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RESUMO 

 

A partir da preocupação em manter viva a memória, bem como a história e a cultura regional, 

surgiu a ideia de apresentar possibilidades de armazenar, de forma digital e acessível à 

população, todos os exemplares do jornal O Rebate, primeiro meio de comunicação escrita da 

cidade, que se encontra digitalizado na Biblioteca da Fundação Memorial Padre Cícero 

(FMPC) para consulta local. A instituição está localizada em Juazeiro do Norte, Ceará. A 

proposta é contribuir com a rotina dos servidores da biblioteca, e ainda do público externo, 

oportunizando o indivíduo ter acesso, de onde ele estiver, ao material. A problemática surge a 

partir da seguinte indagação: Como preservar e viabilizar o acesso ao acervo digital do Jornal 

O Rebate, disponível na Biblioteca da FMPC? Justifica-se tendo em vista que vários 

documentos, livros e arquivos em geral, se perdem constantemente em bibliotecas, seja por 

causas naturais ou não, como por exemplo os incêndios ocorridos nos últimos anos em 

instituições como o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e a Catedral de Notre Dame, em 

Paris. Logo, esse estudo, a nível de mestrado, visa preferencialmente contribuir para que esse 

tipo de situação não aconteça no âmbito da biblioteca do Memorial, preservando a memória 

da instituição e da região que é tão importante a nível nacional e internacional. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Impresso. O Rebate. Juazeiro do Norte. Biblioteca. Memória.  

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

From the concern to keep the memory alive, as well as the history and regional culture, the 

idea arose to present possibilities to store, in a digital and accessible form to the population, 

all copies of the newspaper O Rebate, the first written communication medium of the city, 

which is available in the Library of the Memorial Padre Cícero Foundation (FMPC) for local 

consultation. The institution is located in Juazeiro do Norte, Ceará. The proposal is to 

contribute to the routine of the library servers, as well as the external public, providing the 

individual with access, wherever he is, to the material. The problem arises from the following 

question: How to preserve and enable access to the digital collection of Jornal O Rebate, 

available at the FMPC Library? It is justified in view of the fact that several documents, 

books and archives in general, are constantly lost in libraries, whether due to natural causes or 

not, such as the fires that have occurred in recent years in institutions such as the National 

Museum, in Rio de Janeiro, and the Notre Dame Cathedral in Paris. Therefore, this study, at 

the master's level, preferably aims to prevent this type of situation within the scope of the 

Memorial library, preserving the memory of the institution and the region that is so important 

at national and international level. 

 

Keywords: Printed Journalism. The Rebate. Juazeiro do Norte. Library. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O século XXI é caracterizado pelas novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), além do mais, requer da sociedade a capacidade de lidar com a rapidez 

dos dados, das notícias e informações. Proporcionar acesso, filtrar e disseminar esses 

elementos não são tarefas, a priori, fáceis, mas que exigem capacidade técnica e especializada. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia, elaborada pela Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República (BRASIL, 2016), revela um consumo de internet frequente e 

abundante nos últimos anos, com relação aos demais meios de comunicação. Os dados 

apurados pela pesquisa em questão confirmam a importância da internet como item para obter 

informação. Segundo ela, 49% dos entrevistados mencionaram em primeiro ou em segundo 

lugar a rede mundial de computadores como meio para informação. Ela afirma ainda que 91% 

dos que responderam, em primeiro ou segundo lugar, acessam a internet pelo celular; 65% 

declararam entrar na rede pelo computador, enquanto que os outros 12% acessam por meio de 

tablet. 

A mesma pesquisa revela ainda que, no período de segunda a sexta-feira, a média de 

tempo declarado de acesso à internet é de quatro horas e quarenta e quatro minutos por dia. 

Nos fins de semana, o tempo médio é de quatro horas e trinta e dois minutos. Ou seja, a busca 

por informação no mundo cibernético é diária, logo é preciso e urgente que haja essa 

adaptação tecnológica comunicacional em todos os ambientes, principalmente em uma 

biblioteca que é tão importante para a região do Cariri cearense. 

Este trabalho tem como local de pesquisa a biblioteca da Fundação Memorial Padre 

Cícero (FMPC), onde é possível encontrar documentos raros que pertenceram ao Padre 

Cícero, muitos deles ainda com a assinatura legível do vigário. A instituição está localizada na 

cidade de Juazeiro do Norte, que possui, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2019), uma população de 274.207 habitantes, sendo um dos 

municípios mais importantes do Ceará e do Brasil. Localiza-se na Região Metropolitana do 

Cariri (RCM), no sul do estado, com distância de 491 km de Fortaleza. 

Justamente devido à figura de Padre Cícero, é considerado um dos três maiores 

centros de religiosidade popular do Brasil, juntamente com Aparecida do Norte, em São 

Paulo, e Nova Trento, em Santa Catarina. Somando as populações de Crato, Juazeiro do Norte 

e Barbalha, a região possui em torno de 454.175 habitantes. O público alvo da Biblioteca são 

pesquisadores, acadêmicos, estudiosos e os interessados na história do Padre Cícero e da 

cidade. A função dela é organizar e preservar o acervo bibliográfico e documental sobre essas 



15 

 

 
 

temáticas, oferecendo suporte informacional relevante, dentro dos padrões biblioteconômicos 

contemporâneos, segundo a própria instituição. 

A Biblioteca da FMPC é uma instituição social, pois ela possui a sua 

intencionalidade político-social, um acervo altamente rico e amplo, além de meios para sua 

permanente renovação, pois muitos pesquisadores e moradores fazem doações de materiais 

únicos, livros e documentos raros para compor o espaço. Além de dispor de organização e 

sistematização do seu material e acervo por meio de um sistema que, segundo os 

organizadores, é deficitário, mas ainda assim comporta o material. 

A FMPC foi inaugurada no dia 22 de julho de 1988. Tem como Presidente a 

historiadora Cristina Rodrigues Holanda e a finalidade de preservar a memória do Padre 

Cícero Romão Batista. É composto por um museu, uma biblioteca temática e um auditório, 

que por sua vez, faz parte da Secretaria de Cultura (Secult). Em outubro de 2018, o Ministério 

da Cultura (MinC), por intermédio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibran), emitiu 

certificado de Registro de Museus para a FMPC. O documento reconhece a instituição a partir 

de critérios estabelecidos pelo Estatuto que orienta sobre a implantação e funcionamento de 

museus em todo o Brasil. 

Sendo assim, enquanto objeto da análise empírica dentro da instituição, esta pesquisa 

optou por trabalhar com o Jornal O Rebate, o pioneiro do jornalismo impresso na cidade e que 

funcionou de 1909 a 1911 com o objetivo de apoiar o movimento que reivindicava a 

emancipação política do então vilarejo pertencente ao município de Crato/CE. 

Com isso, o presente trabalho veio com o propósito de manter viva a memória, a 

história e ainda a cultura regional de forma digital, tendo em vista que alguns dos 

documentos, livros e arquivos em geral, já se perderam, o que será evitado com o projeto 

sendo colocado em prática. Logo, esse estudo visa, preferencialmente, contribuir para que 

esse tipo de situação não ocorra no âmbito da biblioteca do memorial, preservando a memória 

da instituição que é tão importante. 

Tal idealização se dá pelo motivo de que os aplicativos estão se tornando, cada vez 

mais, uma forma de comunicação e informação muito utilizada, onde empresas, organizações 

e demais segmentos devam aderir a esse mecanismo. 

Do ponto de vista profissional, este trabalho visa contribuir com a rotina dos 

servidores da biblioteca, e ainda do público externo, que terá em mãos uma ferramenta 

tecnológica que é usada em várias bibliotecas brasileiras e estrangeiras, como por exemplo 

nas Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP) e Sydney Uni Library, entre outras, que 
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comprovadamente auxiliam no processo de informação e comunicação. Os aplicativos digitais 

devem ser um elemento a mais dentro da estratégia de comunicação das bibliotecas, buscando 

o melhor aproveitamento das funções dos dispositivos móveis. 

No que se refere ao viés científico, este trabalho oferece a pesquisadores, educadores, 

estudantes e público em geral, um instrumento de construção de conhecimentos, de fácil 

manuseio e compartilhamento, de fomento ao ensino, a pesquisa, a educação e aprendizagem 

por meio de ações colaborativas, integradas e multidisciplinar. 

Enquanto meio tecnológico, objetiva levar à instituição uma plataforma moderna, de 

uso cada vez maior, à medida que o uso das novas mídias digitais aumenta. Bem como 

também ser o pontapé para que a biblioteca possa, futuramente, realizar o livre acesso em 

grande parte do acervo, se não nele todo, servindo como modelo para que outras bibliotecas 

da cidade e de toda a região façam o mesmo e se integrem às novas TICs. 

No que tange a questão Social, almeja promover acesso facilitado às informações e 

comodidade, pensando na inclusão, através de ferramentas que permitam o uso por deficientes 

visuais ou que tenham baixa visão. Sabe-se que a história do Padre Cícero, da cidade de 

Juazeiro do Norte e da cultura local em geral, é muito forte a nível nacional e internacional, 

com isso a plataforma desenvolvida visa, preferencialmente, ajudar aos pesquisadores que 

moram em estados e cidades distantes. 

Como proposta de um produto, foi desenvolvido o protótipo de um App que tem 

como objetivo armazenar, de forma digital e acessível a população, todos os exemplares do 

jornal O Rebate, de maneira a contribuir com a rotina dos servidores da biblioteca, e ainda do 

público externo. 

A finalidade do produto é promover acesso facilitado às informações e comodidade, 

pensando sempre na inclusão. O aplicativo possui oito funcionalidades, tanto para sistemas 

IOS (App Store) quanto para Android (Google Play), dispondo de abas onde os usuários 

podem tirar dúvidas, notificações quando ocorrer a aquisição de um livro/documento novo 

pelo local, dentre outras funcionalidades. Para ter acesso ao sistema é necessário um cadastro 

com disponibilização de algumas informações pessoais. 

A divisão dos capítulos se deu da seguinte forma: o capítulo 2 foi destinado a falar 

sobre Memória, onde buscou-se entender e explicar, por meio de uma vasta pesquisa 

bibliográfica, os termos “Dever de Memória”, “Empreendedores da Memória”, “Abuso de 

Memória”, “Política do Esquecimento”, “Memória Manipulada e Obrigada”, “Pontos de 

Memória”, “Justa Memória”, Preservação e dever de memória” “Memória e Jornalismo”, 
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“base de dados”, buscou-se ainda entender o que é um Memorial, assuntos estes ligados 

diretamente e indiretamente com o objeto da pesquisa. 

O capítulo 3 permeia pelas várias nuances do livre acesso e acesso aberto, bem como a 

Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), as etapas de evolução da internet desde o seu 

surgimento, com a Web 1.0, até os dias atuais, com a Web 4.0. Aborda ainda o uso de 

Aplicativos em bibliotecas universitárias e inicia falando sobre os repositórios institucionais. 

O capítulo 4 foi destinado a falar sobre os dados obtidos com a pesquisa, que teve como 

objeto de estudo o Jornal O Rebate, e menciona ainda o produto Informacional desenvolvido. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um aplicativo para o Jornal o Rebate com a finalidade de preservar e 

tornar acessível a memória deste, que está disponibilizado na Biblioteca da Fundação 

Memorial Padre Cícero. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Criar um acervo digital do Jornal o Rebate a ser disponibilizado em um 

Aplicativo; 

b) Pesquisar a criação de aplicativos para fins informacionais e educacional; 

c) Entender o processo de digitalização e disponibilização de acervos jornalísticos 

em acesso aberto para preservação da memória. 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa realizada neste trabalho, quanto ao objetivo, pode ser classificada como 

descritiva, bibliográfica e exploratória, isto porque foi desenvolvido todo um apanhado de 

como o acervo digital, de fato, auxilia no processo de comunicação à Biblioteca da FMPC, 

bem como utilizou-se de autores que falam sobre memória, acervo e livre acesso, no intuito de 

dar respaldo a pesquisa. Enquadra-se como de natureza aplicada, uma vez que possui 

interesses práticos de aplicação do produto desenvolvido. Sua abordagem é qualitativa e, o 

trabalho em mãos, faz a opção pelo método dedutivo, pois partiu de leis ou experimentos 

gerais e que deram certo, para a compreensão de questões locais ou pontuais. Esta opção se 
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justifica porque o método escolhido permitiu avaliar uma possível ferramenta quanto a sua 

eficácia ou não. 

O protótipo da Plataforma Digital, ou seja, do Aplicativo, foi desenvolvido por meio 

de uma parceria com o Sócio Proprietário da empresa Meu Cariri, José Vanderlan, formado 

em Sistemas de Informação e que presta serviços na região voltados para a área de 

desenvolvimento de sites, Apps, além de programação. Com base em quatro aplicativos 

analisados, e após a observação de suas funcionalidades e bons desempenhos, foi solicitado ao 

técnico a criação do Protótipo seguindo as mesmas diretrizes de funcionalidades. 
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2 MEMÓRIA 

 

Nesta passagem buscou-se, a priori, entender e, ao mesmo tempo, explicar os termos 

“Dever de Memória”, “Empreendedores da Memória”, “Abuso de Memória”, “Política do 

Esquecimento”, “Memória Manipulada e Obrigada”, que são assuntos ligados indiretamente 

com o objeto da pesquisa, e que são necessários para posterior discussão sobre leis memoriais, 

memorial enquanto ambiente físico, memória social, pontos de memória, memória e 

jornalismo com o mínimo de embasamento necessário e na pretensão de tentar se aprofundar 

ao máximo na temática. 

 

2.1 Preservação e dever de memória 

 

Quanto ao tema Dever de Memória ele teve início no continente Europeu, mais 

precisamente na França. No que diz respeito às datas da sua possível criação, há divergências. 

Segundo Lalieu (2001, p. 83), “O conceito de dever de memória surgiu na França no início da 

década de 1950, relacionado a associações de deportados franceses na Segunda Guerra, e que 

tinha por objetivo honrar a memória de franceses assassinados”. Já para Heymann (2006, p. 

4), “[…] a origem da noção de dever de memória estaria no processo de ressignificação do 

discurso memorial ligado ao holocausto de milhares de judeus que viviam na França, ocorrido 

a partir dos anos 1970”. Ainda de acordo com Heymann, (2006, p. 4), o termo dever de 

memória “foi cunhada ao longo dos anos 1990 e que, em poucas palavras, remete à ideia de 

que memórias de sofrimento e opressão geram obrigações, por parte do Estado e da 

sociedade, em relação às comunidades portadoras dessas memórias”. 

Elizabeth Jelin (2002), citada por Guazzelli (2010, p. 6), menciona ainda a existência 

e importância dos empreendedores da memória para a sociedade, que são os militantes ou 

agentes sociais que focam suas energias e forças na busca de defender e dar notoriedade a 

uma causa em específico, buscando mostrar a importância e o protagonismo das vítimas. Com 

isso, surge também a noção de abuso de memória, onde de acordo com os apoiadores desta 

teoria, há um culto pelas memórias trágicas passadas. Tais apoiadores chegam a ver os 

acontecimentos como importante para a nação e para a história. 

Quanto a este assunto, Oliveira (2011, p. 8) destaca: 

 

O museu – dentre outras instituições – trabalha a memória social, busca armazená-

la, quantificá-la, preservar atualizando e contextualizando os fatos, atitudes e valores 
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humanos. É na preservação do que foi, do que é e daquilo que está sendo construído 

que o museu vem tornando sólido na sociedade. 

 

Ainda seguindo a temática, Ricoeur (2007, p. 17) aborda os desníveis da memória, 

alegando que existe ‘Excesso de memória aqui e o excesso de esquecimento acolá’. O autor 

preza pela “justa memória”, ou seja, busca o equilíbrio por meio de alternativas para superar 

os abusos do “dever de memória” e do esquecimento. Silva Filho (2010, p. 203) diz que “[…] 

a anistia de 1979 revelou-se uma nítida política de esquecimento”. Em contraponto, Segalin 

(2011, p. 8) enfatiza que “Os excessos de comemoração, de celebração, são também 

considerados abusos da memória”. Ainda dentro da perspectiva do Dever de Memória, 

Segalin (2011, p. 8) enfatiza que existe a memória manipulada e a memória obrigada. “[…] a 

memória manipulada é aquela memória articulada pelos detentores do poder, ou do discurso, 

articulada na ideia da construção de uma identidade tanto coletiva quanto pessoal”. 

 

Memória manipulada: é a manipulação concertada da memória por meio dos 

detentores do poder, é nesse plano, o da memória instrumentalizada que mais se 

tornam visíveis os abusos de memória. A memória manipulada está enraizada na 

problemática da memória e da identidade, tanto coletiva como pessoal (SEGALIN, 

2011, p. 6). 

 

Quanto à memória obrigada, Ricoeur, (2007, p. 99) pondera: 

 

Memória obrigada: trata do pretenso dever de memória. Aqui, desenvolve a tese de 

que esse pretenso dever surge na Europa, após a II Guerra Mundial, a partir das 

dificuldades vivenciadas pela comunidade em construir uma memória desses 

acontecimentos de modo apaziguado. 

 

No que tange aos tipos de memória, Mesentier (1992, p. 3) diz que memória social e 

memória individual têm diferenças intrínsecas: 

 

Diferentemente da memória individual, a memória social se constrói ao longo de 

muitas gerações de indivíduos mergulhados em relações determinadas por estruturas 

sociais. A construção da memória social implica na referência ao que não foi 

presenciado. Trata-se de uma memória que representa processos e estruturas sociais 

que já se transformam. A memória social é transgeracional e os suportes da memória 

contribuem para o transporte da memória social de uma geração a outra. 

 

No campo da memória individual, Ferreira (2011, p. 3) diz que “projetam-se futuros 

possíveis porque a memória permite esse exercício de imaginação, ou seja, movimentam-se 

do presente ao futuro a partir do que se é capaz de reconhecer como o passado”. Lazzarin, 

Azevedo Netto e Sousa (2015, p. 8) apresentam o ciberespaço como um “grande facilitador da 
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memória social e um tesouro para a preservação da memória”. Ponderam ainda que “[…] o 

ciberespaço pode proporcionar a preservação da memória individual, social e coletiva, 

mediante manifestações e ações afirmativas dos profissionais da CI, em prol da conservação e 

registro da informação” (LAZZARIN; AZEVEDO NETTO; SOUSA, 2015, p. 8). 

Lévy (2004, p. 78) explica como se dá a memória humana: 

 

A memória humana possui dois momentos, o de curto e o de longo prazo. O 

primeiro momento é considerado do trabalho, que mobiliza a atenção. “Ela é usada, 

e.g., quando lemos um número de telefone e o anotamos mentalmente até que o 

tenhamos discado no aparelho”. O segundo momento necessita da construção de 

representações “quando uma nova informação ou um novo fato surge diante de nós”, 

pois “esta representação encontra-se em estado de intensa ativação no núcleo do 

sistema cognitivo, ou seja, está em nossa zona de atenção, ou muito próxima a esta 

zona. 

 

Lévy (2004), na passagem, discorre sobre dois tipos de memória, uma mais curta e 

outra prolongada, mostrando que a curta é algo momentâneo e passageiro, que normalmente é 

decorado com alguma finalidade instantânea, enquanto a prolongada demanda mais atenção e 

foco. 

No tocante à memória, cabe aqui ainda falar da amnésia, que no caso seria o 

esquecimento profundo sobre algo ou determinado momento histórico. Quanto à isso, Silva 

Filho (2010, p. 197) explica que “uma das consequências mais funestas da amnésia autoritária 

é a repetição da violência, a continuação do uso da tortura como procedimento de 

investigação das forças de (in)segurança pública, e a sua aceitação pela opinião pública”. Na 

sua fala, o autor utiliza o termo fazendo jus às pessoas que ainda hoje defendem e apoiam 

regimes autoritários e ditatoriais como sendo benéficos à nação e ao desenvolvimento, ou que 

não enxergam as devastações que causaram a milhares de pessoas e famílias. 

Silva Filho (2010, p. 215) reafirma: 

 

[…] no Brasil não se constituiu uma Comissão de Verdade, tampouco ocorreram 

julgamentos por violações de direitos humanos cometidas por agentes da ditadura. 

Apesar disso, uma série de fatos e ações recentes no país vêm, com cada vez maior 

intensidade, apontando nessa direção. Um dos marcos mais visíveis foi a publicação 

do livro Direito à Memória e à Verdade. O livro traz o resultado dos trabalhos da 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, instalada a partir da edição 

da Lei 9.140/95, além de textos que contextualizam o período ditatorial sob o foco 

da resistência ao regime de arbítrio […]. 

 

No início do ano de 2005 foram criados, na França, quatro dispositivos legais, 

intitulados leis memoriais, para discorrer sobre eventos históricos acontecidos na França. A 

primeira é a Lei Gayssot, que transforma em ato doloso a negação de crimes contra a 
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humanidade, a segunda é a lei de 29 de janeiro de 2001, onde a França reconhece 

publicamente o genocídio armênio de 1915, o terceiro é a lei de 21 de maio de 1915, que 

dispõe que a república francesa reconhece o tráfico de escravos e a escravidão, e, por último, 

a quarta lei de 23 de fevereiro de 2005 que trata da competência dos legisladores. Ela fala 

sobre o reconhecimento da nação aos franceses repatriados após as guerras de independência. 

No Brasil, de acordo com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, “[…] o tema do direito à memória e à verdade voltou a adquirir visibilidade 

crescente nos anos 90” (BRASIL, 2007, p. 32). 

 

2.2 Lugar de memória e pontos de memória 

 

De acordo com o dicionário, lugar é um determinado espaço no qual o indivíduo 

desenvolve, para com ele, relação de identidade, afetividade, do bem-estar. Ou seja, é onde 

ele se sente bem e guarda boas lembranças. Já o lugar de memória pode ser uma escola, uma 

praça, uma casa, um quarto, a casa da avó, o sítio, entre outros. Lugares de memória são 

locais que remetem ao passado trazendo lembranças boas ou ruins, juntamente com 

sentimento de nostalgia. 

Andrade (2008, p. 576) explica: 

 

O sentimento de pertença é aguçado sob forma da apropriação territorial, aonde 

resistir ao tempo e a mudança do nome do lugar se revela em uma forma de 

resistência a um elo afetivo, uma declaração de identidade topofílica, da real 

transformação do espaço em lugar. 

 

De acordo com Gevehr (2016, p. 13), “[…] os lugares de memória não somente terão 

seu significado reconhecido pela sociedade, como impedirão que ela o esqueça, forçando para 

que se posicionem tanto em relação ao passado quanto em relação ao futuro almejado”. 

 

[…] lugares nos remetem a pensar a respeito dos fatos que ali ocorreram e de 

pessoas que ali estiveram. É nesse sentido que destacamos a criação dos diferentes 

lugares de memória (monumentos, praças, instituições etc.) e os vinculamos ao 

processo de (res)significação da história, uma vez que os tomamos como evidência 

das visões e dos sentimentos coletivos que se faziam presentes na época de sua 

criação (GEVEHR, 2016, p. 14). 

 

Os lugares de memória podem ser observados e evidenciados na poesia, na música e 

na literatura, por exemplo na obra ‘O cortiço’, de Aluísio Azevedo, bem como na música ‘A 

volta da Asa Branca’, cantada por Luiz Gonzaga, que fala da felicidade do sertanejo que foi 
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embora para o Sudeste do país devido à seca no Nordeste, mas que nos primeiros sinais de 

inverno, retorna ansioso para sentir o cheiro da terra molhada, ver a vegetação crescer 

novamente e reencontrar o povo alegre. Nora (1993, p. 21) diz que “são lugares, com efeito, 

nos três sentidos da palavra, material, simbólico, funcional […]”. 

Alinhado a isso, o Programa Pontos de Memória (PM) nasceu articulado com a 

Política Nacional de Museus e com o Plano Nacional Setorial de Museus, os quais apresentam 

diretrizes e propostas construídas a partir de diversas instâncias de consulta pública e com 

ampla participação de profissionais envolvidos com a área museológica no Brasil. No país 

existem 12 Pontos de Memória. Pereira (2018, p. 143) destaca que: 

 

A iniciativa do Programa Pontos de Memória tem como finalidade a participação 

dos grupos, coletivos e movimentos sociais no desenvolvimento das práticas de 

memória em favor das reivindicações sociais por saúde, moradia, educação, cultura 

e, nesse caso, especialmente, o direito à memória. 

 

Os PM espalhados por alguns estados do Brasil são: PM Terra Firme, em Belém; 

Grande Bom Jardim, em Fortaleza; Coque, em Pernambuco; Jacintinho, em Maceió; Beirú, 

em Salvador; Estrutural, em Brasília; Taquaril, em Belo Horizonte; São Pedro, em Vitória; 

Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, no Rio de Janeiro; Brasilândia, em São Paulo; Sítio Cercado, 

em Curitiba; e Lomba do Pinheiro, Porto Alegre. 

 

2.3 Conceituando memorial 

 

Busca-se neste tópico explanar acerca do significado de memorial, ao passo que 

serão também, elencadas algumas diferenças entre ele e o museu, tendo em vista que há certas 

semelhanças, fazendo com que haja confusões na hora de diferenciar um do outro. Silva et al. 

(2017, p. 4) ponderam “[…] memoriais e museus são facilmente confundidos, sendo 

considerados às vezes a mesma coisa”. 

Axt (2012, p. 3) explica: 

 

O memorial, assim, na perspectiva que acolhemos, é uma proposta de lidar com a 

memória sem necessariamente vinculá-la a um acervo, seja objetal, artístico, 

documental, imagético. O memorial pode, ao longo de sua trajetória, formar um 

acervo, na medida em que o trabalho avança. 

 

Para elucidar o significado e a finalidade do Memorial, buscou-se a ajuda 

bibliográfica de alguns pesquisadores: o primeiro deles, Leitão (2013, p. 9), diz que “[…] os 
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Memoriais são monumentos à memória onde a cultura material seria, portanto, meio e não 

fim”. Enquanto Soares e Quinalha (2011) afirmam que “O Memorial é um veículo físico, 

palpável, concreto, de revelação da verdade e de fortalecimento da memória […]” e, para 

finalizar a explicações, Axt (2012, p. 14) aponta “O memorial precisa prestar um serviço. 

Certamente à instituição que o organiza, mas, também, se possível, ao entorno comunitário”. 

Barcellos (1999, p. 2) diz que uma das características dos memoriais “é o fato de 

funcionarem a maneira de grandes centros culturais. Levam o nome de memorial, mas em 

realidade, são o cenário para as mais diferentes atividades culturais, da música as artes 

plásticas […]”. Realmente este é um dos fatos que podemos observar na FMPC, onde no local 

tem um auditório para apresentações de teatro, shows, palestras, cursos, reuniões, audiências, 

etc., bem como há exposições e a biblioteca especializada do Padre Cícero Romão Batista. 

Sendo assim, Axt (2012, p. 21) reitera que “[…] um memorial pode expandir suas 

ações para além da temática específica da memória da própria instituição, dependendo da 

amplitude do debate identitário proposto e de sua relação com a esfera da gestão cultural.” O 

autor pondera ainda que “[…] o memorial também presta uma contribuição indireta porque, 

ao receber visitações e promover toda uma agenda cultural, mostra para a sociedade que o 

patrimônio não é um problema, mas sim uma solução, capaz de agregar valores e captar 

retornos significativos.” (AXT, 2012, p. 24). 

Schoenardie (2016, p. 3) lembra que: 

 

O museu é um espaço rico e cheio de possibilidades. Onde se preserva a memória de 

uma cidade, de um país, de um indivíduo. É um lugar de História, que nos 

possibilita viajar no tempo e conhecer, mais intimamente, as memórias do lugar 

onde vivemos e do contexto social no qual estamos inseridos. Lá é o espaço para 

observarmos o passado, pensarmos o presente vivido e refletirmos sobre o nosso 

futuro. 

 

A citação acima se fez necessária para conceituar Museu, tendo em vista que tanto 

Museu quanto Memorial são motivos de confusão no que diz respeito ao sentido e utilidade 

pública perante a sociedade. 

 

2.4 Memória e jornalismo 

 

A memória jornalística tem sido um tema amplamente discutido nos últimos anos por 

estudiosos de diversas áreas, como da comunicação, história, sociologia, entre outras. Tal fato 

se dá devido ao grande crescimento da internet, que vem fazendo com que os veículos de 
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comunicação, sejam eles escrito, radiofónico, ou televisivo, passem a assumir outras 

responsabilidades, que é migrar-se também para o mundo on-line. 

Quanto ao tema abordado, Lazzarin, Azevedo Netto e Sousa (2015, p. 4) reiteram: 

 

[…] torna-se evidente um destaque especial à rede mundial de computadores, 

conhecida como Internet, e aos programas de computador que viabilizam a 

comunicação e a interatividade com ela. Tais programas estão abrindo espaço para 

novas relações e valores entre as pessoas, disponibilizando um fluxo de informações 

em diversos níveis, assim como potencializando o acesso a outros mundos, por meio 

do ciberespaço. 

 

Esse incremento também dos veículos para os meios on-line, através de contas cridas 

em perfis de redes sociais como o facebook, instagram e twitter, faz com que haja um boom 

informativo, bem como as matérias e reportagens postadas nesses meios, que normalmente é 

uma adaptação do que foi publicada no veículo oficial, ficam salvas para a posterioridade, 

deixando assim viva a memória. 

Oliveira (2010, p. 3) lembra: 

 

Voltando um pouco para o passado, pode-se perceber uma convergência de maneiras 

diferentes de preservar a memória social. Falando de tecnologia, o ciberespaço é 

caminho fundamental para isso hoje, desde que possa ser compartilhada e desse que 

o acesso seja democratizado. 

 

Lazzarin, Azevedo Netto e Sousa (2015, p. 4) dizem que “A comunicação interativa 

e comunitária no ciberespaço mostra-se como um espaço da sociedade em rede, definindo 

novas formas de relações e condicionando o indivíduo a entendê-lo como uma questão 

distante de sua realidade física”. Lazzarin, Azevedo Netto e Sousa (2015, p. 3) afirmam ainda 

que “Quando se pensa em informação e conhecimento no século XXI, logo se incorpora esse 

pensamento à comunicação e à linguagem digital como um dos requisitos essenciais para a 

formação dos cidadãos na atual sociedade”. 

Seguindo o mesmo pensamento, Jenkins (2008, p. 32), um pouco antes, dizia que  

 

Nos anos 1990, a retórica da revolução digital continha uma suposição implícita, e 

as vezes explícita, de que os novos meios de comunicação eliminariam os antigos, 

que a internet substituiria a radiodifusão e que tudo isso permitiria aos consumidores 

acessar mais facilmente o conteúdo que mais lhe interessasse. 

 

Jenkins (2008, p. 33) novamente reitera que “Se o paradigma da revolução digital 

presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da 

convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de forma cada vez mais 
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complexa”. As novas mídias não sucumbiram, pelo contrário, passaram a interagirem entre 

sim. Pierry Lévy trata de um termo conhecido por “inteligência coletiva” e diz que na cultura 

transmídia, sempre tem que haver coletividade entre os mais antigos e os novos meios de 

comunicação que surgem, quanto a isso Pierre Lévy (2004, p. 21) alega: “[…] la inteligencia 

colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada 

y movilizada en tiempo real”1. 

Michel e Michel (2015, p. 7) lembram que: 

 

Identidade, memória e jornalismo são […] concepções tomadas como possuidoras 

de uma relação direta, isso porque o jornalismo (como mídia ou segmento da 

comunicação de massa) mantém relações claras com a História, caracterizando-se 

como ferramenta de compreensão e recuperação do passado. Em nenhuma outra 

época, a produção de conhecimentos foi tão intensa como nos dias de hoje 

registrando os fatos, o cotidiano, a própria história e nem sua aplicação assumiu 

papel tão importante na produção jornalística […]. 

  

Um fato importante e positivo é que não mais apenas os veículos têm acesso a essa 

memória jornalística, mas toda a população, o que antes não era possível, pois essa memória 

era guardada em arquivos dentro das sedes dos próprios jornais ou empresas. Caso alguém 

necessitasse rever algo que aconteceu para fins judiciais, de pesquisas, e etc., teria que 

solicitar por meio de ofício para que assim fosse permitido o acesso, mas até lá a burocracia 

seria enorme. 

Oliveira (2010, p. 12) vai além e fala sobre a cibermemória: 

 

Todo esse processo, que vem das antigas formas de armazenamento de dados, 

passando pelos museus no ciberespaço até chegar à locatividade mediática, é que 

podemos denominar de cibermemória, que em linhas mais acuradas diríamos ser o 

contexto histórico-social (individual ou coletivo) armazenado e difundido 

digitalmente, expandido no ciberespaço, pronto para ser atualizado, partilhado 

universalmente com o auxílio das Tis. 

 

De acordo com Palacios (2010, p. 5) no que diz respeito ao jornal impresso, este 

“[…] transforma-se também, para o olhar do historiador, em lugar de memória e vai ocupar 

seu espaço passivo ao lado de tantos outros documentos, nas bibliotecas e hemerotecas”. 

Palacios ainda ressalta que várias vezes o veículo noticioso recorre a matérias anteriores, que 

estão arquivadas, para respaldar, lembrar ou utilizar como citação determinado momento da 

história. No telejornalismo é bem comum observar este tipo de trabalho, onde os produtores 

 
1 Tradução: A inteligência coletiva é uma inteligência distribuída em todos os lugares, constantemente 

valorizada, coordenada e mobilizada em tempo real. 
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buscam reportagens anteriores para utilizar em matérias que tenham desdobramentos ou que 

tragam à tona determinado assunto do passado, seja na política, esporte ou economia. 

Os jornais impressos, desde longa data, mantêm arquivos físicos das suas edições 

passadas, abertos à consulta do púbico e utilizados por seus editores e jornalistas no 

processo de produção de informação noticiosa. No jornalismo impresso moderno foi 

sempre comum a publicação de pesquisas, baseadas em informação de arquivo, que 

completam, ampliam ou ilustram o material noticioso corrente (PALACIOS, 2010, 

p. 9). 

 

De acordo com Michel e Michel (2015), os jornalistas podem ser considerados como 

“Agente da Memória”, devido ao fato de que são estes profissionais que registam fatos e 

testemunhos, que podem ser de diferentes épocas e momentos da história. As autoras ainda 

destacam que muitas vezes não são reconhecidos por eles próprios nem pelos estudiosos da 

memória. “[…] são três os elementos que servem de apoio à memória: os acontecimentos 

vividos, as pessoas e os lugares” (MICHEL; MICHEL, 2015, p. 9). 

Para que não haja confusão e distorções entre o que passou e o que está acontecendo, 

Nora (1993, p. 3) diz que “A Memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 

presente; a história, uma representação do passado”. A distinção entre os termos se faz 

necessária para que não sobre resquícios de dúvidas e embaralhamento. Nora (1993, p. 9) diz 

ainda que “O que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e 

vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável 

daquilo que poderíamos ter necessidade de nos lembrar.” 

 

2.5 Processo de digitalização dos documentos 

  

Nesta parte do trabalho buscou-se mostrar, por meio de pesquisa bibliográfica, como 

se dá o processo de digitalização dos documentos dentro de um estabelecimento 

especializado, neste caso uma biblioteca. O assunto se faz necessário tendo em vista que o 

objeto de estudo em questão se trata de um jornal que passou pelo processo de digitalização, 

porém não está disponibilizado para livre acesso. Sendo assim não houve desdobramentos no 

que tange a temática pois o objetivo central desta pesquisa não é aprofundar em seus 

fundamentos e conceitos. 

Tudo na vida tem um prazo de validade ou em algum momento deixará de existir, 

seja por que se estragou, pelo uso em excesso ou simplesmente pelo desgaste da velhice. Os 

papeis, documentos e livros em geral, por exemplo, são alguns desses itens que com o tempo 

ficam frágeis e acabam se deteriorando, principalmente se não forem bem cuidados e, caso 
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não estejam em ambientes adequados com climatização e temperatura propícios ao seu bom 

funcionamento, o processo é acelerado. Com isso, surge algo essencial para evitar o fim e a 

erradicação de coisas tão importantes como documentos, cartas, manuscritos, poesias e tudo 

que seja indispensável para a história de um município, estado, pais ou nação. Tal marco que 

revolucionou, principalmente as bibliotecas, é a digitalização. Segundo Martins (2012, p. 18): 

 

O termo digitalização pode ser aplicado em diferentes contextos e com relação a 

diferentes materiais, mas basicamente se refere ao ato de transformar um objeto 

físico num objeto digital. A utilização mais comum do termo está relacionada à 

operação de escanear material impresso, criando arquivos digitais que os 

representem num sistema eletrônico. 

 

De acordo com Santos, Cintra e Silva (2010, p. 1), “[…] a digitalização de 

documentos impressos é atualmente um dos meios mais eficientes para a sua preservação, 

sendo de grande importância para a sociedade”, Destaca-se ainda que a ferramenta oportuniza 

a liberação dos arquivos para livre acesso ou acesso aberto, para que pessoas no mundo todo 

possam usufruir, não necessitando ir ao local que ele se encontra fisicamente, bastando apenas 

ter um computador, celular ou notebook com acesso à internet dois gigas, três gigas, quatro 

gigas ou Wireless Fidelity (wi-fi) para que possa baixar o arquivo e examiná-lo, seja para fins 

de pesquisa científica ou apenas por curiosidade. 

Freitas e Cruz (2012, p. 2) lembram que: 

  

Atualmente registrar os documentos em meio digital é de fundamental importância, 

pois o conhecimento científico em suporte físico deixou ter uma certa “função” para 

o pesquisador, devido as novas tecnologias terem proporcionado um acesso 

instantâneo a informação sem ser necessário o deslocamento até os centros de 

documentação, de forma, a economizar tempo, gastos, etc. Além de ficarem à 

disposição em formato eletrônico, com possibilidade de consultas em meio web, 

facilitando o acesso as informações. Os documentos originais ficam livres do 

manuseio constante, o qual é um dos principais agressores dos documentos em 

papel. 

 

Tal ferramenta ainda é essencial para que quando aconteça alguma intempérie como 

chuvas, tempestades, enchentes, ciclones e etc., afetando documentos importantes, estes não 

se percam por completo e para sempre, havendo a versão digitalizada e/ou on-line. Ou até 

mesmo quando aconteça desastres de ordem humana como os incêndios, tão frequentes 

ultimamente em órgãos e instituições importantes da sociedade como no Museu Nacional2, 

 
2 O incêndio se iniciou por volta de 19h30 do dia 02 de setembro de 2018 e tomou grandes proporções. Ele foi 

criado em 06 de junho de 1818 por D. João VI e contava com um acervo de 20 milhões de itens de valor 

inestimável, dentre eles: Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, com mais de 11 mil anos. O 
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ocorrido em 2018 no Rio de janeiro, e a Catedral de Notre Dame3, em Paris, na França, 

incendiada em 2019. Afetando, nestes casos em específicos, muitas obras raras. 

Dentre as obras que mais correm o risco de desaparecem com o tempo estão as tidas 

como raras. Greenhalgh (2011, p. 160) explica o que são: 

Diversos aspectos podem caracterizar um livro como obra rara. Os principais fatores 

são aqueles que levam em consideração seu valor hitórico-cultural, como o período 

em que foi publicado, a escassez de exemplares conhecidos, primeiras edições de 

autores consagrados, primeira vez em que surge um determinado assunto, edição 

com tiragem limitada, presença de gravuras originais, possuir dedicatória de pessoa 

ilustre ou ter pertencido a alguém importante. 

 

Greenhalgh (2011, p. 159-160) ainda pondera que “A principal linha de defesa para o 

processo de digitalização das obras raras trabalha com a preservação e disseminação desse 

material, com o argumento de que o processo beneficiará a longevidade dos livros, 

possibilitando o acesso ao conteúdo […]”. O autor destaca: 

 

Outro ponto favorável à digitalização das obras raras é a ampliação do acesso à 

coleção, possibilitando que o material seja consultado sem a presença do usuário na 

biblioteca física, através do acesso remoto, realizado de qualquer lugar do mundo, 

desde que haja conexão em linha. A internet também pode servir como meio de 

promoção do setor, pelo qual o público poderá tomar conhecimento da existência de 

tais obras e onde elas são preservadas (GREENHALGH, 2011, p. 162). 

 

É importante enfatizar que a digitalização de documentos, livros e afins não é uma 

tarefa simples e fácil, esta demanda o uso de materiais específicos para realizar tal ação, caso 

contrário pode comprometer a integridade física do documento. “Além de se elaborar uma 

política de backup, já que o conteúdo pode ser copiado para um suporte mais recente”, como 

destaca Greenhalgh (2011, p. 163). 

Ogden (2001 apud GREENHALGH, 2011, p. 164) aprofunda o assunto: 

 

O aparelho de digitalização (scanner) apropriado para a tarefa com obras raras deve 

fazer a leitura de topo do livro, não sendo recomendado o uso de scanner que force o 

livro sobre uma superfície, como fazem os mais comuns, pois pode acarretar avarias 

nas estruturas físicas do material. Outro equipamento que pode ser utilizado é a 

câmara digital, contudo, para seu uso deve-se ter o mesmo cuidado com o material 

que se teria com o scanner. Além de danos físicos, o equipamento de captura de 

imagem pode danificar o livro em sua composição química, pela alta incidência de 

 
Dinossauro Maxakalisaurus topai, proveniente de Minas Gerais: primeiro dinossauro de grande porte montado 

para exposição no Brasil. Mais de cinco milhões de exemplares de insetos. O Meteorito Bendegó, coletado na 

Bahia, sendo o maior meteorito brasileiro, com peso de 5, 36 toneladas (SANTOS, 2018). 
3 Aconteceu no dia 15 de abril de 2019, sendo um dos templos católicos mais famosos do mundo. Foi construída 

entre 1163 e 1345, onde perdeu parte de seus tesouros artísticos e religiosos em 14 horas. O fogo pôs abaixo 

850 anos de construção. Ela recebia, por ano, 13 milhões de visitantes. As principais perdas concentraram-se 

na torre e no teto (PEREIRA; LAVIERI; GIRON, 2019; BBC, 2020). 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/insetos.htm
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luz. O procedimento de digitalização também deve ser feito em ambiente adequado, 

onde temperatura e umidade sejam controladas, pois os especialistas recomendam 

que o material bibliográfico fique acondicionado a 21º C ou menos, e a um intervalo 

de 30 a 50% de umidade relativa do ar, preferencialmente nos níveis mais baixos 

desta variação. 

 

Além dos equipamentos como scanner, câmeras e temperatura adequadas para 

realização da digitalização, outro ponto crucial e indispensável para o êxito da ação é ter 

profissionais capacitados para realizarem os procedimentos de forma correta e que, além do 

mais, dominem as técnicas. Barata, Dias e Silva (2013, p. 7) frisam ainda que “O 

acompanhamento de todo o processo de digitalização deve ser muito rigoroso, sendo o 

processo realizado por firma terceirizada ou mesmo pela equipe institucional. É necessário 

que haja mecanismos de fiscalização durante a sua execução […]”. 

 

A capacitação da equipe institucional em relação à aplicação das técnicas para 

digitalizar demanda a contratação de pelo menos um profissional que tenha 

habilidade para ensinar-lhes as técnicas ou fazer com que todos os envolvidos, ou 

parte deles, participem de cursos ou treinamentos […] (BARATA; DIAS; SILVA, 

2013, p. 5). 

 

Para Santos, Cintra e Silva (2010, p. 3), existem três etapas para a Digitalização de 

documentos: a primeira é a Preparação, onde os documentos selecionados precisam estar 

aptos ao processo de digitalização. Nessa parte é necessária a retirada de clipes, grampos, ou 

materiais similares, para que nada prejudique a ação de scannear o documento. A segunda é a 

Digitalização, que gera a imagem digital, disponibilizando-a para visualização no 

computador. A terceira trata-se da Indexação, onde há a nomeação do documento, para que 

seja feito, posteriormente, uma correta e eficiente busca da informação armazenada. A quarta 

e última diz respeito ao Controle de Qualidade, pois todas as imagens geradas serão revisadas, 

para verificar se as mesmas estão de acordo com as especificações do projeto inicial. Todo o 

trabalho realizado é gravado ficando disponível para consulta e impressão. Para se ter noção 

de livre acesso e acesso aberto, a ser abordado no capítulo seguinte, antes se faz necessário 

abordar o que é uma base de dados e como se dá o seu funcionamento. 

 

2.6 Base de dados 

 

A criação da internet em 1969, nos Estados Unidos, e a sua propagação pelo mundo, 

revolucionou as formas de trabalho, os meios de comunicação, oportunizou o surgimento e 

desenvolvimento de diversas mídias digitais e, assim, a geração de dezenas, centenas e 
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milhares de conteúdos on-line. Com isso se fez necessário o desenvolvimento de tecnologias 

que gerenciassem e organizassem tais dados. Assim surge a base de dados, que se trata de um 

sistema organizado em linhas e colunas que administra tais informações presentes na rede. 

Segundo Antoniutti (2015, p. 30) “Na história da humanidade, desde que a escrita tornou 

possível gravar textos e preservá-los além da capacidade da memória dos indivíduos, iniciou-

se um processo de acúmulo de informação”. 

Schiavon, Conceição e Teterycz (2013, p. 3) falam sobre o acesso a essas 

informações: 

 

O mundo científico e tecnológico desfruta, atualmente, de facilidades que 

possibilitam aos seus integrantes o acesso e a troca de informações, de forma segura, 

ágil e flexível. Este avanço se realiza em função da crescente evolução da 

tecnologia, principalmente, no que se refere à eletrônica, computação e 

telecomunicações. O aproveitamento e integração das tecnologias geradas no âmbito 

dessas três áreas permitiu o desenvolvimento das redes de computadores. 

 

De acordo com Cunha (1989, p. 1), “As bases de dados são fontes de informação 

computadorizadas que podem ser pesquisadas num modo interativo ou conversacional através 

de um terminal de computador, telex ou mesmo um microcomputador”. 

 

Um dos eventos mais importantes ocorridos nas últimas duas décadas, na ampla área 

chamada indústria da informação, foi o surgimento e o crescimento das bases de 

dados. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que foram tais tecnologias que 

possibilitaram a atual pujança dessa indústria (CUNHA, 1989, p. 1). 

 

Para que não haja confusão terminológica e para que fique bem explicado, base de 

dados se diferencia de banco de dados. Cianconi (1987, p. 54) conceitua bases de dados como 

"um conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma a permitir recuperação de 

informações, e banco de dados como "um conjunto de bases de dados.” 

Albrecht e Ohira (2000, p. 3-4) reforçam: 

 

O objetivo de uma base de dados é fornecer informação atualizada (recursos 

estruturais), precisa e confiável (não dar a informação pela metade) e de acordo com 

a demanda (oferecer o que o usuário necessita). Um requisito essencial para uma 

base de dados é não somente a armazenagem eficiente de dados, mas também 

fornecimento de mecanismos eficientes de recuperação. 

 

Com as informações relatadas anteriormente pelos autores, observa-se que, 

basicamente uma base de dados é um repositório institucional. Silva Neta, Rocha e Almeida 

(2017, p. 3) dizem que “Nos últimos anos, a solução tecnológica que vem sendo adotada pelas 
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bibliotecas para promover o rápido acesso e disponibilidade ao que é produzido 

institucionalmente é o desenvolvimento/construção de repositórios institucionais e temáticos.” 

Para Régis (2005, p. 49): 

 

As bases de dados encerram praticamente todos os testemunhos da ciência, da 

tecnologia e das artes geradas pela sociedade moderna ou pós-moderna. Elas 

constituem uma espécie de abrigo da memória do conhecimento humano, pois cada 

vez mais os seres humanos estão sendo capturados pela Era da informação. 

 

Silva (2015a, p. 17-18) pondera que “O conteúdo das bases de dados de fontes pode 

ser bastante variado, podendo incluir textos, estatísticas, tabelas, figuras, gráficos, etc.”. 

Pecegueiro e Luzo (2019, p. 3) vão mais adiante e lembram que: 

 

O desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação (TIC) agilizam o 

processo infocomunicacional entre os pares através da troca de informações em 

tempo real. A facilidade de comunicação eletrônica trouxe novos padrões de 

relacionamento entre os pesquisadores, independentemente da sua localização 

geográfica. 

 

No que tange ao viés acadêmico e científico, as bases de dados, que não deixa de ser 

uma TIC, se configuram como principal aliada, servindo como armazenamento e até filtro 

para os que irão pesquisar o assunto futuramente, atuando como recuperadora da informação. 

 

2.7 Processos de gestão da informação 

 

Spinola (2013, p. 15) pondera que “a Gestão da Informação preza em tornar eficaz a 

utilização dos recursos informacionais em qualquer contexto facilitando desta forma o 

desenvolvimento das organizações através do embasamento de atividades, como por exemplo, 

a tomada de decisões”. Enquanto Rodrigues e Blattmann (2014, p. 3) alegam que: 

 

Na sociedade global da informação em que as empresas e as organizações estão 

inseridas, percebe-se que o processo de busca por conhecimento e informação que 

caracteriza a função da produção tecnológica tende a se expandir com a busca por 

inovações e desenvolvimento mais acelerado de novos produtos e serviços baseados 

na informação. O dinamismo e a interação das novas formas de tecnologias de 

comunicação e informação com a sociedade provocarão transformações, e a 

expansão das redes de comunicação contribuirá para as relações comerciais e 

sociais. 

 

Com isso percebe-se que a Gestão da Informação (GI) é um mecanismo de suma 

importância no fazer organizacional e administrativo de um órgão, seja ele público ou 
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privado. Para Campetti Sobrinho (1998, p. 4) “A informação é um recurso organizacional que, 

se for bem administrado e usado, pode estimular inovações, acelerar o desenvolvimento de 

produtos de qualidade e, consequentemente, incrementar a competitividade no mercado de 

trabalho”. Sendo assim, Spinola (2013, p. 17) complementa que “A gestão da informação 

ganhou ainda mais importância com o aumento da demanda e da gama de informações gerada 

pelos avanços tecnológicos e pela globalização que coincidiu também com o advento da 

sociedade da informação”. 

Miranda e Streit (2007, p. 4) complementam: 

 

A GI deve ser realizada com base: em políticas bem traçadas que guiem seu 

caminho; em uma arquitetura bem desenhada que dirija suas ações; e na gestão do 

ciclo de vida da informação de maneira que os serviços e produtos possam servir aos 

clientes. A informação deve ser gerada de maneira eficaz e eficiente ao longo do seu 

ciclo de vida da informação. 

 

Alguns pesquisadores e estudiosos da área afirmam que a Informação pode ser 

assemelhada e até confundida com Dado e Conhecimento. No que diz respeito a isso, Miranda 

e Streit (2007, p. 10) dizem que Conhecimento é um Nível intermediário, onde acontece 

Avaliação e Apoio à Decisão, por meio de ações táticas, monitoramento e incerteza. Enquanto 

que a Informação se encontra no nível operacional de Estruturação de significado, com ações 

realizadas por meio dos profissionais da informação, e os Dados também estão no nível 

operacional, porém voltado a produção e serviços, tecnologias, regras e objetividade, visando 

uma ação imediata. Drucker (2000) discorre que informação pode ser entendida como dado 

incrementado de propósito e relevância, mas, para transformar dado em informação é 

necessário que se tenha conhecimento. Fernandes, et al, (1999, p. 19), citado por Moreira 

(2015, p. 16), explica o assunto de forma mais didática e compreensível: 

 

[…] a informação pode ser entendida como uma evolução dos dados. Quando ocorre 

um determinado evento, por exemplo, a venda de um carro, de uma determinada 

marca, por um preço estipulado, para um comprador específico, isto compõe um 

dado. O dado sozinho não costuma ter significado relevante. Mas para um conjunto 

de dados, podemos extrair algumas informações. 

 

Fadel et al. (2010, p. 15) defendem que “somente podemos nomeá-la ‘informação’ se 

a compreendemos, ou seja, se existe por parte do sujeito cognoscente consenso em relação ao 

seu significado, caso contrário não é informação”. Os autores ponderam ainda que “A 

informação é insumo para qualquer fazer, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito 

empresarial. A geração de ‘novo’ conhecimento somente é possível quando a informação é 
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apropriada pelo indivíduo, por meio do estabelecimento de relações cognitivas” (FADEL et 

al., 2010, p. 15). Enquanto Martins (2014, p. 25) diz que “Conceituar informação, por sua 

vez, é uma tarefa demasiadamente complexa e mesmo hoje não há consenso na própria 

Ciência da Informação”. Valentim (2004, p. 1) aprofunda o assunto: 

 

Compreende-se gestão da informação em ambientes organizacionais como um 

conjunto de atividades que visa: obter um diagnóstico das necessidades 

informacionais; mapear os fluxos formais de informação nos vários setores da 

organização; prospectar, coletar, filtrar, monitorar, disseminar informações de 

diferentes naturezas; e elaborar serviços e produtos informacionais, objetivando 

apoiar o desenvolvimento das atividades/tarefas cotidianas e o processo decisório 

nesses ambientes. 

 

Spinola (2013, p. 61) destaca que “A Gestão da Informação se constitui como uma 

atividade de natureza interdisciplinar e que tem evoluído com o passar do tempo, 

principalmente por conta das inovações tecnológicas que tem auxiliado os profissionais 

gestores da informação”. Silva (2009), Tarapanoff (2006) e Davenport (2000) ponderam que a 

informação pode ser gerida de várias formas distintas e que seguem uma ordem de execução e 

organização para que ao final tenha êxito. 

Na visão de Silva (2009), inicia-se pela Identificação das necessidades 

informacionais, que é a seleção das fontes de informação e quais os tipos de informação 

necessária, em seguida passa para a Coleta e entrada que envolve busca e obtenção da 

informação. Na sequência vem Classificação e armazenamento, onde compreende a seleção 

do melhor método de classificação das informações com o intuito de auxiliar no acesso e 

armazenamento, depois Apresentação, com a seleção da metodologia de apresentação e 

distribuição de informação aos usuários e Desenvolvimento de produtos e serviços, que trata-

se da fase de utilização dos recursos informacionais pelos dirigentes responsáveis pelo 

planejamento da instituição, auxiliando no desenvolvimento de estratégias e atuação no 

mercado. 

Na perspectiva de Tarapanoff (2006), há Identificação das necessidades 

informacionais internas, bem como a aquisição das informações requeridas baseadas nas 

necessidades de informação da organização; armazenamento dos recursos informacionais; 

desenvolvimento de produtos; serviços de informação e distribuição e, por último, uso 

efetivo. 

Para Davenport (2000), as fases da Gestão da Informação têm seu pontapé inicial 

com determinação das exigências, onde realiza o mapeamento da informação disponível na 

organização, registrar os recursos informacionais existentes, as unidades responsáveis e os 
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serviços e sistemas disponíveis, depois vai para a obtenção de informação, que é contínua e 

acompanha o desenvolvimento organizacional. O fornecimento dessa informação precisa 

proporcionar aos usuários as informações necessárias em produtos e serviços informacionais. 

Em seguida migra para a fase de distribuição, onde há disseminação da informação aos 

gerentes e funcionários que delas necessitam. É necessário definir as estratégias dessa 

distribuição, podendo-se optar tanto pela divulgação às pessoas autorizadas como pela 

disponibilização a todos. Por fim existe, segundo ele, a utilização da Informação, considerada 

a etapa mais importante desse processo, uma vez que todos os esforços das demais etapas 

convergem e se justificam para proporcionar o uso da informação em seu contexto 

organizacional. 

 

Quadro 1 – Modelos de processos de Gestão da Informação 

Modelo de 

McGee e 

Prusak 

Os autores veem os processos de gestão da informação integrados à 

estratégia de uma organização, onde mesmo que possuam algumas etapas 

operacionais, seu foco é essencialmente estratégico, ou seja, voltado para a 

tomada de decisão. 

Modelo de 

Davenport 

A concepção de Davenport, conhecida como “Ecologia da Informação”, 

refere-se a um modelo de gestão informacional centrado nas necessidades 

reais dos usuários, onde todas as formas de suporte informacional, seja 

documental ou tecnológica, deverão tê-los como referência. 

Modelo de 

Choo 

Para ele, uma organização deve aprender a todo momento com o processo 

informacional, com os fluxos e caminhos da informação no ambiente 

organizacional, com a retroalimentação e o bom uso dos canais de 

informação. 

Modelo de 

Marchand, 

Kettinger 

e Rollins 

Veem o processo de gestão da informação de uma forma um pouco distinta 

dos demais autores analisados. Embora também tenham um foco integrador, 

eles possuem uma visão voltada ao que denominam Orientação à 

Informação. Eles afirmam que a Orientação à Informação se constitui numa 

nova métrica para avaliação de processo de gestão de informação. 

Fonte: elaborado pelo autor com informações de Martins (2014). 

 

Barreto (2006, p. 9) diz que “a comunicação e a troca de experiências são condições 

não só de melhoria da oferta da informação, mas de garantia de desenvolvimento do sujeito, 

dentro do espaço das organizações, o que vem a ser grande desafio aos gestores da 
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informação”. Ao passo que Moreira (2015, p. 34) faz uma importante observação no que 

tange a Gestão da Informação na área administrativa: 

A tendência da gestão da informação, na sociedade, é a cada dia, conquistar um 

espaço maior, fazendo com que as decisões nos diversos ambientes, tanto pessoal 

como nas organizações públicas ou privadas, sejam pautadas em informações 

processadas. Leva em consideração o ambiente mundial para dar suporte a tomada 

de decisões regionais a fim de atingir o objetivo proposto. 

 

Spinola (2013, p. 41) observa que a “A atividade de Gestão da Informação pode ser 

conceituada como um conjunto de processos envolvendo seleção, aquisição, tratamento, 

armazenamento, disseminação e uso dos recursos informacionais em uma organização […]”. 

Ou seja, percebe-se que obedece a uma ordem cronológica de execução e funcionamento. 

Pestana et al. (2003) continuam: 

 

O Gestor da Informação, mais do que a aplicar técnicas de gestão que o permitam 

lidar corretamente com o processamento e com a recuperação da informação, precisa 

ser capaz de desenvolver e capacitar pessoas, no que tange ao uso da informação e à 

produção de conhecimentos, provendo necessidades organizacionais e sociais. 

Assume, assim, postura centrada no processo de comunicação, o que vai envolver o 

compartilhamento dos recursos informacionais e do conhecimento tendo em vista 

maior integração dos processos empresarias. 

 

A citação acima deixa claro que o profissional que gere a informação em 

determinada organização deve também desenvolver e habilitar pessoas que estejam naquele 

ambiente de organização. 

Tarapanoff (2006) elaborou desenvolturas e aptidões que o gestor de informação 

deve ter. Segundo ele, o indivíduo precisa conhecer e desenvolver a integração das 

ferramentas para a recuperação da informação, bem como gerenciar estoques de informação, 

selecionar, identificar e maximizar os recursos informacionais, fornecer informações 

orientadas e comunicadas, ter conhecimento sobre base de dados, intercambiar informações 

internamente ou entre organizações, usar as tecnologias disponíveis e incentivar a aquisição 

de novas e incentivar o uso, utilizar e implementar redes e parcerias de informação na 

organização. 

Silva (2009) também elenca algumas desenvolturas e aptidões que o gestor de 

informação deve ter, como localização e seleção de informações relevantes, identificação e 

aplicação de teorias e paradigmas relacionados à informação, conhecimento acerca de 

utilização de base de dados, utilização de redes de informação eletrônica, intercambiar 

informação entre sistemas, interna ou externamente, identificar e avaliar, na organização, os 

processos que envolvem informação, ainda adquirir conhecimento teórico e prático sobre a 
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forma de funcionamento da organização, avaliar tecnicamente a qualidade das fontes de 

informação utilizadas no contexto de atuação da organização e utilizar as tecnologias 

disponíveis na organização no processo de gestão. 

Martins (2014, p. 103) afirma: 

 

O fluxo informacional, razão de ser da Arquitetura da Informação e da própria 

Gestão da Informação, é talvez o fator mais importante a ser considerado em 

qualquer modelo de GI. É o fluxo da informação – seja documental, digital ou 

mesmo pessoal – que alimenta e renova o conhecimento organizacional e fornece 

insumos tanto para a tomada de decisões quanto para a realização de atividades-

meio e atividades-fim. Através do fluxo informacional, mais conhecimento é gerado 

– e consequentemente mais informação – possibilitando às organizações o pleno 

desenvolvimento de suas operações. 

 

Moreira (2015, p. 17-18) afirma que existem três níveis hierárquicos distintos da 

gestão da informação, o primeiro é o nível estratégico onde se encontram as decisões que 

determinam os objetivos da organização como um todo, seus propósitos e direção. É tarefa 

exclusiva da alta gerência, que domina o quadro geral do negócio e sua visão macro 

ambiental, e é capaz de integrar os elementos componentes da organização para aproveitar as 

oportunidades de negócios. Há ainda o nível tático, também chamado nível administrativo, 

que compreende decisões tomadas em um nível mais baixo que as estratégicas. Normalmente, 

são tomadas pelas gerências intermediárias, os gerentes de divisão ou de departamentos. 

Envolvem táticas para realizar os objetivos estratégicos definidos pela alta gerência. 

Expressam as metas de uma maneira departamental específica e, por fim, o nível operacional, 

que são resoluções tomadas no nível mais baixo, o chamado nível supervisional, e diz respeito 

ao curso de operações diárias. Referem-se à forma mais eficiente e eficaz de realizar as metas 

de um cronograma de produção e à determinação do nível apropriado de estoque de matérias-

primas. 

 

2.8 Gestão da informação no jornalismo 

  

A Gestão da Informação precisa e está presente em diversos lugares das mais variadas 

áreas, onde o principal profissional habilitado para realizar tal tarefa é o Bibliotecário, pois a 

técnica faz parte dos seus estudos e este tem domínio de conteúdo. Com isso, faz-se 

necessário realizar uma breve explanação acerca da GI no âmbito jornalístico, e como o 

profissional da comunicação lida com tanta informação gerada nos últimos tempos. 
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Com o advento da internet e consequentemente das redes sociais, o boom de 

informação disseminado nesses meios é enorme. A partir do momento que se está logado no 

mundo virtual, as pessoas estão suscetíveis a todo de tipo de informação: verídicas e 

inverídicas. O profissional da comunicação é o ser que, ao se deparar com a informação, tem a 

missão de checá-la, buscar as fontes e, se necessário, repassar adiante, como afirma Martins 

(2014, p. 43): 

 

[…] a GI vem sendo expandida, revelando seu caráter interdisciplinar característico 

desde sua constituição. Seja através de documentos impressos ou digitais, 

provavelmente as organizações continuarão a ter a necessidade de gerir a informação 

e seus recursos, independente dos elementos, das vertentes e ramificações que possa 

vir a tomar. 

 

As novas TICs como os sites, portais, perfis nas redes sociais como o IGTV do 

Instagram, dentre outros, carecem de certa agilidade na divulgação da informação, logo tal 

fato demanda do jornalista celeridade na escrita/produção e finalização do material para que o 

veículo detenha o furo da notícia e seja o pioneiro a divulgar a informação, logo tamanha 

presteza acarreta, em alguns casos, em uma informação mal checada, com erros e distorções. 

Tellaroli (2007, p. 81) alerta: 

 

As notícias em tempo real apresentam riscos à veracidade da informação, primeiro 

por não haver tempo hábil de checagem de dados, em segundo, pela possibilidade de 

divulgação de informações falsas passadas pelo entrevistado e, em terceiro, pela 

falta de tempo do jornalista para pensar. 

 

Wilson Dizard (2000) divide a mídia em duas: mídia antiga e nova mídia, e a 

transição da velha para a nova é liderada pela tecnologia. “Os meios de comunicação de 

massa estão entre os vários setores da comunicação que estão sendo transformados pelas 

novas formas de coletar, armazenar e transmitir informação. O fator comum nessa transição é 

a mudança para a informação na forma digital” (DIZARD, 2000, p. 24 apud TELLAROLI, 

2007, p. 44). 
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Figura 1 – Imagens coletadas do instagram: IGTV do Estadão, Uol e G1 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

A Figura 1 mostra uma nova ferramenta do Instagram, onde as reportagens em vídeo 

são postadas logo após irem ao ar na TV ou foram incorporadas por veículos impressos que 

passaram a trabalhar também com o audiovisual. A rede social mencionada, antes permitia a 

postagem de fotos e vídeos curtos de apenas 15 segundos, depois aumentou para 1 minuto e, 

atualmente, o IGTV permite vídeos longos de vários minutos. Tellaroli (2007, p. 54) lembra 

que “Começa-se a falar em jornalismo on-line, no Brasil, em 1995, quando surge o primeiro 

site do Jornal do Brasil; na mesma época também é disponibilizada a versão on-line do jornal 

O Globo”. Hoje os veículos de comunicação exibem seus programas normalmente na TV 

aberta ou paga e, logo depois, lançam o conteúdo no canal do Youtube e/ou no perfil do IGTV 

na tentativa de alcançar o público que não consome a TV, por questões relacionadas ao 

tempo, por não possuir o aparelho na residência, por simplesmente não gostar, mas que está 

logado diariamente nas redes sociais. Quanto a isso Barreto (2002, p. 73) pondera: 

 

São as novas tecnologias de informação e comunicação que modificaram aspectos 

fundamentais, tanto da condição da informação quanto da condição da comunicação. 

Essas tecnologias intensas modificaram radicalmente a qualificação de tempo e 

espaço entre as relações do emissor, os estoques e os receptores da informação. 

 

Outros veículos já lançam o material exclusivamente na plataforma, e o alcance 

desses materiais são elevados, tendo em vista que ficam armazenados na memória da rede 
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social e pode ser acessado a qualquer instante e em qualquer época ou ano. Tellaroli (2007, p. 

27) diz ainda que “Hoje, as notícias são disponibilizadas “ao vivo”, tanto pela TV, Internet, 

rádio, no mesmo momento em que ocorrem” Enquanto que Guimarães e Sousa (2016, p. 18) 

destacam: 

Os usuários estão, cada vez mais, utilizando dispositivos móveis em seu cotidiano, o 

que por sua vez fomenta o advento de aparelhos com maior interatividade que 

facilitam a realização de tarefas do dia-a-dia. Diante desse cenário e por meio da 

ampliação da interatividade proporcionada por esses dispositivos, as unidades 

informacionais devem se adequar à nova realidade […]. 

 

Para Alves e Bolesina (2018, p. 4), o fato acima pode ser gerador de um grande 

problema. De acordo com os autores “[…] a descrença nas mídias jornalísticas tradicionais, 

bem como, o crescimento constante das mídias sociais como fonte de informação tem 

colaborado para a disseminação de pós-verdades”. Eles ainda ponderam: 

 

Atualmente, somos bombardeados diariamente com informações sobre os mais 

variados assuntos, o acesso à informação nunca foi tão simples. Porém, com a 

chegada da era da informação instantânea, surge, também, a era da pós-verdade. A 

pós-verdade pode ser considerada como um fenômeno mundial recente. Vivemos a 

era da pós-verdade, ou a era do engano e da mentira (ALVES; BOLESINA, 2018, p. 

2). 

 

A internet propicia a instantaneidade e agilidade na propagação da informação, como 

destaca Alves e Bolesina (2018, p. 5) onde dizem que “Um fato que acontece do outro lado do 

globo pode ser noticiado instantaneamente na outra esfera […]”. 
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3 ACESSO ABERTO 

 

Este capítulo permeia pelas várias nuances do livre acesso e acesso aberto, bem 

como a Lei de Acesso à Informação, as etapas de evolução da Web desde o seu surgimento 

até os dias atuais. Aborda ainda o uso de Aplicativos em bibliotecas universitárias e inicia 

falando sobre os repositórios institucionais. 

 

3.1 Repositório Institucional (RI) 

 

Os repositórios digitais (RD) são sistemas para o gerenciamento de informação 

científica e fazem parte de uma das estratégias do movimento de acesso aberto, que 

visa disponibilizar a produção científica de forma gratuita e sem restrições de acesso 

para o usuário por meio da internet. Essa estratégia é chamada de via verde […] 

(RODRIGUES, 2018, p. 64). 

 

É importante destacar que os repositórios digitais se subdividem em repositórios 

temáticos e institucionais. Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT, 2012, p. 7) “Os repositórios digitais são criados para facilitar o acesso à 

produção científica. São bases de dados desenvolvidas para reunir, organizar e tornar mais 

acessível a produção científica dos pesquisadores. Os RDs podem ser institucionais ou 

temáticos.” 

Weitzel (2006, p. 61) explica: 

 

Os repositórios temáticos e institucionais apresentam algumas características 

comuns: são auto-sustentáveis, baseados sobretudo no auto-arquivamento da 

produção científica (que compreende a descrição padronizada dos metadados e o 

upload do arquivo em PDF ou outro formato de texto) e fornecem interoperabilidade 

entre os diferentes sistemas e o acesso livre para todos os interessados em pesquisar 

e baixar arquivos da produção científica. 

 

Este capítulo buscou atentar-se apenas a explicar e falar sobre o RI, não se atendo 

aos outros tipos de repositórios, tendo em vista que não são assuntos centrais da presente 

pesquisa. Como foi falado anteriormente, a internet e o seu aperfeiçoamento, bem como a 

ampla disseminação como forma de comunicação e informação, abriram portas para o acesso 

aberto ou livre acesso, possibilitando assim a publicação de documentos, trabalhos e 

pesquisas ao alcance da população. 

Ferreira et al. (2017, p. 604) elucida: 
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O movimento “Open Access” surgiu em 2002 como a primeira grande iniciativa 

internacional sobre o acesso aberto devido à declaração conhecida como Budapest 

Open Access Initiative, que por sua vez impulsionou a disseminação das produções 

intelectuais em âmbito mundial. 

 

De acordo com Ribeiro, Bernardes e Amaral (2016, p. 2) “Outros manifestos a favor 

do acesso aberto foram a Declaração de Bethesda, a Declaração de Berlim, o Manifesto 

Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica no Brasil e o Projeto Creative 

Commons”. Com isso, as universidades, instituições essas responsáveis por grande parte das 

pesquisas desenvolvidas, se veem instigadas a desenvolverem ferramentas para publicação e 

divulgação dos seus estudos acadêmicos, tais como artigos, monografias, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. Com isso surgem os Repositórios Institucionais (RI), onde 

Silva (2013, p. 53) destaca que antes da criação dos RI, que se deu nos anos 90, “[…] os 

principais meios de acesso às publicações científicas dos pesquisadores davam-se através das 

revistas científicas, que se consolidaram nessa altura como o principal e predominante meio 

para o desenvolvimento do sistema de comunicação científica.” Porém, na atualidade, 

González e Porcel (2007, p. 33) explicam que “O Repositório Institucional (RI) é um sistema 

de informação que reúne, preserva, divulga e permite o acesso à produção intelectual e 

acadêmica das Comunidades Universitárias”. 

Matias (2015, p. 21) faz uma breve explanação: 

 

O primeiro repositório aberto surgiu em 1991, no laboratório de Física Nuclear de 

Los Alamos, Novo México, nos EUA, e recebeu o nome de ArXiv. O ArXiv trouxe 

para a via digital o que já fazia parte da cultura dos pesquisadores das ciências 

exatas: o compartilhamento precoce de suas pesquisas, a fim de receber sugestões de 

seus pares antes mesmo do envio para as revistas. Em 1999 ocorreu a Santa Fé 

Convention / Open Archives Initiative – OAI, em Santa Fé, Novo México, EUA. A 

convenção estabeleceu padrões de interoperabilidade entre os repositórios existentes, 

que na época já haviam se multiplicado, com o objetivo de que estes repositórios 

pudessem comunicar-se entre si, facilitando ainda mais a coleta de metadados. 

 

Alguns autores tecem alguns adjetivos semelhantes quanto aos RI. O primeiro, Costa 

e Leite (2017, p. 84), destaca que “A proposta dos RIs trouxe um ator forte para a articulação 

em favor do acesso aberto à informação científica: as instituições produtoras de conhecimento 

científico.” Já Ferreira et al. (2017, p. 604) pondera que “Um dos principais objetivos dos RIs 

é o aumento da divulgação das pesquisas desenvolvidas e das produções das instituições de 

ensino e pesquisa”. Enquanto que Oliveira (2015, p. 16) enfatiza “os repositórios incentivam e 

gerenciam a publicação pelo pesquisador, utilizam tecnologia aberta e podem ser acessados 

por diversos provedores de serviços nacionais e internacionais.” 
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González e Porcel (2007, p. 35) complementam: 

 

No sentido mais abrangente do termo, um Repositório Institucional é um arquivo 

electrônico de toda a produção científica de uma instituição, armazenada num 

formato digital, que permite a busca e a recuperação para seu posterior uso tanto no 

âmbito nacional quanto internacional. Um repositório possui ferramentas para 

importar, identificar, armazenar, preservar, recuperar e exportar um conjunto de 

objetos digitais, através de um sítio web. Esses objetos são identificados com rótulos 

ou metadados que facilitam a sua recuperação. Desde um ponto de vista mais 

conceitual o RI forma um autêntico sistema de gestão de conteúdos já que além dos 

documentos em si, o repositório oferece à comunidade acadêmica um conjunto de 

serviços para a gestão dessa produção. 

 

Assim, como tudo na vida, a instalação de um RI demanda planejamento, estudos, 

normas e técnicas de gerenciamento. Como pondera Matias (2015, p. 41), “A implementação 

de um repositório envolve, desde o seu início, a necessidade da elaboração de políticas e 

normas para depósito e publicação de conteúdos no mesmo.” 

 

Figura 2 – Fases da construção de repositórios institucionais de acesso aberto 

 

Fonte: Leite (2009, p. 37). 

 

Como fica claro na figura 2, o autor destaca que para construir uma plataforma desta 

natureza, são essenciais três fases, que se subdividem em diversos tópicos. Na fase de 

planejamento é necessário calcular os custos que ela terá após estar em pleno funcionamento. 

 

A construção de um repositório institucional envolve etapas de planejamento, 

implantação e funcionamento. Estas três fases são interdependentes e constituídas de 

atividades que devem ser cumpridas a fim de que a iniciativa de construção do 

repositório institucional seja bem sucedida. Evidentemente, esta não é a única 

maneira de se construir repositórios institucionais, mas o esquema proposto cobre 
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aspectos relevantes que devem ser considerados nesse tipo de empreendimento 

(IBICT, 2012, p. 10). 

 

Além disso é preciso escalar uma equipe técnica para execução e manutenção, bem 

como deixar definido e ser fiel aos serviços que serão fornecidos, e ainda avaliar as 

necessidades de comunicação, como destacam Tomaél e Silva (2007, p. 10): 

 

Os custos de um repositório institucional têm grande variação entre distintas 

instituições […] A equipe de trabalho é o componente de maior investimento de um 

projeto de repositório institucional. O pessoal técnico competente é necessário para 

iniciar, customizar e manter o sistema. Se a decisão for utilizar um sistema open 

source, será necessário um administrador e um programador que atuem por pelo 

menos um período no sistema. 

 

Já na fase de implementação é de suma importância, de acordo com o autor, fazer a 

escolha do software a ser utilizado como gestor da plataforma. Dentre os demais tópicos 

elencados, há destaque para a criação de políticas de funcionamento e a execução de um 

projeto piloto, ou seja, a realização de um teste conciso e denso antes de ir ao ar. 

Por fim, a última fase irá buscar e focar no público alvo da plataforma, com 

estratégias de marketing, seja por meio da publicidade e propaganda ou com uma ampla 

comunicação dirigida e planejada, para angariar e atrair o seu nicho. É importante também 

analisar indicadores e mensurar o desempenho desta plataforma. 

 

Repositórios precisam expor com clareza as resoluções que norteiam seu modo de 

funcionamento. Isso ocorre pela divulgação de suas políticas de funcionamento, que 

devem informar sobre: a cobertura de assuntos do mesmo; suas comunidades e 

coleções; como o repositório procede em relação à preservação digital dos 

documentos etc. (CARVALHO; CARVALHO, 2012, p. 120). 

 

É importante salientar que, segundo Matias (2015, p. 37), “O ato de disponibilizar 

artigos voluntariamente em repositórios abertos para que estes possam ser acessados 

livremente é apelidado de “via verde” pelo movimento de acesso aberto (open access)”, 

contudo Carvalho e Carvalho (2012, p. 110) lembram que “Os RI não são obrigatoriamente de 

acesso aberto, mas como provêm de uma série de convenções e tratados fortemente marcados 

pela busca do livre acesso à informação científica, costumam ser pautados por essa 

ideologia.” 

Targino, Garcia e Paiva (2014, p. 130) lembram: 

 

[…] o repositório institucional é elemento de integração entre as instituições 

públicas de ensino e a sociedade, contribuindo, efetivamente, com o processo de 
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desenvolvimento das nações e do Brasil, em particular. Não se pode esquecer que, 

mais do que antes, há, agora, softwares adequados e disponíveis em prol da 

instalação dos RI. 

 

Silva (2013, p. 60) diz que “Para a implantação de um Repositório Institucional é 

necessário escolher um software que mais se aproxime das necessidades e infraestrutura da 

instituição, havendo, também, a possibilidade de desenvolvimento de uma plataforma 

própria.” Então, seguindo essa ideologia, Matias (2015, p. 44) afirma: 

 

Existem dezenas de softwares (proprietários ou não) voltados para a implementação 

de repositórios digitais. Graças ao Movimento de Software Livre, existem hoje 

muitos softwares livres de alta qualidade para este fim. Entre os diversos benefícios 

relacionados ao uso de software livre, destaca-se o fato de que, além da 

possibilidade de customização que este tipo de software oferece, existe toda uma 

comunidade de desenvolvedores mundiais comprometidos com a sua qualidade. A 

OpenDOAR aponta que o software para implementação de repositórios digitais 

DSpace é o mais utilizado em todo o mundo, seguido pelo Eprints […]. 

 

Figura 3 – Características essenciais dos RIs 

 

Fonte: Costa e Leite (2015, p. 14). 

 

Os autores demonstram na figura 3 que as características essenciais dos RIs são: 

pertencer a uma instituição e armazenar as produções do público interno deste referido órgão, 

bem como tratar da produção acadêmica como artigos, trabalhos apresentados em eventos 
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científico, teses, dissertações, entre outros. Disponibilizar os textos na íntegra, deve ainda 

estar em acesso aberto e sem custos. 

Tomaél e Silva (2007, p. 4-5) ponderam: 

 

A implantação de um repositório institucional exige um estudo extenso das 

máquinas complexas que são as instituições, de maneira a formular políticas de 

gestão adequadas às características, interesses e necessidades individuais que, na 

maioria das vezes, têm muitas especificidades. A política, baseada na cultura da 

instituição, deve prever aspectos relativos a: a) responsabilidade pela criação, 

implementação e manutenção do repositório; b) conteúdo proposto e implementado; 

c) aspectos legais relativos a documentos e licenças de softwares; d) padrões; e) 

diretrizes para preservação digital; f) política e níveis de acesso; g) sustentabilidade 

e financiamento do repositório. 

 

Dentre os 20 países que compõem a América Latina, o Brasil é o que possui maior 

quantidade de RIs com políticas de funcionamento onde, de acordo com Costa e Leite (2017, 

p. 141) “O fenômeno certamente pode ser explicado em função da atuação do IBICT. Ao 

induzir e fomentar a construção de boa parte dos RIs brasileiros, o instituto orienta a 

elaboração desse tipo de política e sua respectiva disponibilização para os usuários dos 

sistemas.” No que tange aos documentos disponibilizados em RI, é preciso atentar-se para não 

publicar pesquisas sigilosas ou trabalhos patenteáveis, é o que orienta o IBICT (2012, p. 9): 

 

[…] o RI promove maior visibilidade e uso da informação científica. Contudo, a 

preocupação com a proteção de conhecimentos sensíveis ou resultados de pesquisa 

patenteáveis deve existir antes da sua publicação (ou aceitação para publicação), 

que, na realidade, ocorre antes do depósito em repositório institucional. Deve-se ter 

o cuidado em não publicar em nenhum veículo os conhecimentos sensíveis ou 

resultados de pesquisa patenteáveis. 

 

Além do benefício de tornar as pesquisas e documentos acessíveis ao público, os RI 

também têm como principal função a preservação da memória do órgão ou instituição, como 

explica Matias (2015, p. 30): 

 

[…] os Repositórios Institucionais (RI) têm ganhado mais e mais relevância nas 

instituições não só como forma de disponibilizar acesso à sua produção científica, 

mas também como forma de preservação da memória institucional, dentre outras 

diversas funcionalidades dessa importante ferramenta. 

 

Costa e Leite (2017, p. 102) dizem que “[…] os RIs devem ser uma iniciativa de 

acesso aberto. Isto implica que os sistemas deverão disponibilizar os textos completos dos 

documentos descritos, de forma livre de custos e com o mínimo de restrições de uso 

possíveis.” 
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Leite (2009, p. 22) lembra: 

 

[…] os repositórios institucionais têm sido intensamente utilizados para: melhorar a 

comunicação científica interna e externa à instituição; maximizar a acessibilidade, o 

uso, a visibilidade e o impacto da produção científica da instituição; retroalimentar a 

atividade de pesquisa científica e apoiar os processos de ensino e aprendizagem; 

apoiar as publicações científicas eletrônicas da instituição; contribuir para a 

preservação dos conteúdos digitais científicos ou acadêmicos produzidos pela 

instituição ou seus membros; contribuir para o aumento do prestígio da instituição e 

do pesquisador; oferecer insumo para a avaliação e monitoramento da produção 

científica; reunir, armazenar, organizar, recuperar e disseminar a produção científica 

da instituição. 

 

Enquanto consideração final desta parte do trabalho, que tratou sobre o uso de RI 

para o compartilhamento, acesso e preservação das pesquisas, utilizou-se como fonte dois 

pesquisadores, em que ambos são Doutores em Ciências da Informação pela Universidade de 

Brasília (UnB). Enquanto um destaca, em seus escritos, que tais plataformas devem ser de 

acesso livre e sem custos aos que forem utilizar, o outro reitera que, após instalação nas 

instituições, os RIs proporcionam uma melhor comunicação científica, ajuda na preservação 

dos documentos, bem como oferece prestígio a instituição e ao pesquisador. 

 

3.2 Lei de Acesso à Informação (LAI) 

 

A Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011) possui 47 artigos e foi sancionada pela então 

Presidente da República, Dilma Rousseff, entrando em vigor em 2012. Ela regula o acesso a 

informações que já era previsto na Constituição Federal de 1988. 

Oliveira e Raminelli (2014, p. 2) ressaltam que: 

 

[…] a Lei oportuniza que qualquer cidadão requeira informações acerca de dados 

governamentais (desde que não sigilosos) e, ainda mais, determina que a 

Administração Pública apresente, sem provocação, todos os documentos de interesse 

público, preferencialmente fazendo uso das TICs. 

 

Nela o artigo 1° destaca que estão subordinados ao regime da Lei os órgãos públicos 

integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 

Contas, Judiciário e o Ministério Público (MP), bem como as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para 

Coutinho e Alves (2015, p. 13), “A implementação da LAI, embora tardia, acontece em 

consonância com uma tendência mundial da década de 1980 e que ganhou força nos últimos 
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vinte anos: a busca do cidadão por transparência na gestão pública e por maior participação 

nos processos decisórios”. 

A lei ainda se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para 

realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou 

mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes 

ou outros instrumentos congêneres. Ela segue as diretrizes da observância da publicidade 

como preceito geral e do sigilo como exceção, a divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações, a utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação, o fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, e, por fim, o desenvolvimento do controle social da 

administração pública. Para Campello (2003, p. 6), “Se a sociedade da informação é ambiente 

de abundância informacional, a tecnologia é o instrumento que vai permitir lidar com o 

problema, potencializando o acesso à informação e conectando as pessoas aos produtos da 

mente […]”. 

Segundo Sousa e Geraldes (2016, p. 3): 

 

No cenário de sua aprovação, participaram jornalistas, pesquisadores, integrantes de 

movimentos pela democratização da comunicação, entre outros profissionais e 

representantes da sociedade civil unidos pela expectativa de um Estado que se 

comunicasse mais e melhor. Um Estado transparente. A LAI parecia ser a porta de 

acesso para desvendar o passado autoritário do país, ao ajudar a revelar os 

responsáveis por mortes, torturas e desaparecimentos na ditadura de 1964. Mas 

havia o temor do esforço imenso que ela poderia exigir das organizações públicas 

para atenderem às demandas dos cidadãos. Os militantes da LAI também temiam 

que ela nunca saísse do papel, fosse uma letra morta, inaplicável. 

 

No Capítulo II que trata do acesso a informações e da sua divulgação, o Art. 8° deixa 

bem evidente que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo que este 

adotará as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência. Sousa e Geraldes (2016, p. 10) dizem que: 

 

A Lei de Acesso à Informação cria uma nova cultura e um novo ambiente, que 

impacta também o mundo do Jornalismo e das suas rotinas produtivas. Talvez, o 

maior desafio dessa área esteja agora na oportunidade de fazer uma investigação 

sem pressa e é possível que seu principal desafio nem sequer seja mais a falta de 

informações, e sim a abundância delas, o que exige tempo, capacidade de análise e 

espaço para a publicação das matérias e reportagens. 
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No capítulo III, que versa sobre o procedimento de acesso à informação, o Art. 10 

diz que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e 

entidades citados anteriormente nesta pesquisa, e este deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível. Caso não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão 

ou entidade que receber o pedido deverá, em um prazo de 20 dias apresentar uma resposta ou 

orientação plausível. Sousa e Geraldes (2016, p. 7) falam sobre a congruência entre a Lei de 

Acesso à Informação e a Comunicação Pública: 

 

As relações da LAI com a comunicação pública são de duas naturezas. A primeira é 

a admissão de que sem transparência não se consegue efetivar esse tipo de 

comunicação. Ou seja, o direito à informação é pressuposto básico para que se tenha 

assegurado o direito à comunicação. Isto implica dizer que não há comunicação sem 

que os atores sociais estejam devidamente informados. A segunda é a constatação de 

que essa comunicação não é dada, mas construída com subsídios da sociedade, e a 

LAI pode incentivar e facilitar essa participação. 

 

Da classificação da Informação quanto ao grau e prazos de Sigilo, o Art. 23 diz que 

são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, possam 

pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, 

prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, 

ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 

internacionais, ainda pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer 

elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País. Bem como 

prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, prejudicar 

ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim 

como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a 

segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, 

comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 

andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Paletta (2016, p. 56) 

observa: 

 

Compreender o uso das tecnologias na gestão e organização da informação em suas 

dimensões científica, tecnológica, industrial, mercadológica, estratégica e social é 

fator fundamental onde o Universo Digital se apresenta como importante desafio na 

Sociedade em Rede. 

 

O Art. 24 versa sobra a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, 

observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do 
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Estado, que é classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. Os prazos máximos são: 

ultrassecreta: 25 anos; secreta: 15 anos; e reservada: 5 anos. As informações que puderem 

colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos 

cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do 

mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. 

 

3.3 Evolução da Web 

 

Trinta anos atrás, por exemplo, a possibilidade de um cidadão expressar-se por meio 

da escrita e tornar sua expressão disponível a um grande público era bastante 

reduzida se comparada à possibilidade de hoje, esse mesmo cidadão, postar seu texto 

em um blog e ter como audiência potencial quase todo o planeta. Assim, além de 

introduzir novas atividades, a Rede, particularmente a Web, tem potencializado 

muitas das atividades já existentes e mudado o modo com tais atividades são 

realizadas (ASSUMPÇÃO; JORENTE; SANTOS, 2013, p. 4-5). 

 

A criação da internet proporcionou a disseminação de informação de maneira mais 

fluida e atingindo um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Antes, por meio dos 

computadores com monitor de tubo, em uma comunicação direta e sem feedback, onde o 

consumidor do material era passivo e apenas recebia o conteúdo sem o poder de realizar 

nenhum tipo de interferência. Essa fase da internet recebe o nome de web 1.0, onde 

Assumpção, Jorente e Santos (2013, p. 3) lembram: 

 

A chamada Web 1.0, considerada como o estado da Web em sua primeira década, 

caracterizava-se por ambientes com pouca ou nenhuma interação entre os usuários e 

entre os usuários e os conteúdos, predominavam os sites estáticos em que os 

usuários eram apenas leitores. 

 

Nessas circunstâncias, para Vieira (2013, p. 20), “A primeira geração da web 

caracterizava-se pelo conteúdo estático das informações contidas nos sítios web […].” Do 

mesmo modo, Silva (2015b, p. 41) completa “Os usuários acessavam as informações e 

aplicativos disponibilizados, mas não interagiam com o conteúdo disponibilizado. 

Naturalmente, havia hiperlinks que faziam ligações de um objeto midiático ao outro.” 

Nobre e Mallmann (2017, p. 4) prosseguem: 

 

Web 1.0 representa os sites da primeira geração. Os conteúdos (texto, imagem, 

vídeo e som) são produzidos e hospedados no site pela empresa proprietária do site 

[…]. Um exemplo é a televisão. Este modelo cultural, que hoje está em adaptação, é 

uma analogia perfeita da Web 1.0: um difusor para o usuário, cada conteúdo é 

desenvolvido para agradar ao maior número de pessoas com um tempo de 
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transmissão limitado e uma interação fraca. Nesta Web “pronta”, o internauta é o 

espectador e o conteúdo é inalterável. 

 

Durante a vigência da web 1.0 a forma que mais se aproximava de uma interação 

entre usuários eram os chats e e-mails. O portal Uol foi um dos mais conhecidos, se não o 

mais conhecido, onde milhares de pessoas o acessava com intuito de relacionamentos e 

encontros casuais. Conforme Silva (2015b, p. 41) destaca: 

 

Nesta época, predominavam os grandes portais como AOL, UOL e Yahoo. Essa 

primeira fase da Internet perdurou até 2004, configurando um ciclo decano no qual 

as grandes corporações dominavam a rede mundial de computadores. Nesse 

contexto, o usuário interagia exclusivamente através de chats ou e-mails. 

 

Sendo assim, segundo Nobre e Mallmann (2017, p. 3), “A Web 1.0 lançou as bases 

para uma nova forma de conteúdo, o digital a um “clic” interativo.” E a partir de então ela foi 

se ressignificando, se reinventando e se aprimorando com o passar dos anos, até chegar em 

outro nível chamado de Web 2.0, onde, de acordo com Marsulo (2013, p. 5), “Nessa nova 

perspectiva as pessoas não querem só consumir conteúdos produzidos pela minoria, a criação 

de conteúdos e interações próprios é o que movimenta essa nova web.” A partir de então 

surgem os computadores com tela LCD4, celulares com tela sensível ao toque, táblets, entre 

outros dispositivos que ajudaram e mudaram o rumo da internet. Anjos et al. (2013, p. 3) 

continuam: 

 

A Web 2.0 representa uma revolução da Web 1.0 na maneira de ofertar a informação 

online, sendo o principal instrumento de comunicação e trabalho da atualidade. Sua 

filosofia prima pela facilidade na publicação e na rapidez do armazenamento. Para 

utilizar a Web 1.0, era necessária a instalação de software específico para a 

visualização dos conteúdos; na Web 2.0, podemos acessá-los direto pelo navegador 

Web, a qualquer momento e em qualquer lugar. 

 

Segundo o professor Vieira (2013, p. 20), “O termo Web 2.0 foi cunhado, por volta 

de 2003, pela empresa de mídia O'Reilly (uma editora de livros e revistas, promotora de 

conferências e serviços online), fundada por Tim O'Reilly.” Para Vitiello, Santos e Tamashiro 

(2017, p. 3) “A Web 2.0 traz com ela um conjunto de possibilidades para o acesso, uso, 

produção e disseminação de informações”. 

De acordo com Anjos et al. (2013, p. 3), ela também é conhecida como Web Social: 

 
4 Sigla para “Liquid Crystal Display” que em português significa “tela de cristal líquido”. O LCD é um painel 

fino utilizado para exibir imagens, vídeos e textos em suportes diversos como monitor de computador, 

televisores, GPS, câmeras digitais, celulares, calculadoras e outros dispositivos. 
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Suas ferramentas estão focadas na criatividade, na colaboração e no 

compartilhamento de informações. Atualmente, ela faz parte do dia-a-dia da maioria 

dos usuários das bibliotecas, e tem potencial para transformar uma biblioteca 

tradicional em um modelo de Biblioteca 2.0 é bastante amplo. 

 

Em sua tese de Doutorado, o professor Vieira (2013, p. 84) segue afirmando que “As 

ferramentas da Web 2.0 são muito dinâmicas e oferecem recursos para o compartilhamento de 

áudio, vídeo e fotos.” Tal afirmação tem relevância direta com o que pensa Diegues (2011, p. 

19) onde diz que “com os fluxos de informação que a Web 2.0 possibilita através das suas 

diversas interfaces, tais como as redes sociais, a informação torna-se impossível de controlar e 

atinge milhões de pessoas.” 

Para Vitiello, Santos e Tamashiro (2017, p. 4): 

 

Dentre as ferramentas disponibilizadas pela Web 2.0 podemos citar os blogs, uma 

página da web atualizada com frequência o qual contem imagens e pequenos textos; 

o Twitter, um rede social de mensagens rápidas e curtas (cada comentário só pode 

ter 140 caracteres); redes sociais como Facebook e Linkedin entre outros; Instant 

Messenger um serviço que garante uma comunicação em termo real (cht’s); RSS 

Feeds ferramentas que fornecem aos usuários um jeito de organizar e republicar 

conteúdos; as Wikis, que são redes colaborativas que permitem edição coletiva; 

entre outros. No âmbito das bibliotecas essas ferramentas causaram profundas 

alterações no comportamento informacional dos seus usuários. As mesmas 

disponibilizam uma interação entre os usuários além de servir como fonte de 

informação para os mesmos. 

 

Assumpção, Jorente e Santos (2013, p. 4) dizem que “Uma das características 

presentes nos atuais serviços oferecidos sobre a estrutura da Rede Universal Digital e, de 

forma mais específica, daqueles oferecidos na Web 2.0, é a participação do usuário na criação 

de conteúdo.” Enquanto Vieira (2013, p. 41) também partilha do mesmo pensamento “[…] 

um fenômeno presente na Web 2.0 ou “Web Social” é a inteligência coletiva, que se exibe em 

forma de arquitetura de participação, tendo como consequência a criação de conteúdo coletivo 

pelos usuários.” 

Diegues (2011, p. 3) afirma: 

 

[…] a Web 2.0 concedeu ao público um novo poder de interacção com as 

organizações. Mas, a livre e constante produção de conteúdos por parte de públicos 

cada vez mais activos acarreta novos desafios para as organizações, aos quais estas 

não podem ficar indiferentes. 

 

De acordo com informações de Diegues (2011, p. 19), “Entre as principais 

plataformas da Web 2.0 encontram-se as redes sociais. É consensual afirmar que estas redes 
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são cada vez mais utilizadas pelos públicos, o que alicia muitas organizações a aderirem a 

estas plataformas.” Tais plataformas são bem utilizadas, ultimamente, principalmente pelos 

profissionais da área de comunicação, como aponta novamente Diegues (2011, p. 19) “A Web 

2.0 permite que os profissionais da área da comunicação possam encontrar e dispor de novas 

formas de comunicar.” Tal uso observa-se como frequente principalmente pelas assessorias de 

imprensa e comunicação, bem como pelos socias media, que nos últimos anos vêm ganhando 

destaque. Marsulo (2013, p. 3) lembra: 

 

Além das questões técnicas a Web 2.0 possui suas vertentes sociais, através da 

abertura dos horizontes para uma grande quantidade de informações o conteúdo 

passa a ser disponibilizado coletivamente trazendo o foco do usuário para a 

participação, a auto expressão e a liberdade de criação. 

 

Para Nobre e Mallmann (2017, p. 4-5), “[…] a Web 2.0 comporta atributos da Web 

participativa, Web colaborativa ou Web social. Não é uma norma, mas sim um conjunto de 

princípios para a utilização de tecnologias existentes que permite compartilhar informações 

disponíveis em todo o mundo.” Já para Paletta e Maldonado (2014, p. 344), a web 2.0 possui 

características de cooperação, interação, além de ser democrática e sociotécnica: 

 

É cooperativa, uma vez que compartilha idéias, preferências, informações e 

conhecimento. É interativa, na medida em que, através de toda a gama de recursos 

multimídia, é possível um diálogo simultâneo com os usuários. É democrática, pois 

sob essa filosofia existe liberdade de expressão, de pensamento, e, sobretudo, de 

trânsito de informações, independentemente dos interesses de cada um. É também 

sociotécnica, pois, através de todas as suas características, é possível um intercâmbio 

de culturas, religiões, etnias e outros. 

 

A web 2.0, como já foi mencionado, pode auxiliar diversos profissionais das mais 

variadas áreas, como a comunicação. Outra área que aproveita bem esses artifícios a seu favor 

é a biblioteconomia, que implanta as técnicas nas bibliotecas mundo a fora, auxiliando 

público interno e o público externo das instituições. 

Vitiello, Santos e Tamashiro (2017, p. 2) reiteram: 

 

Com intuito de melhor atender seu público e melhorar o relacionamento com o 

usuário, as bibliotecas vêm adotando o uso de ferramentas oferecidas pela chamada 

Web 2.0 ou Web social. O surgimento da Web 2.0 acabou por amplificar o espaço 

colaborativo na Internet. Dentre as ferramentas oferecidas pela Web 2.0 estão os 

Blogs, as redes sociais como Facebook, Linkedin, o Twitter e os web sites 

propriamente dito. 
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Do mesmo modo, Assumpção, Jorente e Santos (2013, p. 5) completam “As 

bibliotecas, com seus catálogos e demais produtos e serviços, estão entre as instituições que, 

nessa migração do analógico para o digital, devem conhecer as TIC de modo que, além de 

oferecerem novos produtos e serviços, potencializem os já existentes […]”. 

Vieira (2013, p. 37) lembra: 

 

As tecnologias da Web 2.0, como ferramentas flexíveis, têm muitas vantagens. Para 

os bibliotecários, estas ferramentas aumentam a velocidade e expandem o 

conhecimento, tornando fácil personalizar a informação e comunicá-la com os 

usuários. Disto decorre melhoria no ensino e nas atividades de aprendizagem e, além 

disso, elas geralmente são gratuitas. A desvantagem é não demonstrarem a 

confiabilidade e a longevidade, pelo fato de serem desenvolvidas por pessoas que 

adotam o movimento de software livre, sem fins comerciais, o que pode ocasionar 

para os bibliotecários uma dependência de algo extinguível. 

 

Nessas circunstâncias, ainda segundo Vieira (2013, p. 21) “[…] a biblioteca passa a 

adotar as redes sociais para se comunicar com os usuários. Esta comunidade de usuários, 

conhecida como Geração Y1, é formada por jovens que cresceram com os 

microcomputadores, telefones celulares, jogos e Internet.” 

Paletta e Maldonado (2014, p. 344-345) reafirmam: 

 

A Web 2.0 nas bibliotecas pode ser uma ferramenta que possibilite a gênese de uma 

base de conhecimento a partir da inteligência coletiva, como também ferramenta 

para a gestão do conhecimento que facilite, de maneira interativa, a descoberta dos 

mesmos. Passamos de uma biblioteca para o usuário para uma biblioteca com o 

usuário. Hoje, não só o usuário participa como também adiciona conteúdos que ao 

serem compartilhados em outros recursos colaborativos passam a receber 

comentários dos membros vinculados a sua comunidade agregando valor à 

informação compartilhada, além de criar vários caminhos para a localização do 

próprio recurso. Assim, temos uma nova relação e interação na qual aumenta o nível 

sofisticado de atitudes sociais eletrônicas. 

 

Paletta e Mucheroni (2014, p. 75) reiteram que “A Web 2.0 trouxe uma maior 

participação do usuário, criaram-se comunidades virtuais, ferramentas de mídias sociais para 

o estabelecimento de redes […]. A WEB participativa ou Web 2.0, consiste na participação 

ativa dos usuários na Internet […]”. Silva (2015b, p. 41) lembra que “O Orkut é um dos 

exemplos de como a Web 2.0 tornou os ambientes virtuais mais interativos e, socialmente, 

mais atrativos.” 

 

A Web estruturada (Web 1.0: sites, blogues, motores de busca, etc.) desdobra-se 

para uma Web semi-estrurada (Web 2.0: Web social, com uma agregação de 

múltiplas fontes, acesso e disponibilidade de dados em tempo real, a publicação de 
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conteúdo individual para a comunidade, tags, etc.) (NOBRE; MALLMANN, 2017, 

p. 5). 

 

Vimos que, segundo Marsulo (2013, p. 5), “A Web 2.0 é uma evolução da chamada 

Web 1.0 cuja finalidade é possibilitar uma web ressignificada, tanto do ponto de vista 

tecnológico quanto sociocultural. Nessa Web, o internauta assume novo papel; o de produtor 

de conteúdos […]” Os avanços foram tantos, nos últimos anos, que a internet passou a ter 

outras finalidades e funções cada vez mais aprimoradas e assim surge a web semântica ou 

web 3.0, como é mais conhecida. Para Paletta e Pelissaro (2016, p. 20), “O termo Web 

Semântica surge pela primeira vez em 2001, no periódico Scientific American, porém, a 

concepção da Web 3.0 foi esclarecida apenas em 2009. Desde a década de 1990, essa Web já 

estava sendo desenvolvida […]”. Paletta e Mucheroni (2014, p. 75-76) seguem: 

 

A Web 3.0 é uma das grandes propostas para o futuro da internet, a partir do 

conceito de Linked Data, com o uso de base de dados com estruturas semânticas e 

servidores SPARQL. Será ela que definitivamente organizará todas as informações 

que estejam na internet, proporcionará que o desenvolvimento de aplicativos 

baseados na Web sejam Open-Source e viabilizará uma grande interatividade em 

diversas áreas da Web. 

 

De acordo com Paletta e Mucheroni (2014, p. 76), “[…] embora o termo Web 3.0 

tenha sido cunhado por John Markoff, foi James Hendler (2009) que esclareceu que esta 

concepção depende ainda do desenvolvimento de tecnologias que ainda estão em processo.” E 

segundo Nobre e Mallmann (2017, p. 3) “A Web 2.0 introduziu a educação online, as 

ferramentas de socialização em redes. A Web 3.0 permitiu criar o e-leaning, o e-commerce.” 

Ou seja, traduzindo para o português, essa nova ferramenta proporcionou o ensino eletrônico 

e o comércio on-line, com escolha dos produtos, compra e pagamento tudo on-line, sem 

necessitar sair da residência. Bento (2017, p. 44) explica: 

 

Ao contrário da sua antecessora, a web 3.0 não é uma reinvenção, mas antes uma 

progressão, melhoramento ou otimização das ferramentas e canais que já existem. 

Esta web centra-se numa atualização tecnológica e programática, que visa tornar 

toda a rede mais eficiente nas suas mais diversas utilidades. 

 

Assim como tudo que é bom também traz seus malefícios, a web semântica 

despertou os olhares ainda do lado negativo. Empresas coletam dados pessoais de clientes e 

vendem para terceiros, assim como invasores adentram a vida íntima das pessoas e roubam 

fotos, vídeos, áudios e documentos sigilosos que caem na internet e os tornam público, com 
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https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=4fc00e40-1de4-4008-bbd1-4db6a44f8ebb
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=4fc00e40-1de4-4008-bbd1-4db6a44f8ebb
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milhões de acessos. Criminosos enviam links maliciosos a fim de descobrirem senhas, dados 

bancários e muito mais. A partir de então, nasce o crime chamado cibernético. 

Nobre e Mallmann (2017, p. 6) dizem que a Internet torna-se inteligente: 

 

A Web 3.0 é a ideia de Tim Berners-Lee de que na Web seja possível que 

computadores analisem dados baseados em agentes inteligentes. É o que tem sido 

chamado de Web Semântica. A Web Semântica visa organizar o enorme volume de 

informações disponíveis, dependendo do contexto e necessidades de cada usuário, 

tendo em conta categorias como sua localização, preferências, etc. Importante 

ressaltar o papel dos currículos e dos materiais didáticos no campo da educação 

como estruturadores por natureza dos conteúdos considerados prioritários. A Web 

3.0 também é mais portátil e com mobilidade (computador, telemóvel, redes sem 

fio). Há cada vez mais a ligação entre o mundo real e o mundo virtual. A Internet 

torna-se “inteligente” com interconexão de dados. Por exemplo, quando utilizamos 

um serviço de e-mail e um portal de buscas com navegadores, rapidamente 

recebemos avisos e notícias de marketing em nossas caixas de mensagens pessoais 

[…]. 

 

Para Silva (2015b, p. 43), a “web 3.0, ou web semântica, uma web mais sensível, que 

compreende os significados de informação fornecidos pelo usuário, oferecendo opções de 

compra e de sites. Assim, a rede se torna uma imensa base de dados a respeito do usuário 

[…]” Ao passo que, para Paletta e Pelissaro (2016, p. 21), ela abrange ainda inteligência 

artificial: 

 

A Web 3.0 – ou Web Semântica ou Web inteligente – é capaz de adicionar maior 

significado aos recursos informacionais disponibilizados, combinando técnicas de 

inteligência artificial na realização de tarefas relacionadas ao entendimento 

semântico da informação por meio do desenvolvimento de ferramentas de busca 

semântica e base de dados semântica. 

 

Para alguns autores, a mudança de década, 2019 pra 2020, muda também os rumos 

da internet relacionada a inteligência de uma forma bem intensa. Paletta e Mucheroni (2014, 

p. 80) diz que “Um ambiente com agentes inteligentes, feitos pela máquina e possibilitando 

uma maior interação homem máquina nos levará a Web 4.0.” Segundo Vieira (2013, p. 32), 

esta nova etapa, que compreende dos anos 2020 a 2030, “terá agentes inteligentes atuando de 

forma pessoal junto com máquinas também inteligentes.” Nobre e Mallmann (2017, p. 7) 

prosseguem: 

 

Na Web 4.0, precisamos de conexão, de identidade e porque cada vez mais as 

tecnologias são consideradas onipresentes tanto na vida social quanto profissional. A 

Web 4.0 fará com que cada vez mais grandes corporações internacionais como 

Google observem e nos ofereçam o que procuramos. A Web 4.0, referida por alguns 

no espaço digital como a Web inteligente, assusta e fascina, uma vez que pretende 

mergulhar o indivíduo num ambiente (Web) cada vez mais marcante. Visa atingir o 

https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=4fc00e40-1de4-4008-bbd1-4db6a44f8ebb
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=4fc00e40-1de4-4008-bbd1-4db6a44f8ebb
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extremo do caminho do “livre acesso / aberto” iniciado pela Web 3.0 mas, ao 

mesmo tempo, questiona a proteção da vida privada, o controle e segurança dos 

dados. 

 

Um exemplo claro de convergência da web 3.0 para a web 4.0, que teve seus 

primórdios em 2016 com as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América (EUA), 

foram as FakeNews bombardeadas e utilizadas com finalidades estritamente política e com 

um único objetivo, que era levar o então candidato Donald Trump à presidência e, assim, 

obteve êxito. Mais tarde, nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil, as mesmas ferramentas 

foram utilizadas pelo candidato Jair Bolsonaro, à época pertencente ao Partido Social Liberal 

(PSL), com o intuito de ocupar a cadeira presidencial no Palácio do Planalto na capital 

federativa, Brasília, assim como no primeiro caso, também galgou a vitória. 

Atualmente as FakeNews ganharam espaço nas discussões universitárias, na mídia, 

em que as plataformas e redes sociais como o Instagram e o Facebook se adaptaram a ponto 

de conseguir detectar e identificar uma notícia falsa e assim excluí-la sem causar maiores 

transtornos à sociedade. 

 

3.4 Livre acesso e acesso aberto 

 

O livre acesso e acesso aberto é uma questão quem vem sendo discutida por diversos 

pesquisadores, professores, bibliotecários, pelo governo e vários outros setores da sociedade. 

A proposta é tornar acessível, em meio digital, pesquisas científicas, monografias, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, entre outras produções acadêmicas realizadas, 

afim de proporcionar uma maior interação, bem como uma ampla divulgação dos trabalhos, 

ajudando assim a terceiros que possam vir a se beneficiar daquilo. 

Andrade (2014, p. 13) lembra o quão é importante a inciativa: 

 

Ter acesso à informação não é mais uma questão de poder, mas sim uma 

necessidade que vem transformando a vida social do indivíduo. Tudo gira em torno 

da informação, ou seja, ela transforma, constrói e reformula pensamentos e ideias. 

Principalmente, auxilia na produção de conhecimento, este quando produzido 

cientificamente, deve ser disseminado a fim de gerar novos conhecimentos e 

contribuir com futuras pesquisas. 

 

Ariente (2017, p. 142) destaca que “Mais do que uma questão de contrapartida 

pública, temos um paradigma de boas práticas científicas. Não se faz ciência sem publicidade 

dos resultados, bem como abertura à crítica sobre premissas, metodologias e conclusões”. 
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Enquanto que Serra (2013, p. 91) corrobora com o mesmo pensamento “A publicação é, sem 

dúvida, um dos imperativos básicos da ciência. A era digital veio tornar essa publicação cada 

vez mais fácil, barata e acessível.” 

Kuramoto (2008, p. 157) pondera: 

 

No contexto do acesso livre, as revistas científicas brasileiras poderão se converter 

para o suporte eletrônico e, conseqüentemente tornarse-ão mais visíveis, tanto à 

comunidade científica nacional, quanto internacional. O uso das tecnologias da 

informação e da comunicação contribui para eliminar os problemas da logística de 

distribuição e diminui os custos de produção de uma revista científica. 

 

O advento da internet proporcionou diversas comodidades ao ser humano, aproximou 

os continentes, as pessoas e as culturas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD) de 2017 com o tema suplementar Tecnologia da Comunicação e 

Informação (TIC) mostra que a utilização da Internet nos domicílios vem crescendo 

rapidamente (IBGE, 2018). 

Em 2016, a Internet era utilizada, no país, em 69,3% dos domicílios e este percentual 

aumentou para 74,9%, em 2017. O crescimento da utilização da Internet nos domicílios da 

área rural foi mais acentuado que nos da área urbana. Sendo que a região com maior acesso é 

o Centro-Oeste, seguido da Sudeste, e a com menor acesso é a Nordeste. 
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Figura 4 – Pessoas que utilizaram a internet (%) – Grandes Regiões 

 

Fonte: IBGE - PNAD Contínua 2016-2017. 

 

Sendo assim, com o aumento substancial e significativo do uso da internet, como 

detalha a PNAD, as informações geradas em todos os âmbitos, principalmente o acadêmico, 

precisam e devem estar disponíveis ao acesso de todos. 

Andrade (2014, p. 13) frisa: 

 

Ter acesso à informação não é mais uma questão de poder, mas sim uma 

necessidade que vem transformando a vida social do indivíduo. Tudo gira em torno 

da informação, ou seja, ela transforma, constrói e reformula pensamentos e ideias. 

Principalmente, auxilia na produção de conhecimento, este quando produzido 

cientificamente, deve ser disseminado a fim de gerar novos conhecimentos e 

contribuir com futuras pesquisas. 

 

No Brasil, dentre os equipamentos utilizados para acessar a Internet no domicílio o 

mais usado continuou a ser o telefone móvel celular. Em seguida estava o microcomputador. 

A televisão foi usada para esse fim em menos de um sexto dos domicílios em que havia 

acesso à Internet e a utilização do tablet foi ainda um pouco menor. 
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Figura 5 – Pessoas que acessaram a internet, segundo o equipamento utilizado (%) 

 

Fonte: IBGE - PNAD Contínua 2016-2017. 

 

O percentual de pessoas que utilizaram a Internet foi de 71,2%, no grupo etário de 10 

a 13 anos, e alcançou o máximo no de 20 a 24 anos, correspondente a 88,4%, passando assim 

a declinar nas seguintes até atingir 31,1%, no de 60 anos ou mais. Os resultados mais 

destacados ficaram nos grupos de 18 a 29 anos de idade. De acordo com a pesquisa, o uso das 

tecnologias mais recentes, como é o caso da utilização da Internet, tem adesão mais rápida 

entre os jovens, mas a rápida evolução de facilidades para o seu uso vem ampliando a sua 

disseminação em todos os grupos etários. Com isso observa-se que a idade de 18 a 29 anos é 

justamente aquela onde se está ingressando no ensino superior e na pós graduação, onde esse 

público consome a internet para fins de estudos e pesquisas acadêmicas. 

Quanto a problemática, Ariente (2017, p. 137) destaca: 

 

Se, tempos atrás, a defesa da publicação em formato aberto era vista como demanda 

de alguns poucos professores e ativistas radicais, hoje é certo que algumas das 

melhores universidades do planeta já adotam princípios do Acesso Aberto […] Vale 

adicionar que as políticas de Acesso Aberto surgiram não como manifestos 

ideológicos contra os desvios das políticas de propriedade intelectual, mas das 

necessidades concretas de estudantes e pesquisadores. 

 

  



61 

 

 
 

Figura 6 – Pessoas que utilizaram a internet, segundo os grupos de idade (%) 

 
Fonte: IBGE - PNAD Contínua 2016-2017. 

 

Ariente (2017, p. 135) ainda faz destaque para um fator importante, a desigualdade 

social: 

 

Não há como ignorar a grande desigualdade social que, sempre, afligiu o Brasil. 

Obviamente, a carência econômica aumenta os contratempos pelos quais os alunos 

mais desfavorecidos têm de frequentar os cursos superiores, bem como de acessar o 

material didático indicado ao menos como bibliografia básica dos seus cursos. Nesse 

sentido, os alunos carentes podem ter uma dificuldade extra no fator acesso ao 

conhecimento na medida em que o custo dos livros representa impeditivo de 

natureza objetiva. O acesso a bases de dados e a assinatura de publicações restritas a 

assinantes podem ter custos proibitivos, mesmo para Universidades de renome. 

 

Sendo assim, há de se considerar que uma grande parte da população brasileira, 

mesmo com a ampla disseminação de acesso à internet, ainda não possui esse meio como 

forma de comunicação e informação nas suas vidas. A pesquisa mostra isso e detalha quais os 

motivos pelos quais essa parte significante e importante da população não detém essa 

ferramenta no seu dia-a-dia. 
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Figura 7 – Domicílios em que não havia utilização da internet (%) 

 
Fonte: IBGE - PNAD Contínua 2017. 

 

Segundo o IBGE, nos 17.687 mil domicílios do País em que não havia utilização da 

Internet em 2017, os motivos que mais se destacaram pelo não uso foram: falta de interesse 

em acessar a Internet, com 34,9%, seguido de nenhum morador sabia usar a Internet, 22,0%, e 

em terceiro foi usada a justificativa do serviço de acesso à Internet ser caro, com 28,7%. O 

motivo de o serviço de acesso à Internet não estar disponível na área do domicílio abrangeu 

7,5% das residências em que não havia utilização da Internet e o motivo de o equipamento 

eletrônico para acessar a Internet ser caro, 3,7% (IBGE, 2018). 

 

Figura 8 – Pessoas que utilizaram a internet, segundo o nível de instrução (%) 

 
Fonte: IBGE - PNAD Contínua 2017. 



63 

 

 
 

Par a pesquisa, o nível de instrução é outra característica que também influencia na 

utilização da Internet. Como pode ser observado no quadro acima, o número de utilização das 

novas tecnologias de informação e comunicação, como a Internet, tende a crescer com a 

elevação do nível de instrução, sendo os níveis superior incompleto e completo os mais altos. 

Este público consome bastante material on-line para estudos, frequenta sites e revistas 

acadêmicas a procura de conhecimento e embasamento para trabalhos, discussões e debates. 

Com isso Andrade (2014, p. 18-19) destaca: 

 

o acesso aberto/livre à informação contribui muito para a produção científica em 

termos mundiais, pois causa maior impacto e visibilidade através do acesso e 

disseminação da informação, isto se deve ao fato de toda produção estar em Rede e 

poder ser acessada em qualquer parte do mundo. Além disso, contribui com a 

democratização da informação, a competitividade de produção se torna de igual para 

igual e a velocidade de publicação é bem maior por não haver barreiras que 

impeçam que as produções científicas sejam acessadas. 

 

Dentro do campo de estudos em acesso aberto e livre acesso, há de se considerar que 

nem tudo pode ser disponibilizado em bases de dados, como por exemplo, as obras que estão 

sob direitos autorais. No que se refere a essa temática, Costa (2013, p. 8) explica: 

 

Os Direitos Autorais são uma forma de proteger a autoria de trabalhos originais em 

todas as áreas do conhecimento. Estão protegidos trabalhos como literatura, 

literatura científica, teatro, música, cinema, fotografia, desenho e audiovisuais em 

geral. A Lei Brasileira de Direitos Autorais não representa uma barreira para a 

implementação do Acesso Aberto, mas norteia como devem ser tratadas as questões 

relativas à: atribuição de autoria e colaboração; direitos morais e patrimoniais; 

licenciamentos; contratos de cessão e transferência de direitos do autor; casos de uso 

justo, etc. 

 

O autor explica que o movimento dos Direitos Autorais não é um empecilho para a 

instalação e disseminação do livre acesso no país, mas que serve para guiar caso seja 

necessário ter um norte. 

 

3.5 Acesso por meio de dispositivos móveis 

 

Nos dias atuais, quase todas as ações do ser humano podem ser realizadas por meio 

de um simples toque em uma tela de um dispositivo touch screen5 como o pedido de uma 

 
5 Conhecido também como ecrã tátil ou tela sensível ao toque. Se trata de um tipo de ecrã sensível à pressão, 

dispensando, assim, a necessidade de outro periférico de entrada de dados, como o teclado. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0017SLyKL5rHBzLx2YF_WDRw2rqXw:1591756317828&q=touch+screen&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiug5KvmvbpAhVxILkGHQJJDfYQkeECKAB6BAgTECo
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comida, a reserva de um hotel, a transferência de um valor bancário, compra de passagens e a 

leitura de um livro. 

Canavilhas (2012, p. 5) afirma: 

 

De mero dispositivo de telecomunicações dirigido a uma elite, o telemóvel evolui 

até ao aparelho multifuncional que hoje conhecemos e que acompanha 

permanentemente um crescente número de utilizadores. Nenhum outro objeto do 

nosso quotidiano passa tanto tempo connosco ou tem com o seu proprietário a 

mesma proximidade que o telemóvel. Este dispositivo transformou-se numa espécie 

de sexto sentido que ao olfato, audição, visão, tato e paladar, junta uma sensação de 

segurança resultante de o dispositivo colocar a nossa geografia de amizades à 

distância de uma chamada telefónica. 

 

Burgos (2013, p. 319) concorda com o exposto ao afirmar que “Na última década, a 

expansão do ecossistema mobile, seus softwares aplicativos, web e dispositivos têm inserido 

novas práticas de consumo, leitura, intercâmbio e produção de dados e mídias […].” 

Canavilhas e Rodrigues (2017, p. 11) complementam dizendo que “As vendas de dispositivos 

móveis continuam a crescer em todo o mundo. Uma das consequências deste aumento é o 

incremento exponencial no volume de acessos a conteúdo online, seja via app ou browser.” 

 

Ressaltamos, que este panorama da convergência digital, hoje percebido como um 

novo fenômeno social, cultural e tecnológico, é na realidade, a expressão de 

potencialidades humanas já existentes, ou seja, são fenômenos que puderam ser 

alavancados via redes digitais e pela arquitetura semântica da web e não causados 

por elas (BURGOS, 2013, p. 321). 

 

Barsotti e Aguiar (2013, p. 299) concordam que “Não há dúvida de que as telas 

sensíveis ao toque rompem com padrões tanto na emissão quanto na recepção do conteúdo.” 

Verly e Ribeiro (2017, p. 167) lembram que “Há menos de quarenta anos, ninguém pensaria 

que um telefone móvel teria tantos recursos quanto os que são encontrados hoje. O mesmo 

acontece com o refinamento dos tablets, reinventados em 2010 por Steve Jobs.” 

Dantas e Rocha (2017, p. 61-62) acreditam que: 

 

A partir do acesso através de dispositivos móveis, a navegação na rede passa a ser 

possível a partir de praticamente de qualquer lugar. Tablets e smartphones 

possibilitam um desprendimento cada vez maior dos limites impostos por 

tecnologias centradas em grandes equipamentos e cabos de telefonia, como era 

comum ao longo da Web 1.0 e início da Web 2.0. 

 

Canavilhas (2012, p. 3) diz que o telefone foi “Pensado inicialmente para ser uma 

ferramenta destinada aos decisores ligados à economia e à política, o telemóvel registou um 
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interessante percurso rumo à massificação, acabando por se transformar num objeto do 

quotidiano em todas as regiões do mundo.” 

Burgos (2013, p. 320) diz que: 

 

A difusão do aspecto móvel e dos softwares aplicativos ou apps permitem que cada 

sujeito concatene o seu contexto de uso às rotinas móveis e personalizáveis. Isto vai 

além do acesso às páginas da web pelos padrões tradicionais TCP/IP, e toma como 

cerne ter armazenado, em um ou mais aparelhos, diferentes apps dedicados à 

execução de atividades diversas. Tal comportamento, foi possibilitado pela expansão 

das redes 3G e Wi-Fi, acompanhado da popularização dos celulares e smartphones, 

bem como pela instauração de padrões ergonômicos para a web mobile e web apps, 

dedicadas à execução de tarefas, armazenamento de dados e intercâmbio 

informações na nuvem. 

 

De acordo com a PNAD, 141 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade, o 

que representa 78,2%, tinham um telefone celular para uso pessoal em 2017 e cerca de 70% 

da população brasileira utiliza a internet, o que representa 52 milhões de residências. 

Segundo Jerónimo (2017, p. 83), isso significa que: 

 

A mobilidade, como hoje a conhecemos, em que milhões de pessoas por todo o 

mundo transportam consigo um equipamento telefónico, surge já no início da década 

de 70. Primeiro, com equipamentos grandes e pesados e, depois, com modelos mais 

pequenos, leves e inteligentes. O aparecimento e expansão da própria Internet, muito 

por via do sistema wi-fi, potenciou o aumento das taxas de penetração dos 

dispositivos móveis. 

 

Nessas circunstâncias, para Canavilhas (2012, p. 6), “A rapidez com que estes 

aparelhos evoluíram e se enraizaram na sociedade é uma consequência da forma como 

tecnologia e utilizador se influenciam mutuamente […]” Do mesmo modo, Barsotti e Aguiar 

(2013, p. 307) completam “A interação que se estabelece entre a máquina (o tablet) e o leitor 

rompe com o afastamento até aqui introduzido pelo computador, que só é acessado pela 

mediação do teclado ou do mouse.”  

 

3.6 Aplicativos para bibliotecas universitárias: avaliação sobre a interação com o 

usuário 

 

Como foi mencionado no tópico anterior, o advento da internet proporcionou 

diversas comodidades ao ser humano, aproximou os continentes, as pessoas e as culturas. A 

PNAD mostrou que a utilização da Internet nos domicílios vem crescendo rapidamente, onde 
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em 2016 ela era utilizada em 69,3% dos domicílios e este percentual aumentou para 74,9% no 

país em 2017. 

Como foi abordado também, o nível de instrução é outra característica que influencia 

na utilização da Internet. Segundo a pesquisa, o número de uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, como a Internet, tende a crescer com a elevação do nível de 

instrução, sendo os níveis superior incompleto e completo os mais altos. E dentre os 

equipamentos utilizados para acessar a Internet no domicílio, o mais usado continuou a ser o 

telefone móvel. 

De acordo com outra pesquisa do IBGE, mais da metade das residências no estado do 

Ceará têm acesso à internet. O crescimento foi de quase 20% só em 2017 e continuou nesse 

ritmo também em 2018. A pesquisa mostra ainda que o aumento se deu devido ao número de 

acessos por meio do celular. Em 2017, 57% das residências tinham acesso ao serviço por 

meio de smartphones, um acréscimo de 19,9 % em comparação a 2016. 

Segundo Lankes (2016 apud ARAÚJO, 2017, p. 75), “uma verdadeira democracia 

requer a participação de uma sociedade bem informada. A principal missão das bibliotecas, 

públicas ou de qualquer outro tipo, é criar uma nação de cidadãos ativos e informados”. 

Por meio de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, além de uma 

abordagem qualitativa e com auxílio de ficha para análise de funcionalidade dos Cibermeios, 

realizou-se um estudo, no ano de 2017 como parte deste trabalho, no qual quatro aplicativos 

de universidades foram utilizados como fonte de testes e, a partir disso, coletadas informações 

e dados que serviram para análise da pesquisa: 1) University of Dundee Library, 2) Sydney 

Uni Library, 3) Bibliotecas USP da Universidade de São Paulo e o 4) Biblioteca Univates da 

Universidade do Vale do Taquari. Como pode ser observado, dois são apps de instituições 

estrangeiras e dois de nacionalidade brasileira, sendo uma localizada na região Sul e outra no 

Sudeste. O estudo se deu por meio da aplicação de ficha para análise de funcionalidade dos 

Cibermeios6. A análise se deu entre os dias 12 e 17 de maio de 2020, onde a ficha contou com 

12 perguntas acerca das funções exercidas por cada aplicativo digital. 

 

  

 
6 Método de pesquisa desenvolvido por Marcos Palacios (PALACIOS, 2011; MARTINS; PALACIOS, 2016) e 

que estabelece metodologias de estudos, mensuração, avaliação e bases para perspectivas comparativas de 

análise. 
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3.6.1 Primeiro experimento: University of Dundee Library 

 

Este é o aplicativo oficial do Centro de Biblioteca e Aprendizagem da Universidade 

de Dundee, localizada na Escócia, Reino Unido. A cidade é uma das 32 subdivisões escocesas 

e se situa na costa leste, na foz do rio Tay, onde este se encontra com o Mar do Norte. O 

aplicativo fornece acesso móvel rápido a biblioteca e serviços relacionados para alunos e 

funcionários em qualquer lugar e a qualquer hora. Com ele é possível manter o controle de 

empréstimos da biblioteca, renovar e reservar livros, possibilita pesquisa de recursos 

impressos e on-line usando a Pesquisa na Biblioteca. 

É possível ainda ver as listas de leitura dos módulos em um só lugar e ver a 

disponibilidade da biblioteca de itens na lista. Caso o aluno esqueça o seu cartão, é possível 

exibir um código de barras na tela para entrar na Biblioteca Principal. 

O estudante pode fazer perguntas da biblioteca via chat online, ver o calendário do 

curso, reservar um quarto na biblioteca para estudo em grupo, usar o guia de bolso para ajuda 

e informações da biblioteca, visualizar o horário de abertura da biblioteca. O App possui ainda 

um mapa do campus que funciona por meio de geolocalizador, onde no livro Webjornalismo 

7 caraterísticas que marcam a diferença, organizado por Canavilhas (2014), da Universidade 

da Beira Interior (UBI), o autor de um dos capítulos, Pavlik (2014, p. 174), diz que 

“Geolocalização é um aspecto do Big Data7, na medida em que permite o mapeamento ou 

outras análises de conteúdo geolocalizados. Este tipo de análise pode revelar uma variedade 

de insights sobre a produção de conteúdo midiático.” Já no livro Narrativas jornalísticas para 

dispositivos móveis, organizado por Canavilhas, Rodrigues e Giacomelli (2019), os autores 

Paulino, Jerónimo e Empinotti (2019, p. 49) lembram, em um dos capítulos, que “A 

Geolocalização é um recurso muito adotado nos ambientes nativos mobile e nos mais recentes 

Progressive Web Apps para localizar um objeto ou usuários. A funcionalidade é guiada por 

coordenadas e identifica a localização em que o usuário se encontra.” 

Pavlik (2014, p. 173) segue: 

 

Geolocalização se refere à habilidade de etiquetar vídeos e outros conteúdos 

midiáticos com informação sobre a localização, que usualmente é obtida por dados 

de GPS. Geolocalização é uma característica em crescimento nas notícias e 

conteúdos midiáticos. Ela é cada vez mais amplamente utilizada em fotografias e 

redes sociais, incluindo postagens no Twitter. 

 

 
7 Área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados 

grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. 
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Antoniutti (2012, p. 3) enfatiza que “As tecnologias digitais ocupam hoje um papel 

central nas profundas mudanças experimentadas em todos os aspectos da vida social.” A 

pesquisadora diz ainda que “Para muitos teóricos estes novos meios de comunicação e 

informação possuem potencialidades técnicas de interação mais horizontais, quando 

comparados aos meios tradicionais anteriores como a televisão e o rádio” (ANTONIUTTI, 

2012, p. 2). 

Cusin e Vidotti (2009, p. 47) destacam: 

 

Nos modelos de interação, verifica-se que a interação envolve dois participantes 

pelo menos: o usuário e o sistema. Ambos são complexos e muito diferentes um do 

outro, do modo que se comunicam e “veem” a tarefa. A interface tem então de 

funcionar efetivamente como um tradutor entre eles de modo a permitir a interação. 

Esta tradução pode falhar em vários pontos e por várias razões. 

 

A sua última atualização aconteceu em 13 de fevereiro de 2019, possui 7,3M de 

tamanho, mais de 5 mil pessoas já instalaram, está disponível para telefones e tablets com 

sistema operacional Android 5.0 ou superior e IOS 10 ou posterior. Com isso percebe-se o 

quanto a interação entre instituição e público é bem eficaz e ativa. 

 

Figura 9 – Interface do app da Biblioteca da Universidade de Dundee 

 
Fonte: Aplicativo University of Dundee Library. 

 

Gomes (2008, p. 6) diz que “A interação pode ser considerada como o espaço da 

produção de sentidos e ainda de manifestação e produção das relações sociais.” O mesmo 
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autor diz também que “A interação é um elemento essencial do processo de comunicação e de 

construção de sentido, correspondendo a um fenômeno sócio-cultural, cujas características 

são lingüísticas e discursivas e podem ser observadas, descritas, analisadas e interpretadas” 

(GOMES, 2008, p. 3). 

 

3.6.2 Segundo experimento: Sydney Uni Library 

 

A universidade se localiza na capital do estado de Nova Gales do Sul, uma das 

maiores cidades da Austrália. As portas virtuais da Biblioteca da Universidade de Sydney 

estão abertas a qualquer momento para seus alunos. No App estão disponíveis outros links 

para as outras plataformas como o site da instituição. Com a ferramenta em mãos, o estudante 

recebe notificações sobre livros que ele colocou em espera e lembretes de data de vencimento. 

É possível ainda gerar um cartão de biblioteca digital que pode ser usado para 

realizar empréstimos. Nele é verificado também o horário de funcionamento das bibliotecas, 

as direções e o que está acontecendo. O aplicativo possui ferramenta para reserva de sala de 

estudos. Ele foi atualizado em 10 de setembro de 2019, possui 3,9 M de tamanho, e já foram 

feitas mais de mil instalações. Está disponível para ser instalado em aparelhos com sistema 

Android 4.1 ou superior, e IOS 8.0 ou posterior. 

 

Figura 10 – Interface do app da Biblioteca da Universidade de Sidney 

 
Fonte: Aplicativo Sydney Uni Library. 
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3.6.3 Terceiro experimento: Bibliotecas USP 

 

Possibilita pesquisar no Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da USP diretamente 

do telefone ou tablet. Nele é possível encontrar a localização de uma publicação na USP e 

verificar a sua disponibilidade. É possível ainda usar a câmera do smartphone para ler um 

código de barras e verificar se existe uma publicação em alguma biblioteca da referida 

universidade. 

Araújo (2017, p. 1) diz que “A humanidade conta, hoje, com um acesso 

extremamente amplo a todo tipo de documentos e registros de conhecimento, do passado e do 

presente, de todos os lugares do mundo, em tempo real, a partir de diversos dispositivos, do 

computador aos celulares”, mas é sabido que ainda assim as bibliotecas físicas são os locais 

que guardam e conservam os mais variados tipos de arquivos e documentos importantes.  

Para Machado (2010, p. 1), “[…] no Brasil, essas bibliotecas, de modo geral, ainda 

são entendidas pela população como um espaço unicamente físico, de organização de 

documentos no suporte papel e que têm como atividade principal o atendimento às pesquisas 

escolares”. O que é um pensamento ultrapassado, se pensado do ponto de vista informacional, 

comunicacional e onde tudo gira em torno da globalização e expansão de conteúdo, típico do 

século XXI. 

De acordo com Araújo (2017, p. 7): 

 

Nas últimas três décadas, alguns fatos e fenômenos começaram a colocar novos 

problemas e desafios para as bibliotecas e para a biblioteconomia. […] o 

desenvolvimento das tecnologias digitais, da internet e das redes sociais; o 

surgimento de dispositivos e interfaces em que os sujeitos possuem mais 

possibilidades de atuação; e o amplo acesso à informação (mas, ainda assim, a 

necessidade de se ter um efetivo uso e contribuição desse acesso) evidenciaram 

alguns impasses para as teorias e práticas realizadas até então. 

 

No dispositivo pode ser definida listas de desejos, sugestões e referências com as 

publicações encontradas. O usuário pode também exportar as listas por e-mail, Google Drive 

ou DropBox. O aplicativo permite encontrar à localização de uma biblioteca da USP através 

de um mapa e, com isso, verificar os horários de funcionamento, telefones e e-mail. 

O app utiliza conexão de dados do celular ou rede Wi-Fi. Foi desenvolvimento pela 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da USP em conjunto com o Sistema 

Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi). Sua última atualização ocorreu em 05 de junho de 

2018, requer Android 4.3 ou superior bem como IOS 8.0 ou posterior, é categorizado no item 
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educação, possui 8.2 M e está disponível no idioma português com mais de 10 mil 

instalações. 

 

Figura 11 – Interface do app da Biblioteca da Universidade de São Paulo 

 

Fonte: Aplicativo Bibliotecas USP. 

 

3.6.4 Quarto experimento: Biblioteca Univates 

 

O aplicativo da Biblioteca da Universidade do Vale do Taquari (Univates) permite 

acesso as principais informações da biblioteca diretamente do dispositivo móvel. Este 

aplicativo notifica os usuários em relação a empréstimos para renovação, empréstimos em 

atraso, reservas para retirada, notificações de aquisição de novos materiais por inscrição, 

dentre outras informações relevantes da biblioteca. 

É possível também pesquisar diretamente do catálogo da biblioteca, visualizando as 

informações de maior relevância e facilitando a localização dos materiais através de um mapa 

do acervo. Permite também gerenciar uma lista de materiais, visualizar reservas e 

empréstimos, assim como efetuar renovações, reservas e cancelamento de reservas. 

O App pode ser utilizado por qualquer pessoa que já esteve ou está vinculada à 

Univates, localizada em Lajeado, no Rio Grande do Sul (RGS). A última atualização 

aconteceu em 22 de novembro de 2019, seu tamanho é de 4,2M, já foram realizadas mais de 

mil instalações e está disponível para Android 1.1 ou superior, além de IOS 9.0 ou posterior. 
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Vieira (2016, p. 282) diz que “As bibliotecas estão passando na última década por 

um processo de transição, que tem como foco a disponibilização cada vez maior de coleções 

digitais (livros eletrônicos e audiolivros) […]” Pensando em uma sociedade com ampla 

inclusão digital e prevendo um coletivo que cada vez mais as pessoas estão se dividindo entre 

o mundo real e as mídias sociais. 

 

Figura 12 – Interface do app da Biblioteca da Universidade do Vale do Taquari 

 
Fonte: Aplicativo Biblioteca Univates. 

 

A última pesquisa Brasileira de Mídia realizada em 2016 pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República (BRASIL, 2016) revela que, no período de 

segunda a sexta-feira, a média de tempo declarado de acesso à internet é de quatro horas e 

quarenta e quatro minutos por dia. Nos fins de semana, o tempo médio é de quatro horas e 

trinta e dois minutos. Ou seja, a busca por informação no mundo cibernético é diária, logo é 

preciso que haja essa adaptação tecnológica comunicacional nos ambientes, principalmente 

nas demais bibliotecas. 

Para analisar a funcionalidade dos Aplicativos usou-se como método as fichas 

encontradas no livro organizado por Marcos Palacios (2011). De acordo com Cajazeira, Souza 

e Bringel (2016, p. 345), “[…] essas ferramentas possibilitam verificar uma visão aumentada 

do corpus da investigação.” Adotou-se a ficha como um sistema de análise em que ela foi 

adaptada à realidade de pesquisa, ou seja, a funcionalidade dos Cibermeios, para assim ter-se 

um panorama nítido sobre a eficácia de tais plataformas no âmbito das bibliotecas 
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universitárias. A aplicação da ficha se deu entre os dias 12 e 17 de maio de 2020, onde contou 

com 12 perguntas acerca das funções exercidas por cada aplicativo digital. 

 

Ficha para análise de funcionalidade dos Cibermeios 

Cibermeio: Aplicativos (Apps) 

Aplicativos: University of Dundee Library, Sydney Uni Library, Bibliotecas USP e 

Biblioteca Univates. 

Período de observação: 12 a 24 de maio de 2020. 

Avaliador: autoria 

1- Quais cibermeios disponibilizam links para outras plataformas da Universidade? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates (X) 

2- Existe interação? 

(X) sim (  ) não 

Se sim, em quais? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP ( ) Biblioteca 

Univates (  ) 

3- Em quais cibermeios é possível encontrar recursos de geolocalização? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates ( X) 

4- Qual disponibiliza informações como contatos e horários? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP ( ) Biblioteca 

Univates (  ) 

5- Qual possibilita fazer reservas online e ver disponibilidade do material? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP ( ) Biblioteca 

Univates (X) 

6- Qual disponibiliza serviço de notificação? 

University of Dundee Library ( ) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP ( ) Biblioteca 

Univates (X) 

7- Algum possibilita a leitura de Qr code ou código de barra? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates ( ) 

8- Há possibilidade de escolha do idioma? 
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Sim ( ) Não (X) 

9- Qual disponibiliza livros on-line ou em pdf? 

University of Dundee Library ( ) Sydney Uni Library ( ) Bibliotecas USP ( ) Biblioteca 

Univates ( ) 

10-  Há classificações e avaliações dos serviços pelos usuários? 

University of Dundee Library ( ) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates (X) 

11- Quais estão disponíveis para usuários Android e IOS? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library (X) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates (X) 

12- Quais possuem política de privacidade ou termo de uso? 

University of Dundee Library (X) Sydney Uni Library ( ) Bibliotecas USP (X) Biblioteca 

Univates ( ) 

 

3.6.5 Resultados 

 

Foi observado no período estudado que 100% dos Apps possuem links para outras 

plataformas da Universidade, como sites e/ou redes sociais oficiais. A interação existe e está 

presente em 50%, nos Apps University of Dundee Library e Sydney Uni Library. Outro 

recurso importante e plausível é a geolocalização que está presente em todos os aplicativos 

mencionados, possibilitando visualizar outras bibliotecas próximas e até mostrando a planta 

das instituições. 

As que disponibilizam informações como contatos e horários são as estrangeiras, 

University of Dundee Library e Sydney Uni Library. As que permitem fazer reservas on-line e 

ver disponibilidade do material são University of Dundee Library, Sydney Uni Library e 

Biblioteca Univates. Outro tópico importante analisado foi a leitura de Qr code ou código de 

barra disponibilizado em 75% dos apps estudados: University of Dundee Library, Sydney Uni 

Library e Bibliotecas USP. Nenhum deles disponibiliza livro on-line e nem PDF para leitura. 

No quesito classificações e avaliações dos usuários quanto aos serviços disponibilizados pelo 

App, University of Dundee Library e Sydney Uni Library não possuem avaliações o 

suficiente para serem exibidas ao público. Quanto ao Bibliotecas USP e Biblioteca Univates 

ambos possuem avaliações, sendo USP uma média de 3,8 no android e 3,5 no IOS, e Univates 

4,9 no Andoid e 5,0 no IOS. Um fator positivo encontrado em todos eles é que estão 
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disponíveis tanto para android e IOS, abrangendo assim a maioria do público que usa 

smartphones. Apenas o University of Dundee Library e o Biblioteca Univates possuem 

política de privacidade ou termo de uso. 

De acordo com Nunes e Carvalho (2016, p. 179), “[…] as bibliotecas universitárias 

foram sendo criadas à medida que as primeiras universidades surgiam desde os Séculos X a 

XII, tais como as de Bolonha, Paris e Oxford.” Miranda e Carvalho (2014, p. 16) completam 

o pensamento firmando que “É sabido que, desde os tempos mais remotos, as bibliotecas, 

sobretudo as universitárias, se propõem a servir de elemento agregador de informação.” 

Nunes e Carvalho (2016, p. 174) lembram que: 

 

As bibliotecas universitárias ocupam lugar de destaque na sociedade atual. Sua 

abrangência e o papel que desempenham em prol do desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural e social estão diretamente relacionados à função da 

universidade na sociedade como agente catalizador e difusor do conhecimento 

científico advindo das contribuições dos pesquisadores, docentes e discentes. Sendo 

espaços de difusão do conhecimento por excelência, as bibliotecas universitárias, 

assim como todas as demais unidades de informação, têm evoluído com o passar do 

tempo a fim de atender não apenas às necessidades de informação do público, como 

também no sentido de acompanhar as mudanças no campo das tecnologias da 

informação e comunicação, assim como as mudanças de nível comportamental dos 

usuários, cada vez mais conectados. 

 

Nas palavras de Hubner e Kuhn (2017, p. 52), “As bibliotecas universitárias são 

instituições presentes na trajetória da formação acadêmica da maioria dos estudantes do 

ensino superior, contribuindo para o seu crescimento pessoal e profissional e inserindo-os no 

universo da pesquisa.” Zaninelli, Nogueira e Peres (2019, p. 12) dizem que: 

 

As Bibliotecas Universitárias (BUs) são centros de cultura e aprendizagem, ou seja, 

organismos dinâmicos e interativos que têm como objetivo principal mediar a 

relação entre os produtores e os consumidores do conhecimento científico, sendo 

essenciais no processo de sua elaboração, além de oferecerem acesso à informação e 

auxiliarem no processo de ensino, pesquisa e extensão, a tríade que compõe o eixo 

fundamental das universidades brasileiras. 

 

Miranda e Carvalho (2014, p. 19) afirmam: “A biblioteca universitária, em seu 

sentido mais amplo, sempre demonstra relação indissociável com a comunicação científica. 

Este tipo de organismo prevê em sua essência que os seus estoques de informação existem 

para serem usados e transmitidos.” Com isso, entende-se por meio deste referencial teórico 

todo o papel indispensável e fundamental que as bibliotecas universitárias exercem perante a 

sociedade. Com a modernização e o avanço das TICs esses ambientes tendem a se tornar cada 
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vez mais expandidos e se associarem ao digital, como foi mostrado durante toda esta 

pesquisa, através de Apps onde o aluno pode acessar de qualquer lugar e a qualquer hora. 

O estudo analisou no período de 12 a 24 de maio de 2020, o total de quatro 

aplicativos digitais criados por bibliotecas nacionais e internacionais vinculados a instituições 

de ensino superior. Dentre os principais serviços disponibilizados estão links para outras 

plataformas da Universidade, interação, geolocalizador, informações como contatos e 

horários, reservas on-line, serviço de notificações e uso de QR code e/ou código de barras. 

Com isso, o artigo possibilita que estudantes, programadores e desenvolvedores 

possam utilizar os exemplos citados para criarem serviços semelhantes e ajudarem, dessa 

forma, às bibliotecas locais e regionais oferecendo assim serviços cada vez mais modernos e 

exitosos. Em conclusão ao estudo exploratório, os aplicativos de instituições estrangeiras 

mostraram-se mais equipados e com mais funcionalidades do que os desenvolvidos pelas 

instituições nacionais. 

O app da USP posicionou-se em último lugar devido ao aspecto da interação com 

usuário e em decorrência do fato de não possibilitar reservar online e verificar a 

disponibilidade do material físico. Os aplicativos digitais devem ser um elemento a mais, um 

plus dentro da estratégia de comunicação e mobilidade das bibliotecas, não necessariamente 

como uma reprodução do que já existe no site, mas buscando o melhor aproveitamento das 

funções dos dispositivos móveis: interação e interatividade com o usuário. Este estudo 

apresentou a pesquisa qualitativa de apenas quatro apps de bibliotecas, contudo, as 

investigações não se finalizam, mas expandem-se a outras estudos relacionados ao uso de 

dispositivos digitais móveis no âmbito das bibliotecas universitárias. 
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4 A BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO 

 

A FMPC foi inaugurada em 22 de julho 1988, com a presença do então Presidente da 

República, José Sarney, sendo um espaço público direcionado à preservação da memória do 

Padre Cícero Romão Batista. É composta por um museu, uma biblioteca temática e um 

auditório. Sua biblioteca é especializada na história do Padre Cícero e nas personalidades 

relacionadas a ele, no município de Juazeiro do Norte e na região do Cariri. Tem por objetivo 

atender prioritariamente a comunidade acadêmica, bem como os demais interessados nos 

temas citados. Sua função é organizar e preservar o acervo bibliográfico e documental, 

oferecendo suporte informacional relevante, dentro dos padrões biblioteconômicos 

contemporâneos. 

Atualmente tem como Presidente Cristina Rodrigues Holanda e faz parte da Secult 

de Juazeiro do Norte, onde tem como secretário o empresário Renato Fernandes. Em outubro 

de 2018, o MinC, por intermédio do Ibran, emitiu certificado de Registro de Museus para a 

FMPC. O documento reconhece a instituição a partir de critérios estabelecidos pelo Estatuto 

que orienta sobre a implantação e funcionamento de museus em todo o Brasil. 

A cidade onde se localiza a Biblioteca, Juazeiro do Norte, possui, segundo 

estimativas do IBGE (2019), uma população de 274.207 habitantes, é um dos municípios mais 

importantes do Ceará e do Brasil. Localiza-se na RMC, no sul do estado, com distância de 

491 km de Fortaleza. A taxa de urbanização é de 95,3%. O Município é ainda um grande polo 

cultural do Brasil, sendo um dos maiores centros de artesanato e cordel da região. A cidade 

tem ainda um dos maiores polos acadêmicos do interior nordestino. Justamente devido à 

figura de Padre Cícero, é considerado um dos três maiores centros de religiosidade popular do 

Brasil, juntamente com Aparecida do Norte, em São Paulo, e Nova Trento, em Santa Catarina. 

Somando as populações de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, a região possui em torno de 

454.175 habitantes. 

O público alvo do local são pesquisadores, acadêmicos, estudiosos e os interessados 

na história do Padre Cícero e da cidade. A função da biblioteca é organizar e preservar o 

acervo bibliográfico e documental sobre essas temáticas, oferecendo suporte informacional 

relevante, dentro dos padrões biblioteconômicos contemporâneos, segundo a própria 

instituição. 

A UFCA, através do curso de Biblioteconomia, realizou no ano de 2017 a 

catalogação e organização de todos os itens da Biblioteca, gerando assim um relatório onde 
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identifica e categoriza todo o acervo. O estudo apontou que existem 2.018 jornais de grande e 

pequena circulação, folhas avulsas, bem como 1.827 cordéis, incluindo os volumes 1, 2, 3 e 4 

da Coleção Centenária, ainda 129 revistas, 118 obras raras, 6.633 recortes de jornais; 

fotografias; xilogravuras; documentos do I Simpósio internacional do Padre Cícero; cartazes; 

livros; cartas (originais e cópias); trabalhos acadêmicos; pôsteres; material da imprensa; 

logomarcas e demais documentos, 37 novas aquisições de livros do ano de 2017, totalizando 

11.721 itens. Foram 25 dias de trabalhos executados por estudantes, supervisionados pela 

professora Dra. Ariluci Goes Elliott, que ocasionou na confecção do Relatório do 

Levantamento de Itens da biblioteca FMPC. 

 

Figura 13 – Fundação Memorial Padre Cicero 

 

Fonte: Diário do Nordeste. 

 

Quadro 2 – Critérios utilizados para a contagem 

Nome Critérios 

Revistas Quantidade por data e nome da editora 

Fotos Quantidade de fotos por pasta e quantidade de pastas 

Jornais Quantidade de jornais por ano e título 

Recortes de jornais Quantidade por folhas 

Cordéis Quantidade de cordéis por autor 

Livros Quantidade geral do acervo por estantes 

Obras raras Quantidade geral, análise do estado de conservação 
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da obra, título, autor e número de exemplares. 

Teses, dissertações e monografias Quantidade por geral 

Cartas Quantidade geral em pastas e caixas arquivos 

Cartazes que fazem referência ao 

Padre Cícero 
Quantidade geral 

Xilogravuras Quantidade geral 

Material sobre a imprensa de 

Juazeiro do Norte 
Quantidade geral 

Fotografias diversas Quantidade geral 

Materiais diversos  Quantidade geral 

Materiais de divulgação do 

Memorial (cartazes, folders, 

convites, etc.) 

Quantidade geral 

Fonte: quadro elaborado pela equipe de estagiários que promoveram levantamento do acervo da Biblioteca da 

Fundação Memorial Padre Cícero (2017). 

 

Logo após a definição dos critérios, foi analisado cada material para identificação das 

suas características. Todas as informações coletadas foram registradas em cadernos de 

rascunhos e, em seguida, os dados quantitativos foram organizados e inseridos em uma 

planilha, utilizando o programa Microsoft Excel (ver Apêndices). Para melhor compreensão 

do processo, abaixo segue um exemplo da planilha utilizada para registros dos dados 

coletados: 
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Figura 14 – Captura de tela da planilha elaborada no Microsoft Excel 

 

Fonte: quadro elaborado pela equipe de estagiários que promoveram o levantamento do acervo da Biblioteca da 

Fundação Memorial Padre Cícero (2017). 

 

Com o objetivo de melhor organização das informações, foram criadas sete planilhas. 

No quadro a seguir, estão listados os nomes das planilhas criadas e suas respectivas 

quantidades subtotais: 

 

Quadro 3 – Planilhas criadas e seus respectivos subtotais 

Nome Tipos de materiais Subtotais 

Planilha 1 

(ver Apêndice A) 
Jornais de grande e pequena circulação, folhas avulsas. 

2.018 

itens 

Planilha 2 

(ver Apêndice B) 

Cordéis, incluindo os volumes 1, 2, 3 e 4 da Coleção 

Centenária. 

1.827 

itens 

Planilha 3 

(ver Apêndice C) 
Revistas 

129 

itens 

Planilha 4 

(ver Apêndice D) 
Obras raras 

118 

itens 
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Planilha 5 

(ver Apêndice E) 

Recortes de jornais; fotografias; xilogravuras; documentos 

do I Simpósio internacional do Padre Cícero; cartazes; 

livros; cartas (originais e cópias); trabalhos acadêmicos; 

pôsteres; material da imprensa; logomarcas e demais 

documentos. 

6.633 

itens 

Planilha 6 

(ver Apêndice F) 
Novas aquisições de livros do ano de 2017 

37 

itens 

Planilha 7 

(ver Apêndice G) 
Quantidade total do acervo da biblioteca 

11.721 

itens 

Fonte: quadro elaborado pela equipe de estagiários que promoveram o levantamento do acervo da Biblioteca da 

Fundação Memorial Padre Cícero (2017). 

 

Como observado no Quadro 2, a soma do total de itens do acervo é 11.725 (onze mil, 

setecentos e vinte e cinco) itens. Todas as planilhas mencionadas estão em Apêndices, com 

todas as descrições detalhadas. O término do levantamento ocorreu no dia 18 de maio de 

2017, totalizando 25 dias de trabalho. 

 

4.1 Primeiro jornal de Juazeiro do Norte e importante figura política 

 

De acordo com o blog Estórias e História, no dia 18 de julho de 1909, o jornal O 

Rebate foi publicado, entrando em circulação nas ruas do então distrito de Juazeiro do 

Norte/CE, tendo como fundador, diretor e redator-chefe o padre Joaquim de Alencar Peixoto. 

Segundo Della Cava (1976): 

 

O Rebate surgiu em meio à tensão causada pelas disputas das terras do sítio Coxá. 

Apesar do Padre Cícero não ter se envolvido diretamente na criação do primeiro 

jornal da localidade, ele também estava interessado na causa da independência de 

Juazeiro, ao imaginar que a emancipação político-administrativa do povoado 

influenciaria positivamente em sua campanha pela nova diocese e que, além disso, 

evitaria o confronto com armas entre Juazeiro e municípios aliados contra a cidade 

do Crato. 

 

A criação do jornal teve como principal objetivo a emancipação política de Juazeiro 

do Norte que até então era um povoado pertencente ao município de Crato/CE. O Rebate 

atendia os gostos da burguesia que se concentrava em Juazeiro do Norte, trazendo a ideia de 

separação. Assim, o distrito, para se separar do Crato, utilizou-se da influência do Jornal. 
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Oliveira e Sandes (2014, p. 7) explicam um pouco sobre o vilarejo e seus ilustres 

personagens: 

 

O rápido crescimento de Juazeiro deve-se à presença do Padre Cícero Romão Batista 

9 e de seus trabalhos de evangelização e orientação no povoado. Além disso, a partir 

do ano de 1889, com os acontecimentos em torno do suposto milagre da hóstia 

transformada em sangue, o padre tornou-se conhecido sertão afora. Rapidamente, 

transformou-se no respeitado líder de uma massa guiada pela fé. Deposto de suas 

ordens sacerdotais em 1892, viu-se impelido a ingressar na vida política, que no 

Vale do Cariri foi marcada por agressivas disputas pelo poder entre grandes 

coronéis. 

 

O padre era natural do Crato, porém, havia migrado para o Juazeiro em 1907. Na 

época, a rivalidade entre Crato e Juazeiro era representada pela dualidade da imprensa local, 

de um lado O Rebate, comandado pelo padre Alencar Peixoto, do outro o Correio do Cariry, 

chefiado pelo farmacêutico José Alves de Figueiredo. Não foi à toa que tomou o nome de O 

Rebate, em alusão ao ato de rebater, indicando uma das suas principais ocupações. Carneiro 

(2013, p. 29) aponta detalhes técnicos do Jornal: 

 

A redação, gerência e tipografia, conforme consta no expediente do jornal, ficavam 

num prédio na Rua Padre Cícero, n° 343, próximo à atual Praça Padre Cícero. No 

salão de visitas da redação de O Rebate foram ministradas aulas noturnas de 

português e aritmética para trabalhadores do comércio de Juazeiro, com custo 

mensal de cinco contos de réis. A inauguração de O Rebate, em 18 de julho de 1909, 

foi celebrada com festividades pela população. Na ocasião, Padre Cícero benzeu as 

máquinas tipográficas. Igualmente de acordo com informações presentes no 

expediente do jornal, o gerente de O Rebate era Felismino de Alencar Peixoto, 

irmão do Padre Alencar Peixoto. Além de gerente, Felismino foi, por algum tempo, 

um dos redatores do periódico. 

 

Fora a emancipação de Juazeiro do Norte, o jornal O Rebate também se dedicou ao 

tema das minas de cobre do Sítio Coxá, que, no período, era objeto de disputa judicial 

envolvendo o padre Cícero e outros possíveis proprietários das terras em que se localizavam 

as jazidas. Como se percebe, a intenção do jornal não era apenas o repasse da notícia, mas o 

engajamento político, bem como a busca pela verdade absoluta de seus discursos. 

Carneiro (2013, p. 32) prossegue com os detalhamentos: 

 

Além de Padre Alencar Peixoto e de seu irmão, Felismino Alencar Peixoto, O 

Rebate contou com a colaboração de outros importantes redatores. Entre eles 

estavam o advogado juazeirense, José Ferreira de Menezes, o professor e jornalista 

cratense, José Joaquim Teles Marrocos, e o médico baiano, Floro Bartolomeu. 
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O encerramento das atividades de O Rebate se deu pouco tempo depois da 

emancipação de Juazeiro do Norte, em 22 de julho de 1911, culminando com a saída do seu 

redator-chefe da cidade recém-criada, pois apesar de este ter alcançado a separação política, 

não pôde realizar seu outro desejo, o de ser prefeito, tendo em vista que esse cargo público 

coube ao padre Cícero. As publicações de O Rebate davam-se semanalmente, aos domingos, 

isto até o dia 03 de setembro de 1911, data de seu último exemplar, perfazendo a soma de 104 

edições. 

 

[…] é marcante a orientação católica que aparece constantemente nos textos de O 

Rebate, uma vez que seu redator-chefe era um padre em pleno exercício do 

sacerdócio e também pela influência da figura do Padre Cícero e de toda intensidade 

religiosa que caracterizava o local (CARNEIRO, 2013, p. 47). 

 

Segundo informações de Carneiro (2013, p. 30) “Os simpatizantes do jornal podiam 

adquiri-lo através de assinatura anual ou semestral, que custavam os respectivos valores de 

5$000 (cinco mil réis) e 3$500 (três mil e quinhentos réis).” Ainda de acordo com Carneiro 

(2013, p. 29) “O conteúdo ficava disposto em cinco colunas, medindo cinco centímetros de 

largura cada e separadas por um fino traço.” 

Queiroz (2018, p. 74) pondera: 

 

[…] mesmo se posicionando como apolítico, O Rebate fez política desde sua 

primeira edição. A redação expôs a necessidade de elevar o povoado à categoria de 

vila, considerando o ato como um “grande bem para esta multidão de milhares de 

almas, e de grande interesse para o governo estadual; vendo agora que esta é, de há 

muito, a aspiração ardente de todo o povo joaseirense”. Ainda em sua edição 

inaugural, o jornal publicou os telegramas escritos pelo padre Cícero ao coronel 

cratense Antônio Luiz e ao governador do estado, Antônio Pinto Nogueira Accioly, 

comunicando seu desejo e a necessidade de elevar Juazeiro à categoria de vila 

independente. 

 

Ainda no primeiro semestre de 2019, durante pesquisa de campo desta pesquisa, os 

funcionários da Biblioteca da FMPC cederam o Jornal digitalizado para prosseguimento da 

presente pesquisa. Nas primeiras observações feitas constatou-se que as Edições 28, 35, 53, 

55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68 estão desaparecidas, totalizando 14 edições. A 

digitalização, a priori, não possuía divisões para organizar por edição ou publicação. Eram 

228 imagens misturadas em uma única pasta, sendo assim o primeiro passo foi criar pastas 

para cada edição para organizar, bem como otimizar a pesquisa. 
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Figura 15 – Organização do jornal O Rebate por pastas e edição 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A logo do jornal foi desenvolvida em xilogravura onde contém o nome do jornal e 

uma pena. Os assuntos abordados vão desde matérias, reportagens, publicidade, poesias, 

anúncios, dicas de fazeres domésticos, felicitações, cartas até orações. Algumas passagens, 

devido ao tempo e o desgaste, estão ilegíveis. 

Queiroz (2018, p. 75) aponta que o Jornal tinha um viés claro: 

Nascido com um discurso contraditório logo em sua primeira edição, o jornal O 

Rebate não demorou em disseminar seu principal propósito: lutar pela emancipação 

política de Juazeiro. O desejo de ver o distrito emancipado levou os redatores de O 

Rebate a publicar árduos e polêmicos discursos contra as autoridades cratenses, 

principalmente ao coronel Antônio Luiz. O jornal impresso se transformou no 

“armamento” de Juazeiro na disputa pela sua autonomia política. 

 

As edições possuíam quatro páginas, algumas edições especiais chegaram a conter de 

6 a 8 páginas e a ortografia traz palavras como philosophia, sciência, actualmente, 

cinematographos, electrica, effectivamente. Observou-se ainda que os cadernos são divididos 

em policultura, chimica doméstica, Mosaico, Facecias, roda pé, culinária, lyra popular, 

comnosco e religião. Observou-se ainda que na última página vinham sempre os anúncios 

publicitários. 

Sobre esse assunto, Carneiro (2013, p. 31-32) completa: 

 

[…] as palavras soltas indicavam a mudança de assunto, dividindo o periódico em 

seções: Várias trazia telegramas e cartas e curiosidades diversas; em Letras havia 

publicação de um soneto; Philosophia trazia textos que discutiam alguns temas a 
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partir da reflexão filosófica; Religião era a explanação de assuntos religiosos; 

Policultura falava sobre botânica e ecologia; Rodapé trazia contos e histórias 

diversas; Chímica Doméstica apresentava técnicas de lidar com tarefas de limpeza 

doméstica e receitas culinárias; Mosaico era uma seção com frases de efeito sobre 

assuntos diversos; Imprensa Regional era o resumo das principais notícias da 

imprensa regional, como as dos periódicos Correio do Cariry, A Cruz, Cetama, A 

União e O Lutador; Facécias era uma seção com anedotas, piadas, trocadilhos 

cômicos e quadrinhas populares; Avulsos, trazia breves registros de acontecimentos 

recentes da região; Álbum Social era uma seção que estampava alguns eventos da 

sociedade caririense, como aniversários entre outras solenidades comemorativas. 

Esporadicamente também eram publicados avisos, ou anúncios de proprietários 

procurando por seus animais perdidos. 

 

Figura 16 – Design do Jornal O Rebate 

 

Fonte: Biblioteca da Fundação Memorial Padre Cícero. 

 

Na segunda edição do primeiro ano, que data de 25 de julho de 1909, observa-se na 

página dois uma crítica à polícia de Juazeiro do Norte, por exercer abuso de autoridade e até 

por hostilizar os cidadãos em público. Essas foram as principais observações feitas quanto ao 

Jornal que, com toda sua importância histórica espera-se que a disponibilização dele em livre 

acesso, espera-se contribuir com a vida de várias pessoas, tais como pesquisadores, 

professores, curiosos e o público em geral. 
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4.2 Produto informacional 

 

Como proposta de um produto, foi desenvolvido o protótipo de um App que tem 

como objetivo armazenar, de forma digital e acessível à população, todos os exemplares 

digitalizados do jornal O Rebate, de maneira a contribuir com a rotina dos servidores, e ainda 

do público externo. Oportunizando, desta forma, o indivíduo ter acesso, de onde ele estiver, 

ao material. O Jornal é de expressiva relevância para a temática proposta, para a biblioteca, 

para a população e pesquisadores, além de representar uma rica pesquisa histórica. 

A finalidade do produto, enquanto questão social, é promover acesso facilitado às 

informações e comodidade, pensando sempre na inclusão, através de ferramentas que 

permitam o uso por deficientes visuais ou que tenham baixa visão. Tal canal proposto visa 

também oferecer a pesquisadores, educadores, estudantes e público em geral, um instrumento 

de construção de conhecimentos, de fácil manuseio e compartilhamento, fomentando o 

ensino, a pesquisa, educação e aprendizagem por meio de ações colaborativas de inclusão 

digital. 

O aplicativo possui oito funcionalidades, tanto para sistemas IOS (App Store) quanto 

para Android (Google Play), dispondo de abas onde os usuários podem tirar dúvidas, receber 

notificações quando ocorrer a aquisição de um livro/documento novo pelo local, opção para 

agendamento de horários para estudos presenciais na biblioteca, um ambiente para reserva de 

livros e documentos, tela inicial com o histórico da biblioteca, contatos, endereço e 

geolocalizador, que propicia aos usuários observar, via google maps, outras bibliotecas 

localizadas no Crajubar. 

Há ainda um espaço com a política de funcionamento do local, com o que deve e o 

que não pode ser praticado no seu interior e um chat para conversa com os administradores. 

Os deficientes visuais têm a possibilidade de ativar no Menu, opção para áudio, uma vez que 

o equipamento é todo desenvolvido com áudio descrição dos ícones acessados para facilitar o 

seu manuseio e proporcionar otimização das informações. Para ter acesso ao sistema é 

necessário um cadastro prévio com CPF, RG, nome, e-mail, endereço, telefone, geração de 

usuário e senha. 
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Figura 17 – Tela inicial do App após ser baixado 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 18 – Dados solicitados para o cadastro inicial 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 19 – Tela inicial após realização do cadastro 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 20 – Aba com todas as edições de O Rebate

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 21 – Área para reserva de livros e documentos

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 22 – Área para localizar livros e/ou documentos

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 23 – Área para agendamento de horário

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 24 – Aba “Sobre” com contato e endereço

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 25 – Aba com a localização das bibliotecas próximas

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 26 – Botão Menu

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Figura 27 – Espaço para tirar dúvidas

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 



98 

 

 
 

Figura 18 – Espaço com os lembretes e informes recebidos 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 



99 

 

 
 

Figura 29 – Informações das ações praticadas pelo usuário 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, no seu início, se debruçou sobre uma vasta e rica pesquisa 

bibliográfica, se referenciando em renomados pesquisadores, professores e cientistas que 

deixaram a dissertação rica de conhecimento e assim pudéssemos ter uma vasta noção do 

tema principal da pesquisa que engloba comunicação e informação. Através de leituras e 

fichamentos, o referencial teórico do primeiro capítulo abordou assuntos como memória, 

preservação, memorial, base de dados, jornalismo, digitalização e gestão da informação. 

No segundo capitulo trilhamos sobre o acesso aberto, perpassando pelo repositório 

institucional, a Lei de Acesso à Informação e a evolução da web, abordando a web 1.0, bem 

como a web 2.0, ainda a web 3.0 e a web 4.0. Além disso, vimos como indispensável o acesso 

por meio de dispositivos móveis e, de forma bem detalhada, foi possível desenvolver uma 

pesquisa sobre os aplicativos para bibliotecas universitárias, fazendo uma avaliação sobre a 

interação com o usuário. Na ocasião foram estudados quatro apps, sendo dois nacionais, 

Bibliotecas Univates e Bibliotecas USP, e dois de instituições estrangeiras, University of 

Dundee Library e Sydney Uni Library. 

O capitulo 3 versou sobre o acervo e história da Biblioteca da Fundação Memorial 

Padre Cícero, local onde está disponível em meio digital, porém não em Livre Acesso e 

Acesso Aberto, o primeiro jornal de Juazeiro do Norte e importante figura política. Abordou 

ainda sobre o Jornal O Rebate, com uma breve análise das informações coletadas. 

O presente trabalho propôs a criação de um Aplicativo, onde foi desenvolvido um 

protótipo, para acolher o referido jornal e torna-lo acessível. O aplicativo pode também, 

posteriormente e a critério da instituição, abrigar outros documentos que julguem como 

importantes e, talvez, até todo o acervo. Acredita-se que esta dissertação atingiu o seu 

objetivo maior, que se tratava do desenvolvimento do App para o Jornal o Rebate com a 

finalidade de preservar e tornar acessível a memória deste, o que foi logrado com êxito. 

No que concerne aos objetivos específicos, todos foram desenvolvidos com 100% de 

precisão. O primeiro versava sobre criar um acervo digital do Jornal o Rebate a ser 

disponibilizado em um Aplicativo. O segundo era pesquisar a criação de aplicativos para fins 

informacionais e educacional e a pesquisa foi realizada e mostrou que os aplicativos digitais 

de fato são produtos positivos às instituições e devem ser um elemento a mais dentro da 

estratégia de comunicação e mobilidade das bibliotecas, não necessariamente como uma 

reprodução do que já existe no site, mas buscando o melhor aproveitamento das funções dos 



101 

 

 
 

dispositivos móveis: interação e interatividade com o usuário. O terceiro e último objetivo 

específico era entender o processo de digitalização e disponibilização de acervos jornalísticos 

em acesso aberto para preservação da memória, em que, por meio de uma rica pesquisa 

bibliográfica, chegou ao seu entendimento e êxito. 

O App desenvolvido tem como finalidade armazenar, de forma digital e acessível à 

população, todos os exemplares digitalizados do jornal O Rebate que se encontra na 

biblioteca, de maneira a contribuir com a rotina dos servidores e do público externo, 

oportunizando ao indivíduo ter acesso, de onde ele estiver, ao material. 

A finalidade do produto é promover acesso facilitado às informações e comodidade, visa 

também oferecer a pesquisadores, educadores, estudantes e público em geral, um instrumento 

de construção de conhecimentos, de fácil manuseio e compartilhamento, fomentando o ensino 

e a pesquisa por meio de ações colaborativas de inclusão digital. Espera-se que a proposta seja 

acatada pela instituição e a administração ponha em prática o protótipo e, assim, venha a 

contribuir com a sociedade. Espera-se que esta pesquisa instigue outros pesquisadores e que 

eles venham a desenvolver novos trabalhos tomando como base este. 
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APÊNDICE A – JORNAIS 

JORNAIS COMPLETOS 

TÌTULO  ANO E QUANTIDADE ITENS 

1. O Povo 

1961 1972 1984 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997  
4 2 1 1 2 1 2 1 2 9 5 2 72 101 

2004 2005 2011 S/Ano          

4 1 2 5          116 

2. Jornal do 

Cariri 

1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006 2008 2009 2010    

95 168 217 131 17 2 5 3 58 11 1  708 

3. Nação 

Romeira 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2014        

6 62 82 58 3 1 1       213 

4. O Cariri 
1998 S/Ano            

7 1            8 

5. O Romeiro 
2009 2011             

1 9            10 

6. Gazeta de 

Notícias 

1968 1969 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

1 4 1 2 3 6 37 7 8 1 5 1  76 

7. Folha da 

Manhã 

1993 1997 1998 1999 2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

85 86 189 216 162 1 1 26 70 3 1 1  841 

8. A Notícia 
1998 1999 2000 2007 2008 2009 2010        

2 45 9 1 1 2 1       61 

9. Tribuna do 

Povo 

1984 1985 1986 1991 1992 1998 1999        

1 1 5 3 2 2 1       15 

10. Correio do 

Cariri 

1980              

3             3 

11. Tribuna do 

Cariri 

1970              

9             9 

12. Caminhos da 

Fé 

2000              

7             7 

13. URCA 
1988 1989             

8 4            12 

14. Novo Tempo 
1989 1990             

5 6            11 

15. Jornal da 

Praça 

1991 1992             

1 7            8 

16. O Juá 
2007              

6             6 

17. Cariri 

Esportes 

1994 1995             

4 1            5 

19. Jornal do 

Advogado 

1987 1994 1996            

2 1 6           9 

20. Fatos 1994 1995             
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1 1            2 

21. Jornal do 

Povo 

1994 1995             

1 2            3 

22. Chapéu de 

Couro 

1993 1994             

1 2            3 

23. O Estado do 

Cariri 

1977 1978             

1 1            2 

24. Informativo 

RN 

1973              

3             3 

25. Ulysses 
1998              

3             3 

26. Jornal do 

Enéas 

2003 2006             

1 1            2 

27. Flor Piqui 
2009              

2             2 

28. Gazeta do 

Povo 

1995 1996             

2 1            3 

29. Assembleia 

de Notícias 

2008              

2             2 

30. Tribuna do 

Ceará 

1985 1989 1990 1992 1993 1994 1997        

1 1 2 2 1 1 2       10 

31. SBEC 
1996              

3             3 

32. Folha 

Universal 

1992 2007             

1 2            3 

33. Gestão 

Democrática 

2009              

3             3 

34. O Rebate 
1909              

2             2 

35. Folha do 

Estado 

2006              

5             5 

36. Cariri News 
2005 2006 2007            

1 2 1           4 

37. O 

Alternativo 

2006 2008             

2 1            3 

38. Folha do 

Ceará 

2007 2008             

1 2            3 

39. 

Sesquicentenário 

1994              

7             7 

40. A Voz da 

Nova República 

1986              

2             2 

41. Altoense 1994              
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2             2 

42. Jornal HM 

News 

1994              

2             2 

43. A Boa Nova 
2004 2005             

2 1            3 

44. Programa 

Mulher Ideal 

1995/2005             

2             2 

45. Jornal 

Agitus 

2001              

5             5 

46. Jornal do 

Juazeiro (90 

anos) 

2001              

3             3 

46. Tribuna 

Popular 

2001              

2             2 

47. SP4 Notícias 
2010 2011             

2 2            4 

48. O Jua 

Informa 

2011              

2             2 

49. Jornal 

Juazeiro 

Centenário 

2011 nº03             

2 5            7 

50. Cicerópolis 
1976 1984 1990 1991           

1 1 1 2          5 

51. Pacto Cariri 
1995 1996             

2 2            4 

52. A Dica 
1990              

3             3 

53. Ponto Final 
1991              

2             2 

54. O Estado 
1999 2000 2001 2003 2007          

37 10 1 4 4         56 

55. Diário do 

Nordeste 

1987 1988 1990 1994 1996 1997 1998 2001 2005 2008 2009 S/ano  

1 2 1 1 2 7 2 1 5 4 1 1  28 

56. Folha 

Juazeiro 

1973 1976 1977 1978 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001  
1 2 2 2 10 6 8 3 3 9 4 2 1 86 

2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011        
3 6 6 6 9 2 1        

57. Tribuna do 

Cariri 

1971              

5             5 

59. Tribuna do 

Povo 

1982 1989             

1 4            5 

 

60. Lembrador 

 

1999 

 

2000             
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Comunitário 11 10            21 

61. Folha do 

Camaleão 

1993 1994 1995 1996           

9 9 11 13          42 

62. Folha 

Liberal 

1989              

10             10 

63. Fundação 

Cultural de 

Fortaleza A 

Notícia 

1995 1996             

9 6            15 

64. A Voz do 

Legislativo 

1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998        

13 16 2 6 5 29 8       79 

65. Jornal da 

Cidade 

1998 1999 2000 2001 2003 2004 2006 2008       

1 1 2 10 3 2 6 1      26 

66. Jornal do 

Município 

1987 1988 1989            

4 4 3           11 

67. Juazeiro 

2000 

1997              

7             7 

68. O centenário 
1944 2009 2010            

1 3 7           11 

             Total: 2.636 

FOLHAS AVULSAS DE JORNAIS (FOLHAS SOLTAS, JORNAL INCOMPLETO) 

TÌTULO ANO E QUANTIDADE DE FOLHAS Itens 

1. Jornal do 

Município 

S/ano             

1             1 

2. Jornal do 

Cariri 

S/ano             

4             4 

3. Folha da 

Manhã 

S/ano             

11             11 

4. Tribuna do 

Ceará 

S/ano             

25             25 

5. Diário do 

Nordeste 

S/ano             

21             21 

6. O Povo 

1986 1993 1997            

1 1 1           3 

7. Turismo 

1997              

1             1 

8. Jornal do 

Comércio 

1994 1998             

1 1            2 

9. Folha dos 

Municípios 

1999              

1             1 

10. A Tribuna 

Piracicaba 

1990              

1             1 

11. Novo Tempo 1990              



121 

 

 
 

1             1 

12. O Estado de 

São Paulo 

1997              

11             11 

13. Suplemento 

Prefeitura 

Municipal de 

Caririaçu 

1990              

1             1 

14. Jornal do 

Movimento 

1977              

1             1 

             Total: 84 

OUTROS JORNAIS (POSSUEM MENOS DE TRÊS EXEMPLARES) 

TÍTULO ANO E QUANTIDADE Itens 

1. Notícias da 

Gente 

1988              

1             1 

2. O Crajubar 

1988              

1             1 

3. Fatorama 

2007              

1             1 

4. Jornal 

Contraponto 

2011              

1             1 

5. Informativo 

Evangélico 

1993              

1             1 

6. Jornal do 

Morhan 

1999              

1             1 

7. Juazeiro 100 

anos 

2006              

1             1 

8. Grandes 

Nomes do Cariri 

2009              

1             1 

9. Jornal do 

PMDB 

2001              

1             1 

10. GM Gazeta 

1994              

1             1 

11. Jornalzinho 

dos afilhados do 

Padre Cícero 

2006              

1             1 

12. O Varejo 

2006              

1             1 

13. Extramuros 

1996              

1             1 

14. Editorial 

Escola 

Agrotécnica 

Federal do Ceará 

1996              

1             1 

15. O Juazeiro 1997              
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unido e forte 1             1 

16. A Folha do 

Capitão 

1998              

1             1 

17. Juazeiro do 

Norte 

1992              

1             1 

18. O 

Comunitário 

1989              

1             1 

19. Domingão 

NP 

1998              

1             1 

20. O Juazeiro  

1985              

2             2 

21. O Padre 

Cícero 

1970              

1             1 

22. Tribuna 

Popular do 

Cariri 

2010              

1             1 

23. Bairro Frei 

Damião 

2012              

1             1 

24. D.O. Letras 

1989              

1             1 

25. Letras 

1987              

1             1 

26. Raízes 

1995              

1             1 

27. V Encontro 

Nacional de 

Pref. 

1993              

1             1 

28. Revista 

Correio 

Brasiliense 

1981              

1             1 

29. O Cariri 

1934              

1             1 

30. Variedades 

2004              

1             1 

31. Juazeiro em 

Notícias 

1999              

1             1 

32. Jornal de 

Brasília 

1999              

1             1 

33. Hospital 

Socor 

1996              

1             1 

34. Locus 

1996              

2             2 

35. Jornal 1999              
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Brasilturis 1             1 

36. Em Questão 

1995              

1             1 

37. Jornal 

SEASTC 

2011              

1             1 

38. Extensul 

1996              

1             1 

39. Boletim 

HDS 

1996              

1             1 

40. Te Adoro 

Juazeiro 

1998              

1             1 

41. Jornal da 

Confiança 

1974              

1             1 

42. Jornal da 

FIEC 

1994 1995             

1 1            2 

43. Juazeiro do 

Norte 

1991              

1             1 

44. A hora do 

Crato 

1993              

1             1 

45. Folha do 

Cerrado 

1996              

1             1 

46. O Cariri 

1991              

1             1 

47. Diário de 

Pernambuco 

1996              

1             1 

48. Jornal de 

Junidiaí 

1990              

1             1 

49 Gazeta de 

Notícias 

2008              

1             1 

50. Correio 

Brasiliense 

1981              

1             1 

51. Jornal 24 de 

março 

1988              

4             4 

52. Jornal do 

Buriti 

1988              

3             3 

53. Jornal do 

comércio 

1978              

1             1 

54. Diário da 

Noite 

1972 1977             

1 2            3 

55. O Estado do 

Cariri 

1977              

1             1 

56. Gospeleza 2003              
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1             1 

57. Literatura de 

cordel 

1990              

2             2 

58. Jornal do 

Turismo 

2006              

1             1 

59. Jornal dos 

Negócios 

2000              

1             1 

60. Jornal 

Metropolitano 

1999              

1             1 

61. Ceará em 

Brasília 

1997              

1             1 

62. Mossoró e o 

Carbaço 

1996              

1             1 

63. Minas hoje 

em dia 

1998              

1             1 

64. Jornal do 

Empresário 

1993              

1             1 

65. Jornais sem 

nome 

S/ano             

8             8 

66. Jornal Sesao 

Juazeiro 

[2013?]             

2             2 

67. A cidade 

1983              

1             1 

68. Jornal 

Cultural 

1950 1993             

1 1            2 

69. Te adoro 

Juazeiro 

1998              

1             1 

70. Folha de São 

Paulo 

1998              

1             1 

71. Boletim 

Informativo 

S/ano             

3             3 

72. Jornal A 

Ação 

1958 1978             

2 1            3 

73. Editorial 

Escola 

Agrotécnica 

Federal do Ceará 

1996              

1             1 

74. Jornal de 

Juazeiro (O 

povo) 

S/ano             

1             1 

          T= Total  Total: 98 

               

           Total Geral: 2.818 
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APÊNDICE B – CORDÉIS 

CORDÉIS 

AUTOR CAIXAS E QUANTIDADE Itens 

 

Caixa 

1 

Caixa 

2 

Caixa 

3 

Caixa 

4 

Caixa 

5 

Caixa 

6 
  

ABRAÃO, Batista. 22 23 21 18 
   

84 

ALAGOANO, Chico. 1 
      

1 

ADELINO, Joaquim. 1 
      

1 

Academia dos Cordéis do Crato 28 
      

28 

ABRAÃO, Rodrigues. 7 
      

7 

ASA FILHO 4 
      

4 

AMORIM, Manoel Francisco 4 
      

4 

AMÂNCIO, Geraldo. 2 
      

2 

ALVES, Apolônio. 20 16 
     

36 

ALEXANDRE SOBRINHO. 1 
      

1 

ATHAYDE, João. 1 
      

1 

ALAGOANO, Chico. 3 
      

3 

ASSIS, Francisco de. 8 
      

8 

ASSIS, A. S. Francisco de. 4 
      

4 

ASSARÉ, Toinho. 12 
      

12 

ASSARÉ, Patativa do. 23 
      

23 

BARBOSA, Jackson. 2 
      

2 

BARBOSA, Jackson Pires. 1 
      

1 

BARBOSA, J. 4 
      

4 

BANDEIRA, Pedro. 21 
      

21 

BANDEIRA, Manuel G. 1 
      

1 

BATISTA, Hamurabi. 5 
      

5 

BATISTA, Francisco das Chagas. 1 
      

1 

BATISTA, Esmeralda. 3 
      

3 
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BARROS João de. 2 
      

2 

BARROS, Homero do Rego. 1 
      

1 

BAIÃO, Vicente. 1 
      

1 

BRITO, Zezo. 1 
      

1 

BRITO, Willian. 1 
      

1 

BONFIM, João A. 2 
      

2 

BEZERRA, Manuel. 2 
      

2 

BATISTA, Ivanildo. 1 
      

1 

CALDAS, João Bandeira. 24 28 20 
    

72 

CAMPOS, Luiz. 10 
      

10 

CARNEIRO, Luciano. 1 
      

1 

CASSIANO, Francisco 

Rodrigues. 1 
      

1 

CAVALCANTE, Rodolfo 

Coelho. 3 
      

3 

Ciço de Juazeiro 1 
      

1 

CIPRIANO, Arnaldo. 1 
      

1 

CORDEIRO, Francisco 

Rodrigues. 20 23 30 
    

73 

CORDEIRO, José. 2 
      

2 

CORREIA, José Edmilson. 1 
      

1 

COSTA, Fridna Moreira da. 3 
      

3 

CRUZ, Maria do Rosário Lustosa 

da. 13 
      

13 

CUNHA, Fausto Severino. 1 
      

1 

DAMASIO, Arnaldo. 1 1 
     

2 

DANTAS, Eugênio. 4 
      

4 

DANTAS, João Batista. 1 
      

1 

DANTAS, Kydelmir 10 
      

10 
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DANTAS, Renato 1 
      

1 

DEDÉ, Antôi. 1 
      

1 

DINIZ, Stênio. 9 
      

9 

Diversos 9 
      

9 

DUDA, José. 1 
      

1 

EDMILSON, José. 2 
      

2 

EMILIANO, João Vicente. 1 
      

1 

Escolas Públicas de Juazeiro do 

Norte 20 
      

20 

EVANGELISTA, Lucas. 17 
      

17 

FANKA 3 
      

3 

FERNANDES, Olegário. 1 
      

1 

FERRAZ, Hélio. 4 
      

4 

FERREIRA, Caetano. 1 
      

1 

FERREIRA, Danilo Lopes. 1 
      

1 

FREITAS, João Bosco de.  1 
      

1 

FURTADO, Jorge. 2 
      

2 

GOMES, João Gilmar. 1 
      

1 

GOMES, Malaquias. 1 
      

1 

GONZAGA, Luiz Brasil. 1 
      

1 

GOVIN, Zé 20 
      

20 

HELENA, Raimundo Santa. 2 
      

2 

HONORATO, José C. Lima. 1 
      

1 

JERISMAR Pintor. 3 
      

3 

JOANIO, Chico. 1 
      

1 

JOÃO, Pedro C. Neto. 6 
      

6 

JOB, Sebastiana A. (Bastinha) 1 
      

1 

JOSÉ, Carlos Filho. 1 
      

1 

LACERDA, Josenir. 1 
      

1 
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LACERDA NETO, Manuel. 1 
      

1 

LANDIM, José. 1 
      

1 

LEITE, José Costa. 1 8 
     

9 

LIMA, João Ferreia. 2 
      

2 

LIMA, José Temestocles. 1 
      

1 

LIMA, Lourival Maia. 1 
      

1 

LIMA, Luiz Gonzaga de. 2 
      

2 

LIMA, Natanael de. 1 
      

1 

LOURENÇO, José. 3 
      

3 

LUCAROCAS 37 5 
     

42 

LUIZ, José.  1 
      

1 

MADEIRO, Alípio. 1 
      

1 

MARIA, Enoque José de. 5 
      

5 

MATA, João da. 1 
      

1 

MATEU, Francisco. 3 
      

3 

MATHIAS, Edson Massilon. 4 
      

4 

MATOS, José Mauro. 45 
      

45 

MAXADO, Franklin. 7 
      

7 

MEDEIROS. 1 
      

1 

MEDEIROS, Marcos. 1 
      

1 

MELO, Antonio Francisco 

Teixeira de. 1 
      

1 

MENDES, José Ferreira. 1 
      

1 

MENEZES, Manuel Messias. 1 
      

1 

MENEZES Sobrinho, José 

Saldanha de.  6 
      

6 

MESSIAS, Manuel 
       

0 

MORAES, Aldemár de 1 
      

1 

MOURA, Aldeíza 1 
      

1 
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MOURA, Raimundo Bezerra de 1 
      

1 

MUTUCA, Zé 4 
      

4 

NASCIMENTO, Celso L. 1 
      

1 

NASCIMENTO, Dinamétrico 

Soares do 1 
      

1 

NASCIMENTO, José Soares 1 
      

1 

NOBRE, F. Silva 1 
      

1 

NOVO, Zé Buik 4 
      

4 

OLIVEIRA, João Fernandes de 1 
      

1 

OLIVEIRA, Joaquim Dias de 1 
      

1 

OLIVEIRA, Kydelmir Dantas de. 2 
      

2 

OLIVEIRA, Maria Anunciada. 2 
      

2 

OLIVEIRA, Miguel Paulo de 3 
      

3 

PAXECO, José. 6 
      

6 

PAXECO, e Caetano. 1 
      

1 

PARAÍBA, Toinha da. 1 
      

1 

PATRÍCIO, Antonio. 1 
      

1 

PAZ, Romano Elias da. 1 
      

1 

PEDRO, João (do Juazeiro) 6 
      

6 

PEIXOTO, Zé. 1 
      

1 

PELEGRINE, Kinko. 1 
      

1 

PESSOA, Sá de João. 2 
      

2 

PONTES, Carlos Gildemar. 2 
      

2 

PEREIRA, José Amaro. 2 
      

2 

PORFÍRIO, Alberto. 23 26 25 29 30 
  

133 

RAMALHO, Adailton. 1 
      

1 

RAUL, Poeta. 1 
      

1 

REI, João de Cristo. 10 
      

10 

RIBEIRO, Maria Lindalva 1 
      

1 
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Machado. 

RODRIGUES, Abraão. 8 
      

8 

RODRIGUES, Estevão. 1 
      

1 

RODRIGUES Filho, José. 1 
      

1 

RODRIGUES, Onofre. 1 
      

1 

ROFINO, José 1 
      

1 

ROMÃO, Antonio Batista 5 
      

5 

ROMEIRO, Manoel 5 
      

5 

ROMILDO, José 2 
      

2 

SALDANHA, Pedro 2 
      

2 

SALDANHA, Zé 1 
      

1 

SALES, Pedro de Andrade 6 
      

6 

SANTANA, Zé 5 7 
     

12 

SANTOS, Antonio Alves dos 5 
      

5 

SANTOS, Antonio Domingos dos 1 4 
     

5 

SANTOS, Apolônio Alves 26 
      

26 

SANTOS, João Ferreira dos 1 
      

1 

SANTOS, Juvenal Evangelista 1 
      

1 

SANTOS, Leonardo Rodrigues 

dos 1 
      

1 

SANTOS, Manoel Camilo 1 
      

1 

SANTOS, Manoel Luiz 2 
      

2 

SANTOS, Tony 1 
      

1 

SENHORZINHO 2 
      

2 

SERAFIM, M. 1 
      

1 

SILVA, Edjaci Ferreira 1 5 
     

6 

SILVA, Expedito F. 1 
      

1 

SILVA, Expedito Sebastião 5 10 
     

15 

SILVA, Filhas de José Bandeira 4 
      

4 
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da 

SILVA, Filhas de José Bernardo 

da 5 
      

5 

SILVA, Francisco Bruno Elias 4 
      

4 

SILVA, Francisco de Assis da 2 
      

2 

SILVA, Gonçalo Ferreira 2 
      

2 

SILVA, José Antonio da 1 1 
     

2 

SILVA, Bento da 1 
      

1 

SILVA, José Bernardo 4 4 9 
    

17 

SILVA, João Melquíadas Ferreira 

da 1 
      

1 

SILVA, João José 2 
      

2 

SILVA, José Camilo 1 
      

1 

SILVA, José Luiz da 24 
      

24 

SILVA, Manoel Caboclo e 20 
      

20 

SILVA, Minelvino Francisco 1 
      

1 

SILVA, Salete Maria da 1 
      

1 

SILVA, Severino Borges da 1 
      

1 

SILVA, Severino Ferreira da 1 
      

1 

SOARES, Dila 1 
      

1 

SOBREIRA, João 2 
      

2 

SOUSA, Gilson de 1 
      

1 

SOUSA, Teófilo Antonio 1 
      

1 

SOUZA, Antonio Caetano de 3 
      

3 

SOUZA, Francisco Pires de 2 
      

2 

SOUZA, Paulo Teixeira 1 
      

1 

SOUZA, Samara de 1 
      

1 

SOUZA, Sobrinho João de 1 
      

1 

TARSO, Paulo 1 
      

1 
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TAVARES, Iris 1 
      

1 

VICENTE, José 1 
      

1 

VITORINO, Luiz Rodrigues 3 
      

3 

ZENIO, Francisco 4 
      

4 

Soltos 61 
      

61 

      
Total: 1.201 

CORDÉIS COLEÇÃO CENTENÁRIA 

 
CAIXAS E QUANTIDADE 

 

 

Caixa 

1 

Caixa 

2 

Caixa 

3 

Caixa 

4 

Caixa 

5 

Caixa 

6 CD's 0 

Clássicos vol. 1 24 26 26 27 26 25 6 154 

Clássicos vol. 2 27 26 28 23 29 27 6 160 

Contemporâneos vol. 3 18 31 29 25 30 29 6 162 

Contemporâneos vol. 4 25 28 25 26 28 18 6 150 

    
T= Total Total: 626 

     Total Geral: 1.827 
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APÊNDICE C – REVISTAS 

REVISTAS 

TÍTULO 
QT. DE 

EXEM. 
Nº DE SÉRIES 

1. Brasil Rotário 
11 

862 (1994), 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 

1093, 1106, 1112, 1113, 1114 

2. Região 
14 

1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 26, 27 

(2ex.) 

3. Cariri 
12 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (2ex.), 12, 28. (1 ed. 

espec.) 

4. O Povo (cariri) 3 2 

5. Prefeitura Municipal de 

Juazeiro 1 Ano: 2006 

6. Mostra SESC Cariri Culturas 4 Ano: 2011 

7. Geral 7 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16 

8. Guia de Juazeiro do Norte 

(telefônico) 1 Ano: 2000 

9. Guia Caruaru (telefônico) 1  Anos: 1998/1999 

10. Destaque (Amazônia) 7 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64 

11. Ceará e municípios 2 103, Ano: 2011 

12. Ceará Fashion Show 3 1, s/ed, 3 

13. Afilhados do Pe. Cícero 3 3 (2006), 4 (2 ex.) 

14. Editora três (sem capa) 1  

15. Avianca 1  

16. Plano Nacional de Cultura 2 Anos: 2008, 2009 

17. Kariri Fashion Show 2 7, 8 

18. Família Cristã 2 587 

19. Interior 5 54 (4 ex.), 68 

20. Imagem 3 1 (3 ex.) 

21. Geográfica Universal 2 6 

22. Guia de Negócios 2002 3 Ano: 2002 

23. Guia de Negócios 

Empresarial 3 Anos: 2005/2006 

24. Ceará New 3 1, 4, 5 

25. Iguatu levado a sério 1 Ano: 1992 

26. Memorial 5 Ano: 1984 (2 ex.), 1994 (3 ex.) 

27. Veja 2 46, 48 

28. Veja 28 graus 1 Ano: 1991 
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29. Expocrato 1 Ano: 2006 

30. Polis 1 Ano: 1989 

31. Petrobrás 1 36 

32. Universidade Pública 1 09 - Ano:2002 

33. Ultimato 1 248 - Ano: 1997 

34. Nordeste 1 28 - Ano: 2011 

35. Revista do Camaleão 1 Ano: 1996 

36. Nova Barbalha 1 Ano: 1997 

37. Leia hoje 1 27 - Ano: 1998 

38. Correio Filatélico 1 172 - Ano: 1998 

39. Visão 1 41 - Ano: 1984 

40. Extensão 1 2 - Ano: 2993 

41. Revista da Paraíba 1 Ano: 2011 

42. Cadernos de Teresina 1 26 - Ano: 1996 

43. Nova Olinda 1 Ano: 2012 

44. Lions Juazeirense 1 Ano: 1996 

45. Executiva 1 Ano: nov/dez. 1973 

46. Goodyear  1 Ano: 1997 

47. Cicerópolis 1 6 - Ano: 1978 

48. Inside 1 12 - Ano: 1998 

49. Padre Cícero, uma explosão 

de fé 1 Ano: 1984  

50. Interview.com 1 1 - Ano: 2000 

51. Flashes 1 4 - Ano: 1995 

52. Viação Varzealegrense 1  

Total: 129  
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APÊNDICE D – OBRAS RARAS 

OBRAS RARAS 

Nº TÍTULO AUTOR ANO OBSERVAÇÕES 

QT. 

DE 

EXEM. 

1 
A trindade soberana de 

Jesus, Maria e José 
    

Segunda folha do 

livro 
1 

2 Bisulfeto de Carbono 
Almanaque 

Eleteiros 
  

Manuscritos que 

pertenceu o Fausto 

da Costa Guimarães 

1 

3 

Memórias sobre 

acontecimentos de 

Juazeiro e Padre Cícero 

  1912   1 

4 Geologia Elementar John C. Branner     1 

5 Arithmetica 
André Perez Y. 

Morim 
    1 

6 

Revista da Academia 

Cearense: Resenha de 

cartas e mappas do 

Ceará: Ligeira Notícia 

dos seus autores 

      1 

7 

Documentos para a 

História do Brasil e 

especialmente do Ceará 

vol. 4 

      1 

8 

Joaseiro: A carta aberta 

do Sr. Nicodemos: 

Resposta de José de 

Arimatéia 

      1 

9 

S'Chisto Betuminono da 

Chapada do Ararípe: I 

Congresso Brasileiro 

de…  

      1 
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10 Le Morde Médical      Número 506 1 

11 

These de Doutoramento: 

Amedér Legrand: O 

tratamento da Siphilis 

por via buccal com um 

novo composto arsenical 

  1925 Editores Paris 1 

12 

Leitura para todos: Uma 

paixão dominante e uma 

carta até agora 

Destoievsky 1925 Inédita 1 

13 Leitura para todos Carlos Manhães   
Sem capa / Sede 

ouvidor 
2 

14 
Leitura para todos: A 

volta para Portugal  
      1 

15 
Broteria: Revista luso-

brasileira Vol. XVIII 
  1920 

Série Zoológica / 

fasc. II 
1 

16 
Broteria: Revista luso-

brasileira Vol. XVIII 
  1920 

Série Zoológica / 

fasc. III 
1 

17 

Supremo Tribunal 

Federal: Questão de 

limites 

  1913   1 

18 

Um enorme machado 

crescente dos índios do 

Brasil 

Antonio Carlos 

Simões da Silva 
1930   1 

19 
Revista Nacional de 

Educação 
    nº: 13 - 14  1 

20 
Revista Nacional de 

Educação 
    nº: 11 – 12 1 

21 
Revista Nacional de 

Educação 
    nº: 10 1 

22 Syphilis       1 

23 
Em 1903, três dias antes 

da quaresma  
    Etiqueta: 263 1 

24 Estatutos da Sociedade:   1921 Fundada em 1 
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Amor e caridade Viçosa/CE a 8 de 

setembro de 1903 

25 
A primeira insurreição 

Acreana 
José Carvalho 1904   1 

26 

Revue Moderne de 

Thirapeutique et de 

biologie a pursage des 

praticiens 

      1 

27 Prefácio da 2ª edição     s/ capa 1 

28 
Colecção João do Rio: O 

inferno 
Dante Alighiere   Canto 3º 1 

29 
Almanaque do Estado 

Ceará 
  1922 

27º anno; Fundada 

por João Carneiro 

em 1896 

1 

30 

Almanaque : Eu sei tudo: 

A história dos 

soldadinhos de chumbo 

  1948   1 

31 Almanaque   1948 28º ano 1 

32 
Almanaque do Estado 

Ceará 
  1895   1 

33 

Échos du Monde 

Religieux Vol. 1 – Livro 

de música 

      1 

34 
Leçons de Langue 

Francaise 
    nº 62 1 

35 Discurso 
Maria 

Gonçalves 
1930   1 

36 A meia lua submersa Emílio Barros 1941   1 

37 

As almas de boa vontade: 

A ordem terceira de São 

Francisco de Assis 

  1923   1 

38 
Uma página da 

Revolução 
Frei Migueliso 1928 S/ capa; 5ª edição 1 

39 Selecta Clássica  João Ribeiro 1905   1 
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40 Clínica de Arnon  Dr. Arnon Latté 1928   1 

41 Esboço Histórico de JN        1 

42 
Álbum de JN 1872 - 

1951 
      1 

43 Jesus Nazareno     Etiqueta: 261 1 

44 
Irmandade da Terra 

Santa 
    

Livreto Pertenceu a 

D. Generosa 
1 

45 Pantera Negra Emilia Diatto   Tradução do Italiano 1 

46 
Guia do Fazendeiro: 

Cresos - Kuros 
      1 

47 
O Pe. Cícero e a 

população do Nordeste 

Simoens da 

Silva  
1927   1 

48 

O Conde D'eu Seo 

Caracter: Viagens do 

Ceará 

J. Brígido 1902   1 

49 

Formação das classes e o 

controle da sua 

homogeneidade em 1932 

    Boletim nº 11 1 

50 
Estudos de História do 

Ceará 
  1919 

Obra reeditada por 

Gilberto Camara 
1 

51 Ge-Edison    1922   1 

52 Pelo Brasil anno I   1929 Número 12 1 

53 

Monsenhor D. Joaquim 

José Vieira Bispo do 

Ceará 

      1 

54 

Monsenhor D. Luis 

Raimundo da Silva Brito 

- Bisco de Olinda 

      1 

55 

Louvado seja nosso 

Senhor Jesus Chisto por 

toda eternidade 

    S/ capa 1 
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56 
Mensageiro do Coração 

de Jesus Ano: XX 
  1915 

Tomo XX de 

outubro de 1915, 

número 233 

1 

57 
Mensageiro do Coração 

de Jesus 
  1915   1 

58 

Ministério de Educação e 

Saúde: Biblioteca 

Nacional  

  1940 

Relatório de 1940, 

apresentada em 

janeiro de 1941 

1 

59 

Santa Cruz: Discurso 

sobre a bem aventurança 

de Maria 

  1925 Anno XXIV 1 

60 

Jornal das Moças: o 

segredo da tonalidade 

perfeita 

  1941   1 

61 
Santa Cruz: A saudade 

dos mortos 
  1922 

Fase XI Anno: 

XXVI  
1 

62 
O Sagrado Coração 

Coração de Jesus  
      1 

63 
A saúde da Mulher 

(Almanaque do Malho) 
      1 

64 Escola Argentina   1932 

Março e Abril de 

1932, Ano: III, 

número 28 e 29 

1 

65 
Histoire de Blanche de 

Castille 

Jules Stanislas 

Doiril 
    1 

66 
O mundo invisível no 

mundo visível 

Padre Anthelmo 

Goud 
1881   1 

67 Livro sobre Odontologia     S/ capa, 511 páginas 1 

68 
Livro Manuscrito 

(Relatório) Rio 1933 
    

Relatório a ser 

apresentado a D. 

Lourenço Filho 

1 

69 
O mensageiro do 

Carmelo Pio X 

Frei Thomaz 

Jansen 
1914 Ano II, Número 11 1 
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70 Beatos e cangaceiros  
Xavier de 

Oliveira  
1920   1 

71 
O Italiano sem mestre em 

só lições 
Jacob Bensabat     1 

72 L'institutrice Martin Bertin   4ª série 1 

73 História do Brasil Vol. 1 Rocha Pombo 1935   1 

74 

Revista Escolar Infantil: 

Magazine Pedagógico 

Mensal  

  1928 Ano I, Número 1 1 

75 
Fatos da Confederação 

do Equador no Ceará  

Eusébio de 

Sousa 
1924 100 anos  1 

76 Aprovação Elesiástica    1930   1 

77 Casa Sucena J. P. de Souza     1 

78 
História do Fanatismo 

Religioso no Ceará 

Abelardo F. 

Montenegro 
1959   1 

79 
Duas palavras Exertos da 

Vida do Pe Cícero 
J. Machado 1948   1 

80 
Lampião: O Rei dos 

cangaceiros 

Billy Jaynes 

Chandler 
1980   1 

81 Os Milagres do Joaseiro 
J. Soares 

Pimentel 
1892   1 

82 Librairie Franciscaire 
Garrayx, De 

Lailhacar 
  

Livros de 

Jurisprudência, 

direito e economia 

1 

83 Vozes de Petrópolis    1918 Ano: XII, número 24 1 

84 O Cura de Aldeia      S/ capa e incompleto 1 

85 

O Cariri: Seu 

descobrimento, 

povoamento e costumes 

Friseu Pinheiro 1950   1 

86 

Livros de Acta da sessão 

de fundação da caixa 

escolar do Juazeiro 

      1 

87 Jesus em Capharnaum Rodolpho   Escola Nacional de 1 
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Assoedo Belas Artes 

88 Ilustração Brasileira   1925 
Anno VII, Número 

53 
1 

89 A Kodak no lar   1925   1 

90 Ilustração Brasileira   1924 Anno V, Número 41 1 

91 Ilustração Brasileira   1923 
Anno IV, Número 

34 
1 

92 
Livro de Óbitos (Óbito 

do Pe. Cícero) 
      1 

93 Missale Romanum   MDCCCLXIX   1 

94 Catecismo Ilustrado      68 gravuras 1 

95 Urolysal Revista 
Antonio I. 

Ferreira 
    1 

96 

Tenha certeza de 

comprar uma vitrola 

legítima 

  1924 

S/ capa, (FON 

FON), 29 de 

Novembro de 1924 

1 

97 
O testamento Canto 

semanal  
B. Gervaise     1 

98 Revolução Vida Nova   1928 Maio de 1928 1 

99 Vida Nova     
Anno: IV, Número: 

150 
1 

100 Vida Nova   1927 
Anno: II, Numero: 

62 
2 

101 Materialismo Intolerante     
S/ capa, Da página 

91 á 168 
1 

102 Vozes de Petrópolis    1927 
Anno: XXI, 

Número: 23 
1 

103 Le Danemark (Revista)   1922   1 

104 
Lágrimas Vida Nova 

(Revista) 
  1928 

Anno: III, Número: 

128 
1 

105 Instituto Comercial do RJ       1 
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106 Cariri Universitário   1961 Anno: I, Número: I 1 

107 

O Pe. Cícero e a 

instrução Pe. Azarias 

Sobreira 

    
Revista de 

Informação do Ceará  
1 

108 Mistérios do Joaseiro M. Dinis 1935   1 

109 Joaseiro cidade mística Joaquim Alves     1 

110 

As maravilhas do 

conhecimento humano 

IV 

Henry Thomas   7ª edição 1 

111 A lavoura da paz     

Sítio e selagens, 

Revista, Página 36 á 

406 

1 

112 
Grande Loteria da cruz 

vermelha brasileira 
  1822-1922   1 

113 
Coleção E. Perez Escrich 

- O cura de aldeia Vol. II 
      1 

114 
Monumento do Pe. 

Cícero  
  1969   1 

115 Joaseiro em foco 
Padre Manoel 

Macedo 
1925   1 

116 
Partitura Meninos do 

Brasil 
      1 

117 Cartas Mattogrossenses  
Simoens da 

Silva  
1927   1 

118 
Revista Laboratório 

Clínico 
Silva Araújo 1922 Anno: II, Número: 9 1 

119 Jornal O Rebate   1909-1911 

Estado de 

conservação 

razoável 

1 

120 

Novo Dicionário de 

Lingua Português - 

Italiano, Italiano - 

Português 

Arturo de 

Rozzol 
1897 

Capa solta, Rio de 

Janeiro, Edição 

Brasil - Paris 

1 

    Total: 118 
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APÊNDICE E – MATÉRIAS DIVERSOS 

MATERIAIS DIVERSOS 

TÍTULO ITENS 

Documentos - I Simpósio Internacional do Padre Cícero 11 

Manuscritos de Dona Generosa Alencar 462 

Material de Divulgação de Eventos do Memorial e do munícipio de Juazeiro do Norte 161 

Xilogravuras  17 

Xilogravuras (encadernada) 10 

Almanaque O Nordeste Brasileiro 2 

Fotos originais 9 

Livros  1.165 

Novas aquisições de livros 2017 104 

Cópia de cartas do padre Cícero 881 

Pesquisas Acadêmicas relacionadas ao Cariri 7 

Cópias de livros sobre Padre Cícero e história de Juazeiro do Norte (encadernadas em 

espiral) 13 

Recortes de Jornais 2.539 

Documentos sobre a inauguração do Memorial 21 

Documentos diversos 89 

Pôsteres da História de Juazeiro (dupla face) 28 

Fotos diversas (avulsas) 85 

Material sobre a imprensa (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Juazeiro) 10 

Logomarca do Padre Cícero em espiral 4 

Monografias 1 

Dissertações 7 

Teses 2 

Pastas com fotos 01 (sem temática específica) 100 

Pastas com fotos 02 (sem temática específica) 91 

Pastas com fotos 03 (sem temática específica) 81 
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Pastas com fotos 04 (sem temática específica) 149 

Pastas com fotos 05 (sem temática específica) 185 

Pastas com fotos 06 (sem temática específica) 163 

Pastas com fotos S/número (sem temática específica) 54 

Cartas 9 

Mini álbum de recordações 14 

Álbum de fotos da Inauguração do Memorial 32 

Pastas Aquisição de Fátima Menezes (manuscritos, impressos, etc.) 123 

Santinhos com a imagem do Pe. Cícero 3 

Caderneta Escolar (Boletim) 1 

Total: 6.633 
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APÊNDICE F – NOVAS AQUISIÇÕES 2017 

NOVAS AQUISIÇÕES 

TÌTULO AUTOR ITENS 

Educação Ambiental: 

Edição para Professores e 

Gestores 

  

1 

Em Sonho: Uma boa 

conversa entre o Romeiro 

Sebastião e Padre Cícero  

Annette Doumoulin 

2 

The Unesco Araripe 

Geopark: A short Story of 

the evolution of life, rocks 

and continents 

Andre Herzog, Alexandre Sales, Gero Hilmer 

1 

Um Beato Líder: Narrativas 

Memoráveis do Caldeirão 
Domingos Sávio Cordeiro 

2 

Padre Cícero e Dom 

Fernando: Uma relação que 

deu certo 

Maria do Carmo Pagan Forti 

1 

Padre Cícero, Lampião e 

Coronéis 
Daniel Walker 

1 

Maria de Araújo: A Beata 

da Hóstia 
Padre João Carlos Perine, SDB. 

2 

Uma Excomunhão que Não 

Atingiu Padre Cícero 
Padre João Carlos Perine, SDB. 

2 

Padre Cícero Fedele: Alla 

Chiesa e alla sua gente 
Padre João Carlos Perine, SDB. 

2 

Meu Padim Padre João Carlos Perine, SDB. 2 

Padre Cícero e Lampião: 

“Quem matou, não mate 

mais” 

Padre João Carlos Perine, SDB. 

2 

Cícero Romão Batista: O 

Menino que Desejou ser 
Padre João Carlos Perine, SDB. 

2 
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Pobre 

Padre Murilo: O Vigário 

dos Romeiros 2017 
Geová Sobreira 

5 

Juazeiro dos Meus Amores: 

Narrativas de um cronista e 

de uma época 

Geraldo Menezes Barbosa 

1 

Narradores do Padre Cícero: 

muito mais a contar 
Domingos Sávio Cordeiro 

2 

Corisco e Dadá: 

Apontamentos sobre o filme 
Sylvie Debs, Rosember Caryry 

1 

Mito, Religião e Política: 

Padre Cícero e Juazeiro do 

Norte 

Carlos Alberto Tolovi 

1 

Revista CARIRI Edição-28 

- Edição Especial Vida de 

Romeiro 

  

1 

Dissertação Programa de 

Pós Graduação em História 

- Oralidade, Memória e 

tradição nas narrativas de 

assombrações na região do 

Cariri 

Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra 

1 

Geopark Araripe: Histórias 

da Terra do Meio Ambiente 

e da Cultura 

  

1 

Revista Cariri Edição - 18- 

Edição especial de 

Alemberg Quindins 

 

1 

Revista Cariri Edição - 23 -

Edição especial de Rosiane 

Limaverde 

 
1 

Catálogo dos 20 anos da 

Fundação Casa Grande 
Padre João Carlos Perine, SDB. 

1 

Icasa do Meu Coração Padre João Carlos Perine, SDB. 1 

 
Total: 37 
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APÊNDICE G – TOTAL DE ITENS DO ACERVO 

 

Jornais 2.818 itens 

Cordéis 1.827 itens 

Revistas 129 itens 

Obras raras 118 itens 

Outros materiais 6.833 itens 

Total geral: 11.721 

 
 

 

 

 

 


