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Informação na web e bibliotecas digitais 

Orientações de resposta: 

4.1 a) R: 

De acordo com L. von Bertalanffy, um sistema é um conjunto de elementos inter-
relacionados entre si e com o seu ambiente para criar um todo, enquanto um sistema 
dinâmico, aberto. Assim, o que caracteriza, de facto, o sistema são as suas relações 
com todos os elementos, de modo que cada alteração num dos elementos vai afectar os 
restantes. 

 

4.1 b) R: 

Os sistemas de informação pertencem a um tipo específico de sistemas no qual a 
estrutura, organização e função permitem transformar dados em informação e 
informação em dados. Sendo a informação o dado que altera o estado do sistema que o 
compreende, o conceito de sistema de informação contém a noção de transformação 
uma vez que se trata de estruturas que executam uma actividade capaz de transformar 
elementos de entrada em elementos de saída. 

Uma definição da expressão “sistema de informação”é a de Debons, Horne e 
Cronenweth: Um conjunto de pessoas, máquinas e procedimentos que aumentam o 
potencial biológico humano para adquirir, processar e actuar sobre os dados. 

 

4.2 

No contexto da Documentação, a informação é um conceito relacionado com o 
conhecimento. Diz respeito, por um lado, ao processo (ao acto de comunicação) que 
modifica o estado de conhecimento humano, ou seja, dos leitores, dos utilizadores; e, 
por outro, representa o conhecimento de forma concreta e tangível através dos próprios 
documentos. Pelo conhecimento, os sistemas de informação documental são sistemas 
cognitivos, porque têm a capacidade de transformar o estado do conhecimento tanto 
geral como individual.  



Assim, os sistemas de informação documental ocupam-se da representação concreta e 
tangível da informação, porque a informação é, precisamente, um processo de acesso e 
aquisição de conhecimento.  

 

4.3 – R:  

Qualquer sistema de informação transforma internamente as entradas em saídas, o que 
quer dizer que existem duas funções que se interpenetram: uma função de descrição e 
outra de comparação.  

Pela descrição são identificadas as entidades que estão representadas dentro do 
sistema, o que permite aceder aos documentos descritos de acordo com as 
características únicas que os distinguem uns dos outros. Isto significa que os 
utilizadores podem recuperar um documento concreto. 

Pela comparação torna-se possível relacionar as necessidades de informação dos 
utilizadores com um documento concreto ou um conjunto de documentos. Para isso, é 
necessário que os sistemas de informação documental possuam motores de pesquisa 
capazes de comparar termos ou expressões que expressam o pedido informativo com os 
que são usados para descrever ou analisar os documentos através de mecanismos de 
confronto exacto ou parcial. É igualmente necessário que os sistemas permitam que os 
utilizadores possam unir, combinar e delimitar termos e expressões de pesquisa através 
de operadores e mecanismos específicos.  

Por outro lado, os sistemas de informação documental são sistemas abertos e 
dinâmicos. Têm uma estrutura de bases de dados, consistindo num conjunto de dados 
armazenados em suporte informático e organizados de modo poderem ser recuperados 
de diversas formas de acordo com necessidades expressas nas estratégias de pesquisa.  

 

4.4 – R: 

Por serem sistemas especificamente desenhados para a informação documental, a 
informação pode ser armazenada em registos estruturados em campos de extensão 
variável que admitem repetição de valores. São capazes de manipular conjuntos de 
registos e redefinir estratégias a partir dos resultados obtidos e cada uma das palavras 
dos campos pode ser recuperável através de índices inversos.  

Entre as características mais comuns podem ser destacadas (i) flexibilidade das 
estruturas de registos e de saída de dados, (ii) campos de extensão variável, (iii) gestão 
de dados repetíveis, (iv) estrutura de ficheiros inversos com pesquisa por índices e não 
sequencial, (v) uso de operadores booleanos, de comparação e proximidade para 
acesso ao conteúdo da base de dados, (vi) recurso a técnicas de truncatura e limitação 
de campos, (vii) importação e exportação de registos…      



 

4.5 a) – R: 

a) Trata-se de qualquer documento disponibilizado ao público num meio digital, 
podendo ser acedido e lido através de um computador ou outro processo informático. 

4.5 b) – R: 

 A tipologia de bibliotecas digitais está directamente relacionada com os diversos graus 
de digitalização da biblioteca e com os diferentes graus de universalidade (relevância) 
da colecção dos documentos digitais.  

Distinguem-se (a) a colecção digital, (b) a biblioteca virtual institucional, (c) a 
biblioteca virtual, (d) os serviços de referência da Internet, catálogos e motores de 
busca e (e) a ainda utópica biblioteca digital universal. 

A colecção digital corresponde ao trabalho que quase todas as bibliotecas grandes e 
médias estão a desenvolver, tendo em vista a publicação de materiais únicos ou raros e 
para o desenvolvimento de colecções de revistas, obras de referência e materiais de 
ensino.   

A biblioteca virtual institucional permite o acesso público da actividade editorial da 
instituição, das suas publicações em versão integral.   

A biblioteca virtual corresponde à organização bibliotecária que proporciona os seus 
serviços completos na Internet. 

Os serviços de referência da Internet – catálogos e motores de busca podem ser 
considerados também ‘biblioteca digital’ porque têm como objectivo funcionar como 
sistemas de acesso à Internet enquanto serviço semelhante ao dos catálogos, índices, 
boletins e guias dos serviços de informação e documentação tradicionais. No entanto, 
estes serviços não executam operações nem de preparação de colecções nem da sua 
manutenção, pelo que talvez seja excessivo considerá-los como ‘biblioteca’… 

Por fim, a biblioteca digital universal corresponde à ideia utópica de que, graças à 
Internet, aos seus catálogos e motores de busca, num futuro talvez não muito distante, 
se possa aceder a uma biblioteca digital universal distribuída que será uma revolução 
digital no campo das bibliotecas, arquivos e documentação. 

 

 


