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RESUMO 

O presente artigo se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em 

Biblioteconomia e tem como tema central a biblioteca digital. O objetivo geral deste estudo é 

analisar as publicações científicas sobre biblioteca digital e virtual constantes da Base de Dados 

da Ciência da Informação (BRAPCI), no período de 2017 a 2019. Metodologicamente, trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica com levantamento bibliográfico realizado na BRAPCI e, quanto 

aos objetivos, é uma pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que se buscou fazer uma análise      

sobre o cenário das publicações para, em seguida, descrever o que se encontrou no período 

determinado para o estudo. No universo do estudo-base foram selecionados 14 artigos de acordo 

com a maior classificação Qualis. Como resultado, os artigos revelaram escassa publicação 

específica sobre a biblioteca digital, porém, os assuntos abordados nessas publicações são 

pertinentes para a compreensão do tema, já que envolvem o ambiente virtual. 
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1 INTRODUÇÃO 

A proposição do acesso à informação é uma das atividades relevantes exercidas pelo 

bibliotecário. Sua importância relaciona-se ao atendimento das necessidades informacionais e 

das demandas dos usuários. Para que isso ocorra de maneira adequada, o bibliotecário deve se 

atualizar sempre para acompanhar o crescente fluxo informacional, impactado pelo 

desenvolvimento de recursos tecnológicos de informação e de comunicação.  

Nesse cenário, a biblioteca digital (BD) é mais um recurso que promove o acesso à 

informação, pois, além de ser uma biblioteca, seu acervo, serviços e seu ambiente são mais 

abrangentes, desprendendo-se dos limites físicos. Esse tipo de unidade informacional possui 

acervo digitalizado, equipamentos tecnológicos para a realização de pesquisas, espaço de 

atendimento virtual, acervo multimídia e segue evoluindo de acordo com novos recursos, com 

as necessidades dos usuários e com novas adaptações do profissional da informação. 

Para Rowley (2002, p. 4), há uma abundância de termos que servem de inspiração para 

representar a biblioteca no mundo digital, como “[...] biblioteca sem paredes, biblioteca em 

rede, biblioteca no microcomputador, biblioteca lógica, biblioteca virtual, centro nervoso de 

informações [...]”. A autora também menciona a biblioteca digital, assim como a biblioteca 

eletrônica (ROWLEY, 2002).   

Biblioteca digital, eletrônica, virtual e híbrida são os termos encontrados em muitas 

publicações referentes a esse ambiente, que pode ser acessado pelo usuário e que é um aliado 
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do bibliotecário. Rowley (2002) e Garcez e Rados (2002) abordam cada um desses tipos de 

bibliotecas.  

Cunha (2018, p. 258) afirma que “A biblioteca digital é também conhecida como 

biblioteca eletrônica (termo preferido dos britânicos), biblioteca virtual (quando utiliza os 

recursos da realidade virtual), biblioteca sem paredes e biblioteca conectada a uma rede”. Isso 

demonstra a grande variedade de termos que podem caracterizar a biblioteca digital, mas há 

diferença entre alguns conceitos, o que gera conflito nos diversos termos, atrapalhando os 

pesquisadores para que possam chegar a um consenso. 

Ohira e Prado (2002) apontam três momentos que caracterizam a evolução da biblioteca 

tradicional para a digital. No primeiro momento, as autoras apresentam a biblioteca tradicional 

com produtos e serviços realizados de forma mecânica; em um segundo momento, alegam que 

os recursos tecnológicos passam a ser utilizados e a biblioteca começa a contar com 

computadores para auxiliar nos seus serviços; e, por fim, no terceiro momento, segundo as 

autoras, a biblioteca se utiliza do suporte digital.  

Na visão de Rosetto (2008, p. 103), “[...] as bibliotecas digitais, atualmente, fazem parte 

da agenda de importantes universidades, institutos de pesquisas e organizações voltadas para 

[a] educação e [a] cultura”. Dessa forma, a BD atua como recurso de expansão dos serviços 

prestados pelas unidades informacionais que possuem a missão de promover o acesso eficaz à 

informação que atenda às necessidades dos usuários, tanto para fins educacionais quanto 

culturais.  

Uma das justificativas para escolha do tema da pesquisa deve-se ao fato de se notar o 

impacto positivo que as bibliotecas digitais trouxeram para a Biblioteconomia e, especialmente, 

por revelar os autores/pesquisadores e as temáticas envolvidas sobre essa tipologia de 

biblioteca. É importante ressaltar, também, o interesse pessoal desta pesquisadora como futura 

bibliotecária, por isso, pretende-se apontar a contribuição da literatura da área sobre a 

promoção, a disseminação de informações e sobre o conhecimento, além do acesso a tudo isso. 

Evidenciar a influência da biblioteca digital em relação à acessibilidade informacional diante 

da evolução tecnológica e dos fluxos informacionais torna-se assunto relevante e significativo 

para uma pesquisa. 

Este artigo é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em 

Biblioteconomia e busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais publicações 

científicas sobre bibliotecas digitais e virtuais constam na Base de Dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI)? 

Diante do exposto, o objetivo geral do estudo é: Analisar as publicações científicas sobre 

biblioteca digital e virtual constante da Base de Dados da Ciência da Informação (BRAPCI) no 

período de 2017 a 2019. 

Foram delineados como objetivos específicos: a) realizar um levantamento dos artigos 

disponíveis na BRAPCI sobre biblioteca digital, publicados entre 2017 e 2019; b) analisar as 

publicações recuperadas de acordo com o ano, periódico de publicação e classificação Qualis 

do periódico; c) analisar a pertinência das publicações recuperadas para o estudo das bibliotecas 

digitais, a partir de sua autoria, objetivos e conclusões. 

Na sequência, para dar consistência ao estudo em prosseguimento, apresenta-se a 

Fundamentação Teórica do artigo. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentados assuntos referentes aos principais aspectos históricos e 

sociais que fazem parte da biblioteca, a fim de compreender a importância do papel que esse 

tipo de unidade de informação desempenha na sociedade. Também serão discutidos os 

principais aspectos sobre biblioteca digital e virtual no que diz respeito aos termos presentes na 
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literatura para caracterizá-las, sendo possível sinalizar de que forma os recursos tecnológicos 

são empregados nas bibliotecas, promovendo, assim, o acesso à informação. 

2.1 BIBLIOTECA: ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS 

Sabe-se que a Biblioteca está presente na história da civilização. Santos (2010) define a 

biblioteca como uma instituição complexa e importante para o sistema de comunicação 

humana, que, como principal maneira de se produzir conhecimento, é seguida pela necessidade 

de registrar as informações e, dessa maneira, chega-se ao ponto em que se torna necessário que 

seja realizada a sua organização.  

 Marcondes et al. (2005, p. 11) afirmam que “[...] as bibliotecas sempre foram, 

historicamente, instituições que concentram a informação num lugar físico para servir a uma 

comunidade de usuários [...]”, sendo a informação organizada de forma padronizada, ainda 

segundo os apontamentos do autor. Essa afirmação pode ser interpretada como uma delimitação 

da biblioteca em uma unidade física, pertencente apenas a um lugar sem qualquer chance de 

expansão. Contudo, está apenas descrevendo a característica essencial e histórica de uma 

biblioteca que, mesmo com a evolução das tecnologias, nunca mudou. 

Pereira e Rutina (1999, p. 11) destacam que “[...] o homem sempre se preocupou em 

registrar as suas ideias. Na Pré-história, o fez registrando suas caças, festividades, ritos e mitos 

nas cavernas”. Nesse sentido, é possível observar que a biblioteca possui raízes bem profundas 

na história da humanidade. As autoras abordam, ainda, que quando o ser humano se inseriu 

“[...] no mundo da escrita, também o fez por meio de códigos e, de maneira mais elaborada, 

utilizando-se dos suportes (meios) disponíveis em sua comunidade [...]”, o que significa, 

segundo afirmação das autoras, que, para a realização de toda a produção de conhecimento, foi 

preciso buscar recursos nos reinos mineral, vegetal e animal (PEREIRA; RUTINA, 1999, p. 

11).  

Percebe-se, portanto, a valorização do conhecimento desde a Antiguidade, 

reconhecendo, também, as Bibliotecas como detentoras desse conhecimento, já que este é o 

principal lugar em que se encontram as respostas para as mais variadas perguntas. De acordo 

com Santos (2010), a história da biblioteca se relaciona intimamente com a história do 

conhecimento humano.  

A história das bibliotecas no Brasil também é longa: “A necessidade de registrar 

conhecimentos e informação e, posteriormente, o desfrute de obras por parte da sociedade, 

levou vários segmentos a montar bibliotecas desde pouco depois do descobrimento” (SANTOS, 

2010, p. 59). 

No Brasil, a história das bibliotecas até o início do século XIX pode ser resumida em 

três etapas sucessivas. Inicia-se com as bibliotecas dos Conventos e Particulares, 

passa-se pela fundação da Biblioteca Nacional e chega-se até a criação da Biblioteca 

Pública da Bahia. (SANTOS, 2010, p. 51-52) 

A busca pela história e pelo conhecimento sobre a origem das coisas é algo contínuo e 

visto como importante, tanto para o presente quanto para o futuro. É natural para o ser humano 

procurar os aspectos históricos do que ele foca em seus estudos, e isso está conectado com a 

razão da existência das bibliotecas, pois o conhecimento é produzido para que se possa 

organizá-lo e buscá-lo posteriormente, quando este se fizer necessário. 

Para Silveira (2010, p. 64), “[...] a razão para lançarmos um olhar sobre a história das 

bibliotecas e de suas coleções liga-se [à] dificuldade que teríamos para compreender e 

transformar o mundo em que habitamos sem os elementos materiais e imateriais que nela se 

preservam”. O autor ainda afirma que as bibliotecas são a memória do mundo, pois são 

responsáveis por manter todos os conhecimentos humanos em um só lugar. 
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De acordo com o que foi apontado anteriormente, é possível compreender que a história 

das bibliotecas está fortemente ligada à história da humanidade e vem evoluindo desde a 

Antiguidade. Seu papel é fundamental na sociedade em diversos aspectos, sejam eles históricos, 

sociais ou científicos. Silveira (2010, p. 69) afirma que a “[...] função social está diretamente 

ligada [à] missão de preservar, organizar e disseminar os elementos culturais e os insumos de 

conhecimentos concebidos por nosso fazer racional”. Dessa forma, a biblioteca se enraíza ainda 

mais na sociedade com sua importância tão fundamentada e estabelecida. A biblioteca pública, 

segundo Silveira (2007, p. 17), deve “[...] colaborar para a difusão e [a] visibilidade da ampla 

gama das manifestações culturais humanas, sem se levar em consideração critérios ligados à 

etnia, crença religiosa, condição financeira, questões sexuais ou políticas [...]”. O autor continua 

enfatizando o papel social de uma biblioteca pública, que é proporcionar acesso amplo de suas 

informações com o intuito de contribuir para a disseminação do conhecimento.  

Como um ambiente para todos, a biblioteca deve cumprir o seu papel social, abrigando 

informações, memórias, culturas e pessoas, pois não deve haver distinção entre os usuários. A 

missão dos bibliotecários é fazer com que suas bibliotecas priorizem o acesso de informações 

às pessoas e que todos os usuários tenham suas necessidades atendidas. A Biblioteca Universal 

é um sonho especulado por muitos, um lugar que comporte todo o conhecimento produzido e 

que esteja ao alcance de todos. De acordo com Sayão (2008), a biblioteca digital seria mais um 

passo na busca contínua por esse “Santo Graal”.   

Além de manter a memória cultural de todas as sociedades, as bibliotecas são ambientes 

atualizados que fornecem informações com assuntos pertinentes ao que o usuário necessita. 

Tendo em vista que as informações tendem a se desatualizar rapidamente, nota-se a importância 

de a biblioteca manter sempre o seu acervo o mais atual possível. Isso porque as necessidades 

informacionais variam, de forma que ter um acervo atualizado atenda às demandas de usuários 

que necessitam de acesso a temas da atualidade, tanto quanto conteúdo histórico.  

Santos (2010), em seu artigo sobre a história das bibliotecas, faz uma análise das mais 

antigas unidades informacionais, compilando entre seus aspectos históricos e sociais a principal 

visão que se tem de uma Biblioteca em todo o seu caráter social. 

Portanto, conclui-se que a biblioteca não deve ser entendida apenas como um 

fenômeno social e cultural, mas sim como uma instituição social das mais complexas 

e importantes do sistema de comunicação humana, sendo responsável pela 

preservação e transmissão da cultura. (SANTOS, 2010, p. 59) 

Assim, com base no que está presente na literatura abordada por autores como Santos 

(2007), Silveira (2007), Pereira e Rutina (1999) e Marcondes et al. (2005), a Biblioteca possui 

uma densa biografia justamente por acompanhar a história da humanidade.  

A produção de informações demanda a necessidade de armazenar, organizar, preservar 

e disseminar todo esse conhecimento de forma que o papel da biblioteca, além de assegurar que 

a sociedade tenha acesso à informação, também seja o de manter a memória cultural sempre 

intacta. Bernardino e Suaiden (2011) questionam de que maneira é possível exercer tal papel 

diante de um emaranhado de problemas acumulados e como acompanhar as tecnologias em 

meio às desigualdades sociais.  

Bernardino e Suaiden (2011, p. 33) debatem algumas questões para esses 

questionamentos: “Em primeiro lugar, é preciso deixar de ter funções colocadas sabiamente em 

retórica poética, mas assumir sua função transformadora da sociedade e caminhar junto com 

sua clientela, de forma a construir o conhecimento”. Os autores destacam, ainda, a importância 

de pensar no usuário e na função da biblioteca como intermediária entre o leitor e a informação. 

De acordo com a evolução das tecnologias, dos recursos e da crescente produção 

científica, é preciso debater as formas de se preservar e de acessar os diferentes tipos de 

informação e documentos que estão sendo produzidos, pensando no suporte dessas 

informações, na inclusão social e nas necessidades dos usuários e tornando a biblioteca um 
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espaço ainda mais democrático de conhecimento e saber, como mencionado no artigo dos 

autores Bernardino e Suaiden (2011). Além disso, é preciso mudar também o perfil histórico 

das bibliotecas para algo mais condizente com a modernidade e com as demandas dos usuários. 

A mudança do perfil das bibliotecas gera novos conceitos a serem decifrados como os de 

biblioteca digital, de biblioteca virtual e de biblioteca híbrida, que serão apresentados a seguir. 

 

2.2 BIBLIOTECA: DO ACESSO IMPRESSO AO ACESSO DIGITAL 

A biblioteca como lugar de conhecimento é responsável por armazenar e organizar suas 

obras em diferentes formatos e suportes, mostrando inclusive várias formas para os livros. 

Silveira (2007, p. 15) afirma que “[...] os livros, tal qual a substância de que são feitos, exercem 

um verdadeiro fascínio sobre os homens”. Ainda, na concepção de Silveira (2007), o livro tem 

sua importância para o aprendizado como um recurso que permite compartilhar experiências 

em relação ao mundo.  

 A visão que se tem dos livros tem influência na forma como é vista uma biblioteca, sua 

importância por deter conhecimentos diversos requer recursos para organizar e facilitar o acesso 

a informações.  

Marcondes et al. (2005) ressaltam que a biblioteca física possui o alcance limitado aos 

seus ambientes, já que o usuário deve presencialmente acessar suas informações. Já a biblioteca 

digital, de acordo com a definição de Marcondes et al. (2005, p. 16), possui acervos compostos 

de conteúdos em formatos digitais disponíveis para acesso, armazenados em servidores próprios 

ou “[...] distribuídos e acessados via rede de computadores em outras bibliotecas ou redes de 

bibliotecas da mesma natureza”. Uma biblioteca que possui livros digitais e virtuais pode ir 

mais além do que uma biblioteca que possui apenas livros impressos, é como expandir e 

alcançar mais usuários facilitando o acesso ao conhecimento, e sabe-se quanto é importante que 

se facilite o acesso à informação o máximo possível, devido a tantas necessidades 

informacionais de muitos usuários. 

Waltrick (2009, p. 19) apresenta a importância da biblioteca virtual na educação a 

distância atuante no contexto acadêmico universitário apontando que, a biblioteca virtual, “[...] 

por meio de tecnologia de informação e comunicação, atende ao usuário que não mais precisa 

estar presencialmente em consulta ao acervo”. A autora também aborda a diversidade de 

documentos que podem ser acessados pelo usuário como livros, artigos, teses, dissertações, 

conteúdos audiovisuais entre outros.  

Ao falar das diferenças entre biblioteca e biblioteca virtual, Levacov (1997, p. 2) afirma 

que “[...] uma das primeiras coisas que mudam, quando se comparam as características de uma 

biblioteca concreta com uma virtual é que, graças às tecnologias das telecomunicações em rede, 

onde o documento reside não é mais importante”.  

Na visão de Levacov (1997), a impressão em papel é indispensável, tendo em vista que 

atende às necessidades de um grande público e que isso não mudará em um futuro próximo, 

mas que, mesmo assim, cada vez mais editores estão optando por publicar documentos 

eletrônicos. Contudo, como essa afirmação vem de um artigo publicado em 1997, pode-se dizer 

que essa situação já mudou consideravelmente. 

Para falar da tecnologia de produção de documentos digitais, Levacov (1997) aponta 

que as tecnologias se desenvolveram mais rapidamente do que instrumentos legais para proteger 

toda essa produção de conhecimento. A autora também afirma que: 

As novas leis de propriedade intelectual que estão sendo discutidas nos EUA, por 

exemplo, procuram alcançar um equilíbrio entre a proteção ao direito autoral (a fim 

de garantir ao autor o lucro de seu trabalho) e o interesse público maior de 

assegurar/garantir o mais amplo acesso possível à informação. (LEVACOV, 1997, p. 

4) 
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Para o funcionamento da biblioteca virtual, Manenti (2013, p. 53) descreve que “[...] 

algumas mudanças na legislação, como a introdução das licenças não voluntárias e uma nova 

maneira de observar as obras em domínio público e as obras órfãs, teriam papel fundamental 

na efetividade do serviço destas bibliotecas”. A autora aborda, ainda, a questão de forma que 

destaca a importância de promover o acesso ao conhecimento por todos, da maneira mais 

completa possível. 

É possível ver que não basta apenas debater qual tipo de suporte é melhor para suprir as 

necessidades do usuário da biblioteca, já que é preciso sempre priorizar o acesso.  

 

2.3 BIBLIOTECA: DO DIGITAL AO VIRTUAL 

Para entender de que forma as Tecnologias da Informação e Comunicação influenciam 

na inovação das bibliotecas, é preciso primeiro entender a diferença entre a biblioteca digital e 

a biblioteca virtual.  

Marques (2009) aponta que a literatura não faz distinção clara entre os termos biblioteca 

virtual e biblioteca digital, mas tudo indica que a biblioteca virtual está ligada à realidade 

virtual, ou seja, é a representação de algo real, mas que é, desde sua criação, algo intangível que 

possui o formato eletrônico. Já a biblioteca digital, segundo o que Marcondes et al. (2005) 

abordam, é aquela que possui acervo composto de recursos e mídias de acesso digital, como 

livros, teses, dissertações e periódicos digitalizados, CD-ROM, DVDs etc. 

Há também um conceito pouco abordado, que é a Biblioteca Híbrida, que, segundo 

Garcez e Rados (2002), parece ser mais adequado para satisfazer às necessidades 

informacionais, principalmente em relação à transição das bibliotecas convencionais. As 

bibliotecas híbridas oferecem uma integração de serviços que os usuários precisam. 

Ohira e Prado (2002, p. 73) chegaram à conclusão de que “[...] não existe um consenso 

sobre o conceito de biblioteca eletrônica, biblioteca polimídia, biblioteca digital e biblioteca 

virtual e até sobre biblioteca do futuro”. As autoras observam que as maiores reflexões são em 

torno da biblioteca virtual e da biblioteca digital, por serem as mais emergentes no momento 

do estudo. 

Na visão de Cunha (2008, p. 5), “[...] a biblioteca digital combina a estrutura e a coleta 

da informação, tradicionalmente usada por bibliotecas e arquivos, com o uso da representação 

digital tornada possível pela informática”. O autor afirma que não pode ser considerada 

biblioteca digital aquela que possui suas coleções eletrônicas disponibilizadas apenas na Web. 

O que se pode entender, de acordo com as definições de Cunha (2008), é que a biblioteca digital 

possui seus acervos e coleções em mais de um formato (impresso ou digital), utilizando recursos 

digitais que permitem o acesso às suas informações. Quando a biblioteca fornece suas coleções 

apenas na Web, ela é uma Biblioteca Virtual, cujo conhecimento disponibilizado na rede não 

possui nenhum outro suporte além do que se encontra no ambiente virtual, não há livros 

impressos, CD-ROMs, DVDs, fotos impressas, etc. Portanto, é quando tudo que a biblioteca 

oferece pode ser acessado apenas virtualmente. 

Pereira (2019, p. 303) destaca que  

[...] é importante não confundir biblioteca digital com virtual, por conseguinte, a 

primeira passou pelo processo de digitalização do acervo impresso e a segunda tem 

sua existência unicamente no ambiente virtual, embora as duas tenham o acesso pela 

rede mundial de computadores.  

Ainda que não se tenha um consenso em relação aos termos que representam as 

bibliotecas no ambiente digital, é possível perceber que há definições pertinentes que 

diferenciam a biblioteca digital da biblioteca virtual.  

 Ambas as bibliotecas (digital e virtual) dependem de recursos tecnológicos que lhes dão 

suporte ao seu funcionamento, as tecnologias abriram portas para que as unidades 



7 
 

 

informacionais pudessem expandir seus serviços e desenvolver meios de organização e de 

preservação de seu conhecimento. 

Para Fonseca (2009, p. 9), “[...] as tecnologias da informação estão definitivamente 

inseridas na sociedade e praticamente em todas as áreas do conhecimento, principalmente 

naquelas que lidam diretamente com a informação”. Na concepção de Fonseca (2009), a 

introdução das tecnologias gerou uma mutação nas práticas profissionais do bibliotecário, 

exigindo novas competências para sobreviver nesse segmento do mercado.  

A área da Biblioteconomia sempre está em adaptação em função das constantes 

mudanças, então, esse é um desafio que os bibliotecários conseguem muito bem enfrentar, pois 

da mesma forma em que surge o avanço do fluxo informacional e das necessidades de acesso à 

informação, surge também o avanço das tecnologias e dos recursos que auxiliam a promover 

esse acesso. 

Marques (2009, p. 20) vê os avanços tecnológicos como um recurso valioso para a 

Biblioteconomia e afirma que “[...] do ponto de vista da biblioteconomia, evidentemente, os 

avanços tecnológicos sempre serão bem-vindos, pois colocam novas possibilidades diante do 

bibliotecário como maior responsável pela busca da informação”.  

Isso gera uma reflexão sobre o que as tecnologias ainda irão proporcionar. É preciso ver 

a evolução das tecnologias como algo que está aqui para complementar ainda mais os serviços 

e os produtos informacionais desenvolvidos pelos bibliotecários.  

Para Levacov (1997, p. 1), “[...] a tecnologia é um catalisador de mudanças 

particularmente importantes e pungentes para as bibliotecas, uma vez que cria novas 

necessidades e altera velhos e sólidos paradigmas estabelecidos ao longo de muitos séculos”. 

A visão da biblioteca do futuro ainda não mudou, conforme aparecem mais evolução e 

adaptações, percebe-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) contribuem 

de forma enriquecedora para as bibliotecas, sendo assim, este é o momento de pensar nos 

recursos que as tornam digitais.  

Os avanços tecnológicos permitiram que o conhecimento mantido pelas bibliotecas 

pudesse não apenas ser organizado de forma que fosse mais fácil localizar livros, como também 

permitiram que esses livros pudessem ser acessados na íntegra virtualmente e em qualquer 

lugar. A evolução demanda inovação, e os recursos que favorecem a área da Biblioteconomia 

são importantes desde seu surgimento.  

Sayão (2008), sobre o surgimento das bibliotecas digitais, escreve que isso ocorreu 

impulsionado por duas forças principais: 

[...] em primeiro lugar, o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação, 

especialmente a multimídia e as redes de computadores, que ofereciam formas mais 

eficientes e, às vezes, inovadoras de processar, gerenciar e apresentar a informação; 

em segundo, as pessoas, principalmente, os acadêmicos, que desejavam compartilhar 

com maior eficiência informações importantes, tais como material bibliográfico, base 

de dados científicos e resultados de pesquisa. (SAYÃO, 2008, p. 7)   

A promessa dos novos recursos de facilitar a vida do usuário ao disponibilizar 

documentos em ambiente digital, permitindo sua leitura em qualquer lugar, desde de que se 

tenha o suporte adequado, contribui muito para a consolidação do consumo informacional. 

Porém, não são apenas as tecnologias que modificam o cenário da disseminação do 

conhecimento, há outro elemento que participa ativamente desse processo, como ressalta Silva 

(2019, p. 130): 

O ato de ler remonta aos primórdios da humanidade e antecede à própria cultura 

escrita, uma vez que um indivíduo pode ser capaz de ler não somente textos de acordo 

com determinado sistema de escrita, mas também gestos, imagens, sons, situações, 

eventos naturais etc. Entretanto, as relações entre cultura escrita e a leitura como 

decodificação e interpretação de seus produtos textuais, é que uma nova categoria 

social surge: o leitor.  
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Como exposto acima, ler não se trata apenas de decodificar palavras escritas, mas 

também é absorver diversas tipologias de informações nos mais variados formatos. O leitor já 

não está utilizando a biblioteca para ler apenas livros e textos documentais.  

Os leitores, como os acadêmicos, possuem um papel importante nessa constante 

evolução. Sousa, Cavalcante e Alves (2019, p. 2) fazem apontamentos sobre o leitor em tempos 

de conectividade, segundo eles, “A leitura de mobilidade conectada torna-se habitual, 

evidenciando transformações no modo de comunicação, na escrita em papel e na escrita 

virtualizada”. Os autores afirmam que, assim, as práticas informacionais dos leitores passam 

por constantes transformações desde o surgimento da internet em 1990. 

Na era de leituras on-line, Sousa, Cavalcante e Alves (2019, p. 2) afirmam que “[...] o 

[crescente número] de pessoas que buscam na Educação a Distância uma oportunidade em se 

especializar vem crescendo consideravelmente. Cerca de 1,5 milhão de brasileiros optam pelo 

ensino a distância [...]”.  

Em escrita de 11 anos atrás, Sayão (2008, p. 4) fala que “[...] hoje a Internet e a web 

oferecem uma infraestrutura tecnológica que torna possível mais uma etapa, talvez a mais 

importante, da longa história do desejo humano de registrar a totalidade das informações e o 

conhecimento que ela gerou”. Continua-se com o mesmo raciocínio, mesmo com o tanto que 

já foi transformado e adaptado dentro das bibliotecas. Sayão (2008) defende que os conceitos 

da ideia da biblioteca digital, como as tecnologias abertas e os recursos distribuídos, sugerem 

que a biblioteca universal é algo possível sem que todas as informações estejam armazenadas 

em um único lugar. 

Contudo para Jesus e Cunha (2019), há uma barreira tecnológica diante do caminho para 

chegar a uma biblioteca universal, isso por causa de tecnologias imaginadas que não foram 

sequer inventadas. Os autores afirmam que a mudança está acontecendo, mas não na velocidade 

prevista nos anos 2000 com a era digital da informação.  

As inovações têm o propósito de agregar e não de substituir, a essência da biblioteca 

permanece intacta e com a mesma função. Segundo Furtado (1998, p. 6),  

[...] como a história da comunicação tem amplamente demonstrado, as novas 

tecnologias criam e preenchem novos nichos, enquanto as tecnologias anteriores 

continuam na maior parte dos casos a desenvolver-se e a ocupar outros e diferentes 

nichos.  

Assim, seja digital ou virtual, a biblioteca continua sendo a unidade informacional mais 

importante da sociedade. 

Tantos conceitos e definições presentes na literatura moldam a biblioteca digital como 

algo complexo que ainda deve ser estudado, principalmente por fazer parte de uma produção 

científica tão antiga na literatura desse tema.  

Destaca-se, portanto, que é necessário conhecer o que se publica atualmente sobre a 

Biblioteca Digital, dessa forma, a seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos 

que deram seguimento a esta pesquisa. 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A descrição dos procedimentos metodológicos, segundo Lira (2014), é de fundamental 

importância para o desenvolvimento da pesquisa. O autor aborda os tipos de pesquisa e explica 

como definir cada uma. Sendo assim, esta pesquisa é caracterizada como de finalidade básica, 

exploratória e descritiva com o objetivo de: analisar as publicações científicas sobre biblioteca 

digital e virtual constante da Base de Dados da Ciência da Informação (BRAPCI) no período 

de 2017 a 2019.  

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 69), as pesquisas exploratórias “[...] 

buscam uma abordagem do fenômeno pelo levantamento de informações que poderão levar o 
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pesquisador a conhecer mais a seu respeito”. Quanto à pesquisa descritiva, Lira (2014) escreve 

que sua principal preocupação é descrever determinado fenômeno a fim de interpretá-lo.  

Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico na BRAPCI dos últimos 10 

anos (de 2010 a 2019), utilizando-se as palavras-chave “Biblioteca Digital”, “Biblioteca 

Virtual” e “Biblioteca Híbrida”. Devido à grande quantidade de artigos que foi recuperada, a 

pesquisa passou a ser limitada a três anos (de 2017 a 2019). 

A palavra-chave que mais recuperou artigos na pré-pesquisa foi “Biblioteca Digital”, 

dessa forma, optou-se por realizar o levantamento bibliográfico utilizando apenas esse termo, 

obtendo-se o corpus de pesquisa deste estudo. Feito isso, foram selecionados 14 artigos 

publicados por periódicos de maior classificação Qualis. Sobre o Qualis, Rodrigues et al. (2019, 

p. 131) apontam que “No Brasil, o Qualis exerce forte influência sobre o prestígio de um 

periódico científico, o que interfere na quantidade de submissões e, consequentemente, na 

qualidade dos artigos publicados”. 

Os 14 artigos foram analisados considerando-se a autoria, o ano de publicação, a 

classificação Qualis e também os seus objetivos e conclusões, aspectos que foram apresentados 

em quadros e em tabelas. 

Para a análise dos dados foram necessárias duas abordagens de pesquisa. Lira (2014) 

destaca que a abordagem quantitativa está centrada em números e em tabelas, caracterizando-

se pela quantificação na coleta de informações. Para Gualda, Merighi e Oliveira (1995, p. 298), 

a “Metodologia qualitativa, no sentido lato, refere-se à pesquisa que produz dados descritivos: 

palavras, tanto escritas como faladas, assim como comportamentos [...]”.  

O tratamento dos dados coletados foi apresentado em tabelas e em quadros, além disso, 

foram inseridos os conteúdos retirados dos artigos sobre autoria, objetivos e conclusões. Desse 

modo, a abordagem deste trabalho caracterizou-se como quanti-qualitativa. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os dados e a discussão dos resultados da pesquisa objeto 

deste estudo. Inicialmente, na pré-pesquisa, a coleta de dados foi efetivada por meio de um 

levantamento bibliográfico das publicações sobre biblioteca digital e biblioteca virtual que 

constam na BRAPCI nos últimos 10 anos, utilizando-se os termos “Biblioteca Digital”, 

“Biblioteca Virtual” e “Biblioteca Híbrida” na busca, após ter sido selecionado o campo de 

palavras-chave. Segue o resultado da quantidade de artigos recuperados:  

 
  Tabela 1 – Artigos publicados no período de 2010 a 2019  

Palavras-chave   Quantidade de artigos 

recuperados 

%  

Biblioteca digital 129 76,33 

Biblioteca virtual 31 18,34 

Biblioteca híbrida 09 5,33 

Total 169 100 

Fonte: Elaborada pela autora deste artigo (2020) 
 

Para a visualização do crescimento das publicações sobre biblioteca digital e biblioteca 

virtual na BRAPCI nos últimos 10 anos, elaborou-se a Tabela 1, que apresentou o total de 169 

publicações científicas referentes ao tema central dividido entre as três palavras-chave. De 

acordo com os dados apresentados na Tabela 1, há 169 (100%) publicações sobre biblioteca 
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digital e biblioteca virtual, sendo que as palavras-chave que mais recuperaram itens na pesquisa 

foram “Biblioteca Digital” com 129 (76,33%) artigos. Devido à quantidade de artigos a serem 

analisados, foi necessário limitar o estudo para três anos (de 2017 a 2019), porém, com as 

mesmas palavras-chave utilizadas anteriormente. E os resultados estão apresentados na Tabela 

2. 

 
Tabela 2 – Artigos publicados no período de 2017 a 2019 

Palavras-chave Quantidade de artigos 

recuperados 

% 

Biblioteca Digital 51 78,46 

Biblioteca Virtual 11 16,92 

Biblioteca Híbrida 04 4,62 

Total 65 100 

Fonte: Elaborada pela autora deste artigo (2020) 

 

Na Tabela 2, apresenta-se o levantamento realizado na BRAPCI no período de 2017 a 

2019. A partir da quantidade de artigos publicados, verificou-se o seguinte: a biblioteca digital 

apresenta maior quantidade de informações recuperadas, com o total de 65 (100%) artigos 

publicados na respectiva base de dados, sendo 51 deles (78,46%) sobre biblioteca digital; 11 

artigos (16,92%) sobre biblioteca virtual e, com menor quantidade de artigos, quatro (4,62%) 

são sobre biblioteca híbrida.  

Diante do exposto, delimitou-se a pesquisa utilizando apenas as palavras-chave 

“Biblioteca Digital”, tendo em vista que o termo predominou na produção científica recuperada 

na BRAPCI. Outro item de delimitação foi analisar os artigos publicados em periódicos com 

maior pontuação no Qualis.  

Após delimitar a pesquisa em relação ao período e às palavras-chave sobre o assunto, o 

próximo passo foi pesquisar sobre biblioteca digital no período de 2017 a 2019, e, a partir dessa 

etapa, obteve-se os artigos que foram publicados em Periódicos Científicos com maior 

avaliação da Qualis CAPES, entendendo que esse é um requisito de qualidade da produção 

intelectual, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Artigos recuperados em relação ao Classificação Qualis, ano e Periódico  

Periódico Qualis Ano Autoria Título 

Informação & 

Informação 

B1 2019 Deise Lourenço 

de Jesus e Murilo 

Bastos Cunha 

A biblioteca do futuro: um olhar no 

passado. 

Encontros Bibli: 

Revista 

Eletrônica de 

Biblioteconomia 

e Ciência da 

Informação 

A2 2018 Luciana 

Gonçalves Silva 

Souza e Lígia 

Maria Moreira 

Dumont 

Exclusão e inclusão digitais em 

bibliotecas públicas municipais da 

região metropolitana de Belo Horizonte: 

análise do serviço de acesso à internet 

disponibilizado pelas instituições para o 

exercício da cidadania. 

Revista 

Brasileira de 

B1 2018 Ronaldo Ferreira 

de Araújo e 

O uso de redes sociais como estratégia 

de marketing em unidades de 
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Periódico Qualis Ano Autoria Título 

Biblioteconomia 

e Documentação 

Janiele Oliveira 

Araújo 

informação: estudo de caso da 

Biblioteca Pública Estadual Graciliano 

Ramos. 

Ciência da 

Informação 

B1 2018 Murilo Bastos 

Cunha 

Desafios na construção de uma 

biblioteca digital. 

Informação & 

Informação 

B1 2018 Walqueline da 

Silva Araújo, 

Gustavo Henrique 

Araújo Freire e 

Gisele Rocha 

Côrtes 

Marketing de relacionamento em 

bibliotecas: estratégia de comunicação 

em ambiente Web. 

Ciência da 

Informação 

B1 2018 Lillian Alvares, 

Maria Virgínia 

Alves, Silvia 

Castro Marcelino, 

Bianca Amaro e 

Taina Batista de 

Assis 

Análise da pesquisa espacial brasileira 

sob a ótica da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações. 

Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia 

e Documentação 

B1 2017 Kátia de Oliveira 

Simões, Camila 

Belo Tavares 

Ferreira, Rodrigo 

Armada Señorans, 

Jéssica Fernanda 

dos Santos Lima 

Ramos, Mariana 

Fernanda Teles, 

Fádia Carvalho 

Pacheco e 

Andreia da Silva 

Santos 

Fluxo de trabalho para disseminação de 

comunicações científicas em eventos no 

formato pôster na biblioteca virtual em 

saúde prevenção e controle de câncer. 

Revista ACB B2 2017 Jean Fernandes 

Brito e Márcio 

Matias 

Biblioteca digital de teses e dissertações 

do IBICT: uma análise sob a ótica da 

arquitetura da informação. 

Ciência da 

Informação 

B1 2017 Mônica Garcia, 

Cícera Henrique 

Silva, Maria 

Cristina Soares 

Guimarães 

Bibliotecas acadêmicas e o desafio da 

gestão de acervos de periódicos 

eletrônicos: o caso da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia 

e Documentação 

B1 2017 Kátia de Oliveira 

Simões, Cássia C. 

R. Daniel de 

Deus, Grasiele B. 

Rangel Monteiro, 

Cíntia V. A. de 

Souza Lima, 

Trabalho em rede para democratizar o 

conhecimento: experiência da BVS 

prevenção e controle de câncer e 

biblioteca do Centro de Ciências da 

Saúde/UFRJ. 
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Periódico Qualis Ano Autoria Título 

Iloene C. F. 

Rodrigues e 

Camila B. T. 

Ferreira 

Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia 

e Documentação 

B1 2017 Stela Nascimento 

Madruga e José 

Fernando 

Modesto da Silva 

O conteúdo dos portais de bibliotecas 

universitárias: percepções para serviços 

de informação na era digital. 

Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia 

e Documentação 

B1 2017 Adriana Bogliolo 

Sirihal Duarte e 

Raquel Miranda 

Vilela Paiva 

O bibliotecário escolar diante dos 

Nativos Digitais. 

Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia 

e Documentação 

B1 2017 Alberto Calil 

Junior 

Bibliotecas públicas como lócus para a 

alfabetização midiática e informacional. 

Informação & 

Informação 

B1 2016 Thais Batista 

Zaninelli, Maria 

Inês Tomaél, 

Eliane Maria da 

Silva Jovanovich, 

Ramon Fernandes 

Lourenço e 

Elismar Vicente 

dos Reis 

Os nativos digitais e as bibliotecas 

universitárias: um paralelo entre o novo 

perfil do usuário e os produtos e serviços 

informacionais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A partir dos dados apresentados no Quadro 1, é possível observar que dos 51 (100%) 

artigos recuperados na pesquisa no período de 2017 até 2019, foram selecionados para a análise 

14 (27%) artigos, por estes terem maior pontuação no Qualis, sendo que um (7,5%) artigo foi 

publicado por um periódico de Qualis A2; 12 (85%) artigos foram publicados por periódicos 

com Qualis B1; e apenas um (7,5%) foi publicado por um periódico de Qualis B2. Esses foram 

os periódicos recuperados com maior Qualis, conforme aponta a pesquisa realizada na 

BRAPCI.  

Quanto à quantidade de publicações por ano, o seguinte comportamento de artigos foi 

observado: 2017 – sete artigos (50%); 2018 – quatro artigos (28,5%); 2016 – dois artigos 

(14,4%) e 2019 – um artigo (7,15%). O periódico que mais publicou de 2017 a 2019 sobre o 

assunto foi a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, com seis artigos 

(42,86%); a Revista Informação & Informação publicou três artigos (21,42%); a mesma 

quantidade de três artigos (21,42%) foi publicada pela Ciência da Informação; e com apenas 

um artigo publicado cada (7,15%) foram os periódicos Revista ACB e Encontros Bibli. 

Analisando o gráfico, verificou-se que 85% dos artigos têm Qualis B1 e o ano de 2017 

foi o de maior publicação, com 50% dos artigos recuperados. O Periódico que mais publicou 

sobre o assunto foi a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, com o percentual 

de 42,86% do total das publicações. 

No Quadro 2 estão elencados os 14 artigos recuperados na pesquisa efetuada na 

BRAPCI, por autoridade, título, objetivos e conclusão. 
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Quadro 2 – Artigos recuperados sobre biblioteca digital em relação à autoria, título, objetivos e conclusão.  

Autores  Título Objetivos Conclusão 

Jesus e 

Cunha 

(2019) 

 

A biblioteca do futuro: 

um olhar no passado. 

Apresentar ideias de autores 

da Biblioteconomia e da 

Ciência da Informação sobre 

a biblioteca do futuro e as 

mudanças tecnológicas e 

sociais que podem sofrer nos 

próximos anos. 

Concluiu-se que o 

desenvolvimento dos 

recursos tecnológicos e a 

transição para o 

desenvolvimento da 

biblioteca digital não 

aconteceram tão rápido 

quanto os autores 

imaginaram, estando 

ainda incompleta. 

Souza e 

Dumont  

(2018) 

 

Exclusão e inclusão 

digitais em bibliotecas 

públicas municipais da 

região metropolitana de 

belo horizonte: análise 

do serviço de acesso à 

internet disponibilizado 

pelas instituições para o 

exercício da cidadania. 

Identificar instituições que 

fornecem o acesso à internet 

para a comunidade, 

compreendendo a 

constituição das iniciativas 

de políticas públicas de 

inclusão digital e analisando 

o serviço oferecido à 

comunidade. 

Verificou-se que das 27 

bibliotecas públicas da 

região metropolitana, 11 

fornecem acesso a 

computadores e à internet 

por meio de cinco 

políticas públicas do 

Governo Federal. Notou-

se que 28 políticas 

públicas de inclusão 

digital foram levantadas, 

porém sem informações 

concretas de suas 

aplicabilidades. 

Araújo e 

Araújo 

(2018) 

O uso de redes sociais 

como estratégia de 

marketing em unidades 

de informação: estudo 

de caso da biblioteca 

pública estadual 

Graciliano Ramos. 

Analisar como as mídias 

sociais e o marketing podem 

ser utilizadas na 

disseminação de 

informações nas bibliotecas. 

Considerou-se que as 

mídias sociais podem 

mobilizar os cidadãos a 

buscarem a biblioteca 

pública como instituição 

de conhecimento, lazer e 

troca social. A instituição 

deve sempre buscar 

inovações para manter o 

engajamento. 

Cunha 

(2018) 

Desafios na construção 

de uma biblioteca 

digital. 

Analisar os principais 

problemas que poderão 

ocorrer nos diversos 

aspectos da biblioteca 

universitária durante e após 

a implantação da biblioteca 

digital. 

Concluiu-se que a 

transição da biblioteca 

convencional passou por 

problemas relacionados à 

preservação e ao acesso à 

informação, mostrou que 

os usuários têm suprido 

suas necessidades 

informacionais por meio 

das redes, destaca-se que 

a informação está cada 

vez mais se tornando 

digital, mas as pessoas 

não. 
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Autores  Título Objetivos Conclusão 

Araújo, 

Freire e 

Côrtes 

(2018) 

Marketing de 

relacionamento em 

bibliotecas: estratégia de 

comunicação em 

ambiente web. 

Criar uma ferramenta digital 

que possibilite a 

aprimoração da socialização 

de informações nas 

bibliotecas. 

Em uma ação 

colaborativa foi escolhida 

a mídia social que iria 

compor e melhorar o atual 

cenário para as 

bibliotecas, conclui-se 

que emerge a necessidade 

de as bibliotecas estarem 

sempre se adequando aos 

espaços comunicacionais 

modernos, aprimorando 

suas práticas 

comunicativas. 

Alvares et 

al. (2018) 

Análise da pesquisa 

espacial brasileira sob a 

ótica da biblioteca 

digital brasileira de teses 

e dissertações. 

Descreve a pesquisa 

científica e tecnológica 

brasileira na área espacial 

sob a ótica da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). 

Demonstrou-se que é 

possível mapear a ciência 

brasileira a partir do 

retrato explicitado no 

estudo estatístico da 

BDTD, revelando o que 

integra o desenvolvimento 

científico e tecnológico 

nacional. 

Simões et al. 

(2017) 

Fluxo de trabalho para 

disseminação de 

comunicações 

científicas em eventos 

no formato pôster na 

biblioteca virtual em 

saúde prevenção e 

controle de câncer. 

Relatar estratégias de 

captação e fluxo 

informacional para 

disseminação de pôsteres na 

Biblioteca Virtual Prevenção 

e Controle de Câncer. 

Concluiu-se que a 

organização e a coleta dos 

materiais pôsteres na 

BVS, como parte da 

comunicação científica 

possui um papel 

fundamental de aproximar 

o pesquisador à 

informação, além de 

outros pesquisadores.  

Brito e 

Matias 

(2017) 

Biblioteca digital de 

teses e dissertações do 

IBICT: uma análise sob 

a ótica da arquitetura da 

informação. 

Analisar os elementos da 

Arquitetura da Informação 

na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações do 

IBICT, para otimizar o 

acesso à produção científica. 

Concluiu-se que a 

eficiência e a eficácia no 

uso das informações serão 

maiores se o projeto de 

construção de um 

ambiente digital for 

sistematizado a partir dos 

aspectos teóricos e 

práticos da Arquitetura da 

Informação. 

Garcia, Silva 

e Guimarães 

(2017) 

Bibliotecas acadêmicas 

e o desafio da gestão de 

acervos de periódicos 

eletrônicos: o caso da 

Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). 

Demonstrar como as 

bibliotecas sofreram 

influência com a transição 

da biblioteca digital e como 

a Fiocruz tem trabalhado na 

gestão de acervos e no 

gerenciamento das 

O estudo demonstrou que 

a política das editoras é 

diversificada em relação 

ao acesso após o 

cancelamento da 

assinatura dos títulos 

eletrônicos. Isso dificulta 
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Autores  Título Objetivos Conclusão 

assinaturas eletrônicas. a gestão das assinaturas, 

pois a maioria das grandes 

editoras não garante 

acesso ao conteúdo dos 

periódicos.  

Simões et al. 

(2017) 

Trabalho em rede para 

democratizar o 

conhecimento: 

experiência da BVS 

prevenção e controle de 

câncer e biblioteca do 

centro de ciências da 

saúde/UFRJ. 

Evidenciar as iniciativas que 

têm o intuito de promover as 

bibliotecas (BVS e UFRJ) e 

estimular a participação de 

seus usuários. 

Concluiu-se que a criação 

de espaços que promovam 

ações de desenvolvimento 

e disseminação de 

informação em saúde 

contribui para a 

participação da 

comunidade usuária, 

evidenciando, assim, a 

importância dessas ações. 

Madruga e 

Silva (2017) 

O conteúdo dos portais 

de bibliotecas 

universitárias: 

percepções para serviços 

de informação na era 

digital. 

Identificar e sistematizar o 

conteúdo disponibilizado 

nos portais, a fim de refletir 

sobre as possibilidades de 

exploração do ambiente 

digital pelas bibliotecas 

acadêmicas.  

Observou-se que o 

conteúdo apresentado nas 

páginas das bibliotecas 

das universidades no 

mundo é extenso e 

apresenta em detalhes os 

serviços e produtos 

ofertados. Recomenda-se 

novos estudos com 

indicadores de 

abrangência do conteúdo 

e considera-se relevante 

uma futura análise 

comparativa com as 

bibliotecas universitárias 

brasileiras.  

Duarte e 

Paiva (2017) 

O bibliotecário escolar 

diante dos Nativos 

Digitais. 

Conhecer a percepção que 

um bibliotecário escolar tem 

sobre os nativos digitais, por 

meio de associação de 

palavras. 

Verificou-se que o 

universo dos nativos 

digitais ainda é novo para 

o bibliotecário, notando-

se uma preocupação do 

profissional em sua 

atuação com esse público 

mais jovem. Ressaltou-se 

a necessidade de 

desenvolver mais estudos 

e promover debates sobre 

o tema. 

Calil Júnior 

(2017) 

Bibliotecas públicas 

como lócus para a 

alfabetização midiática e 

informacional. 

Evidenciar as práticas de 

informação de bibliotecas 

públicas em sua relação com 

as TICs e, também, sobre o 

potencial dessas bibliotecas 

como atores nos processos 

Percebeu-se a necessidade 

de as bibliotecas públicas 

se inserirem cada vez 

mais nos ambientes 

virtuais e de promoverem 

ações voltadas para a 
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Autores  Título Objetivos Conclusão 

de alfabetização midiática e 

informacional. 

construção de habilidades 

midiáticas e 

informacionais. 

Zaninelli et 

al. (2016) 

Os nativos digitais e as 

bibliotecas 

universitárias: um 

paralelo entre o novo 

perfil do usuário e os 

produtos e serviços 

informacionais. 

Caracterizar os nativos 

digitais e verificar os 

serviços das bibliotecas 

universitárias, para analisar 

de que forma as 

características dos nativos 

digitais podem influenciar 

os seus futuros serviços. 

Percebeu-se que as 

Bibliotecas Universitárias 

(BUs) estão mais à frente 

no que se refere à 

realização das 

necessidades 

informacionais dos 

usuários nativos digitais e 

dos seus desejos 

referentes ao consumo da 

informação.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 2, foram dispostos os objetivos 

e as conclusões de cada artigo pesquisado, apresentando alguns fatores a serem descritos. Para 

tanto, serão discutidos descritivamente os objetivos e os resultados na ordem do Quadro 2. 

Jesus e Cunha (2019), em revisão de literatura compreendida no período de 1945 até 

2003, buscaram analisar a concepção dos autores sobre o que se espera das bibliotecas no futuro 

em relação à transição do físico para o digital. Eles concluíram que, mesmo com toda a evolução 

das tecnologias e seu potencial para a biblioteca digital, a transição não ocorreu tão rápido e 

nem na mesma proporção em que os autores previam. Nas palavras de Jesus e Cunha (2019, p. 

26), “O que podemos observar é que essa transição ainda está se desenvolvendo e políticas de 

construção e desenvolvimento das bibliotecas tanto físicas quanto digitais ainda têm muito a 

evoluir”. Dessa forma, a biblioteca do futuro é caracterizada como um processo lento de 

evolução.  

Souza e Dumont (2018), em seu artigo, focam na inclusão e na exclusão digital, 

abordando conceitos relacionados aos serviços que as bibliotecas públicas oferecem aos seus 

usuários. As autoras buscaram fazer uma análise das instituições e das políticas públicas que as 

mantêm, averiguando se as bibliotecas possuem recursos que atendam às necessidades 

informacionais dos usuários. Constatou-se que menos da metade das bibliotecas, objeto deste 

estudo, possuem computadores com acesso à internet, também foram identificadas 27 políticas 

públicas mantenedoras dessas instituições localizadas na região de Belo Horizonte. No artigo, 

em nenhum momento, foi mencionado algo sobre a biblioteca digital ou virtual diretamente, 

porém a inclusão digital é um fator que está intrinsecamente ligado ao tema.  

Araújo e Araújo (2018), em seu artigo, fazem um estudo de caso com foco no marketing 

em bibliotecas, principalmente o marketing digital. No estudo, eles analisam as publicações 

feitas pela Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos em suas páginas nas redes sociais, 

sendo, assim, identificou-se que, entre as postagens da biblioteca, a maioria se refere a eventos, 

tendo poucas postagens que apresentem seus serviços. O engajamento dos usuários também foi 

analisado, apontando que as publicações possuem mais likes e menos comentários e 

compartilhamentos, mas que há uma boa interação com a comunidade usuária, demonstrando a 

importância do uso das redes sociais como estratégia de marketing para as bibliotecas. 

Cunha (2018) aponta a biblioteca digital como um processo gradual e evolutivo 

apresentando seus componentes e possíveis desafios diante de sua implementação. Cunha 

(2018, p. 258) destaca que “A biblioteca digital é também conhecida como biblioteca eletrônica 
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(termo preferido dos britânicos), biblioteca virtual (quando utiliza os recursos da realidade 

virtual), biblioteca sem paredes e biblioteca conectada a uma rede”. O autor apresenta fatores 

que podem vir a causar problemas na implementação da biblioteca digital, como suas 

instalações físicas, o desenvolvimento de coleções, a catalogação, a indexação, etc. Ele também 

apresenta previsões de evolução da Biblioteca Digital de acordo com algumas personalidades. 

Araújo, Freire e Côrtes (2018, p. 545) afirmam que “É sabido que a falta de aplicação 

de um marketing direcionado a qualquer produto ou serviço dificulta de certa forma o acesso e 

o uso, já que as pessoas precisam saber da existência para ter interesse pelo consumo”. Os 

autores analisam quatro bibliotecas da Sistemoteca da Universidade Federal da Paraíba em sua 

pesquisa de ação colaborativa, visto que era necessário determinar uma ferramenta digital para 

comunicação on-line em três dessas unidades de informação. No artigo, o marketing de 

relacionamento é apontado como elemento relevante para a disseminação de informação em 

bibliotecas visto que “Nessa nova cultura da mídia digital, a comunicação interativa pode ser o 

aspecto que mais se destaca por abranger uma parcela mais considerável da população global, 

[...]” (ARAÚJO; FREIRE; CÔRTES, 2018, p. 547). 

O desenvolvimento das tecnologias e da arquitetura informacional é tido como um 

elemento importante para a biblioteca digital. Alvares et al. (2018) descrevem a pesquisa 

científica da área espacial sob a ótica da biblioteca digital de Teses e Dissertações do IBCT 

(BDTD), apontando que essa biblioteca digital possui grande conteúdo da área e abrem espaço 

também para a possibilidade de estudar outras áreas. 

Os principais objetivos que motivaram a criação da BDTD foram estudar experiências 

existentes no Brasil e no exterior de desenvolvimento de bibliotecas digitais de teses 

e dissertações, definir padrões de metadados e tecnologias a serem utilizadas pelo 

sistema e desenvolver um sistema de publicação eletrônica de teses e dissertações para 

atender àquelas instituições de ensino e pesquisa que não possuíam sistemas 

automatizados para implantar suas bibliotecas digitais. (ALVARES et al., 2018, p. 

254) 

Simões et al. (2017) estudaram os fluxos de informação da Biblioteca Virtual em Saúde 

Prevenção e Controle de Câncer (BVS) e como funcionam os mecanismos de coleta de 

informações em pôsteres e descobriram que a biblioteca possui uma base de dados apenas de 

pôsteres virtuais chamada “Palestras e pôsteres”. Os autores abordaram que essa comunicação 

informacional aproxima o pesquisador das informações que procura, como também de outros 

pesquisadores. 

Brito e Matias (2017) analisam os elementos da Arquitetura da Informação realizando 

uma pesquisa bibliográfica na biblioteca digital de Teses e Dissertações do IBICT, 

evidenciando a disseminação de informação por meio da disponibilização de teses e 

dissertações no ambiente digital, o que facilita mais o acesso à informação, os estudos e as 

pesquisas.  

A utilização de uma arquitetura informacional bem planejada pode facilitar o processo 

de desenvolvimento, auxiliar na estruturação das informações e se adequar a 

ambientes digitais colaborativos, como uma biblioteca digital, por exemplo, com o 

intuito de possibilitar uma eficiente recuperação de informações. (BRITO; MATIAS, 

2017, p. 292) 

Garcia, Silva e Guimarães (2017), por meio de pesquisa bibliográfica na Rede de 

Bibliotecas da Fiocruz, estudaram os desafios na gestão de periódicos eletrônicos enfrentados 

pelas bibliotecas acadêmicas. As autoras evidenciam as vantagens dos periódicos eletrônicos 

como acessibilidade, disseminação de informação e otimização do espaço físico por causa da 

explosão bibliográfica. Também foram apresentadas algumas dificuldades enfrentadas como o 

alto custo das assinaturas e a preservação digital. 
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Simões et al. (2017) propõem em sua pesquisa que ações conjuntas de potencialização 

da difusão de informações funcionam para qualificar os serviços prestados aos usuários. Os 

autores abordam a experiência da integração da Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e 

Controle de Câncer com a Biblioteca Central do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, 

apresentando as ações das duas unidades informacionais que impulsionaram um engajamento 

com seus usuários.  

Como exemplo de parceria, o projeto "Biblioteca Central do CCS nas Estações" junto 

com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA, através 

Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer - BVS promoveu, em 

maio, a campanha de 2017 de combate ao tabagismo. (SIMÕES et al., 2017, p. 1.466) 

 O artigo evidencia a importância da troca de experiências e informações, que podem 

auxiliar na promoção de melhores serviços para a comunidade usuária, um fator importante é 

que ambas as unidades informacionais são da área da saúde, sendo uma delas uma Biblioteca 

Virtual. 

 Madruga e Silva (2017) têm como objeto de estudo as Bibliotecas Universitárias e 

analisam seus serviços por meio dos portais institucionais das bibliotecas das cinco melhores 

universidades do mundo, sendo estas a University of Oxford, California Institute of 

Technology, Stanford University, University of Cambridge, Massachusetts Institute of 

Technology. Em sua pesquisa, os autores apontam um conteúdo bastante completo em relação 

aos recursos e aos serviços dessas bibliotecas, que incluem acervos digitais, bases de dados, 

repositórios institucionais, coleção multimídia, além de muitos outros recursos apresentados.  

 Duarte e Paiva (2017), por meio de um experimento de associação de palavras, 

expuseram como o bibliotecário escolar vê o nativo digital. O estudo foi feito apenas com uma 

bibliotecária que, pela associação de palavras, demonstrou preocupação quanto aos usuários 

mais jovens, além de pouco interesse em mídias sociais e em tecnologias. Nas palavras de 

Duarte e Paiva (2017, p. 667): “Assim, os bibliotecários no contexto escolar terão que, além de 

se adequar a seu papel de educar, buscar conhecer e utilizar as novas tecnologias e as redes 

sociais”. Isso se torna uma problemática a ser debatida, as autoras apontam que devem ser feitos 

mais estudos relacionados aos nativos digitais no ambiente escolar e como os bibliotecários 

atuam nisso. 

Calil Júnior (2017) aborda o conceito de alfabetização midiática informacional e como 

as bibliotecas podem atuar no seu desenvolvimento. Nas palavras de Calil Júnior (2017, p. 138), 

“No que tange aos processos de uso e apropriação de informação através das mídias, bibliotecas 

e bibliotecários surgem como [atores-chave], tanto na produção de saberes sobre essas práticas 

quanto no engendramento [delas]”. O estudo apresenta as práticas, as atividades, os serviços e 

as ações das bibliotecas sobre alfabetização midiática informacional, demonstrando a 

importância e a necessidade dessas unidades de informação, principalmente as bibliotecas 

públicas, de atuarem mais nos ambientes virtuais. 

Zaninelli et al. (2016) também têm como tema central em seu estudo os nativos digitais. 

Eles caracterizaram esses nativos digitais como os atuais usuários das Bibliotecas Universitárias 

(BU), já que a maioria nasceu depois de 1978. Os autores apontam que as BUs estão bastante à 

frente em relação a atender às necessidades informacionais e aos desejos de consumo de 

informação desses usuários, que estão cada vez mais em busca de informações no ambiente 

digital, mas que procuram ambientes alternativos para realizar suas atividades acadêmicas.  

 A maioria dos 14 artigos analisados publicados nos últimos três anos na BRAPCI não 

aborda a biblioteca digital diretamente.  

Evidencia-se, pelas informações aqui compiladas sobre os artigos, que há diversos 

elementos que compõem a biblioteca digital, tornando os assuntos pertinentes ao tema. A 

evolução da tecnologia é um assunto em comum entre eles e está presente em quase todos os 
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estudos descritos aqui. O marketing foi abordado em mais de um artigo, destacando-se como 

recurso importante na implementação de serviços nas bibliotecas.  

Também há uma variedade de conceitos abordados em torno da biblioteca digital como 

os nativos digitais, as políticas públicas que garantem recursos para as bibliotecas fornecerem 

seus serviços em ambientes virtuais, os serviços prestados em meio à evolução tecnológica, o 

foco nas necessidades do usuário, os desafios na implementação da BD, além de outros fatores.  

 

5 CONCLUSÃO   

A evolução das tecnologias é o ponto de partida de qualquer estudo científico que aborde 

o futuro da Biblioteca. É frequente o número de publicações que iniciam apontando a evolução 

tecnológica como fator que influencia os serviços das unidades de informação e os 

bibliotecários. 

Desse modo, o presente estudo teve como objetivo principal analisar as publicações 

científicas sobre biblioteca digital e virtual constantes da Base de Dados da Ciência da 

Informação (BRAPCI) no período de 2017 a 2019, que foi atendido na sua totalidade 

juntamente com os objetivos específicos propostos. 

Ao pesquisar as publicações sobre biblioteca digital de acordo com o ano, periódico e 

classificação Qualis que constam na BRAPCI em três anos (de 2017 a 2019), foi possível 

recuperar 51 artigos, sendo selecionados, entre eles, os 14 que foram publicados por periódicos 

de maior Qualis para serem analisados. 

Os 14 artigos objetos de estudo foram apresentados em relação à sua autoria, objetivos 

e conclusões. Descrever a realidade das publicações sobre bibliotecas digitais resultante da 

pesquisa foi o último objetivo específico, desse modo, foi possível analisar e descrever os 14 

artigos apresentados neste estudo em relação aos objetivos e às conclusões de cada um.  

O estudo tratou de conceitos relacionados à biblioteca digital, como aspectos históricos 

e sociais das bibliotecas, recursos tecnológicos e inovação nos serviços prestados pelas 

unidades de informação, além de abordar conceitos novos como a biblioteca do futuro e a 

biblioteca universal. 

Compreende-se que a biblioteca digital possui muitos outros elementos além do acervo 

disponibilizado em ambiente virtual. Os conceitos vistos nos artigos pesquisados apresentam o 

marketing, os nativos digitais, as políticas públicas, os equipamentos tecnológicos, os serviços 

prestados, presencial e virtualmente, a inclusão e a exclusão, além de diversas análises de 

conceitos sobre o futuro das bibliotecas como fatores importantes na implantação da BD. 

O estudo mostrou que, com a evolução da tecnologia e com os recursos de gestão do 

conhecimento, também é preciso que o profissional da informação juntamente com os 

ambientes em que atua estejam acompanhando tal desenvolvimento, mantendo-se atualizados, 

principalmente no que diz respeito ao uso de mídias sociais como recurso para promover os 

serviços das unidades informacionais, já que, conforme apresentado anteriormente, é nesse 

meio que ocorrem mais interações e engajamento entre a Biblioteca e seus usuários. 

Todas essas ações que promovem e divulgam serviços das unidades informacionais são 

marketing, tido como tema central de dois estudos apresentados neste artigo. Também é 

importante destacar a necessidade de promover ações colaborativas entre bibliotecas, de forma 

que o marketing de relacionamento atue na disseminação de conhecimento.  

Percebe-se que nos artigos, que foram objetos deste estudo, pouco se falou diretamente 

sobre a biblioteca digital e seu conceito, destacando-se a desatualização da literatura do tema 

conforme o que foi exposto na fundamentação teórica, porém os assuntos abordados foram, na 

maioria, pertinentes para compreensão do tema, já que envolveram o ambiente virtual. 

Justamente por serem apresentados os serviços prestados, os recursos informacionais e a 
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tecnologia disponibilizada para atender à necessidade informacional de seus usuários, é que foi 

possível ter uma visão mais ampla de como uma biblioteca digital funciona. 

Existem barreiras e desafios a serem enfrentados, a biblioteca digital é algo que está em 

processo de implementação e de evolução, por isso, tal processo é lento e requer paciência. 

Contudo, já é evidente que a biblioteca digital está bem consolidada e que os serviços oferecidos 

pelas bibliotecas expandiram de maneira considerável, facilitando o acesso à informação e a 

disseminação do conhecimento. 
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