. Existente e pronto está
o espaço [...] (OLIVEIRA, 2002, p. 2-3)

Atualmente a web semântica é o maior desafio para a criação perfeita da
interoperabilidade de dados e a linguagem XML vem para aprimorar essa
16

Disponível em: < http://fabricioassumpcao.com/tag/mods>.
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construção de sintaxe entre usuário e máquina, pois ela suporta mais facilmente a
maleabilidade e dinamismo de dados. Juntos estes formatos padronizados tentam
viabilizar outras formas de acesso a informação.
6.3 Ciclo Documentário e Processamento Técnico em Bibliotecas nos
Ambientes Digitais versus Bibliotecas Físicas
O ciclo documentário e processamento técnico são a base para toda
integração entre documento e usuário, sendo em bibliotecas físicas, digitais ou
híbridas. No entanto a mudança de suporte dos documentos físicos para digitais
demandam metodologias nitidamente diferentes.
A noção de documento se alterou com o passar do tempo, devido a entrada
da web como suporte de visualização. Otlet cita a seguinte noção de definição para
documento: “entendido sinteticamente como um registro do pensamento individual e
da memória coletiva humana, que tem a função de transpor ideias e servir de
instrumento para cultura, ensino e pesquisa”. (OTLET apud SIQUEIRA, 2012, p.
130)
Já na era digital essa definição foi ampliada, cuja segundo Yepes (1998 apud
SIQUEIRA, 2012, p. 130), parte de uma noção mais genérica de documento onde o
documento é visto:
[..] como uma objetivação de uma mensagem em um suporte, mas depois
enfatiza sua função como elemento chave para a mediação cultural, traço que
no contexto digital não se altera, ao contrário se ratifica. A noção de
documento está mais consolidada e de certa forma “liberta” do suporte, já que
seria uma unidade em que se representa uma mensagem com potencial
utilização, independente do suporte.

Pode-se afirmar que na era digital: “o aspecto mais excitante da
documentação digital é a redefinição do próprio documento.” (BUCKLAND, 1997,
p.112 apud SIQUEIRA, 2012, p. 132)
Mas ainda assim, com a reformulação de o que é um documento, a análise
documentária dos mesmos, e seu ciclo documentário ainda consiste na mesma
metodologia primária. Onde segundo Kobashi (1994, p. 15) em sua tese de
doutorado, afirma que:
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A circulação de informações e documentos, tal como é compreendida no
âmbito da Ciência da Informação, comporta as seguintes operações básicas:
a) coleta de documentos; b) tratamento de documentos e c) difusão dos
documentos.

É possível compreender esta afirmação, analisando o seguinte esquema dos
processos globais descritos na figura 13.
Figura 13 – Principais operações documentárias.

Fonte: KOBASHI, Nair Yiumiko. 1994, p. 16.

Então é possível analisar que estes processos, que envolvem o tratamento da
informação no âmbito das bibliotecas físicas são de grande importância para
recuperação da informação, onde:
Nos sistemas de informação e de recuperação da informação, o tratamento
da informação é definido como a função de descrever os documentos, tanto
do ponto de vista físico (características físicas dos documentos) quanto do
ponto de vista temático (ou de descrição do conteúdo). Essa atividade resulta
na produção de representações documentais (fichas de catálogo, referências
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bibliográficas, resumos, termos de indexação etc) que não apenas se
constituem de unidades mais fáceis de manipular num sistema de
recuperação da informação (comparado ao documento em sua íntegra), como
também representam sínteses que tornam mais fácil a avaliação do usuário
quanto à relevância que o documento integra possa ter para as suas
necessidades de informação. (DIAS, 2001, p. 5)

É neste detalhamento mencionado por Dias (2001, p. 5), que se iniciam as
diferenças entre o processamento técnico de uma biblioteca física para a digital,
tendo a noção de que o ciclo documentário básico mencionado por Kobashi (1994,
p. 15) não muda, pois o documento (mesmo que redefinido) ainda é o foco de
trabalho principal dentro de uma unidade de informação.
A mudança no processamento técnico começa porque, a flexibilidade na
organização da informação é um dos principais pontos no projeto de uma biblioteca
digital. É neste contexto que a arquitetura da informação passa a representar a
riqueza e variedade dos conteúdos informacionais, geralmente feita sob a forma de
blocos que compõem um sistema. Do ponto de vista computacional, uma biblioteca
digital é construída com componentes simples, denominados objetos digitais (outrora
mencionados apenas como documentos), os quais, representam uma das maneiras
para estruturar a informação sob a forma digital. Essa estruturação não é trivial, pois
um simples documento pode ser composto de várias partes que possuem uma
complexa estrutura interna e relacionamentos com outros documentos. (CUNHA,
2009, p. 2)
Nos diferentes tipos de suportes físicos de uma biblioteca digital, a
informação pode ser dividida em distintas categorias, por exemplo: texto com
marcação em Standard Generalized Markup Language SGML, objetos na
web, programas de computador, figuras ou programas digitalizados de
música. Assim, dentro de cada categoria serão utilizadas regras e normas
que descrevem como organizar essa informação como um conjunto de
objetos digitais [...] (CUNHA, 2009, p. 2)

Entretanto, a maturidade da biblioteca digital demanda o estabelecimento de
normas, padrões, formatos e protocolos, cuja são totalmente diferentes dos
requisitos das bibliotecas físicas, que possam facilitar o crescimento das mesmas,
onde embasam as regras onde os objetos digitais (e não documentos físicos e/ou
estáticos) são descritos e preservados, como e onde os seus conteúdos serão
armazenados e recuperados, e também mostram como os seus sistemas se
intercomunicam. (CUNHA, 2009, p. 3)
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São inúmeras as normas, padrões, formatos e protocolos que são utilizados
em bibliotecas digitais, esses padrões podem ser de três tipos: os descritivos, que
descrevem o conteúdo intelectual do objeto; os estruturais, que ligam cada objeto a
outros, criando unidades lógicas, e os administrativos, que gerenciam e controlam o
acesso aos conteúdos e objetos digitais. É como padrão atual e promissor, que a
linguagem XML pode utilizar os subsídios teóricos da linguística textual para
elaborar normas, com o objetivo de tornar as marcações de textos científicos
universalmente únicos e assim evitar conflitos entre sistemas informacionais no
processo de intercâmbio de informações. (CUNHA, 2009, p. 4, 8)
É nítido observar que as mudanças metodológicas entre o processamento
técnico de bibliotecas físicas e digitais; representam mais uma vez o avanço
tecnológico alcançado nos dias atuais e os suportes onde são construídos os
documentos, o que muda drasticamente a criação da arquitetura da informação e
definições terminológicas, mas não alteram a essência principal do papel de uma
biblioteca numa sociedade. A mudança ocorre nas ferramentas utilizadas para
processar documentos representando um desafio para o bibliotecário atual.
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7 O BIBLIOTECÁRIO E A LINGUAGEM XML
Um dos grandes desafios para o bibliotecário na contemporaneidade é o
conhecimento e a utilização das linguagens de marcação, em especial, a linguagem
XML como ferramenta de trabalho. Este capítulo trará à tona a percepção do
bibliotecário, através de tabulação de pesquisa de campo quantitativa, e a
importância do XML para o profissional bibliotecário.
7.1 Análise de Dados da Pesquisa de Campo

Como demonstrado no capítulo 3 (Metodologia), foi utilizada para melhor
embasamento deste trabalho uma pesquisa de campo quantitativa, através de
questionário (Apêndice 1 - Modelo de questionário utilizado).

O questionário possui um cabeçalho inicial, contendo as considerações
preliminares e informação de confidencialidade. Depois as perguntas básicas
classificatórias para identificação do usuário (dados pessoais), e logo em seguida a
pergunta filtro, onde a partir dela, caso a resposta seja afirmativa este entrevistado
faz parte da amostra e caso negativo, ele não faz parte e não deve continuar a
responder; depois vem as perguntas temáticas e a despedida. Para as perguntas
temáticas além dos “Dados Pessoais” e pergunta 1 de “Filtro”, as indagações foram
divididas em quatro temas centrais, sendo as perguntas 2, 3 e 4 temáticas
“Conhecendo o Respondente”, as perguntas 5 e 5.1 temáticas sobre “O Profissional
Bibliotecário”, as perguntas 6, 6.1, 7 e 7.1 sobre a temática “Linguagens de
Marcação” e por fim as perguntas 8, 8.1, 9 e 10 sobre o tema “Bibliotecário como
Mediador de Informações Digitais”. Das 10 perguntas 4 possuem sub perguntas,
onde são identificadas como encadeadas, totalizando 14 interrogações. Deste total,
9 são dicotômicas e 5 são fechadas, onde as possíveis respostas foram previamente
inseridas no formulário.
Pretendeu-se obter uma amostra de no mínimo 149 questionários
respondidos em relação ao universo de 18.374 bibliotecários inscritos e ativos no
CRB/CFB (Anexo 1 – Suporte de Dados de Pesquisa de Campo). Para este cálculo
conta-se com um erro amostral de 8% (já que a pesquisa é não mediada), e um
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nível de confiança de 95%. A pesquisa teve início em 9 de agosto de 2014 e teve
seu término em 9 de setembro de 2014.17

Ao término da pesquisa, foi possível obter a amostra desejada, com total de
162 questionários respondidos, sendo, 133 respondentes do sexo feminino e 29
masculino, conforme apontado no gráfico 1.
Gráfico 1 - Sexo

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

A faixa etária mais ativa de respondentes, foi entre 26 até 35 anos, sendo
23% respondentes entre 26-30 anos e 21% respondentes 31-35 anos, porém,
obteve-se boa participação de respondentes de todas as faixas etárias propostas,
conforme gráfico 2, o que representa que foi possível capturar impressões de
profissionais bibliotecários de diversas gerações.
Gráfico 2 – Faixa etária

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

17

Fórmula utilizada para cálculo de amostra n =
N . Z² . p. (1 – p)
, sendo:
Z² . p. (1 – p) + e² . (N – 1)
n = amostra calculada, N = população, Z = variável normal padronizada associada ao nível de
confiança, p = verdadeira probabilidade do evento, e = erro amostral
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Dos 27 estados brasileiros, foi possível obter representatividade de
respondentes de 17 deles, conforme figura 14.18 Os estados mais participativos
foram São Paulo (SP) com 55%, Rio de Janeiro (RJ) com 12% e Minas Gerais (MG)
com mais 12%.
Figura 14 - Estados

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Com base em indicadores do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP), 2 destes 3 estados mais participativos, possuem grande representativa
bibliotecária, já que possuem o maior número de bibliotecas públicas, sendo o
estado de São Paulo com 847 e o estado de Minas Gerais com 89419. No entanto o
estado do Rio de Janeiro também é representativo, porque possui em seu território a
Fundação Biblioteca Nacional que é de grande valia para definir diretrizes que
afetam a classe bibliotecária.
18
19

Considerando DF – Distrito Federal.
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Ministério da Cultura - Governo Federal. Relações de
Bibliotecas Públicas por Estado: São Paulo e Minas Gerais. Julho, 2014. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxGrb8WsAEnbbn0jHWWv3YiEVp4ci46jjjFCDH11dQ/edit#gid=93686808> e
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwn2lsknCfss_0e5ZvwIyUsHN_Xt40iDzEOv1rzbUSk/edi
t#gid=401512116>
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A Lista completa das cidades dos respondentes desta pesquisa pode ser vista
no ANEXO 2 – Lista de Cidades (Pesquisa de Campo), sua tabulação quantitativa
não será utilizada para referencial teórico, no entanto representa dado importante
para validar a abrangência de amostra.

Com a pergunta filtro foi possível obter 155 respostas válidas de bibliotecários
formados atuantes e inscritos regularizados no CRB/CFB, conforme demonstra o
gráfico 3:
Gráfico 3 - Quantidade de bibliotecários formados e possuidores de inscrição ativa no CFB/CRB

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Neste gráfico 3, mostra-se que 96% dos respondentes fazem parte da
amostra proposta e 4% não fazem, alguns destes 7 respondentes que não fazem
parte da amostra continuaram a responder a pesquisa, mesmo tendo a instrução de
não continuar a responder o questionário (Pergunta Filtro). Como a pesquisa prevê
uma margem de erro de 8%, o resultado final da tabulação das respostas que se
seguirão, não foram afetadas de forma a invalidar a credibilidade da pesquisa.

A maior parte dos respondentes trabalham em bibliotecas tradicionais
(físicas), constituindo 65% do público, sendo valores menos expressivos, Outros
locais não mencionados na pesquisa com 10%, e em bibliotecas digitais 9%
conforme figura 15.
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Figura 15 – Qual tipo de local o bibliotecário trabalha

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Pode-se entender que o bibliotecário contemporâneo tem forte expressão
profissional em bibliotecas físicas, infelizmente consolidando o paradigma padrão da
área, onde bibliotecários trabalham propriamente com livros em sua forma física;
todavia é sabido que a grande maioria de bibliotecas hoje em dia procura
disponibilizar seu catálogo e muitas vezes seus acervos (ou parte deles) de forma
digital, validando as informações mencionadas no capítulo 6 (Repositórios e
Bibliotecas Digitais) deste trabalho, onde a evolução das bibliotecas e repositórios as
tornaram unidades de informação híbridas. Esse pensamento se confirma com a
tabulação do gráfico 4, que mostra que 75% dos respondentes trabalham com
processamento técnico automatizado e/ou digital/eletrônico.
Gráfico 4 – Quantidade de bibliotecários que trabalham com processamento técnico automatizado
e/ou digital eletrônico.

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Quer dizer, se dos 155 respondentes, 105 (65%) dos bibliotecários afirmaram
trabalhar em bibliotecas físicas e 122 (75%) dos bibliotecários afirmam trabalhar com
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processamento automatizado e digital, é provavelmente garantido que a maioria
destas bibliotecas físicas onde estes bibliotecários trabalham possuem a marca da
evolução híbrida em sua rotina. Com base nos locais onde trabalham, o valor de
22% dos respondentes que não trabalham com o processamento automatizado e
digital, não representam uma expressividade negativa, pois se trata de profissionais
que lidam com ensino, como professores, coordenadores e etc, e também
autônomos que trabalham com projetos específicos e/ou consultoria, contadores de
história e muitas outras atividades que são apresentadas ao profissional
bibliotecário, que se somado a figura 15 representam 16% de locais de trabalho
(consultoria/autônomo + instituições de ensino + outros).

A pergunta 4, “Como você avalia o seu nível de conhecimento em informática
e internet?”, foi inserida no questionário para avaliar o grau tecnológico deste
profissional bibliotecário e consecutivamente validar se o mesmo é apto a lidar com
processamento técnico digital, e assim pode-se extrair o grau de dificuldade que ele
enfrenta em sua rotina profissional. Conforme gráfico 5, analisou-se que, 45%
destes bibliotecários possuem nível médio e representa que “utiliza frequentemente
um computador e internet e sabe realizar algumas tarefas básicas de configuração,
nível usuário” e 44% possuem um nível avançado representando que “utiliza
frequentemente a internet e programas, conhece bem sistemas operacionais,
programas e aplicativos; domina a navegação da internet, bem como várias de suas
ferramentas; frequentemente trabalha configurações avançadas”.
Gráfico 5 – Nível de conhecimento em informática e internet

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.
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Com base nesta leitura é provável que 45% dos respondentes que possuem
nível médio, tem aptidão para trabalhar somente com processamento automatizado,
ou seja, sistemas e softwares próprios de bibliotecas com interfaces amigáveis e os
44% dos respondentes com nível avançado, possuem aptidão para trabalhar com
processamento

digital/eletrônico,

onde

é

necessário

o

conhecimento

em

configurações mais avançadas e maior domínio de navegação da internet.
No entanto, 80% do público manuseia ou processa documentos digitais
(artigos, livros, teses, dissertações, palestras e etc.) com o uso da internet e/ou
sistemas para fins profissionais, conforme mostra gráfico 6, o que condiz
perfeitamente com os níveis de conhecimento em informática e internet
mencionados anteriormente no gráfico 5, validando a consistência das respostas até
aqui mencionadas.
Gráfico 6 - Manuseia ou processa documentos digitais com o uso da internet e/ou sistemas para fins
profissionais?

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Dentre os manuseios de documentos digitais, ainda foi possível extrair que os
softwares mais utilizados em ordem decrescente são, World 75%, PDF 71%, Power
Point 65%, Excel 62%, Bloco de Notas 51%, Leitores de Imagem 41%, Leitores de
vídeo 40%, Leitores de HTML, SGML, XML, XHTML 33%, Leitores de e-book 17%,
Todos os softwares 7% e outros 3%. Fica claro que os resultados do nível de
conhecimento em informática e internet refletem nos softwares mais utilizados,
sendo bem pouco os que manuseiam leitores de linguagens de marcação e até
mesmo e-books, mas que também refletem na tipologia de suas unidades de
informação.
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Os

bibliotecários

respondentes

do

questionário

demonstram-se

bem

antenados nos padrões tecnológicos, que rondam sua área profissional, pois 91%
deles conhecem ou já ouviram falar sobre as linguagens de marcação, conforme
gráfico 7.
Gráfico 7 – Quantidade de bibliotecários que conhecem ou já ouviram falar das linguagens de
marcação

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Na figura 16 a seguir, é possível analisar quais das linguagens de marcação,
que os bibliotecários afirmam conhecer ou que já ouviram falar. As linguagens mais
conhecidas são a HTML, com 85% e em seguida a XML com 77%.

Figura 16 - Quais linguagens de marcação os bibliotecários conhecem ou já ouviram falar

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Mesmo, sendo bem alto a porcentagem dos conhecedores das linguagens de
marcação, somente 40% já efetivamente trabalharam com elas, conforme
demonstrado no gráfico 8.
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Gráfico 8 – Quantidade de bibliotecários que já trabalharam com linguagens de marcação

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Sendo que conforme figura 17, continuam em voga a linguagem HTML com
35% e a XML com 24%.
Figura 17 - Quais linguagens de marcação os bibliotecários já trabalharam

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Estes dados já analisados, representam que em um panorama geral, os
profissionais que trabalham em bibliotecas físicas (hibridas ou não), apesar de
conhecerem as linguagens de marcação e estarem num nível tecnológico entre
médio e avançado ainda não encontram em suas carreiras profissionais os desafios
impostos pela evolução da biblioteca e repositório digital e esta afirmação pode ser
refletida nos gráficos 9 e 10 a seguir, onde 83% dos respondentes acusam terem
realizado cursos complementares em especial na área da tecnologia e 64% afirmam
que estes cursos foram a respeito do trato informacional em meio digital/eletrônico,
para se atualizarem profissionalmente.
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Gráfico 9 – Bibliotecários que realizaram cursos complementares sobre temas e assuntos que pouco
foram ou não foram abordados no ambiente acadêmico, em especial no que se refere a tecnologia.

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Gráfico 10 – Bibliotecários que realizaram cursos complementares a respeito do trato informacional
em meio digital/eletrônico

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

Fica explícito a existência de uma defasagem no ambiente acadêmico (nível
bacharel), que a pouco tempo começou a enxergar a biblioteconomia como área
passível de formar profissionais aptos a trabalharem com metalinguagem avançada,
já que fazem parte de seu currículo o trato informacional. Mas, está defasagem não
fica somente a cargo das instituições de ensino. Também é visível o atraso do Brasil
em trazer novas soluções tecnológicas para suas unidades de informação, sejam
elas públicas ou privadas, devido a problemas políticos e econômicos. São poucas
as iniciativas da criação de bibliotecas e repositórios digitais, este dado fica claro
quando vemos que dos 155 bibliotecários ativos e inscritos no CRB/CFB somente
9% trabalham neste tipo de unidade de informação, conforme visto na figura 15.
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No entanto, quando perguntado aos bibliotecários respondentes da pesquisa,
“Você julga necessário que a classe bibliotecária tenha conhecimento acadêmico e
profissional (teórico e prático) dessas linguagens de marcação, ou seja, elas
representam ou podem representar um novo caminho ou complemento para o
profissional da área da biblioteconomia em sua aprendizagem?”, vimos que 94%
acredita que sim, conforme gráfico 11.
Gráfico 11 – As linguagens de marcação representam um novo caminho para o profissional da área
da biblioteconomia?

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.

E ainda, conforme gráfico 12, 95% também disseram sim a pergunta, “Você
acredita que o envolvimento do bibliotecário no tratamento técnico da informação
digital, pode trazê-lo a uma posição de processador e mediador de informações
digitais em ambientes virtuais, sendo o campo da biblioteconomia, uma das áreas de
grande importância para lidar com este trato informacional digital.

Gráfico 12 – O bibliotecário como processador e mediador de informações digitais em ambientes
virtuais

Fonte: A autora: dados da pesquisa, 2014.
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Em resumo, é evidente que as respostas desta pesquisa levantam muitas
questões que não são o objetivo principal de análise, mas é importante salientar que
as linguagens de marcação só cumprem seu papel para o profissional bibliotecário
bem como para a comunidade digital brasileira, se houver uma parceria entre ambos
e isso remete aos levantamentos já mencionados, referentes a formação acadêmica
do profissional bem como a sociedade em que ele está inserido, e as políticas de
inserção tecnológica no país. Problemas a parte, se a proposta da pesquisa foi de
conhecer melhor a percepção do bibliotecário referente as linguagens de marcação
em especial a XML, fica claro que este profissional é bem antenado a existência
destas linguagens bem como procura se antecipar e complementar sua formação
acadêmica com novos cursos a respeito do trato informacional digital; ainda fica um
pouco a desejar o conhecimento avançado de manuseio do material com softwares
adequados, mas fica claro que suas contribuições para esta área tendem a crescer
já que 40%, ou seja, 64 dos 155 dos respondentes afirmam ter trabalhado com a
linguagem de marcação sendo 24%, ou seja, 39 deles com a linguagem XML. Neste
sentido torna-se importante estudos teóricos e pesquisas nesta área.
7.2 A importância do XML para a Biblioteconomia e a Ciência da Informação
Tendo em vista a análise de pesquisa, e todo o conteúdo teórico deste
trabalho; que mostrou as linguagens de marcação em especial a XML, sua
importância

semântica

contemporânea

dos

e

de

papeis

interoperabilidade,

bem

das

e

bibliotecas

como

a

repositórios

importância
digitais

e

consecutivamente a perspectiva do profissional bibliotecário, pode-se observar que
todo este conteúdo está ligado de forma intrínseca, como afirmado pela autora na
citação a seguir.
Nas bibliotecas digitais, tornou-se fundamental a adoção de metadados cuja
definição já constituía uma reflexão histórica da biblioteconomia, muito à
frente das outras disciplinas no desenvolvimento de metodologias de controle
e disseminação da informação. (MORENO, 2009, p. 91)

Onde, as linguagens de marcação contribuíram para tornar a informação livre
de formatos proprietários, uma vez que elas representam padrões abertos e podem
ser usadas livremente, cuja mesmo existindo o órgão regulamentador W3C, que
consolida a manutenção deste padrão; ninguém é proprietário de uma linguagem de
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marcação, não sendo necessário pagar direitos para elaborar um documento
baseado nesta linguagem. (FURGERI, 2006, p. 227)
É neste sentido, que a linguagem XML, as bibliotecas e repositórios digitais e
o bibliotecário, contribuem fortemente no mercado para a ampla disseminação da
informação com qualidade de recuperação de metadados tratados, porque o XML
permite representar o documento como uma estrutura padronizada e dessa forma,
torna-se perfeitamente possível para um software realizar uma varredura no
catálogo com a finalidade de recuperar informações; também pode-se observar que
a definição de tags próprias confere à linguagem XML habilidades semânticas que
possibilitam melhorias significativas em processos de recuperação e disseminação
da informação. Esses são os aspectos mais importantes do XML que interessam
diretamente à Ciência da Informação; eles possibilitam a criação de metadados, isto
é, estruturas de representação da informação, que por meio da elaboração de
estruturas padronizadas, torna-se possível que diversas comunidades consigam
fazer intercâmbio e comparação de dados, além de otimizar e melhorar a
recuperação de informações. (FURGERI, 2006, p. 230, 233)
Temos ainda o contraponto de bibliotecas e repositórios digitais que insistem
em trabalhar com documentos digitalizados porém sem nenhum tipo de tratamento,
criando objetos digitais sem significado semântico.
O custo envolvido na digitalização e indexação de documentos é muito alto,
uma vez que os documentos são elaborados sem nenhuma estrutura. O
armazenamento digital de documentos sem estrutura, isto é, não plausível de
recuperação, transforma-se num mero estoque difícil de ser recuperado. A
XML permite que uma obra qualquer [...], possa ser armazenada de forma
estruturada e, portanto, pronto para ser recuperado. (HARRIS, 1997 apud
FURGERI, 2006, p. 233-234)

Em toda a apresentação da linguagem XML feita no capítulo 5, pode-se
afirmar então que o XML, com o manuseio do bibliotecário e de sua equipe
interdisciplinar, pode ser usado na melhoria da recuperação da informação no
ambiente web, onde os usuários têm dificuldade em localizar informações relevantes
na internet dada a imensa quantidade de páginas existentes, criadas a partir de uma
linguagem semiestruturada como a HTML, que não fornece um modo adequado
para descrever os conteúdos do texto, onde, o significado fica perdido e os
resultados de busca relativamente inadequados. Utilizando o XML, é possível tornar
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o serviço de busca mais inteligente, evitando, ou pelo menos minimizando,
conteúdos irrelevantes, neste âmbito torna-se tão grade a flexibilidade do XML que é
possível ser usado na criação de ontologias e vocabulários controlados entre
diversas comunidades. (FURGERI, 2006, p. 234)
Pode-se dizer que a evolução das LM [Linguagem de Marcação] – da
formatação em HTML para a estrutura com XML e a semântica com RDF estabelece novas fronteiras a serem vencidas para a transformação da Web.
Enquanto a HTML permitia apenas descrever algumas informações adicionais
sobre um documento, por meio das tags <TITLE> e <META>, a XML passou
a permitir que a própria estrutura do documento se transformasse num
metadado. A RDF passa a estabelecer relações entre os documentos,
permitindo que mecanismos de busca realizem operações de inferência.
(FURGERI, 2006, p. 238)

Furgeri (2006, p. 238), ainda afirma que em um mundo globalizado,
preocupado com a questão da inclusão digital, bem como a democratização da
informação, o esforço do profissional bibliotecário deve se concentrarem em
desenvolver interfaces de comunicação universais, que sejam disponíveis a todos os
tipos de pessoas e comunidades, independentemente da linguagem visível, cultura e
capacidades mentais ou físicas, onde a linguagem de marcação XML torna-se uma
importante ferramenta para auxiliar esse processo.
Não só é importante ferramenta para auxiliar estes processos, como pode ser
visto em pesquisa no capítulo 7.1 que os bibliotecários já conhecem e alguns já
fazem uso das mesmas em seus ambientes de trabalho. Neste ponto, torna-se
relevantes os estudos que verifiquem os benefícios reais para processos de
recuperação da informação a partir das possibilidades do XML.
Um profissional envolvido no tratamento de um acervo, seja ele arquivístico,
bibliográfico ou museológico, em suporte convencional, eletrônico ou digital,
não pode mais resumir sua estrutura de compreensão teórica a pressupostos
metodológicos exclusivos de uma área do conhecimento. Precisa opinar
sobre normas de descrição e catalogação, ferramentas de organização,
intercâmbio e controle da informação, estruturas de criação de bancos de
dados, metadados de preservação digital, contexto histórico de produção
documental, elaboração de projetos de captação de recursos e perspectivas
gerenciais envolvidas no estabelecimento de parcerias interinstitucionais,
entre outras demandas. (MORENO, 2009, p. 94-95)

Está citação da autora Moreno, conclui que, não é só primordial o papel do
bibliotecário nos processos de representação de dados, mas em todos os aspectos
que tange a gestão e organização de conteúdos e dinâmicas de trabalho, onde
torna-se necessário que o bibliotecário seja efetivamente cientista da informação,
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conhecedor das regras e processamentos básicos para gerenciar e avaliar
bibliotecas e repositórios digitais na contemporaneidade e no cenário brasileiro.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho levantou pontos importantes tanto na pesquisa teórica quanto
na análise da pesquisa de campo, atendendo aos objetivos propostos e
comtemplando o problema mencionado. Pode-se observar que desde a criação dos
computadores e da internet as linguagens de marcação foram motivo de estudos
contínuos para aprimoramento dos conteúdos da web. A história dessas linguagens
de certa forma acompanhou a evolução tecnológica que foi se desenvolvendo ao
longo dos anos, do SGML, para o HTML e depois o XML.

Mostrou-se importante a interoperabilidade e flexibilidade que o XML traz aos
documentos transformando-os em objetos digitais ricos, com mais apelo ao
processo de recuperação da informação em meio digital. Neste sentido vê-se a web
semântica sendo levada a outro patamar, com auxílio de novos processos que
envolvem, normas, padrões, formatos e protocolos, o que torna as bibliotecas e
repositórios digitais locais que adaptaram os processamentos técnicos outrora
somente em agentes físicos para metadados digitais legíveis por máquinas,
ocasionando uma melhoria significativa para os usuários externos, mesmo que
imperceptível a olho nu.

Com base na pesquisa de campo, pode-se extrair que os bibliotecários
contemporâneos tornaram-se verdadeiros cientistas da informação, não deixando os
antigos paradigmas pejorativos da área, lhes barrarem de evoluir com base nas
necessidades de mercado, onde não só as bibliotecas e repositórios digitais, mas as
bibliotecas hibridas, podem oferecer outros tipos de acessos e produtos para as
comunidades, com a base solidificada na linguagem XML que agrega valor para a
democratização da informação, de forma padronizada e livre, onde pode existir um
grande número de trocas de dados entre unidades de informação e principalmente
de forma aberta e praticamente sem custo.

Apesar de faltar dados de consistência entre os bibliotecários que conhecem
e utilizam as linguagens de marcação e que efetivamente trabalham em bibliotecas e
repositórios digitais, ficou claro que existe um outro apelo em torno da própria
profissão bibliotecária, onde o conhecimento técnico básico, passou a adquirir outros
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contornos com a inclusão por exemplo do RDF e outros materiais de consulta além
de se ter mais presente o estudo das TIC’s, o que leva a classe bibliotecária a
gestão não só de conteúdos informacionais físicos e digitais, mas de visão holística
de todo o “entorno” da unidade de informação.

Em resumo a percepção do bibliotecário na contemporaneidade visa o
crescimento e expansão da área com auxílio forte da gestão de tecnologias que
facilitam e transformam o processamento técnico e os objetos de trabalho, deixando
claro a importância do XML para a Biblioteconomia e a Ciência da Informação, como
ferramenta inovadora e facilitadora.
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GLOSSÁRIO20

A
Atributo
Os atributos são usados para descrever os elementos XML ou para fornecer uma
informação adicional sobre os elementos.

B
Banco de Dados
Representa um conjunto de bases de dados, ou seja, informações relacionadas
entre si, referentes a um mesmo assunto e organizadas de maneira útil. Dentro de
um banco de dados é possível existir várias bases de dados.
Base de Dados
Conjunto de dados inter-relacionados e organizados com o propósito de servir de
base para que o usuário recupere as informações, tire conclusões e tome decisões,
de forma a permitir a recuperação da informação.

C
Caractere Especial
Pode ser um símbolo, uma letra em idiomas estrangeiros que não fazem parte do
alfabeto tradicional e etc, que não são possíveis de representar de outra forma que
não seja por entidades.
Cascading Style Sheets (CSS)
É uma "folha de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir a
apresentação (aparência) em páginas da internet que adotam para o seu
desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML). O CSS
define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da
internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo
de um documento.
Codificação
Está relacionada com a atividade de escrever código de programa em alguma
linguagem de programação; a codificação é parte da programação. Também
representa um dos elementos do processo da comunicação humana; operação que
consiste na transformação de conceitos em signos.
Código Aberto
Representa que um software é livremente licenciado para conceder a usuários o
direito de uso, cópia, estudo, mudança e melhoria em seu design através da
disponibilidade de seu código fonte.

20

Foram utilizadas diversas fontes para a criação dos termos do glossário, mas estas, não foram
mencionadas a fim de criar uma visualização mais limpa e concisa dos termos.
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Código Fonte
Os programas de computador são compostos por códigos escritos em ordem lógica
pelos programadores através de diversas linguagens como Assembler, Cobol,
Fortan, Java, PHP, entre outras. A estes códigos se dá o nome de código fonte.
Colchetes Angulares
É um sinal de pontuação duplo que se coloca em um fragmento de texto, também
pode ser chamado de chevron ou brakets (matematicamente também significa
"maior que" e "menor que"). Qualquer texto contido nesta marca tipográfica,
representa uma tag de marcação.

D
Dado
Qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, sozinho, não traduz um
significado. São identificáveis e passíveis de definição e mensuração. Podem ser
alfabéticos, alfanuméricos, gráficos, estatísticos, pessoais, documentários e etc.
Decodificação
Operação em que um computador determina o código de uma instrução,
estabelecendo nas rotinas de interpretação o significado de determinados
parâmetros. Para a linguística representa a identificação e interpretação dos sinais
linguísticos por um receptor.
Document Type Definition (DTD)
A definição de tipo de documento, ou simplesmente DTD, contém as regras que
definem quais as tags que podem ser usadas num documento XML e quais os
valores válidos, ou seja, representa um conjunto de declarações de marcação que
definem o tipo do documento. Desde o padrão SGML a DTD era utilizada como
forma padrão de validação de documentos dessa linguagem, porém desde 2001,
com o surgimento de outras linguagens tal qual a XML, vem sendo substituída pelo
XML Schema (XSD).

E
Elemento
Um elemento no âmbito da linguagem de marcação, representa uma tag (ou
etiqueta) e serve para classificar os dados de um documento.
Entidade
Entidades são usadas para representar caracteres especiais, em XML são utilizadas
para representar caracteres especiais de marcação, tais como: <, &, >, " dentre
outros que não são facilmente descritos pelo teclado de um computador como
caractere de fórmulas matemáticas e etc.
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Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)
É uma reformulação da linguagem de marcação HTML, baseada em XML; combina
as tags de marcação HTML com regras da XML. Este processo de padronização tem
em vista a exibição de páginas web em diversos dispositivos.
Extensible Stylesheet Language (XSL)
É um vocabulário de XML criado para a finalidade exclusiva de transformar originais
de XML de um estado a outro. O XSL pode dividir-se em duas partes, uma para
transformar o documento XML em outro tipo de documento (usando para isso o
XSLT - linguagem de transformação) e uma outra parte para definir objetos de
formatação para apresentação gráfica (XSL-FO - linguagem de formatação de
objetos)
eXtensible Markup Language (XML)
Linguagem de marcação, baseada em SGML, que define um conjunto de regras
para codificar documentos de texto de maneira legível tanto para seres humanos
quanto para máquinas.

H
Hardware
Componentes físicos de um sistema de computador, abrangendo quaisquer
periféricos como impressoras, modem, mouses e etc.
Hipertexto
Documento que contém links, ou seja, ligações não-lineares para outros
documentos, o que permite um processo de leitura não sequencial.
HTTP
Representa um protocolo que é um conjunto de regras que permite a transferência
de informações na web e permite que os autores de páginas de hipertextos incluam
comandos que possibilitem saltos para recursos e outros documentos disponíveis
em sistemas remotos, de forma transparente para o usuário.
Hypertext Markup Language (HTML)
É uma linguagem de Marcação de Hipertexto que consiste de uma aplicação
específica do SGML utilizada para produção de páginas na web, que permite a
criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de
computador e transmitidos pela internet.

I
Informação
É o dado configurado, contextualizado, de forma a dar sentido e adequar sua
utilização.
International Organization for Standardization (ISO)
Entidade de padronização e normalização criada em Genebra, Suíça, em 1947. Tem
como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos,
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como normas técnicas, classificação de países, normas de procedimentos e
processos etc.

L
Linguagem Artificial
Linguagens artificiais são criadas por seres humanos, e usadas para comunicação
com as máquinas e entre máquinas; cada tipo de máquina ou dispositivo criado pelo
homem contém uma linguagem.
Linguagem de Alto Nível
É como se chama, na Ciência da Computação, de linguagens de programação, uma
linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe do código de
máquina e mais próximo à linguagem humana. Desse modo, as linguagens de alto
nível não estão diretamente relacionadas à arquitetura do computador, O
programador de uma linguagem de alto nível não precisa conhecer características
do processador, essas características são abstraídas na linguagem de alto nível.
Linguagem Natural
É qualquer linguagem desenvolvida naturalmente pelo ser humano, de forma não
premeditada, como resultado da facilidade inata para a linguagem possuída pelo
intelecto humano. A linguagem natural é utilizada para a comunicação.
Linguagem de Máquina
É a linguagem que os componentes de um computador usam para se comunicar,
assim como nós humanos usamos o alfabeto que vai de A-Z e os números 0-9, os
componentes de um computador utiliza apenas 0 e 1 para se comunicarem; este tipo
de linguagem é chamado de Binário.
Linguagem de Marcação (Markup Language)
É um sistema para anotação de um texto de modo que ele seja sintaticamente
distinguível. A ideia e terminologia evoluíram da “marcação” de manuscritos;
exemplos são marcadores estruturais tais como as etiquetas (tags) XML. A
marcação normalmente é omitida da versão do texto que é mostrada ao usuário.
Linguagem Documentária (LD)
São sistemas de signos que visam a uniformização do uso da linguagem de
especialidade, proporcionando uma representação padronizada do conteúdo
informacional, bem como uma recuperação da informação mais pertinente.

M
Machine Readable Cataloging Record in XML (MARCXML)
É o MARC 21 em ambiente XML, contempla tanto a forma quanto o conteúdo dos
recursos informacionais para ser usada para descrições bibliográficas em ambientes
web, isto é, possibilita a adequação dos campos à necessidade do registro.
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Machine Readable Catalogin 21 (MARC 21)
O formato MARC 21 é uma das ferramentas que possibilitam a otimização do serviço
de catalogação, facilitando a disseminação e recuperação da informação. Tem a
função de promover a comunicação da informação legível por máquina, evitando a
duplicação de esforços em consequência do aumento de permuta de registros.
Representa um formato padrão de armazenagem e troca de registros bibliográficos.
Metadado
Pode ser basicamente definido como "dados que descrevem os dados", ou seja, são
informações úteis para identificar, localizar, compreender e gerenciar os dados.
Metalinguagem
A metalinguagem é usada quando se deseja falar da própria linguagem usada na
comunicação, ou seja, quando a preocupação do emissor está voltada para o
próprio código ou linguagem. O dicionário e a gramática são um exemplo.

N
Norma
A palavra norma, pode ser definida como: regra de procedimento. Para a W3C
atualmente a linguagem XML é recomendada como norma internacional
regulamentada pela ISO, como por exemplo a norma ISO/IEC TR 22250 Regular
Language description for XML.

O
Objeto Digital
No contexto das bibliotecas e repositórios digitais, é um registro de informação
codificado digitalmente, formado de conteúdo informacional, metadados e
identificador.

P
Padrão
A palavra padrão, pode ser definida como: modelo de referência para avaliação, tipo
ideal. No âmbito das bibliotecas e repositórios digitais, as próprias linguagens de
marcação representam padrões, pode-se dizer por exemplo que a linguagem HTML
é a junção dos padrões HyTime e SGML e a linguagem XML é baseado no padrão
SGML. Atualmente a linguagem XML constitui a base de vários padrões na área de
informação.
Parser
Um Parser é um programa de computador (ou apenas um componente de um
programa) que serve para analisar a estrutura gramatical de uma entrada, que são
segmentos de texto ou símbolos que podem ser manipulados. Em XML, o parser
pode ser um leitor que ajuda na conversão do arquivo para manipulação dos dados
contidos no mesmo.
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Protocolo
Conjunto de especificações utilizadas na comunicação da internet, ou seja, entre
sistemas de computadores, como por exemplo o protocolo http ou TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Z39,50 e o OAI-PMH.
Protocolo Z39,50
É um protocolo desenvolvido pela National Information Standards Institute (NISO),
que possibilita o acesso a catálogos de uma determinada instituição, com a
finalidade de pesquisa e recuperação da informação.
Protocolo OAI-PMH
É um protocolo para Open Arquive (arquivos abertos), que representa um arquivo
eletrônico baseado no protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH), geralmente de acesso livre, dotado de dispositivos de auto
publicação e intercâmbio de metadados. Constitui um marco histórico do
desenvolvimento da comunicação científica, da publicação eletrônica e das
bibliotecas digitais. A partir dos Open Archives, foram estabelecidos padrões e
protocolos para permitir interoperabilidade entre os sistemas das bibliotecas digitais
Pseudocódigos
É uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples
(nativa a quem o escreve, de forma a ser entendida por qualquer pessoa) sem
necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação

R
Resource Description Framework (RDF)
É uma linguagem declarativa, que é escrita em XML, representa um padrão
recomendado pela W3C. A RDF representa metadados no formato de sentenças
sobre propriedades e relacionamentos entre itens na web. Todos esses itens são os
recursos existentes e podem ser virtualmente qualquer objeto (texto, figura, música,
vídeo, dentre outros), desde que possuam um endereço na web. Duas grandes
comunidades influenciaram a RDF: a comunidade de bibliotecas digitais e de
representação do conhecimento.

S
Semiótica
A semiótica provém da raiz grega “semeion”, que denota signo. Assim, desta mesma
fonte, temos “semeiotiké”, a arte dos sinais. Esta esfera do conhecimento existe há
um longo tempo, e revela as formas como o indivíduo dá significado a tudo que o
cerca. Ela é, portanto, a ciência que estuda os signos e todas as linguagens e
acontecimentos culturais como se fossem fenômenos produtores de significado.
Signo
Signo linguístico é concebido como um elemento representativo e constituindo-se de
dois aspectos básicos: o significante e o significado, os quais formam um todo
indissolúvel.
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Sintaxe
Representa a parte da gramática que trata da disposição das palavras no discurso.
A sintaxe de uma linguagem de marcação é especificada através de construções
coletadas num documento denominado DTD (Document Type Definition) e/ ou XSD
(XML Schema Definition) onde aparecem "declarações de elementos", que
especificam para cada elemento da linguagem todas as possíveis marcações válidas
para o elemento, como por exemplo, a ordem e obrigatoriedade de elementos num
documento, quantidade e etc, e declarações de atributos, que especificam, por
exemplo, tipos de valores de atributos, e etc. Portanto, estas ferramentas criam uma
gramática para a linguagem de marcação do documento.
Software
É uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um
computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Também pode ser
definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador.
Standard Generalized Markup Language (SGML)
É uma metalinguagem através da qual se pode definir linguagens de marcação para
documentos, a SGML providencia uma variedade de sintaxes de marcação que
podem ser usadas por várias aplicações. HTML e XML são ambas derivadas do
SGML.

T
Tag (Etiqueta)
Uma tag, ou em português etiqueta, são estruturas de linguagem de marcação
contendo instruções, tendo uma marca de início e outra de fim para que o navegador
possa “renderizar” uma página. São usadas como delimitadores de estilo e/ou
conteúdo.
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos
informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um
conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio
das funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e
aprendizagem.
Tecnologias de Informação Proprietária
São produtos e serviços que dependem de compra e são de propriedade de alguma
empresa ou instituição. Com uma tecnologia proprietária, o usuário vira refém do
fabricante, já que sempre deve continuar comprando desse mesmo fabricante em
todas suas ampliações.

W
World Wide Web (web ou www)
A World Wide Web (termo da língua inglesa que, em português, se traduz
literalmente por "rede de alcance mundial"), também conhecida como web ou www,
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é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na
Internet.
Web 1.0
É a internet como ela surgiu. Sites de conteúdo estático com pouca interatividade
dos internautas e diversos diretórios de links.
Web 2.0
O “2.0” indica uma nova versão da internet (da web). O objetivo é fornecer aos
navegantes mais criatividade, compartilhamento de informação e acima de tudo,
colaboração entre eles, fazendo com que esses navegantes tomem parte nesta
revolução. Com base nestes conceitos, explodiram serviços de relacionamentos
sociais, páginas repletas de vídeos, wikis, blogs e outros serviços com um traço em
comum: a participação efetiva do usuário nos dois sentidos do tráfego de
informação: recebe-se conteúdo dinâmico, fornece-se o mesmo tipo de informação
com a mesma facilidade.
Web 3.0 (Web Semântica)
É um projeto para aplicar conceitos inteligentes na internet atual (web 2.0). Nela
cada informação vem com um significado bem definido e não se encontra mais solta
no mar de conteúdo, permitindo uma melhor interação com o usuário. Novos
motores de busca, interfaces inovadoras, criação de dicionários de sinônimos e a
organização inteligente de conteúdos são alguns exemplos de aprimoramento.
Desta forma os usuários não vão mais precisar minerar a internet em busca daquilo
que procuram, a web 3.0 vai passar a se comportar como um todo, e não mais como
um monte de informação empilhada.
W3C (W3 Consortium)
O World Wide Web Consortium é a principal organização de padronização da World
Wide Web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros,
agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a
finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos
para a web.

X
XML Schema Definition (XSD)
É uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação
("esquemas") em documentos no formato XML. Foi a primeira linguagem de
esquema para XML a obter o status de recomendação por parte do W3C. Esta
linguagem é uma alternativa ao DTD, cuja sintaxe não é baseada no formato XML e
sim no formato SGML.
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APÊNDICE A - Modelo de Questionário Utilizado

QUESTIONÁRIO OS BIBLIOTECÁRIOS E A LINGUAGEM XML
Essa pesquisa tem como objetivo o levantamento quantitativo de bibliotecários inscritos e
ativos (CFB/CRB) que conhecem e/ou fazem ou fizeram uso da linguagem de marcação em
especial a XML em seu cotidiano profissional. Este levantamento é uma análise de cunho
acadêmico, referente a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), realizado pela aluna
Renata Postalli discente da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP), do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação (FaBCI).

Sexo: feminino ( ) masculino ( )
Estado: _________________ Cidade: ________________
Faixa Etária:
( ) 20-25
( ) 26-30
( ) 31-35
( ) 36-40
( ) 41-50
( ) 50 ou mais
1. Você é bibliotecário (a) formado (a), atuante e possuidor (a) de inscrição ativa, ou
seja regularizada no Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e/ou Conselho
Regional de Biblioteconomia (CRB)?
( ) Sim

*( ) Não

*Caso sua resposta seja negativa, não é necessário continuar a responder o questionário. Agradeço a
participação!

2. Em que tipo de local trabalha?
( ) Biblioteca Tradicional (física);
( ) Biblioteca Digital / Eletrônica;
( ) Arquivo Tradicional (físico);
( ) Repositório Digital / Arquivo Digital (GED, ECM, gestão de conteúdo ou
similares);
( ) Hemeroteca / Gibiteca / Brinquedoteca;
( ) Consultoria e/ou autônomo;
( ) Instituições de ensino – (não como bibliotecário / professor(a), gestor(a),
diretor(a), etc.);
( ) Conselhos Regionais / Federais - (não como bibliotecário / gestor(a), fiscal,
administrativo, etc.);
( ) Livrarias e Sebos.
( ) Outro(s). Especifique? _____________________________________________
3. Você atua com processamento técnico automatizado e/ou digital/eletrônico?
( ) Sim
( ) Não
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4. Como você avalia o seu nível de conhecimento em informática e internet?
Assinale apenas uma.
( ) Pouco ou nenhum – não utiliza, ou utiliza um computador de forma básica, e
navega na internet apenas para lazer ou troca de mensagens, ou utilizou e navegou
poucas vezes;
( ) Médio – utiliza frequentemente um computador e internet e sabe realizar algumas
tarefas básicas de configuração, nível usuário;
( ) Avançado – utiliza frequentemente a internet e programas, conhece bem
sistemas operacionais, programas e aplicativos; domina a navegação da internet,
bem como várias de suas ferramentas; frequentemente trabalha configurações
avançadas (instalação, configuração e customização de programas, etc.);
( ) Especializado - trabalha com desenvolvimento de sistemas, bancos ou bases de
dados, tem conhecimentos de programação em sistemas de informação.
5. Você manuseia ou processa documentos digitais (artigos, livros, teses,
dissertações, palestras e etc.) com o uso da internet e/ou sistemas para fins
profissionais?
( ) Sim

( ) Não

5.1. Se sim, assinale quais destes tipos de programas de computador (softwares)
você possui familiaridade para manusear documentos digitais? Assinale quantos
forem necessários.
( ) Word (.doc, .docx);
( ) Excel (.xls, .xlsx);
( ) Power Point (.ppt, pptx);
( ) Adobe PDF (.pdf);
( ) Bloco de notas (.txt);
( ) Softwares leitores de html, xml, sgml, xhtml, como Dreamweaver, XML Spy,
Oxygen, XML Viewer e etc. (.xml, .html, .xhtml e etc);
( ) Softwares leitores de vídeos, como Media Player Classic, Windows Media
Player, VLC Media Player, Cyberlink PowerDVD e etc. (.wmv, .avi, .rmvb, .mp4 e
etc);
( ) Softwares leitores de imagens, como Paint, Gimp, Corel, Illustrator e etc (.jpg,
.tif, .png e etc);
( ) Softwares leitores de ebook como Azardi, Scribd, Foxit, Aldiko Book Reader e
etc. (.epub, .mobi);
( ) Todos;
( ) Nenhum;
( ) Outro (s). Especifique?_______________________________________
6. Você conhece ou já ouviu falar das chamadas linguagens de marcas ou marcação
descritiva cuja finalidade é marcar o conteúdo textual de documentos digitais através
de etiquetas descritivas chamadas tags, que representam um conjunto de códigos
que podem ser aplicados a dados textuais para serem lidos por computadores, tais
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como os que se aplicam a muitos sites possuidores de base de dados e repositórios
digitais?
( ) Sim

( ) Não

6.1. Se sim, quais das linguagens de marcação a seguir você conhece ou já ouviu
falar? Assinale quantos forem necessários.
(
(
(
(
(
(

) SGML - Generalized Markup Language;
) HTML - Hypertext Markup Language;
) XML - Extended Markup Language;
) XHTML - Extensible Hypertext Markup Language;
) MARCXML - Machine Readable Cataloging Record in XML;
) Outra(s). Especifique? _____________________________________________

7. Em sua profissão como bibliotecário, já teve que efetivamente trabalhar/lidar com
alguma dessas linguagens de marcação?
( ) Sim

( ) Não

7.1. Se sim, qual das linguagens de marcação já trabalhou ou trabalha? Assinale
quantos forem necessários.
( ) SGML - Generalized Markup Language;
( ) HTML - Hypertext Markup Language;
( ) XML - Extended Markup Language;
( ) XHTML - Extensible Hypertext Markup Language;
( ) MARCXML - Machine Readable Cataloging Record in XML;
( ) Outra(s). Especifique? _____________________________________________
8. Após sua formação como bibliotecário (a), sentiu a necessidade de fazer novos
cursos complementares sobre temas e assuntos que pouco foram ou não foram
abordados no ambiente acadêmico, em especial no que se refere a tecnologia?
( ) Sim

( ) Não

8.1 Se sim, algum destes cursos complementares foram a respeito do trato
informacional em meio digital/eletrônico?
( ) Sim

( ) Não

9. Você julga necessário que a classe bibliotecária tenha conhecimento acadêmico e
profissional (teórico e prático) dessas linguagens de marcação, ou seja, elas
representam ou podem representar um novo caminho ou complemento para o
profissional da área da biblioteconomia em sua aprendizagem?
( ) Sim

( ) Não
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10. Você acredita que o envolvimento do bibliotecário no tratamento técnico da
informação digital, pode trazê-lo a uma posição de processador e mediador de
informações digitais em ambientes virtuais, sendo o campo da biblioteconomia, uma
das áreas de grande importância para lidar com este trato informacional digital?
( ) Sim

( ) Não

Obrigada pelas respostas 
Sua participação é de grande valia para minha aprendizagem acadêmica e para
o desenvolvimento de nossa área.

Data de entrega do questionário preenchido: ___/___/______

Pesquisa no Formato Digital
A pesquisa digital, foi disponibilizada no seguinte link:
<https://docs.google.com/a/scielo.org/forms/d/1wPqoKX7DaydH6CaAQVuCWLR8rRt
peunbfwkQenqu6lY/closedform>
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ANEXO A – Suporte de Dados de Pesquisa de Campo
Figura 18 - Bibliotecários inscritos e ativos no Brasil por estado e total.

Fonte: Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB). 2013, não paginado.21

21

Disponível em: <http://crb10.blogspot.com.br/2013/07/total-de-bibliotecarios-nobrasil.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook>.
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ANEXO B – Lista de Cidades (Pesquisa de Campo)
Cidade:

1 São Paulo
2 São Paulo
3 São Paulo
4 São Paulo
5 São Paulo
6 São Paulo
7 São Paulo
8 São Paulo
9 São Paulo
10 São Paulo
11 São Paulo
12 São Paulo
13 São Paulo
14 São Paulo
15 São Paulo
16 Cidade
17 Taboão da Serra
18 Jundiai
19 São Paulo
20 São Paulo
21 São Bernardo do Campo
22 São Bernardo do Campo
23 São Paulo
24 São Paulo
25 Juiz de Fora
26 São Paulo
27 são Paulo
28 São Paulo
29 São Paulo
30 Santo André
31 São Paulo
32 São Paulo
33 São Paulo
34 São Paulo
35 São Bernardo do Campo
36 Santo André
37 Ponta Porã
38 Rio Claro
39 RIO DE JANEIRO
40 Juiz de Fora
41 goiania
42 Rio de Janeiro
43 Botucatu
44 Brasília
45 Juiz de Fora
46 Rio de Janeiro
47 Rio de Janeiro
48 Rio de Janeiro
49 Florianópolis
50 BH

51 RJ
52 rio de janeiro
53 PRESIDENTE PRUDENTE
54 RJ
55 Rio de Janeiro
56 Rio de Janeiro
57 Rio Branco
58 Catanduva
59 Suzano
60 Lagarto
61 nIterói
62 São Paulo
63 Jaboticabal
64 São Mateus
65 Santa Maria
66 São Paulo
67 Tarumã
68 São Paulo
69 Florianópolis
70 Rio de Janeiro
71 Lutécia
72 São Paulo
73 Cachoeirinha
74 Araputanga
75 São Paulo
76 Rio Grande
77 Poços de Caldas
78 toledo
79 Brasília
80 Vera Cruz
81 SÃO PAULO
82 Rio de Janeiro
83 Rio de Janeiro
84 São Paulo
85 Porto Alegre
86 Brasilia
87 Rio de Janeiro
88 São Paulo
89 Guarulhos
90 Brusque
91 Taguatinga
92 Lorena
93 Porto Alegre
94 São Paulo
95 Matão
96 sao paulo
97 Juiz de Fora
98 São Paulo
99 Formiga
100 Formiga

101 Formiga
102 São Paulo
103 Passos
104 Formiga
105 Ouro
106 Formiga-MG
107 Mariana
108 Campo Grande
109 São Paulo
110 São Paulo
111 São Paulo
112 São Paulo
113 São Paulo
114 Diamantina
115 Belo Horizonte
116 Belo Horizonte
117 São Paulo
118 São Paulo
119 São Paulo
120 São Paulo
121 São Paulo
122 Goiânia
123 São Paulo
124 São Paulo
125 Taubaté
126 Feira de Santana
127 Ribeirão Pires
128 Taubaté
129 Salvador
130 Salvador
131 São Paulo
132 São Paulo
133 Recife
134 São Paulo
135 Porto Alegre
136 Ouro Preto
137 Rio de Janeiro
138 Belo Horizonte
139 Rio Grande
140 João Pessoa
141 PARÁ DE MINAS
142 Fortaleza
143 Campo Grande
144 Presidente Prudente
145 Porto Alegre
146 Niterói
147 Campinas
148 Salvador
149 São Paulo
150 são paulo

151 São Paulo
152 São Paulo
153 Curitiba
154 São Paulo
155 sao paulo
156 São Paulo
157 Brasília
158 rio dejaneiro
159 Rio de Janeiro
160 São Paulo
161 Campinas
162 São Paulo
Fonte: A autora: dados
de pesquisa, 2014.
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ANEXO C – Modelo de DTD
A imagem a seguir, demonstra um modelo básico do início da criação de uma
DTD, com base na visualização de elementos em formato de árvore.
Figura 19 – Modelo de DTD formato árvore.

Fonte: GRONER, Loiane. 2009, não paginado.22

22

Disponível em: <http://www.loiane.com/2009/04/validacao-de-documentos-xml-com-dtd%E2%80%93-introducao-ao-xml-parte-vii/>.
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Já a figura a seguir, é a DTD, com todos os elementos, atributos e
especificações declarados, com base em toda a árvore mencionada anteriormente.
Figura 20 – Modelo de DTD com declarações de elementos e atributos.

Fonte: GRONER, Loiane. 2009, não paginado. 23

23

Disponível em: <http://www.loiane.com/2009/04/validacao-de-documentos-xml-com-dtd%E2%80%93-introducao-ao-xml-parte-vii/>.
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ANEXO D – Modelo de Schema
A imagem a seguir demonstra um modelo básico de um Schema, onde foram
modelados dados para a inserção da representação descritiva de um livro, onde, os
elementos que existem no XML de exemplo são: biblioteca, livro, ISBN, título, autor,
data de nascimento, falecimento, personagem, nome, característica. E os atributos
são: id, disponível e ling.
Figura 21 – Modelo de schema (XSD).

(Continuação da figura 20 na próxima página...)
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Fonte: GRONER, Loiane. 2009, não paginado.24

24

Disponível em: <http://www.loiane.com/2009/04/validacao-de-documentos-xml-com-schema%E2%80%93-introducao-ao-xml-parte-viii/>.

