
CAPÍTULO 11

O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS EM BIBLIOTECAS
David Vernon Vieira1

1 INTRODUÇÃO

A comunicação via dispositivos móveis – em especial, o telefone celular – tem cres-
cido ao longo das últimas décadas, com o desenvolvimento do primeiro aparelho 
em 1983, pela Motorola. Os smartphones, verdadeiros computadores que cabem 
na palma da mão, revelaram-se com o surgimento do iPhone da Apple, em 2007. 
Estes aparelhos estão possibilitando aos usuários realizarem diversas atividades em 
um espaço reduzido de tela, sejam elas: enviar e-mail ou mensagem instantânea 
(SMS – em inglês, short message service ), sincronizar arquivos com computado-
res, acessar redes sociais, navegar pela internet, baixar conteúdo digital (ringtone, 
músicas, aplicações), brincar em jogos desenvolvidos para telas pequenas, localizar 
endereços por meio de mapas, escutar música, tirar fotos, assistir a programas de 
televisão e, inclusive, se comunicar com os contatos por uma linha telefônica. 

Tudo isso é possível porque nos smartphones foram incorporadas tecnologias 
como bluetooth,2 câmera fotográfica, sistema de posicionamento global (GPS – em 
inglês global positioning systems),3 acesso à rede Wi-Fi, acesso à rede 3G/4G/5G e 
near field communication (NFC),4 que serão detalhados com exemplos teóricos e 
práticos aplicados em bibliotecas ao longo deste capítulo (Kroski, 2008; Negi, 2014). 

O fato é que, segundo Arroyo-Vázquez (2012), os smartphones possuem vários 
formatos de tela e tamanhos, sendo que as características principais que podem ser 
observadas são: i) visualização, que permite enxergar a tela (cor, tamanho de tela, 

1. Professor adjunto do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA).
2. Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal, que provê uma maneira de conectar e trocar 
informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks, computadores, impressoras, câmeras digitais e 
consoles de videogames digitais, por meio de uma frequência de rádio de curto alcance globalmente licenciada e segura. 
Informação disponível em: <https://goo.gl/Qq1EmS>. Acesso em: 25 mar. 2016.
3. Global positioning systems (GPS) é um sistema de posicionamento por satélite que fornece a um aparelho receptor 
móvel a sua posição; ele é utilizado por diversas pessoas, que querem saber sua posição na sua própria cidade e, 
principalmente, viajar. Disponível em: <https://goo.gl/adNU1d>. Acesso em: 25 mar. 2016.
4. Near field communication (NFC) é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e de forma segura 
entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro. Ou seja, logo que os dispositivos estejam suficiente-
mente próximos, a comunicação é estabelecida automaticamente, sem a necessidade de configurações adicionais. Estes 
dispositivos podem ser telefones celulares, tablets, crachás, cartões de bilhetes eletrônicos e qualquer outro dispositivo 
que tenha um chip NFC. Disponível em: <https://goo.gl/bDOblq>. Acesso em: 25 mar. 2016.
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tecnologia de tela (TFT, amoled, LCD); ii) interação, que permite a comunicação 
com o dispositivo (teclado qwerty ou tela sensível ao toque – em inglês, touchscreen); 
trackball usado nos aparelhos Blackberry da RIM; e iii) conectividade, que possibilita 
estabelecer conexão (Wi-Fi, 3G/4G/5G, bluetooth e NFC).

Já outro dispositivo móvel que chamou atenção logo no seu lançamento foi 
o tablet PC, desenvolvido pela Microsoft em 2001, mas que teve sua populariza-
ção quando a Apple lançou o iPad em 2010, quando vendeu mais de 15 milhões 
de cópias logo no ano de seu lançamento. Esse aparelho tem uma tela um pouco 
maior que os smartphones e realiza todas as funções que um computador desktop 
costuma fazer, embora em proporções menores. Essas características permitem aos 
dispositivos móveis realizar a leitura de documentos em locais escuros ou com baixa 
claridade, observar e registrar imagens e vídeos em uma qualidade de resolução 
de tela de alta definição, diminuir a quantidade de periféricos em relação àqueles 
que costumam existir em um computador de mesa desktop e ter acesso a conteú-
do digital em locais externos utilizando a rede de dados móveis das operadoras, 
podendo baixar conteúdo apenas com um toque do aparelho de um documento 
que contenha informações que permitam ao aplicativo decodificá-las. 

Outros dispositivos móveis também podem ser utilizados para navegar na 
web e, assim, fazer acesso ao conteúdo que porventura a biblioteca possa dispo-
nibilizar para esse tipo de usuário. Os consoles de videogames, como o Nintendo 
Wii U5 ou o Sony Playstation PS Vita,6 também podem acessar a rede Wi-Fi para 
se conectar à internet e assistir a filmes, instalar leitores de código quick response 
(QR) e realidade aumentada (RA) e ouvir músicas. Desta forma, os bibliotecários 
podem oferecer tutoriais que ajudem o usuário da biblioteca a utilizar seus serviços. 

As bibliotecas estão passando na última década por um processo de transição, 
que tem como foco a disponibilização cada vez maior de coleções digitais (livros 
eletrônicos e audiolivros), fazendo com que o desenvolvimento de projetos que 
utilizem leitores de livros digitais (em inglês, e-book readers) seja visto como um 
diferencial para os usuários que podem comprar este tipo de dispositivo móvel. Neste 
sentido, o grande desafio das bibliotecas será o de realizar um estudo de usuário, 
que permita escolher a comunidade de indivíduos que poderá experimentar este 
serviço, explorando ao máximo todos os recursos que ele oferece. 

Além disso, para usuários que não possuem recursos, algumas bibliotecas já 
estão realizando o empréstimo desses dispositivos em seu próprio espaço, permi-
tindo com isso desenvolver projetos de letramento digital. No Brasil, a biblioteca 
de São Paulo, no Carandiru, possui este equipamento, de modo a permitir que 

5. Disponível em: <https://youtu.be/q0PxX931wKA>. Acesso em: 24 jan. 2016.
6. Disponível em: <https://goo.gl/LJkTqE>. Acesso em: 24 jan. 2016.
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os usuários leiam conteúdo previamente carregado em sua memória. Dispositivos 
como o Kindle7 da Amazon, o Kobo,8 vendido pela Livraria Cultura, e o Lev,9 pela 
Livraria Saraiva no Brasil, além de possuírem uma capacidade de memória elevada, 
também têm um navegador de internet que funciona por meio de uma rede Wi-Fi. 
A diferença entre os leitores de livro digital e os tablets está na tecnologia e-ink,10 
que está presente na tela e proporciona uma leitura mais agradável, já que possui 
pigmentos brancos e pretos que juntos formam uma pigmentação com tons de 
cinza, permitindo conceber a imagem do texto magneticamente. 

Mais recentemente, esses dispositivos incorporaram também a iluminação 
embutida, permitindo que os leitores possam ler suas obras em ambientes de baixa 
luminosidade, algo que anteriormente os diferenciava dos tablets.

No âmbito das bibliotecas, é possível oferecer uma grande variedade de servi-
ços móveis, como: leitura de e-books; acesso a catálogos online public access catalog 
(Opac); coleções voltadas para o uso em dispositivos móveis que incluem audio-
livros, e-books, filmes, cursos de línguas e outros materiais multimídia; formação 
de usuários por meio de recursos próprios para dispositivos móveis; e serviços de 
referência virtual usando SMS, chat e e-mail. 

Na seção 2, a seguir, apresenta-se um panorama do mercado da web móvel 
no Brasil, analisando-se sua evolução, a situação das vendas e as ameaças e opor-
tunidades decorrentes de sua adoção pelas empresas que desenvolvem e vendem 
sistemas para bibliotecas no Brasil.

2 O MERCADO DA WEB MÓVEL NO BRASIL

O conceito de web móvel trata do acesso da world wide web por dispositivos móveis, 
como tablets, smartphones, iPod touch e outros, que permitam ao usuário navegar 
pela internet e instalar aplicativos por meio das lojas virtuais Play Store (Android), 
Apple Store (iOS) ou Windows Marketplace (Windows Phone) (Kroski, 2008).

Tendo em vista os benefícios, a web móvel permite, por meio de dispositivos 
com telas pequenas, ao usuário: estar constantemente conectado, independente-
mente da localização; saber qual sua localização por meio do GPS; acesso ilimitado à 
internet via Wi-Fi, ou via rede de conexão 3G/4G, até durar o seu pacote de dados 
de assinatura com a operadora de telecomunicação; criar conteúdo, tais como tirar 
fotos, filmar e compartilhar vídeos; e fazer comentários e posts em redes sociais e 
blogs (Kroski, 2008; Arroyo-Vázquez, 2012).

7. Kindle. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/kindle>. Acesso em: 25 mar. 2016.
8. Kobo. Disponível em: <www.livrariacultura.com.br/c/kobo>. Acesso em: 25 mar. 2016.
9. Lev. Disponível em: <www.saraiva.com.br/lev>. Acesso em: 25 mar. 2016.
10. Disponível em: <https://goo.gl/ly54fC>. Acesso em: 26 jan. 2016.
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A evolução dos smartphones no Brasil tem possibilitado que eles sejam lançados 
com recursos mais avançados no nosso mercado pouco tempo após o lançamento 
no exterior. As estatísticas sobre o mercado de smartphones no mundo indicava, no 
início de 2015, que o Brasil era o sexto maior mercado mundial, com 38,8 milhões 
de aparelhos; a liderança estava com a China, com 436,1 milhões de aparelhos 
vendidos, seguida por Estados Unidos (143,9 milhões), Índia (76 milhões), Japão 
(40,5 milhões) e Rússia (35,8 milhões). Esse estudo desenvolvido pela eMarketer 
(2015) projetava que em 2016 mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo terão 
um smartphone. 

No estudo promovido pela empresa eMarketer (2015), a América Latina 
já chega a 396 milhões de usuários de smartphones; somente o Brasil e o México 
respondem por quase 100 milhões de aparelhos que usam a internet especialmente 
para se conectar às redes sociais. Outro estudo da empresa Nielsen (2015) indicava 
que o total de pessoas que utilizam a internet por meio de smartphone chegou a 
68,4 milhões no primeiro trimestre de 2015, sendo que 40 milhões dos internau-
tas móveis consomem conteúdos de notícias pelos aparelhos e as mulheres são a 
maioria destes usuários. 

Embora os números de vendas do mercado de smartphones no Brasil fossem 
bem significativos, Ferrari (2015a) observou que a crise econômica brasileira não 
poupou este mercado, registrando uma queda de 12% no segundo semestre de 
2015. As razões deste decréscimo apontam para a alta do dólar, o poder de con-
sumo que diminuiu e o índice de confiança na economia, que chegou ao menor 
nível nos últimos anos. 

Ferrari (2015b) ressalta que a consultoria IDC11 divulgou que as vendas de 
tablets recuaram 20% nesse período, em virtude da alta do dólar e da diminuição de 
crédito na economia. A pesquisa destacava inclusive que os brasileiros compraram 
tablets que custavam menos de R$ 500,00, o que sugeria que os mais caros, que 
são da linha Apple, eram minoria. Os dados desta pesquisa revelavam que o bra-
sileiro gosta de smartphones de tela grande, chamados phablet, cuja característica é 
possuir tela com mais de cinco polegadas. Para realizar tarefas típicas como leitura, 
assistir a filmes e jogar games, estes aparelhos costumam suprir as necessidades de 
seus usuários.

Além dessas questões relativas à crise financeira, pode-se ressaltar também 
a ameaça relativa a questões de segurança que envolve o uso de aplicativos para 
dispositivos móveis pelos usuários de bibliotecas. Apesar de as bibliotecas serem 
instituições sem fins lucrativos, em que não existem operações financeiras por 
detrás das informações geradas nos aplicativos desenvolvidos para elas, é preciso 

11. IDC Research Inc. Disponível em: <https://goo.gl/q6Jza8>. Acesso em: 25 mar. 2016.
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alertar os usuários de que as lojas virtuais onde são descarregadas estas aplicações 
estão repletas de códigos maliciosos e, assim, é importante, segundo Damato 
(2015), não guardar dados que possam ser utilizados pelos hackers na hora de 
interagir com os usuários; para isso, vale até instalar antivírus para detecção e 
bloqueio de vírus, mantendo as plataformas limpas. Contudo, em termos de 
oportunidades para se aproximar do usuário que possui este tipo de equipamento 
e dar acesso à informação, empresas nacionais que desenvolvem sistemas para 
bibliotecas, como o Sophia12 e o Pergamum,13 já oferecem versões móveis de seus 
sistemas que permitem aos usuários realizar, entre outras operações, pesquisas no 
catálogo Opac, reservar obras e renovar exemplares que foram solicitados para 
empréstimo, ver informações sobre as últimas aquisições e dados das bibliotecas 
que compõem o sistema, além de disponibilizarem, no caso do Pergamum, o 
código QR para ter acesso ao link da obra, poupando assim o tempo do usuário. 
E, assim, várias bibliotecas universitárias nacionais, como a Universidade Federal 
de Pernanmbuco (UFPE)14 e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),15 
já disponibilizam versões de seus catálogos Opac formatadas para dispositivos 
móveis, conforme a figura 1. 

FIGURA 1
Telas dos aplicativos para dispositivos móveis nos sistemas Pergamum e Sophia

Elaboração do autor.

A fim de destacar os conceitos e as aplicações presentes na tecnologia dos 
códigos QR, a seção 3 irá apresentá-los.

12. Sophia Biblioteca. Disponível em: <https://goo.gl/cM5uzT>. Acesso em: 25 mar. 2016.
13. Sistema Pergamum. Disponível em: <https://goo.gl/RWUT84>. Acesso em: 25 mar. 2016.
14. Disponível em: <https://goo.gl/N7wTZo>. Acesso em: 12 fev. 2016.
15. Disponível em: <https://goo.gl/lqQqeN>. Acesso em: 12 fev. 2016.
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3 CÓDIGOS QR: BIDIMENSIONAIS

O surgimento dos dispositivos móveis fez com que houvesse também nas biblio-
tecas uma necessidade de adaptar os serviços, de modo a observar as possibili-
dades de utilizar os recursos presentes em smartphones e tablets, aumentando a 
velocidade de acesso à informação. Com a câmera incorporada a estes aparelhos, 
é possível fazer a leitura de qualquer tipo de código, seja ele código de barras, 
seja ele código bidimensional. 

Os códigos bidimensionais – em especial, os códigos QR – possibilitam 
armazenar diversas informações digitais em seu conteúdo, fazendo com que o bi-
bliotecário possa apresentar conteúdo extra aos usuários, permitindo, entre outras 
atividades, promover os serviços da biblioteca, divulgar novidades bibliográficas 
e realizar empréstimo on-line de livro etc. (Walsh, 2010; Porter e King, 2011).  
A figura 2 apresenta as características de um código QR.

FIGURA 2
Código QR: características

Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Para tal finalidade, além de gerar o código QR em um site, o bibliotecário 
deve possuir um dispositivo móvel que tenha câmera, um aplicativo instalado que 
possibilite a leitura e a decodificação do código QR e o acesso à internet, para, 
caso seja necessário, revelar um conteúdo que está disponibilizado em um link de 
internet ou em forma de texto no próprio aparelho. A figura 3 apresenta o fun-
cionamento de um código QR em um dispositivo móvel.

Os códigos QR foram criados pela empresa japonesa Denso Wave em 
1996. De acordo com Pulliam e Landry (2011), vários fatores são responsáveis 
pela popularidade deste tipo de código bidimensional: i) são dinâmicos, pois 
possibilitam abrir links para sites da biblioteca; ii) são gerados gratuitamente 
em diversos sites na web; iii) independentemente da região onde são criados, 
eles seguem o padrão International Organization for Standardization (Isso); 
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iv) são bem projetados, pois, mesmo com erros de impressão, conseguem 
recuperar a informação contida em seu interior; e v) são enriquecidos, pois 
apresentarem uma grande variedade de conteúdo. Em suma, o código QR 
diminui o tempo de descoberta de conteúdo extra se porventura o usuário 
quiser saber algo mais sobre determinado assunto, permitindo interagir com 
material bibliográfico presente no acervo. 

FIGURA 3
Esquema de funcionamento do código QR

Elaboração do autor.

Nas bibliotecas, o código QR pode ser usado: i) vinculado a recursos eletrô-
nicos (e-books, audiolivros etc.); ii) em links para vídeos instrutivos; iii) ligado a 
um site que seja útil para determinada pesquisa, com informações complementares; 
iv) contendo dados de contato; e v) como uma maneira de armazenar informações 
para referência futura.

Para tanto, o quadro 1 mostra uma lista contendo alguns exemplos de apli-
cativos que fazem a leitura e a decodificação de código QR.

QUADRO 1
Aplicativos leitores de código QR

Aplicativos Plataforma Custo

Barcode Scanner Android e Blackberry Gratuito

Beetag Android e iOS Gratuita

I-nigma Android, iOS, Windows Phone e Blackberry Gratuito

NeoReader iOS, Android, Windows Phone e Blackberry Gratuito

Tapmedia QR Code iOS, Android, Windows Phone e Blackberry Gratuito

Fonte:  Barcode Scanner – disponível em: <https://goo.gl/8tQpc1> –, Beetag – disponível em: <https://goo.gl/TH2wRr> –, 
I-nigma – disponível em: <https://goo.gl/qnzX1r> –, Neoreader – disponível em: <https://goo.gl/0vrVLl> – e Tapmedia 
QR Reader – disponível em: <https://goo.gl/v9cy5z>.  Acessos em: 22 jan. 2016.

Elaboração do autor.
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No Brasil, exemplos de projetos que envolvem o uso do código QR em 
bibliotecas podem ser observados, como o caso de Gonçalves e Cunha (2014), 
que desenvolveram um projeto de incentivo à leitura usando o código QR em 
cinquenta obras que estão em domínio público, para verificar o conhecimento 
desta tecnologia junto à população da cidade de São João da Boa Vista, no inte-
rior do estado de São Paulo. Para isso, foram criados cartazes em formato A3 e, 
também, marcadores de página que possuíam o código QR da obra referenciada, 
e observava-se o conhecimento desta tecnologia pelos transeuntes. 

Alguns exemplos de bibliotecas dos Estados Unidos que utilizam o código 
QR serão detalhados a seguir. A biblioteca do Condado de Contra Costa,16 em 
parceria com uma empresa de ônibus local, está usando o código QR para permitir 
aos usuários que lerem o cartaz da biblioteca na parada ou no interior do ônibus 
acessar o site da biblioteca e baixar audiolivros ou e-books gratuitamente durante 
a viagem. A biblioteca comunitária de Half Hollow Hills,17 em Nova Iorque, 
promove a leitura de resumos de livros por meio de arquivos de áudio, que são 
acessados por códigos QR que estão no site da biblioteca. O sítio web responsivo – 
apropriado para qualquer tipo de dispositivo móvel – da biblioteca da San Diego 
State University18 oferece em sua lista de contatos um código QR onde é possível 
ter acesso ao cartão virtual (em inglês, vcard) de cada um dos funcionários, con-
tendo nome completo, telefone, e-mail, URL da página do funcionário e endereço.  
A biblioteca universitária do Lafayette College,19 em 7 de setembro de 2010, usou 
o código QR para interagir com seus usuários em um jogo de Carmen San Diego, 
de modo a encontrar uma espada que fazia parte da coleção especial que estava 
escondida (Porter e King, 2011).

Souza, Torres e Amaral (2011) ressaltam que se constitui, pois, um desafio 
urgente o incentivo à maximização do uso dos aparelhos celulares para além da 
função de telefonemas, priorizando sua utilização como ferramenta para acesso a 
conteúdo web, contribuindo, assim, para a inclusão social e digital. 

Esses autores concluíram que, dessa maneira, o telefone celular viria a se 
constituir em mais uma ferramenta de apoio a projetos de inserção educacional de 
estudantes, inclusive aqueles de menor poder aquisitivo, e ao uso efetivo em sistemas 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica – por exemplo, os ligados aos 
setores agrícola, saúde e social –, como meio de comunicação para disseminar e 
transferir informações, conhecimentos e tecnologias. Entretanto, são necessárias, 
ainda, políticas públicas que visem à diminuição das dificuldades e à superação 
de barreiras e que contribuam diretamente para a comunicação, a alfabetização, a 

16. Disponível em: <https://goo.gl/8dAIXD>. Acesso em: 24 jan. 2016.
17. Disponível em: <https://goo.gl/hXp09M>. Acesso em: 24 jan. 2016. 
18. Disponível em: <https://goo.gl/j3rIKv>. Acesso em: 24 jan. 2016. 
19. Disponível em: <https://goo.gl/xN24K4>. Acesso em: 24 jan. 2016.
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aprendizagem informal e o acesso a espaços colaborativos de produção e criação 
de conteúdo na web. 

Nesse sentido, em termos de desafios, é importante que os bibliotecários 
fiquem atentos para ajudar os usuários na instalação do aplicativo leitor de código 
QR em seu dispositivo móvel, de modo a potencializar todo o trabalho gasto para 
preparar o conteúdo a ser disponibilizado por meio do código QR. Além disso, 
faz-se necessário observar as conexões Wi-Fi ou 3G que possibilitem ao usuário 
ter acesso aos dados. Na seção 4, a seguir, serão abordados conceitos e aplicações 
sobre a tecnologia da realidade aumentada.

4 REALIDADE AUMENTADA EM BIBLIOTECAS

A tecnologia da realidade aumentada envolve o processo que torna possível ao 
usuário mediar e melhorar suas experiências com o mundo físico, trazendo re-
cursos virtuais adicionais, por meio da câmera de um dispositivo móvel, que são 
decodificados e apresentados na tela de smartphone, tablet, notebook, ou ainda de 
um console de videogame. Além disso, a realidade aumentada é uma tecnologia 
que permite sobrepor imagens físicas com vídeos, apresentar botões de acesso a 
conteúdo e, também, visualizar imagens em 3D que ajudam o usuário de disposi-
tivos móveis a entender melhor determinados contextos (Barnes e Brammer, 2013; 
Berrish, Jambhekar e Yue, 2013; Zak, 2014).

Assim como muitas tecnologias que surgiram recentemente, o desenvolvimento 
da realidade aumentada tem sua interdisciplinaridade proposta por profissionais 
dos ramos da ciência da computação, da psicologia e da filosofia; porém, só agora 
o campo da ciência da informação tem despertado interesse. Ao incorporar tec-
nologias, como GPS, códigos QR e realidade virtual, raramente estes tópicos são 
discutidos na literatura como realidade aumentada. Áreas que são chave na literatura 
voltada para a biblioteconomia e a ciência da informação – por exemplo, a gestão 
da informação, o comportamento em informação, a arquitetura da informação e a 
competência informacional – podem desenvolver e explorar conceitos da realidade 
aumentada (Zak, 2014).

Diversos aplicativos podem ser encontrados na internet; estes aplicativos possi-
bilitam ao bibliotecário tanto o desenvolvimento de aplicações quanto a navegação 
de conteúdo baseado na realidade aumentada. Embora seja possível desenvolver 
aplicações somente utilizando estes aplicativos, é possível encontrar exemplos de 
bibliotecas que as desenvolveram usando outros recursos, como vídeos, imagens e 
arquivos de áudio, que são criados à parte usando ferramentas próprias para edição 
em computadores desktop, como o Adobe Photoshop,20 para edição de imagens, e o 

20. Disponível em: <https://goo.gl/iAv6bc>. Acesso em: 22 jan. 2016.
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Microsoft Windows Movie Maker,21 para edição de vídeos. Além disso, já é possível 
encontrar aplicativos gratuitos e pagos nas plataformas Android, iOS e Windows 
Phone, que permitem ao usuário de dispositivos móveis editar e gravar imagens 
e fotos, como o Adobe Premiere Clip22 (Android e iOS – gratuito), o Magisto23 
(Android e iOS – gratuito), o WeeVideo24 (Android e iOS – gratuito), o Lumify25 
(iOS – gratuito) e o VidTrim Pro26 (Android – pago) (Corpuz, 2015). Ressalta-
-se que, embora algumas aplicações tenham relativo sucesso entre os usuários, a 
dependência da biblioteca em torno de uma plataforma pode sugerir problemas, 
devido às empresas que são proprietárias costumarem passar de propriedade para 
outras maiores, que as compram para incorporar as patentes e as tecnologias que 
foram desenvolvidas. O quadro 2 apresenta alguns exemplos de aplicativos.

QUADRO 2
Aplicativos para desenvolvimento e navegação em realidade aumentada

Aplicativos Plataforma Custo Origem Atual proprietário

Aurasma Android e iOS Gratuita Reino Unido Dual HQ

Junaio iOS  – Alemã Apple Inc.

Layar Android e iOS Pago Holandesa Blippar Group

Blippar
Android, iOS e Windo-
ws Phone

Pago Reino Unido Blippar Group

Google Goggles Android e iOS Gratuito Americana Google

Field Trip Android e iOS Gratuito Americana Google

Wikitude Android e iOS Gratuito Austríaca Wikitude GmbH

Fonte:  Aurasma – disponível em: <http://www.aurasma.com> –, Junaio – disponível em: <http://www.junaio.com> –, Layar  
– disponível em: <https://www.layar.com/> –, Blippar – disponível em: <https://blippar.com/en/> –, Google Goggles  
– disponível em: <https://goo.gl/vygsHn> –, Field Trip – disponível em: <http://www.fieldtripper.com/> – e Wikitude  – 
disponível em: <http://www.wikitude.com/>.  Acessos em: 22 jan. 2016.

Elaboração do autor.

É possível analisar que as bibliotecas incluam informações em aplicativos como 
o Field Trip, que utiliza GPS, acelerômetro e realidade aumentada para oferecer 
aos usuários fotos e textos no momento em que estiverem caminhando com seus 
dispositivos móveis pelo espaço físico da biblioteca.

Ao se conceber os benefícios na utilização da realidade aumentada em bi-
bliotecas e unidades de informação em geral, pode-se avaliar o desafio que estes 
espaços informacionais estão enfrentando para dialogar com os novos usuários 
das gerações x, y e z, em que a incorporação da tecnologia se torna mais evidente, 

21. Uma lista contendo outros softwares para edição de vídeos pode ser encontrada em Furtado (2014).
22. Disponível em: <https://goo.gl/wu1BwV>. Acesso em: 22 jan. 2016.
23. Disponível em: <http://www.magisto.com/>. Acesso em: 22 jan. 2016.
24. Disponível em: <https://www.wevideo.com/>. Acesso em: 22 jan. 2016.
25. Disponível em: <https://goo.gl/8Fw6wR>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
26. Disponível em: <https://goo.gl/kgQbzU>. Acesso em: 22 jan. 2016.
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fazendo com que a tecnologia da realidade virtual possibilite o entretenimento e 
a disponibilização de conteúdos extras para os usuários ávidos por melhorar seus 
conhecimentos (Massis, 2015).

As pesquisas que envolvem a aplicação da realidade aumentada na educação 
têm ressaltado os benefícios potenciais da melhoria do ensino e da aprendizagem 
formal e informal, considerando as vantagens oferecidas pela aprendizagem cons-
trutivista, na qual os estudantes aprendem na prática aquilo que antes se via em 
imagens em 2D e que agora pode ser visualizado em 3D e até 4D (Green, Lea e 
Mcnair, 2014). Neste contexto, é possível vislumbrar aplicativos como o Anatomy 
4D, que permitem que as bibliotecas de faculdades que oferecem cursos de me-
dicina acrescentem este recurso de ensino em seu espaço e, assim, permitam aos 
estudantes visualizar detalhes do corpo humano, com a ajuda das câmeras presentes 
nos dispositivos móveis (Minock, 2014).

No que concerne a exemplos de aplicação da realidade aumentada em bibliotecas, 
Berrish, Jambhekar e Yue (2013) desenvolveram, em uma biblioteca universitária do 
Texas nos Estados Unidos, uma aplicação para um tour virtual utilizando a realidade 
aumentada, de modo a tornar a experiência do usuário mais dinâmica, incorporando 
vídeos e imagens que possibilitassem ao usuário da biblioteca conhecer recursos dis-
poníveis usando ainda o código QR para apresentar esse conteúdo. Assim, Berrish, 
Jambhekar e Yue (2013) criaram ícones que, ao serem decodificados pela aplicação 
de realidade aumentada Junaio,27 que utiliza a câmera smartphone, apresentavam os 
seguintes serviços: i) vídeo de boas-vindas, gravado com a presença de um represen-
tante da gestão da biblioteca; ii) vídeo curto, que ensina como se dá o empréstimo 
de livros; iii) vídeo que mostra onde na biblioteca é feita a devolução dos exemplares 
emprestados aos usuários; iv) arquivo em texto que traz os códigos de identificação do 
catálogo da biblioteca; v) vídeo ensinando ao usuário como realizar a reserva física e 
virtual de um título; e vi) código QR que dava acesso ao link do site da biblioteca, onde 
o usuário pode renovar o empréstimo de livros e outras mídias presentes no acervo. 

Vale ressaltar que o aplicativo Junaio, que era de propriedade de uma em-
presa alemã, foi comprado pela empresa americana Apple, em maio de 2015.  
Na biblioteca pública de Los Angeles, nos Estados Unidos, um projeto criado 
por um professor de jornalismo desenvolveu uma aplicação em que os usuários 
tinham uma experiência utilizando os dispositivos móveis para aprender mais sobre 
determinada obra de um artista, contando as histórias por meio de filmes, fotos e 
textos (Boyadjian, 2014). No Brasil, pode-se observar o exemplo do emprego das 
tecnologias de realidade aumentada e do código QR na biblioteca Paulo Freire da 
Rede Salesiana de Escolas, em Petrolina-PE, e na biblioteca de Crato-CE.28 

27. Disponível em: <http://www.junaio.com>. Acesso em: 22 jan. 2016.
28. Disponível em: <https://youtu.be/gFSgPvrkMjM>. Acesso em: 14 fev. 2016.
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Embora a tecnologia da realidade aumentada traga um diferencial em termos 
de conteúdo extra para as bibliotecas, ela apresenta algumas dificuldades, pois al-
guns relatos de experiência indicaram que, ao se utilizar por demasia os aparelhos, 
é necessário que a biblioteca disponibilize um link de internet que seja veloz o 
suficiente para poder dar acesso ao conteúdo, e, também, quanto mais se utiliza a 
câmera, mais rápido a bateria consome a carga do aparelho. Uma solução para estes 
problemas seria limitar o tempo de apresentação de cada conteúdo, com vídeos de, 
no máximo, alguns segundos e fotos que sejam de pequeno tamanho, para evitar 
o download de arquivos grandes, permitindo que o caminhar pela biblioteca se 
faça de forma mais rápida. Quanto à diminuição da bateria, é interessante que a 
biblioteca disponibilize armários com chave, onde os usuários possam deixar seus 
dispositivos carregando na tomada de maneira segura – semelhante aos que alguns 
shoppings estão oferecendo para seus usuários –, enquanto eles podem ir fazendo 
alguma leitura. A seção 5 trata de considerações acerca do desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis em bibliotecas.

5 APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM BIBLIOTECAS

Ao iniciar um novo projeto para o desenvolvimento de um site para a biblioteca, é 
preciso ter em mente quais aspectos deverão ser analisados para que os usuários da 
web móvel possam acessar os serviços e os produtos oferecidos por ela, sem avaliar 
o tamanho de tela onde este ambiente será visualizado. Estes aspectos passam 
pelo seguinte questionamento: qual(is) ferramenta(s) será(ão) utilizada(s) para o 
desenvolvimento do site móvel? Depende da expertise do bibliotecário, alguns sites, 
como Wirenode.com, Adobe Phonegap.com, Xtgem.com, MIT App Inventor,29 
oferecem uma interface para o desenvolvimento sem o conhecimento prévio de 
programação para a web e, em alguns casos, de forma gratuita. 

Contudo, antes de iniciar o projeto de desenvolvimento do site móvel para 
a biblioteca, o bibliotecário, junto com a equipe de analistas de sistemas, deve 
planejar e definir que conteúdo deverá ser convertido para o padrão móvel. Para 
efetivamente planejar um sítio web móvel para a biblioteca, os bibliotecários 
precisam estar cientes dos diferentes componentes que compõem o sítio web para 
criar uma estratégia e fazer com que haja compatibilidade com o padrão suportado 
pelos dispositivos móveis (Bridges, Rempel e Griggs, 2010).

Nesse sentido, muitas bibliotecas estão colocando como componentes do 
sítio web: 

• pesquisa no catálogo Opac formatado para dispositivos móveis (em 
inglês, mobile Opac); 

29. Disponível em: <http://appinventor.mit.edu/explore>. Acesso em: 28 jan. 2016.
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• horário de funcionamento da biblioteca de suas filiais; 

• endereço de cada uma delas, de preferência geolocalizado no mapa para 
facilitar aqueles que possuem aparelho com GPS; 

• número do telefone; 

• e-mail; 

• notícias e eventos sobre a biblioteca; 

• disponibilidade dos serviços oferecidos pela biblioteca, contemplando, 
neste caso, reservas nas salas de estudo em grupo e no laboratório de 
informática, podendo usar para isso o aplicativo Google Calendário; 

• link para os perfis criados pela biblioteca para as principais redes sociais 
(Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest); e

• acesso aos recursos eletrônicos (biblioteca digital, repositório institucional 
e coleção de e-books); todos eles integrados por meio de uma ferramenta 
de descoberta (Murray, 2010; Kim, 2013).

No Brasil, é possível citar como exemplo desse tipo de aplicação o aplicativo 
desenvolvido para o Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP), 
que disponibiliza a geolocalização da biblioteca, a consulta de exemplares no acervo, 
a reserva e a renovação de títulos, a leitura do código de barras, entre outras funções 
(USP, 2015). A figura 4 apresenta algumas telas deste aplicativo.

FIGURA 4
Aplicativo do Sistema de Bibliotecas da USP

Fonte: USP (2015). 
Elaboração do autor.
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Na etapa seguinte, avaliando as melhores práticas abordadas pelo consórcio 
W3C, o grupo gestor da biblioteca deve definir entre três possibilidades: i) se os 
usuários não fazem acesso à internet por meio de dispositivos móveis, pode-se 
optar por não fazer nada, tendo assim um custo zero; ii) usar uma ferramenta de 
conversão do site para o padrão móvel; por exemplo, o mofuse.com ou o mobify.
me; e iii) partir para um desenvolvimento próprio, no qual a estrutura de colabo-
radores permite realizar esta tarefa (Wilson e Mccarthy, 2010).

Seguindo no contexto do desenvolvimento de um aplicativo, outros ques-
tionamentos precisam ser definidos. 

1) Para qual plataforma será desenvolvido o site da biblioteca? Neste caso, 
deve-se definir se irá atender à plataforma Android, iOS e Windows 
Mobile, especificamente, ou se irá fazer algo que contemple a distribuição 
em cada uma destas lojas virtuais, pois cada uma delas tem uma maneira 
de comercialização própria. 

2) A biblioteca, ou a instituição da qual ela faz parte, possui em seu cor-
po colaboradores (bibliotecários ou analistas de sistema) que estejam 
habilitados para o desenvolvimento para o padrão web móvel? Devido 
à exigência de conhecimentos de programação, é preciso selecionar 
algum colaborador que tenha habilidades e competências para o de-
senvolvimento em plataformas para dispositivos móveis, ou saber se 
deverá terceirizar este serviço junto a uma empresa que ofereça aos 
clientes essa possibilidade. 

3) O sítio web será responsivo ou nativo? Ao desenvolver uma aplicação 
voltada para a web, muitas vezes o programador limita ações a deter-
minado tipo de navegador ou tamanho de tela. Este comportamento 
faz com que constantemente o conteúdo de um sítio web se torne 
algo difícil de se visualizar em determinados dispositivos móveis. 
Desta forma, a biblioteca deve observar se o sítio web será responsivo 
(adaptável) ou nativo. 

Um sítio web responsivo é aquele em que a página web é naturalmente ajustada 
para o dispositivo na qual está sendo apresentada, diferente de uma aplicação nativa 
em que a página web será apresentada de acordo com as características da plataforma 
que está sendo visualizada. Assim, as bibliotecas devem pensar na evolução de seu 
sítio web, a fim de garantir que ele seja adaptável e agradável, de maneira a não 
abrir mão da usabilidade para os usuários de dispositivos móveis (França, 2015). 
A figura 5 apresenta o comportamento de um sítio web responsivo ou adaptável; 
neste exemplo, o conteúdo se ajusta ao dispositivo, seja ele um computador ou 
notebook, seja ele um tablet ou smartphone (Shelton, 2015).



O Uso de Tecnologias Móveis em Bibliotecas  | 295

FIGURA 5
Comportamento de um sítio web responsivo ou adaptável

Fonte: Shelton (2015).

De maneira geral, algumas pautas devem ser analisadas para o desenho de 
sítio web para bibliotecas.

1) Diversidade de dispositivos e fragmentação do mercado: desenhar uma 
página web de modo que ela possa ser visualizada por distintos disposi-
tivos e plataformas examinando as principais características presentes. 

2) Telas pequenas: requerem que sejam evitados elementos que exijam a 
rolagem vertical e horizontal para poder visualizá-los, como imagens 
grandes e textos compridos, bem como que se necessite aumentar ou 
diminuir o contraste da tela para enxergar melhor. 

3) Limitações de entrada de dados: o uso de URL curtas ou compactadas 
melhora a experiência de navegação do usuário, evitando ao máximo a 
digitação de palavras. 

4) Formatos suportados: devem-se evitar formatos que não sejam suportados 
por determinado dispositivo que possam gerar incompatibilidade e até erros. 

5) Menor largura de banda e custo de conexão: deve-se desenhar páginas 
simples que evitem elementos que demorem a carregar quando a internet 
exige o uso de conexões 3G, 4G ou até Wi-Fi, que sejam lentas de ma-
neira a criar uma estrutura lógica de navegação e teclas de acesso rápido 
aos menus e, por último, que contemplem a atualização automática do 
aplicativo na loja virtual sem que o usuário seja perguntado. 
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6) Capacidade de memória: avaliar o tamanho da página para valorizar o 
uso de memória cache presente no dispositivo. 

7) Situação da mobilidade do usuário: deve-se pensar que os serviços e a 
informação disponibilizados pelo aplicativo são relevantes para o usuário, 
sempre avaliando a situação da mobilidade deste para facilitar a navegação 
(Arroyo-Vázquez, 2012).

Outro fator a ser considerado no desenvolvimento de aplicativos para dispo-
sitivos móveis em empresas públicas brasileiras é a avaliação do sítio web conside-
rando o modelo Acessibilidade em Governo Eletrônico (Modelo eMAG), apesar 
de o modelo não fazer menção específica aos dispositivos móveis, ele considera as 
etapas necessárias para o desenvolvimento de um sítio web acessível, além de ressaltar 
elementos padronizados de acessibilidade digital no governo federal (eMAG Brasil, 
2014). O Departamento de Governo Eletrônico (DGE) do Brasil inclusive elaborou 
uma cartilha, considerando como orientação para o desenvolvimento web as quatro 
diretrizes: i) páginas leves que tenham tamanho de até 50 Kb, somados código, 
conteúdo e imagens; ii) separação da forma e do conteúdo, usando folhas de estilo 
(CCS – em inglês, cascading style sheets):30 iii) páginas em conformidade com os 
padrões web; e iv) páginas independentes de navegador e plataforma (Brasil, 2010). 
Esta última diretriz contempla aspectos voltados para o uso de páginas web para 
dispositivos móveis no DGE do Brasil e, assim, possibilita que aquelas páginas que 
seguirem este padrão possam ser apresentadas em qualquer tipo de dispositivo móvel.

Para reforçar essa questão de usabilidade em dispositivos móveis, Santana et 
al. (2012) destacam que é importante citar alguns fatores necessários a um aplica-
tivo móvel, para que este tenha uma boa usabilidade: i) reduzir a quantidade de 
conteúdo, que está de acordo com a primeira diretriz mencionada na cartilha do 
DGE; ii) ter arquitetura específica para informação, que permita a navegação sim-
plificada e o conteúdo objetivo; iii) apresentar a navegação de forma diferente, em 
que a navegação e a busca estejam no topo da página; iv) minimizar a necessidade 
de entrada de textos, pois esta atividade se torna difícil em teclados minimizados 
existentes em smartphones e tablets; e v) necessidade de mais de uma versão; devido 
à variedade de tamanhos de telas, é interessante criar uma versão que possa ser 
acessada por qualquer tipo de dispositivo.

Por fim, recomenda-se que a biblioteca mantenha sempre versões atualiza-
das nas lojas virtuais, de modo a contemplar a mudança de versão e os erros que 
costumam ocorrer com o lançamento de uma nova versão de sistema operacional 
para determinada plataforma.

30. O cascading style sheets (CSS) é uma folha de estilo composta por camadas e utilizada para definir a apresentação 
(aparência) em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (XML, HTML e 
XHTML). Disponível em: <https://goo.gl/wXBiA3>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias móveis apresentadas ao longo deste capítulo possuem como di-
ferencial para as bibliotecas a possibilidade de criar um espaço de aprendizagem 
que permite gerar mobilidade, espontaneidade e independência aos usuários que 
estão interessados por consumir conteúdo. Deve-se ainda avaliar que estes espaços 
informacionais estão em uma transição que requer mudar o foco de atenção; ao 
priorizar-se o usuário, novas formas de interação devem ser analisadas, de modo 
a aproveitar os recursos oferecidos pelas tecnologias móveis.

Assim, este capítulo se propôs a apresentar como estão sendo utilizadas as 
tecnologias móveis no âmbito das diversas tipologias de bibliotecas, observando 
o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, avaliando o mercado 
da web móvel no Brasil e, também, expondo detalhes de exemplos observados no 
uso do código QR e da realidade aumentada no espaço das bibliotecas. Espera-se 
que, com o conteúdo aqui apresentado, surjam novos exemplos de aplicações em 
bibliotecas brasileiras utilizando os recursos dos dispositivos móveis, permitindo-se 
aproveitar das vantagens que a mobilidade traz consigo. 

Vale ressaltar que o bibliotecário moderno deve desenvolver competências e 
habilidades que o ajudem a manusear estes dispositivos móveis, fazendo real uso de 
todos os seus recursos. Vale mencionar aqui, como traços pessoais, que o bibliotecário 
moderno deve ser adaptável, flexível e assertivo, permitindo-se enxergar as possibi-
lidades ou tomar lugar de outros usuários, de modo a desenvolver uma experiência 
rica para eles. O bibliotecário também deve ter iniciativa para conhecer a inovação 
presente em cada nova versão de aparelho lançado pela indústria, de modo que ele 
possa trabalhar em equipe e fazer com que o conteúdo a ser gerado traga benefícios 
para a biblioteca e o usuário.

Almeja-se ainda que as bibliotecas brasileiras, de todos os tipos, comecem 
o processo de adaptação ou desenvolvimento dos seus sítios web pensando na 
possibilidade futura destes usuários poderem acessar conteúdo via dispositivos 
móveis, incorporando em seus projetos sítios web responsivos que possibilitem a 
ampla adoção dos recursos informacionais, independentemente do aparelho ou 
da plataforma que o usuário estiver acessando.

Em termos de políticas públicas, as instituições que fazem parte do governo, 
seja ele federal, estadual ou municipal, podem pensar em estabelecer um modelo 
de aplicativo voltado para o uso em bibliotecas, que apresente o conteúdo aqui 
descrito, permitindo que o usuário possa consultar informações sobre a própria 
biblioteca, bem como sobre o seu acervo. Vale ressaltar o trabalho realizado pelo 
Ministério da Cultura (MinC), que desenvolveu uma plataforma para o Sistema 
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Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP),31 onde já existe um cadastro com cerca 
de 6.702 bibliotecas públicas geolocalizadas; porém, os gestores destas bibliotecas 
precisam atualizar as informações, de modo a trazer mais conteúdo e acesso a sítios 
web e ao catálogo Opac. Neste sentido, o Ministério da Educação (MEC) poderia 
elaborar uma plataforma semelhante à do SNBP, de maneira que as bibliotecas 
universitárias, ao realizarem sua avaliação periódica pelos avaliadores do MEC, 
incluíssem links com informações sobre elas.
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