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Resumo. A comunidade científica tem utilizado as formas de comunicação eletrônica para a
aquisição de informação e construção de trabalhos científicos, os quais estão sendo inseridos
cada vez mais na rede mundial de comunicação – a Internet. Ambientes de informação e
serviços específicos como repositórios institucionais digitais estão surgindo para auxiliar no
tratamento dessas informações, bem como aumentar a visibilidade da instituição, garantir a
preservação das informações e a interoperabilidade entre os dados. Esses ambientes utilizam
softwares de apoio ao seu desenvolvimento, os quais possibilitam funções básicas como autoarquivamento, cadastro de usuários e criação de comunidades e coleções. No entanto, o
gerenciamento e a disponibilização de trabalhos científicos nesse ambiente de informação não
são suficientes para que comunidades de usuários utilizem-no como ferramenta de construção
de conhecimento. Elementos de arquitetura da informação com enfoque ao acesso são
essenciais para otimizar os repositórios digitais, visando a melhoria na interação usuáriosistema. Para isso este artigo apresenta uma análise realizada em repositórios institucionais, a
qual identifica elementos que podem auxiliar no acesso e na aquisição de informação
.
Palavras-chaves: Arquitetura da informação digital. Repositório institucional digital.
Aquisição da informação. Construção do conhecimento.
Abstract. The scientific community has used electronic communication alternatives for
information acquisition and construction of scientific works, which are been inserted in the
communication world network – Internet. Information environments and specific services as
digital institutional repositories are emerging for helping in the treatment these information,
as well as increase the visibility of the institution, ensure the preservation of the information
and the interoperability between data. This environments used software to development of the
same, which allow basic functions like document stores, user registers and creation of
communities and collections. However, the management of scientific works in this
information environment is not sufficient for user communities use it as a knowledge
construction tool. Element of the Information Architecture like accessibility is essential for
optimizing the digital repositories, aiming to improve the system-user interaction. For this,
this paper presents an analysis performed in institutional repositories, which identify
elements that can help in the acquisition of information.
Keywords: Digital information architecture, digital institution repository, Information
acquisition, knowledge building.
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1 – Introdução
Considerando o grande aumento de trabalhos científicos disponibilizados na Internet, verificase que as comunidades de usuários científicos estão cada vez mais utilizando o meio
eletrônico para a aquisição e construção de informações. Essas informações devem ser
tratadas a fim de permitir não apenas uma recuperação eficiente e eficaz, mas também de
possibilitar a geração de novas informações e disponibilizá-las para que outros usuários as
utilizem, gerando assim, um ciclo informacional de disponibilização – aquisição – produção –
disponibilização.
Um ambiente de informação que está surgindo para atender essas necessidades é o repositório
digital. O repositório pode ser temático e institucional, algumas vantagens oferecidas por ele,
são: visibilidade da instituição, interoperabilidade de dados, controle e armazenamento da
produção científica institucional, preservação da informação a longo prazo, autoarquivamento, acesso livre, permissão da seleção/aquisição, descrição, armazenamento,
recuperação e disseminação da informação entre instituições universitárias, melhoramento da
qualidade dos trabalhos científicos e minimização dos custos de publicação.
Os repositórios digitais estão sendo muito utilizados pela comunidade científica para adquirir
e gerenciar informação, o objetivo deste artigo encontra-se em apresentar elementos de
arquitetura da informação, em especial elementos de acesso que podem potencializar ou
otimizar os repositórios institucionais a fim de possibilitar acesso e intercambiar informações
científicas de uma determinada instituição para todos os tipos de usuários.
Para isso, este artigo identificou elementos específicos para o desenvolvimento de repositórios
institucionais digitais por meio de análises realizadas em 8 (oito) repositórios que utilizam a
plataforma DSpace, a qual está sendo muito utilizada no Brasil. Essa é uma plataforma
específica para desenvolver repositórios, é de acesso livre e utiliza padrões e protocolos de
metadados, além de possibilitar o auto-arquivamento pelos usuários e o gerenciamento do
ambiente pelo administrador.
Este artigo está organizado da seguinte forma: 1 – Introdução, apresenta-se contexto, objetivo,
justificativa e metodologia. 2 – Referencial teórico, apresenta-se conceitos e definições de
arquitetura da informação digital e repositório institucional digital. 3 – Análise dos
repositórios digitais, mostra-se resultados qualitativo e quantitativo dos elementos analisados
nos repositórios. 4 – Considerações Finais, apresenta-se uma síntese da análise, mostrando os
elementos identificados para melhoria dos repositórios.
2 – Referencial Teórico
2.1 – Arquitetura da Informação Digital
O conceito de Arquitetura da Informação (AI) ainda é muito discutido na área, suas definições
variam de acordo com diversos autores. Segundo McGee e Prusak (1994, p.129), o objetivo
de uma arquitetura da informação é “criar um ‘mapa’ abrangente dos dados organizacionais e
em seguida construir um sistema baseado nesse mapa”. Os autores relatam ainda que o termo
foi utilizado como uma metáfora para indicar um modelo de organização abrangente para a
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geração e a movimentação de dados. Esse modelo tenta documentar todas as fontes de dados
importantes e suas relações.
Lara Filho (2003, p.2) afirma ainda que “a arquitetura da informação visa fornecer elementos
que servem de guia a uma navegação enriquecedora, sem amputar as possibilidades e a
riqueza do hipertexto e procurando evitar leituras lineares e unívocas”.
Segundo Toms e Blades (1999 p.247, tradução nossa) a arquitetura da informação “representa
a maneira pela qual a informação é categorizada e classificada, armazenada e acessada e
exibida determinando, assim, as formas como o usuário poderá encontrar a informação que
necessita”.
A arquitetura da informação é a planta, o mapa para a organização virtual da informação,
incluindo as formas como o usuário navegará e acessará a informação.
Baseado nos elementos de arquitetura da informação este artigo elaborou uma técnica de
avaliação para repositório institucional digital conforme alguns critérios de acesso, que visa
atender a maioria de usuários, proporcionando acesso ao conteúdo web por meio de diversos
dispositivos, os quais envolvem uma ampla variedade de tecnologias, inclusive assistivas.
1.1 - Oferecer ferramenta de busca simples e avançada.
1.2 - Oferecer vários tipos de estratégias de busca.
1.3 - Possibilitar impressão de telas.
1.4 - Utilizar recursos que funcionem em ambientes multimídia.
1.5 - Oferecer teclas de atalho.
1.6 - Garantir transformação harmoniosa da informação.
1.7 - Oferecer conteúdos compreensíveis para todos os tipos de usuários.
1.8 - Oferecer instruções das funções do sistema.
1.9 - Oferecer recursos e tecnologias assistivas para usuários com necessidades especiais.
1.10 - Determinar uma terminologia adequada.
Esses elementos serão utilizados na análise apresentada na seção 3.

2.2 – Repositório Institucional Digital
Um repositório institucional é a reunião de todos os repositórios temáticos hospedados em
uma organização. No caso de uma universidade, cada departamento trata de uma área do
conhecimento e, portanto, seu repositório temático será específico no assunto deste
departamento. A união de todos os repositórios das diversas unidades de pesquisa comporá o
repositório institucional, caracterizando-o como multidisciplinar (CAFÉ et al., 2003).
Para Viana et al. (2005, p.4)
Um repositório digital é uma forma de armazenamento de objetos digitais
que tem a capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de
tempo e prover o acesso apropriado. Essa estratégia foi possibilitada pela
queda nos preços no armazenamento, pelo uso de padrões como o protocolo
de coleta de metadados da Iniciativa dos Arquivos Abertos (OAI-PMH), e
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pelos avanços no desenvolvimento dos padrões de metadados que dão
suporte ao modelo de comunicação dos arquivos abertos.

Um estudo que está contribuindo muito para a área, o qual envolve os repositórios
institucionais digitais está sendo realizado pela Universidade do Minho3, que definiram como
objetivo a constituição do RepositóriUM, com o propósito de armazenar, preservar e divulgar
a produção intelectual das diversas comunidades científicas desta Universidade. Outros
exemplos de repositórios são:
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

ArXiv (http://arxiv.org/), é um repositório institucional interdisciplinar, possuindo
mais de 130.000 e-prints.
ARROW – Australian Research Repositories Online to the World
(http://www.arrow.edu.au/), é uma iniciativa da Biblioteca Nacional da Austrália.
SPARC – The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
(http://www.arl.org/sparc/repositories/), mostra a viabilidade e os impactos das
coleções digitais baseadas em universidades, preservando pesquisas de faculdades e
bolsas de estudo.
E-LIS – E-prints in Library and Information Science (http://eprints.rclis.org), é um
exemplo de repositório temático e reúne a produção da área de Biblioteconomia,
Ciência da Informação e afins. Este repositório utiliza o software GNU Eprints.
Diálogo Científico (http://dici.ibict.br/archive/00000719/) é um repositório
institucional desenvolvido pelo Ibict e utiliza o software GNU Eprints.
RIDI – Repositório Institucional do Ibict (https://repositorio.ibict.br/ridi/), a partir do
modelo dos open archives, o Ibict vem trabalhando para que instituições de ensino e
pesquisa de todo o país passem a disponibilizar suas produções científicas e
acadêmicas também em formato livre. Este repositório foi desenvolvimento por meio
do plataforma DSpace.
REPOSCOM - Repositórios Institucionais em Ciências da Comunicação
(http://reposcom.portcom.intercom.org.br/), é um repositório de acesso público que
armazena, processa, indexa, preserva, dissemina e compartilha a produção técnica,
científica, administrativa e normativa da Intercom e da Portcom. Ele também utiliza
o plataforma DSPACE.
RAPSI – Repositório Institucional da Associação Portuguesa de Sistemas de
Informação (http://repositorio.apsi.pt:8080/rapsi/about.jsp), esse repositório é
constituído com o objetivo dar acesso aos artigos publicados na revista "Sistemas de
Informação", aos artigos aceites na Conferência da Associação Portuguesa de
Sistemas de Informação (CAPSI) e à produção intelectual em formato digital. Este
repositório também utiliza a plataforma DSpace.
Repositório da UNITAU (www.agro.unitau.br:8080/DSpace/) é um repositório
eletrônico do Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU - Universidade de
Taubaté e utiliza a plataforma DSpace.
STJ-BDJur (http://bdjur.stj.gov.br/DSpace/handle/2011/382), é um repositório do
Superior Tribunal de Justiça e também utiliza a plataforma DSpace.

Os três primeiros repositórios não utilizam nenhum software ou plataforma própria de
desenvolvimento de repositórios. O E-LIS e o Diálogo Científico utilizam o software GNU
3
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Eprints e os restantes utilizam a plataforma DSpace. Sendo assim, este artigo irá analisar
apenas os repositórios que utilizam o DSpace sendo eles: R1= RepositoriUm. R2=
REPOSCOM. R3= STJ-BDJur. R4= RAPSI. R5=RIDI. R6=Repositório da UNITAU. Essa
análise será apresentada na seção 3.
Entre os sistemas/softwares/plataforma para repositórios institucionais mais usados estão:
DSpace (http://www.DSpace.org), resultado de esforço conjunto entre a Massachusetts
Institute of Technology – MIT e a Hewlett-Packard – HP. Archimede
(http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/home/index.jsf) da Laval University
Library. CDSware (http://cdsware.cern.ch) da CERN – European Organization for \Nuclear
Research. GNU EPrints (http://www.eprints.org/software/). O Eprints é uma ferramenta
prática, que permite a pesquisa seja acessível a todos e fornece a base para as instituições
acadêmicas criarem seus próprios repositórios de pesquisa. Fedora (http://www.fedora.info/)
da University of Virginia e Cornell University e, é uma arquitetura orientada a serviço para
gerenciar e disponiblizar seus conteúdos digitais. E i-Tor (http://www.i-tor.org/en/toon) do
Netherlands Institute for Scientific Information Service.
2.2.1 – Plataforma DSpace
O DSpace é um software open source ou livre, que segundo Moglen (2004 apud Teixeira et
al., 2005, p.3) definem open source, software livre e ferramentas abertas “como termos
referentes às tecnologias que possuem o código aberto. Estes podem ser modificados,
melhorados e distribuídos livremente sem ter que pagar nenhuma licença”.
Resultando de um esforço conjunto de investigação e desenvolvimento do MIT e da HewlettPackard (HP), o DSpace é um sistema de repositório institucional destinado a receber,
preservar e redistribuir a produção intelectual de investigação de uma universidade em
formatos digitais. O DSpace é disponibilizado livremente às instituições de investigação, que
pode ser livremente adaptado e expandido funcionalmente.
Segundo Oliveira (2004, p.8) o DSpace possibilita às instituições:
•
•
•

Capturar e descrever documentos digitais de acordo com um workflow adaptável aos
processos específicos de uma comunidade;
Distribuir os documentos digitais da instituição na web, possibilitando a pesquisa e
obtenção de cópias aos utilizadores; e
Preservar os documentos digitais a longo prazo.

O DSpace aceita todas as formas de materiais digitais, incluindo ficheiros de texto, imagem,
vídeo e áudio, o que possibilita conteúdos como: livros, artigos e reprints, relatórios técnicos,
working papers, artigos de conferência, e-teses, conjuntos de dados (estatísticos, geoespaciais,
etc.), programas de computador, modelos e
simulações visuais, etc.
Coelho (2006, p.9) argumenta que um dos requisitos da plataforma DSpace é “garantir que a
referência (URL) permaneça da mesma forma a longo prazo, pois os utilizadores necessitam
de referências permanentes e estáveis para os seus trabalhos e estes tornam-se fundamentais
para as suas citações”.
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3 – Análise dos repositórios institucionais digitais
A Figura 1 apresenta as páginas principais dos repositórios analisados (esses já foram
apresentados na seção 2.2) e a análise é baseada nos elementos de arquitetura da informação
apresentados na seção 2.1.

Figura 1 – Páginas principais dos repositórios institucionais analisados
A análise realizada nesses repositórios foi feita tanto qualitativamente quanto
quantitativamente. Para fazer a análise quantitativa, alguns critérios foram atribuídos aos
elementos, conforme apresenta o Quadro 1.
Quadro 1 – Análise dos elementos de acesso
ANÁLISE DOS ELEMENTOS EM REPOSITÓRIOS
ACESSO
0 não tem ferramenta de busca
1.1
3 tem ferramneta de busca de base não própria
7 tem ferramenta de busca simples
10 tem ferramenta de busca simples e avançada
0 não oferece
1.2
3 oferece só por termo
7 oferece de 2 a 4 tipos de estratégias
10 oferece mais de 4 tipos de estratégias
0 possibilita pelo browser
1.3

1.6

1.7

1.8

0
3
7
10
0
3
7
10
0

não oferece acesso à mais de um tipo de mídia
oferece acesso a apenas alguns tipos de mídias
oferece acesso a todas mídias com alguma dificuldade
oferece acesso a todos os tipos de mídias com facilidade
não oferece conteúdo compreensível
oferece mais conteúdo incompreensível
oferece mais conteúdo compreensível
oferece contéudos totalmente compreenssíveis
não oferece nenhuma instrução do sistema
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1.4

1.5

3
7
10
0
3
7
10
0
3
7
10

possibilita impressão normal pelo sistema
possibilita impressão pelo sistema e serviço em Braille
possibilita impressão normal e em braille pelo sistema
não permite a inserção de vários tipos de documentos
permite apenas texto e imagem estática
permite texto, imagem estática e dinâmica e som
permite todos os tipos de mídias
não oferece nenhuma tecla de atalho
oferece tecla de atalho apenas pelo "tab"
oferece pelo menos uma tecla de atalho fora o "tab"
oferece mais de duas teclas de atalhos fora o "tab"

1.9

1.10

3
7
10
0
5
10
0
5
10

oferece pouca instrução do sistema
oferece instrução do sistema básico
oferece instrução do sistema com detalhes
não oferece nenhum recurso ou tecnologia assistiva
oferece alguns ou poucos recursos assistivos
oferece muitos recursos assistivos
não oferece uma terminologia adequada
oferece em alguns momentos terminologia adequada
oferece uma terminologia adequada

Dados analisados - Gráfico
R1
R2
R3
R4
R5
R6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 1.9
10
10
7
7
3
7
10
10
0
10
10
0
7
3
7
10
3
0
10
10
0
7
3
7
10
7
0
10
10
0
7
3
7
10
10
0
10
10
0
7
3
7
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7
0
10

10

0

7

3

7

10

3

0

10 M
10
7
10
6
10
6
10
7
10
6
10
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Foram atribuídos pesos aos elementos para a elaboração de uma análise quantitativa a fim de
melhor visualizar a utilização dos elementos de acesso nos repositórios digitais. Por exemplo,
no elemento 1.1 todos os repositórios utilizam ferramenta de busca simples e avançada de
maneira satisfatória, sendo assim, foi atribuído o valor 10 para todos repositórios. Já no
elemento 1.3 nenhum repositório apresenta uma função específica de impressão, mas o R1
oferece um serviço de impressão em Braille para usuários que requisitam esse serviço. Para
que esse repositório (o R1) recebesse 10 ele precisaria disponibilizar uma botão específico de
impressão para todos os tipos de usuários na página principal. A análise qualitativa é
apresentada a seguir.
Avaliando o elemento1.1 e o 1.2, verificou-se que todos os repositórios utilizam ferramenta
de busca na página principal e com uma localização de fácil acesso ao usuário. Todos os
repositórios mantiveram a busca simples e a avançada na mesma caixa de busca. A busca
avançada possibilita ao usuário utilizar estratégias de busca que mais satisfaçam suas
necessidades informacionais, como operadores booleanos, por busca em várias bases e por
vários campos (autor, título etc).
Considerando o elemento 1.3, a impressão de telas está relacionada com as cores das páginas
dos repositórios. Todos eles utilizam cores claras, que proporciona a impressão de melhor
visualização e navegação, entretanto, encontram-se algumas dificuldades em relação a
inserção de cores claras sobre cores claras, ou seja, links claros em fundo claro. Nenhum
desses repositórios apresenta uma função específica de impressão. É importante realçar que a
impressão em Braille é fundamental para usuários cegos. Essa impressão apenas é oferecida
pelo R1 quando o usuário solicita esse serviço para a instituição.
Em relação ao elemento 1.4, o oferecimento de informações em várias mídias (som, imagem e
texto) é permitido pelo DSpace. Ele possibilita a inserção de diversos tipos de mídias, no
entanto, todos os repositórios analisados (talvez por estarem iniciando há pouco tempo) ainda
não disponibilizam arquivos imagéticos ou sonoros. A maioria deles disponibilizam arquivos
.pdf.
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Analisando o elemento 1.5, verificou-se que nenhum repositório disponibiliza na página
principal comandos de atalhos. O DSpace oferece a navegação por teclado utilizando-se da
tecla ‘Tab’ que é responsável pela passagem ou seleção de item, situando o cursor em
determinado lugar ou selecionando determinado link ou botão. Para entrar no item, basta
clicar ‘enter’. Essa tecla também funciona para o sistema ir fazer a busca no banco de dados
depois de digitado o termo desejado na caixa de busca. Contudo, nenhuma tecla de atalho
específica ou adicional foi inserida para a facilitação da navegação e acesso às funções. Esse
elemento é muito importante para a navegação por usuários com dificuldades motoras,
principalmente em relação à utilização do mouse, facilitando a utilização de sites quando o
mesmo permite uma navegação por teclado.
Em relação ao elemento 1.6, verificou-se que todos os repositórios permitem o acesso ao
conteúdo de maneira fácil, no entanto, eles não oferecem nenhuma transformação de arquivos
textos para arquivos sonoros ou imagéticos. A qual pode influenciar no acesso para usuários
que só entendem Libras ou analfabetos (entendem apenas arquivo falado). Talvez pelo motivo
dos repositórios utilizarem apenas os arquivos textos ainda, essa transformação não existe.
Em conseqüência disso, considerou-se que os repositórios permitem o acesso a informação
com algum grau de dificuldade, pois os usuários com necessidades especiais não acessam as
informações de forma satisfatória.
O elemento 1.7 refere-se ao oferecimento de conteúdos compreensíveis para todos tipos de
usuários e é utilizado por todos repositórios, os quais reservam espaços para notícias de forma
bem pontual e dão nomes significativos aos links, possibilitando um fácil entendimento de
suas funções, bem como os nomes das coleções e comunidades.
Em relação ao elemento 1.8, o serviço de instrução das funções do sistema é oferecido por
todos os repositórios. O R1 oferece guias e FAQ (perguntas freqüentes), em especial uma
descrição de funcionamento da ferramenta de busca. O R2 oferece o help em inglês do
DSpace e um link ‘fale conosco’ que oferece espaços de sugestões para o usuário. O R3
disponibiliza um manual próprio no link ‘ajuda’ adaptado do help inicial do DSpace e FAQ. O
R4 também disponibiliza no menu ‘ajuda’ informações em português adaptado do help inicial
do DSpace e um link na página principal que disponibiliza um guia sobre os depósitos de
documentos. O R5 oferece no link ‘ajuda’ o help em português do DSpace e também oferece
um link sobre o repositório, mas não está funcionando e o R6 disponibiliza no menu ‘ajuda’ o
help do DSpace em inglês.
Sobre o elemento 1.9, não foi encontrado nenhum tipo de tecnologia assistiva nos
repositórios. Por exemplo: vídeos em Libras, principalmente índice; mapa do site falado ou
em vídeo; teclas de atalho; software que permite a leitura da página por leitores de telas;
impressão de textos em Braille; softwares e monitores em Braille; arquivos sonoros;
transformação de arquivos textos para som ou vídeo; entre outros.
No que diz respeito à terminologia (elemento 1.10), todos os repositórios estão direcionando
suas coleções para as comunidades específicas.
O Gráfico 1 mostra resultados da análise dos elementos de acesso nos repositórios
institucionais digitais.
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Gráfico 1 – Elementos de acesso nos repositórios que utilizam DSpace
Pode-se perceber que todos os repositórios atingiram de forma satisfatória os itens 1.1, 1.2,
1.7 e 1.10, os quais correspondem à: ferramenta de busca, estratégia de busca, conteúdos
compreensíveis e terminologia adequada. Os itens menos utilizados foram o 1.3 e o 1.9, que
correspondem à: impressão de telas e a disponibilização de recursos assistivos. Ou seja, o
DSpace não possui uma função própria de impressão e nenhum repositório especificou
público-alvo que possui algum tipo de necessidade especial. Os elementos 1.4, 1.5 e 1.6
foram utilizados, mas não de maneira satisfatória. Isso implica que os repositórios necessitam
disponibilizar mais materiais de som e imagem, bem como na inserção de teclas de atalhos.
O Gráfico 5 apresenta a média dos repositórios sobre a avaliação dos elementos de acesso.
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Gráfico 5 – Média dos elementos de acesso da arquitetura da informação dos repositórios
A análise demonstra que o R1 possui maior grau de acesso pelo fato de utilizar com maior
eficiência alguns elementos da arquitetura da informação, em especial, elementos voltados
para usuários com necessidades especiais. O R1 oferece vários tipos de serviços,
principalmente serviços de documentação, serviços voltados para as características do usuário
e serviços de treinamento e divulgação do repositório.
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4 – Considerações finais
A arquitetura da informação pode auxiliar no desenvolvimento de repositórios institucionais
digitais oferecendo recursos interativos, otimizando assim a interação do usuário com o
sistema, além de oferecer serviços de coleta de dados, de personalização das informações do
usuário, de divulgação do ambiente e de documentação em geral.
Os repositórios estão auxiliando a comunidade científica na aquisição e construção de
trabalhos científicos, oferecendo acesso irrestrito, intercâmbios e troca de informações, bem
como outros tipos de serviços.
A utilização da arquitetura da informação em repositórios digitais pode auxiliar no
desenvolvimento de funções específicas, principalmente em serviços voltados para os
usuários, bem como, no aumento da acessibilidade, usabilidade e qualidade dos mesmos.
Uma arquitetura da informação deve oferecer processos e elementos que auxiliem o
desenvolvedor na construção de websites. Os processos podem possuir diretrizes mostrando
ao desenvolvedor como fazer e os elementos indicam o que se pode utilizar em determinado
processo. Este artigo enfocou apenas os elementos, visando a identificação dos mesmos em
repositórios digitais.
A análise foi direcionada para repositórios digitais que utilizam a plataforma Dspace, a qual
auxilia o desenvolvimento do mesmo, oferecendo alguns processos básicos como autoarquivamento, criação de coleções e comunidades, cadastro de usuários, grupos e
administrados e oferecimento de um ambiente de gerenciamento de conteúdos e do próprio
ambiente.
Os elementos menos utilizados pelos repositórios foram recursos para usuários com
necessidades especiais como oferecimento de teclas de atalho, de documentos em Braille, de
vídeos em libras etc; de recursos de coleta e personalização de dados dos usuários; de recursos
de feedback e retroalimentação. Os elementos de acesso abordados neste artigo estão
fortemente relacionados com os elementos de acessibilidade, que possuem como objetivo
principal o acesso à todos os tipos de usuários, principalmente aqueles que possuem algum
tipo de necessidade especial. Em conseqüência disso, verificou-se uma falta de preocupação
com esses elementos. O elemento relacionado ao feedback pode oferecer aos repositórios
informações dos usuários e do próprio sistema que podem ser úteis para a avaliação e
retroalimentação. O serviço de retroalimentação está relacionado com as atualizações, as
manutenções e com as coletas de informações dos usuários. Essa análise pode auxiliar esses
repositórios com informações que podem ser retroalimentadas como a apresentação dos
elementos menos utilizados.
Os elementos mais utilizados foram: utilização de ferramenta e estratégia de busca; conteúdo;
terminologia apropriada; e instruções do sistema; fácil navegação; curto tempo de resposta e
download; utilização coerente de títulos e utilização de padronização de cursor. Um elemento
fundamental para o acesso e recuperação das informações é a ferramenta de busca, que deve
possibilitar a elaboração de estratégias de busca avançada para usuários mais experientes. O
conteúdo e a terminologia apropriada também é fundamental. Por exemplo, o
desenvolvimento de uma terminologia para um site específico para surdos é diferente da
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terminologia de um site comercial que possui como públicos-alvo empresários e
universitários da área de comunicação. Bem como a diferença na terminologia e no conteúdo
de um site infantil. Em relação às instruções do sistema (help, FAQ, manuais, mapas do site
etc) um repositório deve oferecer informação do mesmo, bem como das suas funções, além de
informações sobre a instituição vinculada. Caso o repositório tenha parcerias e convênios, as
informações relacionadas a isso devem estar disponibilizadas de forma clara e de fácil
localização. Vale destacar a importância de divulgação e treinamento na utilização dos
repositórios digitais.
Para finalizar, pode-se afirmar que essa análise pode auxiliar os repositórios digitais na
necessidade de dar maior ênfase nos elementos menos utilizados para ampliar seus serviços e
funções; e auxiliar os repositórios que não possuem os elementos mais utilizados a começar a
implantá-los; e também auxiliar os repositórios que estão sendo desenvolvidos para escolher e
identificar os elementos mais apropriados para sua aplicação.
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