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RESUMO
Atualmente, a Internet transformou-se em um grande repo-
sitório de informações. Educacionalmente, ela oferece teses,
dissertações e trabalhos de graduação de várias universida-
des do mundo. Este fato é muito significativo para os pes-
quisadores, que podem acessar as últimas descobertas nas
suas respectivas áreas. Porém, muitas universidades ainda
não oferecem seus trabalhos em bibliotecas digitais, mui-
tas vezes porque o esforço para implantar estes softwares
é grande e a instituição não possui o pessoal e os recursos
necessários. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sis-
tema para bibliotecas digitais de teses, baseado em software
aberto e metadados, contendo as seguintes caracteŕısticas:
1) código fonte aberto, 2) interface amigável para o bibliote-
cário, 3) fácil instalação e configuração para as instituições
que desejarem adotar a solução e 4) indexação e marcação
semântica para o conteúdo, o que inclui a adoção do vocabu-
lário Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) e o protocolo
OAI-PMH.
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1. INTRODUÇÃO
O notável aumento do número de Instituições de Ensino

Superior (IES) no Brasil [18] resulta no crescimento cont́ınuo
na produção de artigos, trabalhos de graduação, dissertações
e teses. No entanto, nota-se que não são todas as IES’s que
disponibilizam tais conteúdos na Web, sendo necessário ir
pessoalmente à biblioteca da IES para consultar este cres-
cente acervo.

No entanto, muitos dos atuais sistemas de bibliotecas di-
gitais são bases de dados isoladas que não proveem interope-
rabilidade com outras bibliotecas. Dessa forma, os criadores
desses sistemas focam seus esforços implementando funções
básicas como por exemplo o controle de usuários e edição de
conteúdo, quando deveriam focar seus esforços para desen-
volver sistemas que suportem interoperabilidade, expondo
seus dados num formato padronizado.

O Dublin Core é um padrão de metadados amplamente
difundido para descrever recursos na Web. O Protocolo
Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harves-
ting - OAI-PMH, utiliza o padrão de metadados Dublin Core
para expor recursos na Web de forma padronizada, provendo
interoperabilidade entre Provedores de Dados e Provedores

de Serviços. Existem ainda Sistemas de Gerenciamento de
Conteúdo (Content Management System-CMS) gratúıtos e
de código fonte aberto que já possuem as funcionalidades
de controle de usuários, ferramenta de edição e gestão de
conteúdo dentre outras, minimizando o custo do desenvolvi-
mento.

O WordPress é um CMS gratuito e de código fonte aberto
amplamente utilizado por diversas instituições como Adobe,
MIT - Massachusetts Institute of Technology, Harvard Uni-
versity, University of Berlin, Ministério da Cultura [32]. Fun-
cionalidades como, por exemplo, controle de usuários e edi-
ção e gestão de conteúdo são providas nativamente pela fer-
ramenta.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Desde meados dos anos 90, a população brasileira tem

mostrado acentuado crescimento do uso da Internet e, por-
tanto, a diversidade de serviços e aplicações dessa rede tam-
bém demonstrou aumento significativo. Em 2005, havia 37
milhões de usuários, saltando para 65 milhões em 2009, con-
forme apresentado no estudo realizado pelo Comitê Gestor
de internet do Brasil – CGi.br [7].

Acompanhando esta evolução muitas IES’s no Brasil de-
senvolveram e implantaram suas Bibliotecas Digitais de Te-
ses e Dissertações (BTDS’s) [11], [15].

As bibliotecas digitais são uma extensão das bibliotecas
tradicionais, possibilitando às pessoas a pesquisa, localiza-
ção e recuperação de informação, independente de horário
e localização geográfica. Como estão dispońıveis na Web,
qualquer indiv́ıduo que possua acesso a um computador que
tenha conexão com a Internet, está tecnicamente apto a
acessar o conteúdo das bibliotecas digitais, tanto brasilei-
ras quanto internacionais [25], [27].

Muitas IES’s no Brasil já desenvolveram e implantaram
suas BTDS’s (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações)
[11], [15]. Ao visitar o site de cada uma dessas bibliotecas
citadas observa-se que seus objetivos são: organizar, arma-
zenar, catalogar, manter e disponibilizar de modo acesśıvel e
usável o acesso e recuperação dos artigos, teses e dissertações
produzidos em seus programas de pós-graduação.

2.1 Exemplos de Bibliotecas Digitais Brasilei-
ras

A lista a seguir, apresenta algumas IES’s brasileiras esta-
duais, federais e privadas que implantaram suas BDTD’s:

• Banco de Teses da CAPES - Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nı́vel Superior.



• BDBComp – Biblioteca Digital Brasileira de Compu-
tação.

• Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC MI-
NAS – BDP.

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ.

• Biblioteca Digital do INPE – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais.

• Biblioteca Digital do ITA – Instituto de Tecnologia
Aeronáutica.

• Biblioteca Virtual em Saúde.

• C@thedra - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações -
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
”JÚLIO DE MESQUITA FILHO”.

• Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.

• SciELO - Scientific Electronic Library Online.

Ao visitar o site de cada uma dessas bibliotecas citadas
observa-se que seus objetivos são: organizar, armazenar, ca-
talogar, rotular, manter e disponibilizar de modo acesśıvel e
usável o acesso e recuperação dos Artigos, Teses e Disserta-
ções produzidos em seus programas de Pós-Graduação.

No entanto, diversos são os sistemas computacionais de-
senvolvidos, visando atender às necessidades espećıficas de
cada instituição e, em alguns casos, sem adotar um padrão
de metadados que tornasse posśıvel a interoperabilidade en-
tre os sistemas [14]. Quando cada instituição decide implan-
tar sua própria BDTD resulta em, de acordo com MAR-
CONDES [22], em sistemas isolados e bases de dados isola-
das, que não proveem interoperabilidade. Sendo assim, os
usuários são obrigados a visitar cada uma dessas BDTD’s
para pesquisar informações a respeito de determinado as-
sunto.

3. CENÁRIO DE PESQUISA

3.1 Wordpress
O WordPress (WP) é um Sistema de Gerenciamento de

Conteúdo de código fonte aberto (open source) e gratuito,
desenvolvido com a Linguagem de Scripts PHP (Hyper Text
Processor) e com Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados (SGBD) MySQL [1], [19], [32].

Criado em 2003 por Matt Mullenweg e Mike Little como
sucessor oficial do CMS b2/cafelog (criado em 2001 por Mi-
chel Valdrigh), para ser uma ferramenta para gestão de con-
teúdo para blogs. O objetivo ou o desejo, como descrevem
os criadores, era criar uma ferramenta pessoal, elegante e
bem arquitetada para publicação de conteúdo na Internet.
Em 2004, Matt e Mike introduziram na versão 1.2, batizada
como Mingus, o suporte a plugins [1], [19].

Desde então, diversos novos requisitos funcionais e não
funcionais foram adicionados ao núcleo do WP, como su-
porte a Temas (layouts customizados), páginas estáticas,
perfis de usuários, sistema de cache, auto-salvamento de con-
teúdo durante a edição, envio de conteúdo para revisão an-
tes da publicação final, reformulação constante da interface

administrativa, Tipos de Conteúdo Customizados (Custom
Post Types) [9], geração de Feeds [30] no formato RSS (Re-
ally Simple Syndication) dentre outras, tornando a ferra-
menta ainda mais poderosa, flex́ıvel e adaptável às necessi-
dades dos usuários e desenvolvedores [19], [1].

3.2 Metadados
Segundo TOUTAIN [26], metadados são formas de pro-

ver representações descritivas, estruturadas, padronizadas e
de avaliação de documentos digitais como teses, disserta-
ções, partituras e outros. Segundo CHEN [8], metadados
são dados que descrevem atributos de um recurso, ou como
é comumente definido são ”dados sobre dados”, ”dados que
descrevem outros dados”, ”informação adicional necessária
para que os dados sejam úteis”, e por fim, ”informações so-
bre os dados que ajudam na otimização e gerenciamento dos
dados”.

BAX [5] descreve metadados como identificadores de forma
descritiva para cada entidade de informação que possui um
significado, presentes em documentos como t́ıtulos, parágra-
fos, tabelas e gráficos, e com isso, as ferramentas de coleta
podem processar tais metadados e as informações contidas
de modo mais eficiente.

BUSSE [6] descreve sobre metadados, dentro do conceito
dos Sistemas de Informação como dados que descrevem ex-
plicitamente outros dados ou elementos do sistema para apoiar
a sua documentação, reusabilidade e interoperabilidade, o
que ajuda a desenvolver soluções mais flex́ıveis e extenśıveis.

O conceito de metadados não é novo no âmbito da bibli-
oteconomia, visto que informações como ı́ndices, resumos e
os registros de catálogo são exemplos de metadados [21].

No âmbito das bibliotecas digitais, os metadados são uti-
lizados nos Sistemas de Informação para prover interopera-
bilidade e troca de informação entre os Provedores de Dados
e Provedores de Serviço [15], [21].

3.2.1 Modelo de Metadados Dublin Core
A Iniciativa de Metadados Dublin Core (Dublin Core Me-

tadata Initiative - DCMI ) é de criar um protocolo de meta-
dados para prover uma padronização simples de localização,
compartilhamento e gestão de informação [13].

O DCMI foi desenvolvido em 1995 pela OnLine Computer
Library e pelo National Center for Supercomputer Applica-
tions e denominado por Dublin Core Resource Description
(DC), desenvolvendo um formato menos estruturado e mais
flex́ıvel, que adota a sintaxe do Resource Description Fra-
mework (RDF) [4], [13].

A origem do Dublin Core ocorreu durante um workshop
sobre metadados em Dublin, Ohio (EUA), sendo estabele-
cido por um grupo internacional e interdisciplinar de biblio-
tecários, analistas, lingüistas, museólogos, entre outros [24].

O Dublin Core é composto por um conjunto de 15 elemen-
tos descritivos básicos definidos como Dublin Core Metadata
Element Set (DCMES) [12], [13] e dividido em dois ńıveis:
O Dublin Core Simples e o Dublin Core Qualificado [4], [10],
[13].

O Dublin Core Simples utiliza 15 elementos básicos que
são [12], [13]:

1. Title: Nome dado ao recurso.

2. Creator : A entidade responsável em primeira instância
pela existência do recurso.

3. Subject : Tópicos do conteúdo do recurso.



4. Description: Uma descrição textual do conteúdo do
recurso.

5. Publisher : A entidade responsável por tornar o recurso
dispońıvel.

6. Contributor : Uma entidade responsável por qualquer
contribuição para o conteúdo do recurso.

7. Date: Uma data associada à criação ou disponibiliza-
ção do recurso.

8. Type: A natureza ou gênero do conteúdo do recurso.

9. Format : A manifestação f́ısica ou digital do recurso.

10. Identifier : Uma referência não amb́ıgua ao recurso,
definida num determinado contexto.

11. Source: Uma referência a um recurso de onde o pre-
sente recurso possa ter derivado.

12. Language: O idioma do conteúdo intelectual do re-
curso.

13. Relation: Uma referência a um recurso relacionado.

14. Coverage: A extensão ou alcance do recurso.

15. Rights: Informação de direitos sobre o recurso ou re-
lativos ao mesmo.

3.2.2 Protocolo de Metadados Open Archives Initia-
tive - Protocol for Metadata Harvesting

A coleta de metadados/harvesting foi impulsionada pela
criação do protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata Harvesting) em 1999 [23].

A Iniciativa de Arquivos Abertos (The Open Archives Ini-
tiative) desenvolve e promove padrões de interoperabilidade
entre repositórios digitais, visando facilitar a disseminação
eficiente de metadados e conteúdo na Web [23].

Os Provedores de Dados (Data Providers) são os reposi-
tórios que disponibilizam seus metadados de forma estrutu-
rada através do protocolo OAI-PMH. Os Provedores de Ser-
viço (Service Providers) efetuam requisições aos Provedores
de dados para efetuar a coleta (hasvesting) dos metadados.

O protocolo OAI-PMH foi projetado para tornar tão fá-
cil quanto posśıvel para que repositórios digitais possam se
tornar provedores de dados. O OAI-PMH está se tornando
amplamente aceito e há muitos arquivos no momento que
são ou serão compat́ıveis com o protocolo OAI-PMH [20],
[23].

O Protocolo OAI-PMH é um conjunto de seis verbos (ou
requisições) através do protocolo HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) como descrito a seguir:

• Identify : Retorna as informações sobre um repositório.
Algumas das informações retornadas são exigidas como
parte do OAI-PMH. Os Repositórios podem também
empregar o verbo Identify para retornar uma informa-
ção descritiva adicional.

• ListMetadataFormats: Devolve os formatos de meta-
dados dispońıveis a partir de um arquivo. É obrigató-
ria a implementação de pelo menos o formato Dublin
Core.

• ListSets: Recupera a estrutura ou árvore do conjunto
de um repositório, útil para efetuar Harvesting.

• ListRecords: Esse verbo é usado para efetuar harves-
ting a partir de um repositório, recuperando uma lista
de registros de um repositório.

• ListIdentifiers: Retorna todos os identificadores de re-
gistro de um repositório.

• GetRecord : Devolve os metadados de um único regis-
tro do repositório.

4. METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO
Nas subseções a seguir serão apresentadas a metodologia

e o estudo de caso desenvolvido.

4.1 Metodologia de desenvolvimento do sistema
de biblioteca digital

Depois de analisado a aplicação dos 15 elementos propos-
tos pelo Dublin Core, desenvolveu-se um Tipo de Conteúdo
Customizado [9] para que o WordPress pudesse armazenar
os metadados relativos aos documentos que serão deposita-
dos.

Abaixo a relação dos 12 dos 15 elementos do Dublin Core
que foram utilizados no desenvolvimento e suas respectivas
aplicações:

• Title: Para o t́ıtulo do trabalho.

• Creator : Para o nome do autor.

• Subject : Para as palavras-chaves em português e in-
glês.

• Description: Para o resumo.

• Publisher : Para o nome da instituição de defesa.

• Contributor : Para o(s) nome(s) do(s) orientador(es) e
membro(s) da banca.

• Date: Para a data da defesa.

• Type: Para o tipo de documento (Tese, Dissertação ou
Trabalho de Graduação).

• Format : Tipo de arquivo em que o trabalho completo
está dispońıvel (DOC, PDF).

• Identifier : A URI do trabalho dentro da biblioteca.

• Language: Para o idioma em que o trabalho foi escrito.

• Rights: Para os direitos sobre o trabalho.

Os elementos Source, Relation e Coverage não foram uti-
lizados.

4.2 Estudo de caso BibUX
Ao longo desse trabalho, por muitas vezes, pesquisou-se

nas bibliotecas digitais brasileiras de teses e dissertações em
busca de referências para este trabalho. Com isso, diversas
teses, dissertações e artigos relacionados com bibliotecas di-
gitais foram encontrados e muitos deles, co-relacionados com
outras disciplinas como Usabilidade, Acessibilidade, Arqui-
tetura da Informação, e temas como Avaliação de Interfaces,
Design de Interação e Avaliação Heuŕıstica.



Com base nisso, percebeu-se que havia muito trabalho
de pesquisa relacionado com os temas citados, que estão
dispersos por diversas bibliotecas digitais.

Partindo-se dessa percepção, veio à tona a ideia de criar
um repositório temático relacionado às disciplinas citadas
(conhecida como UX ou User Experience) [3] como estudo
de caso deste trabalho.

Esta necessidade é citada na Lista de Discussão AIfIA-pt
[2] e sempre surge um pedido de referência de livros, teses,
dissertações e artigos relacionados às disciplinas.

A AIfIA-pt é uma lista de discussão focada no debate de
assuntos relacionados ao campo de estudo da Arquitetura
de Informação e à profissão de Arquiteto de Informação [2].

Com a implementação deste trabalho conclúıda, pensou-
se na implementação da biblioteca temática, a qual foi dado
o nome de BibUX - Biblioteca Digital Brasileira de Experi-
ência do Usuário, Usabilidade, Acessibilidade e Arquitetura
da Informação.

A UPA Brasil (Usability Professionals Association) rea-
lizou no dia 09 de abril de 2011 o primeiro UX Camp. O
UX Camp é um evento em formato de “desconferência”, a
fim de reunir pessoas para discutirem temas em torno de
um assunto geral (UX) [28]. Dessa forma, aproveitou-se a
oportunidade para apresentar o projeto da BibUX [29].

Durante a apresentação do projeto no UX Camp, alguns
pontos foram levantados como, por exemplo, a questão dos
direitos autorais (tanto das teses quanto de publicações es-
trangeiras) e foram sugeridas formas de garantir a autenti-
cidade do material publicado e parcerias com instituições de
ensino para alimentar o site. Sugeriram ainda que a bibli-
oteca pudesse ser o canal oficial para publicação on-line da
produção acadêmica.

Figura1: Página inicial da BibUX Brasil.

Uma primeira tese foi inserida no site, e utilizada tam-
bém para demonstrar como inserir um documento no repo-
sitório, através da gravação da tela durante a realização da
tarefa, cujo v́ıdeo é apresentado ao usuário assim que ele
se registra na BibUX, servindo como um guia para os no-
vos usuários. O v́ıdeo pode ser visto na Web no endereço
http://www.youtube.com/watch?v=-QXZS7Brq64.

A tese usada na gravação do v́ıdeo é de autoria de Nadia Ma-
ria dos Santos Hommerding [16]. Primeiramente, consultou-
se a autora que respondeu prontamente autorizando o uso
de sua tese e a publicação no repositório.

No dia 17 de maio de 2011, a BibUX Brasil foi divul-
gada na Lista SBC sobre Interação Humano-Computador
[17] mantida pela Sociedade Brasileira de Computação e na
lista de discussão AIfIA-pt - Arquitetura de Informação em
Português [2]. A BibUX Brasil está dispońıvel para livre
acesso no endereço http://bibuxbrasil.com.br.

Implementou-se ainda o verbo ListRecords do Protocolo
OAI-PMH como exemplo, que expõe os metadados num for-
mato padronizado de acordo com o Dublin Core conforme
pode ser visto em
http://bibuxbrasil.com.br/oai-dc/ListRecords.php.

A biblioteca digital proposta neste trabalho foi desenvol-
vida e seu código fonte está dispońıvel no endereço http:

//dl.dropbox.com/u/4477494/wptd-br/wptd-br.zip.

5. CONCLUSÃO
Este artigo apresentou uma solução para bibliotecas di-

gitais cujo desenvolvimento foca no uso do CMS gratuito e
de código fonte aberto WordPress. O estudo de caso reali-
zado mostrou que o WP oferece suporte às funções básicas
de uma biblioteca digital de teses e dissertações como con-
trole de usuários, gestão de conteúdos, indexação e marcação
semântica do conteúdo, além de permitir a exportação dos
dados armazenados nativamente em XML/RSS. Demons-
trou ainda que é posśıvel exportar os dados num modelo de
metadados padronizado como o Dublin Core, além de per-
mitir a adoção do Protocolo OAI-PMH para expor os dados
de modo padronizado. Com isso, o desenvolvimento focou
na implementação (como exemplo) do verbo ListRecords do
Protocolo OAI-PMH, provendo a interoperabilidade dos da-
dos.
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Ciência da Informação. Braśılia - DF, v.30, n.1, p.32 -
38, 2001. http://www.bax.com.br/publications/
IntroducaoLinguagensMarcas.pdf.

[6] BUSSE, S.; KUTSCHE, R.-D.; LESER, U.; WEBER,
H. Federated Information Systems: concepts,

http://www.youtube.com/watch?v=-QXZS7Brq64
http://bibuxbrasil.com.br
http://bibuxbrasil.com.br/oai-dc/ListRecords.php
http://dl.dropbox.com/u/4477494/wptd- br/wptd-br.zip
http://dl.dropbox.com/u/4477494/wptd- br/wptd-br.zip
http://wordpress.org/about/
http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/aifia-pt
http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/aifia-pt
http://www.allaboutux.org/uxwhitepaper
http://www.bax.com.br/publications/IntroducaoLinguagensMarcas.pdf
http://www.bax.com.br/publications/IntroducaoLinguagensMarcas.pdf


terminology and architectures. Technical Report, TU
Berlin 99-9, 1999. http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/summary?doi=10.1.1.23.5830.

[7] CGI: CGI-br - Dimensões e caracteŕısticas da web
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