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Resumo—Sistemas de anotação digital são usualmente 

desenvolvidos a partir de cenários parciais e requisitos 
arbitrários. Características acidentais e essenciais acabam 
misturadas em modelos não explícitos. Anotações e documentos 
são relacionados de maneira acidental de acordo com a tecnologia 
disponível, o que suporta o desenvolvimento de protótipos 
descartáveis, mas não atende requisitos não-funcionais como 
extensibilidade, robustez e interatividade. Neste trabalho, 
realizamos uma análise cuidadosa do conceito de anotação, com 
um levantamento de cenários de uso suportados por ferramentas 
de anotações digitais. A partir de uma proposta de classificação 
de sistemas de anotação, aplicada a sistemas existentes, requisitos 
essenciais foram derivados. A análise realizada e a classificação 
proposta podem ser aplicadas e estendidas a outros tipos de 
sistemas colaborativos.  

Palavras chave—Análise de requisitos; Classificação de 
sistemas; Modelagem conceitual; Sistemas colaborativos; 
Sistemas de anotação digital; Texto eletrônico. 
 

I. INTRODUÇÃO 

Com a ampla disseminação de documentos e conteúdos 

disponibilizados no meio digital, popularizam-se também os 
sistemas com o objetivo de permitir a criação de anotações 
nesse mesmo meio. No entanto, protótipos e sistemas de 
anotações são usualmente projetados de maneira acidental, 
sem conceituação essencial para reuso. Como consequência, as 
soluções misturam aspectos acidentais (ad hoc) com aspectos 
essenciais e, assim, esses sistemas tornam-se dependentes da 
tecnologia de editores, navegadores e tipos de documentos 
disponíveis. Portanto, a questão de pesquisa consiste em 
demonstrar os requisitos essenciais para um sistema de 
anotação digital. A hipótese que seguimos pretende 
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caracterizar a autonomia entre anotações e documentos por 
meio de recursos independentes, além de circunscrever os 
requisitos a recursos de acesso às anotações. 

Para permitir uma análise dos requisitos essenciais 
associados a sistemas de anotação digital, é preciso 
inicialmente compreender claramente esse conceito, que é 
apresentado na Seção II. Desses diferentes cenários de uso de 
anotação digital (Seção III), são extraídas as características 
desse tipo de sistema, as quais foram utilizadas para criar um 
sistema de classificação, o qual foi aplicado a sistemas 
existentes (Seção IV). Do conjunto dessas análises e com a 
aplicação de critérios para o reconhecimento de princípios 
fundamentais, derivamos um conjunto de requisitos essenciais 
para os sistemas de anotação digital. Contemplar tais 
requisitos permite o projeto de sistemas desse tipo com maior 
generalidade e robustez. 

II. CONCEITUALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO  

 
Com base nos estudos em anotações em papel, é possível 

isolar a definição do objeto anotação de qualquer interferência 
de acepção tecnológica, circunscrevendo-o e diferenciando-o 
de outras possíveis concepções, levando à seguinte definição. 

Anotação é subproduto da interação com o texto ou 
qualquer objeto passível de receber anotações. Anotações são 
feitas com intenções tácitas (estudos de Marshall, seção II.A) 
ou explícitas (estudos Manuscritos da Biblioteca Nacional, 
seção II.E). Entretanto, em ambas as intenções, as anotações 
dependem do contexto para ganhar significado (estudos da 
Microsoft Research, seção II.D). Anotação é resultado de 
atividades cognitivas e não automáticas, não decorrendo, 
portanto, de traduções entre linguagens (oral para escrita), 
como é o caso da prática de tomar notas. Anotações não são 
marcações semi-automáticas, como é caso das ontologias de 
meta-informação. 

Desta definição abstraímos dois aspectos transversais que 
relacionam o ato de criar de anotações e ao ato de editar 
documentos: 

Requisitos essenciais para  
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Autonomia das Anotações: anotações devem existir 

separadamente, tanto física como temporalmente, dos 
respectivos documentos. A eliminação de um documento não 
elimina suas anotações. 

Interdependência Anotação e Documento: autoria do 
documento deve poder utilizar as anotações como insumo. 
Entretanto, anotar deve continuar uma atividade diferente de 
editar. 

Passando ao termo “anotação digital”, o encontramos em 
diferentes áreas de pesquisa, como web semântica, bibliotecas 
digitais, interação homem-computador e trabalho colaborativo 
apoiado por computador. Portanto, é crítico definir o objeto de 
estudo não apenas conceitualmente, mas também quanto aos 
usos e aos suportes tecnológicos válidos para o problema de 
pesquisa proposto. Assim, definimos o conceito de anotação 
considerando, primeiramente, a pesquisa em fatores humanos; 
em segundo lugar, a evolução dos sistemas com suporte à 
anotação digital; e, por fim, os cenários de uso de anotação 
digital abordados pela literatura científica. 

Encontramos no W3C-Annotation Working Group [1] a 
seguinte definição: “em geral, uma anotação é definida como 
um objeto associado a qualquer outro objeto por meio de um 
relacionamento. O objeto anotação pode ser de qualquer tipo e 
o relacionamento também pode ser de qualquer tipo.” Esta 
definição é bastante genérica, o que se torna um problema, 
pois não permite distinguir a anotação de objetos tais como 
âncoras, links, mensagens de grupos de discussão, ou mesmo 
combinações como ocorre nos ambientes de chats. Desta 
forma, realizamos uma investigação de como as anotações, 
tanto na forma manuscrita como na forma digital, já foram 
concebidas. 

A. Anotação como Vestígio da Leitura 

O antropólogo Michel de Certeau interpreta a leitura como 
uma operação de caça, no qual cita o papel do anotador. 

“Com efeito, ler é peregrinar por um sistema 
imposto (o do texto, análogo à ordem construída de 
uma cidade ou de um supermercado). Se, portanto, o 
livro é um efeito (uma construção) do leitor, deve-se 
considerar a operação deste último como uma 
espécie de lectio, produção própria do leitor. Este 
não toma nem o lugar do autor nem um lugar de 
autor. Inventa nos textos outra coisa que não aquilo 
que era a intenção deles. Destaca-os de sua origem 
(perdida ou acessória). Combina os seus fragmentos 
e cria algo não-sabido no espaço organizado por sua 
capacidade de permitir uma pluralidade indefinida 
de significações.” [2, p.264] 

Assim, para de Certeau, o leitor ao anotar não realiza uma 
autoria e sim um emaranhado de interpretações, indagações, 
adendos e destaques. Por outro lado, as pesquisas etnográficas 
de Marshall defendem as anotações como um produto 
inteligível e investigável da leitura [3,4]. Para tanto, Marshall 
estudou anotações de estudantes em livros textos de uma 
biblioteca e, como não teve acesso aos estudantes, utilizou 

somente os produtos das anotações para classificá-las, tais 
como marcações para ênfase, referência, interpretações e 
associações. Estas anotações como vestígios de leitura 
apresentam intenções tácitas e de caráter idiossincrático, pois 
com o passar do tempo acabam por perder significado, mesmo 
para o autor das anotações. Portanto, para Marshall, o leitor 
não é autor do texto, mas autor de anotações. Esta conclusão 
concilia as concepções à primeira vista conflitantes de de 
Certeau e Marshall. 

B. Anotações para Tomar Notas 

A atividade de tomar nota foi extensivamente estudada pela 
área de psicologia educacional, que se concentrou em 
problemas de efetividade das anotações como um processo e 
como um produto [5,6]. Ladas sugere que a atividade de tomar 
notas deve ser orientada por meio de pistas dadas pelo 
professor, de modo a informar aos alunos acerca de quando e 
do que tomar notas [7]. Kiewra et al. estudaram técnicas e 
impactos no aprendizado em três cenários de tomada de notas 
– codificação (tomar notas e não revisar), codificação e 
armazenagem (que também inclui a revisão) e armazenagem 
externa (não tomar notas e revisar aquelas feitas por um 
colega) [8,9]. Em um cenário computadorizado, Armel e 
Shrock retomaram a questão de quando um estudante deve ser 
requisitado a tomar notas [10]. 

C. Anotação para Discussão e Auxílio à Memória 

Em um estudo etnográfico comparando leitura em papel e 
leitura on-line, O’Hara e Sellen observaram a utilização de 
anotações para auxiliar a compreensão do texto e também para 
destacar elementos que possam ser reaproveitados [11]. 
Ovsiannikov, Arbib e McNeill investigaram a forma e o objeto 
das anotações em papel e descobriram que são utilizadas tanto 
durante a leitura quanto após a leitura [12], concordando, 
portanto com O’Hara & Sellen. Segundo ambas as pesquisas, 
as anotações são utilizadas para auxílio à memória, pois são 
marcas de interpretação (questionamentos, reflexão, opinião), 
complementação ou re-escrita nas próprias palavras. As 
pessoas entrevistadas também declararam usar anotações como 
meio de discutir trechos do texto com colegas. Anotações 
compartilhadas começam a funcionar como instrumento de 
comunicação e, portanto, as características que antes eram 
implícitas no paradigma do papel, se tornam explícitas. 
Algumas destas características são: a intenção (ou motivo) da 
anotação, a relação entre anotações, meta-informação (autor, 
data) e lugar no texto (in-line, pop-up, margens). 

D. Anotação como Escrita Contextualizada 

Associado à discussão de autoria, é destacado o papel do 
contexto como determinante do significado das anotações. 
Experimentos de usabilidade feitos na Microsoft Research 
[13,14] demonstraram o impacto da falta de contexto (pela 
perda de posição das anotações). Do ponto de vista teórico, 
Botoni, Levialdi e Rizzo recorrem a teorias de organização de 
texto para declarar a falta de autonomia que as anotações 
possuem em relação ao contexto [15]. 
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E.  Anotação como Revisão 

Para esse estudo, buscamos exemplos de intenções 
explícitas de anotação. Para tanto, estudamos dois manuscritos 
do acervo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro: 
"Namoros com a Medicina" de Mário de Andrade, de 1935, e 
"Numa e Nympha" de Afonso Henrique de Lima Barreto, de 
1914.  

O manuscrito de Mário de Andrade consiste de uma série de 
anotações realizadas sobre o texto de um artigo que o próprio 
autor publicou em Revista de Publicações Médicas. Este artigo 
era um estudo de Mário de Andrade sobre crendices acerca do 
uso terapêutico de excretos.  

O manuscrito de Lima Barreto consiste de anotações sobre o 
texto de uma edição da própria obra "Numa e Nympha". Lima 
Barreto faz uso das anotações para corrigir erros de português 
e acrescentar novos conteúdos à obra.  

Destes manuscritos, identificamos que os autores 
apresentam duas formas de anotar básicas: escolha de lugares 
no texto e escolha da aparência da anotação. A escolha do 
lugar onde a anotação é feita decorre da função de melhor 
associar a anotação ao texto, por exemplo, correções são feitas 
sobre as letras do texto original, enquanto, que 
complementações de idéias são feitas nas laterais. A escolha 
da aparência da anotação determina a intenção do autor. Mário 
de Andrade utiliza inclusive lápis e canetas de cores diferentes 
de acordo com uma intenção pré-estabelecida. Anotações em 
caneta servem para corrigir erros tipográficos e acrescentar 
novas discussões ao texto. A caneta vermelha caracteriza as 
anotações da versão mais recente, enquanto a caneta preta 
corresponde a uma primeira análise do texto pelo autor. As 
anotações a lápis servem para classificar os parágrafos por 
assuntos (no seu caso, doenças). Há também diversos 
exemplos de anotações sobre anotações. As anotações feitas 
pelos escritores seguem padrões próprios de símbolos e cores 
de modo a denotar ações de revisão específicas (para si 
mesmos e/ou para os editores). 
 

III.  CENÁRIOS DE USO DE ANOTAÇÕES DIGITAIS 

Os cenários representam diferentes contextos para o 
conceito de anotação. A intenção é fornecer um arcabouço de 
interpretação do conceito já definido de anotação. 
Descrevemos os cenários a partir de algumas categorias, tais 
como a relação das anotações com os documentos, o uso 
colaborativo e as motivações para anotação. Como suporte 
factual, elencamos para cada cenário as evidências de uso na 
literatura e as respectivas ferramentas disponíveis. A 
exposição dos cenários segue uma ordem gradativa de uso 
colaborativo. Os primeiros descrevem usos individuais e 
motivos tácitos, enquanto os últimos descrevem usos 
colaborativos e motivos explícitos. Elencamos também as 
atividades executadas e os produtos gerados em cada cenário. 

 

A. Leitura 

De posse de um texto e com a permissão para intervir com 
uma caneta ou um instrumento digital, o leitor realiza 
anotações ou toma notas em um caderno. O leitor registra suas 
impressões, dúvidas e opiniões. O leitor também marca o texto 
com sublinhados, símbolos e riscos. As anotações e notas 
feitas não têm o propósito de serem compartilhadas com 
outros. Desta forma, muitas intervenções são idiossincráticas e 
com sentido tácito. Alguns leitores assíduos costumam 
desenvolver um catálogo pessoal de símbolos. As anotações 
não são feitas para os autores do texto e sim para os próprios 
leitores, portanto não há uma relação entre anotação e autoria 
do texto. Consequentemente, é premissa não haver mais de 
uma versão do texto. 

 
1) Evidências Ambientais 

Mayer demonstra que a prática de realizar anotações 
implica em melhoria relevante para a leitura [16]. Adler et al. 
reportaram que a leitura toma em torno de 70% do tempo em 
atividades de manipulação de documentos [17]. Para estes 
leitores, 18% executavam atividades de escrita no próprio 
documento. Já atividades de tomada de notas e anotações 
durante a leitura tomaram 48% do tempo. A leitura 
acompanhada por escrita, tomada de notas e discussão foi 
observada por vários pesquisadores. Na citação “leitura - uma 
operação de caça”, Michel de Certeau afirma que o leitor, 
apesar das semelhanças, não se constitui um autor. Marshall 
ressalta que apesar do caráter tácito e muitas vezes 
idiossincrático das anotações, o leitor utiliza vários modos de 
anotar como auxílio à leitura [9]. Schilit, Golovschinsky e 
Price inclusive cunharam o termo “leitura ativa” [18] para esta 
situação. Kaplan e Chisik avaliaram a troca de anotações em 
um livro digital [19]. Foram observados impactos nas práticas 
de leitura tanto individuais quanto em grupo. Em estudos 
posteriores, Brahier avançou a discussão para além dos efeitos 
cognitivos, focando nos efeitos sociais, tais como explicitar as 
impressões (antes tácitas) de leitura dos alunos [20]. Esta 
informação serviria para aperfeiçoar o ensino de leitura. 

 
2) Ferramentas 

Protótipos como Alph [19] e ferramentas comerciais como 
HyLighter™ [21] e RepliGo (www.cerience.com) foram 
utilizadas neste tipo de cenário. Editores de texto com suporte 
à anotação como Microsoft Word® e Adobe Acrobat® 
também. Leitores de livros eletrônicos como o Amazon 
Kindle™ também contemplam recursos de anotação durante a 
leitura. Há também protótipos que se aproximam da maneira 
de anotar em papel como apresentados nos trabalhos de 
Schilit, Golovschinsky e Price [18] e de Bargeron e 
Moscovich [22]. 

 

B. Cenário de Tomar Notas 

Alunos escrevem comentários relacionados a slides, vídeo 
ou áudio que são transmitidos em sala de aula por algum 
anteparo (quadro negro, projeção em tela, ou mesmo uma 
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televisão). As notas feitas são para uso pessoal, apesar de ser 
prática comum os alunos tirarem cópias dos cadernos de 
colegas mais organizados e assíduos. Na fase escolar é comum 
os professores recolherem os cadernos dos alunos para avaliar 
a qualidade das notas tomadas. As anotações não influenciam 
a autoria dos conteúdos, apesar do autor ser o professor, que 
tem acesso aos comentários dos alunos. Também neste cenário 
a versão do conteúdo é única. 

 
1) Evidências Ambientais 

Pesquisas educacionais sobre tomar notas são bastante 
antigas, sendo já presentes no início do século passado com 
Crawford [23]. Carter e van Matre discutiram o processo e o 
produto de tomar notas [3]. Os autores demonstraram que não 
há diferença significativa na melhoria do entendimento do 
texto quando o aluno toma suas próprias notas ou quando tem 
acesso a notas de colegas. Nesta linha, Ladas recomenda que 
os professores forneçam pistas aos alunos de onde e quando 
tomar notas, com isto maximizando a quantidade e qualidade 
das notas tomadas [4]. Kiewra corrobora estes resultados 
demonstrando que a atividade de tomar notas se justifica mais 
pelo acesso às notas para revisão do que pelos processos 
cognitivos [2,5]. Com isto a psicologia educacional se volta 
para a investigação do uso da memória, como nas já citadas 
três configurações tratadas por Kiewra et al. [6]. Armel e 
Shrock desenvolveram experimentos com tomada de notas em 
um ambiente computadorizado [7] e encontraram evidências 
semelhantes aos estudos de Kiewra. 

 
2) Ferramentas 

Pesquisas neste cenário ainda atraem grande produção 
acadêmica e industrial. Há ferramentas para associação entre 
notas manuscritas e áudio gravado em reuniões, como visto 
nos sistemas Filochat [24] e Dynomite [25]. Nesta mesma 
linha, o sistema AWS [26] permite associar anotações em 
texto sobre slides e respectivo áudio. Pimentel et al. [27] e 
Goularte et al. [28] também demonstram sistemas que permite 
anotar vídeos com tinta digital em um cenário de tomar notas. 
Nestes sistemas, as notas funcionam como anotações sobre a 
mídia de áudio e servem tanto para buscar o trecho do áudio 
anotado quanto agregar conteúdo. Dos ambientes levantados, 
O sistema uAnnotate [29] e os ambientes Classroom 2000 [30] 
e BSCW [31] dão suporte a tomada de notas e criar anotações 
sobre conteúdos.  

 
3) Sistemas Incompatíveis 

Encontramos sistemas que não são compatíveis com o 
cenário, pois não permitem realização de anotações sobre um 
conteúdo (sejam slides, áudio ou vídeo associado). São 
exemplos os sistemas NotePals [32], WandaML [33] e 
NoteTaker [34], que lidam com questões de ergonomia e 
reconhecimento de caracteres. Sistemas de autoria 
colaborativa na Web como Wiki também não são compatíveis 
com o cenário. Este é o caso dos ambientes educacionais como 
Moodle (www.moddle.org), TeleEduc (www.teleduc.org.br/), 
WebCT (www.blackboard.com), ATutor (www.atutor.ca/) e 

OLAT (http://www.olat.org). O mesmo vale para ambientes de 
colaboração como o Curio (www.zengobi.com/curio) e Google 
Notebook (www.google.com/notebook). 

 

C. Cenário de Ontologias e Bibliotecas Digitais 

Este cenário caracteriza-se por dois momentos de uso. 
Primeiramente as pessoas anotam trechos de uma página com 
interpretações pessoais ou com rótulos de um catálogo 
especializado também chamado de ontologia. Uma ontologia 
consiste de uma representação formal de conceitos de um 
domínio e as relações entre estes conceitos [35].  

Num segundo momento, as pessoas navegam entre as 
páginas buscando informação que tenham recebido algum 
rótulo específico da ontologia. Assim é possível, por exemplo, 
recuperar todas as páginas que tenham recebido anotações 
classificatórias do tipo “boas práticas”.  Com base nas buscas e 
nas anotações feitas, um bibliotecário avalia o uso das 
anotações e sugere novos itens para aprimorar a ontologia. 
Com base na densidade de anotações em algumas páginas, o 
bibliotecário pode sugerir novos conteúdos relacionados. 
Desta forma, a biblioteca digital é continuamente aperfeiçoada 
e se mantém aderente a uma comunidade de leitores.  

O estilo de colaboração assemelha-se à Wikipédia, mas com 
a estrutura e a organização de uma biblioteca. Apesar da 
evolução do material anotado, não são mantidas versões 
diferentes com respectivas anotações. 

 
1) Evidências Ambientais 

Smith testou anotações como instrumentos para reflexão e 
para interpretação, cujos resultados finais constituíssem novas 
ontologias [36]. Para tanto, organizou experimentos nos quais 
estudantes realizaram anotações na forma de rótulos sobre 
imagens. Smith demonstrou a possibilidade de construção 
colaborativa de conhecimento explicitado como novas 
ontologias. Arko experimentou anotações em uma biblioteca 
digital para promover a colaboração entre os leitores por meio 
de troca rótulos e de interpretações sobre os textos [37]. 

 
2) Ferramentas 

Em um primeiro momento, sistemas hipermídia com 
capacidade para troca de anotações foram utilizados neste 
cenário como o Knowledge Weasel [38]. Mais recentemente, 
vemos ferramentas de anotação semântica baseadas em 
navegadores Web como o Amaya [39]. Usos específicos para 
bibliotecas digitais são exemplificados pelo sistema 
WebCobalt [40] e, para bancos de imagens, pelos sistemas 
VideoAnnex (www.research.ibm.com/VideoAnnEx),  EVA 
[41]. Protótipos têm sido propostos como o descrito por Rigo 
et al. [42], por Fogli, Fresta e Mussio [43], o M-OntoMat-
Annotatizer [44] e o Vannotea [45]. 

 

D. Cenário de Discussão 

O cenário começa com a distribuição de um texto em 
formato digital para debate. Os debatedores anotam sobre o 
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texto e podem também solicitar as anotações de seus pares, 
sendo possível anotar sobre as mesmas. As anotações sobre 
anotações constituem um diálogo entre anotadores que pode 
originar novos assuntos. Neste caso o moderador pode decidir 
agregar um novo tópico ao texto. Mesmo com tais mudanças, a 
versão do texto é única, em outras palavras,  não há diferentes 
versões de texto em debate. Assim, novas anotações podem ser 
realizadas sobre o novo tópico. O debate pode ter uma data de 
término ou ficar aberto até que o moderador decida concluí-lo. 
Ao final do debate, o moderador sintetiza a discussão 
utilizando para isto uma compilação de anotações e de texto. 

 
1) Evidências Ambientais 

Seminalmente, Davis e Huttenlocher experimentaram em 
turmas da Universidade de Cornell este cenário utilizando uma 
ferramenta própria chamada CoNote [46]. Swan e Meskill 
relataram alunos anotando sobre anotações de colegas em um 
ambiente hipermídia para ensino de literatura [47]. Em um 
curso baseado na Web, Nokelainen et al. relataram que os 
alunos reconheceram mudanças positivas nos próprios hábitos 
de estudo a partir do momento em que realizaram anotações 
sobre materiais disponibilizados [48]. Lauer e Busl 
demonstraram o uso de anotações em voz para discutir 
materiais didáticos em texto [49]. Um cenário semelhante 
pode ser encontrado em fóruns de discussão (por exemplo, 
ifets.ieee.org/). A diferença está em que o texto não recebe 
anotações diretamente, pois não tem a função de organizar a 
discussão, mas apenas de introduzir o tema. Segundo Hermann 
e Kienle, a discussão por meio de anotações deve seguir a 
estrutura subjacente do texto [50]. 

 
2) Ferramentas 

Exemplos com uso demonstrado neste cenário são na sua 
maioria protótipos como os sistemas CoNote [46], WebAnn 
[51], Vannotea [45], Educosm [52], SholionWB [53] e 
uAnnotate [29]. 

 

E. Cenário de Escrita Colaborativa 

O cenário tem como objetivo a elaboração de um texto por 
vários autores. Para tanto, os autores partem de vários textos 
sugeridos e realizam anotações. As anotações servem para 
questionar, interpretar, ilustrar, sintetizar e acrescentar 
conteúdos ou referências. As anotações também servem para 
destacar trechos importantes. Em determinado momento os co-
autores definem as linhas gerais do novo texto. O material para 
o novo texto virá da troca de anotações já realizadas e mesmo 
discussões através das anotações sobre o texto final. Para 
tanto, as anotações são transformadas em texto, que poderá ser 
base para novas anotações. Neste ponto uma nova versão do 
documento é gerada e todos os participantes utilizam a mesma 
versão. Portanto, não há escrita colaborativa sobre versões 
diferentes. 

 
1) Evidências Ambientais 

Em pesquisa sobre aprendizagem colaborativa, Jackson 

demonstra que não basta os alunos lerem textos e elaborarem 
resumos, é necessário que se envolvam em discussão e em 
intensa reorganização de argumentos [54]. O cenário descrito 
ilustra tal recurso devido ao suporte a discussão 
contextualizada e a consolidação de anotações como partes do 
texto. A partir de uma ferramenta própria chamada PREP, 
Neuwirth et al. estudaram a escrita colaborativa de textos por 
meio de anotações [55]. Em outro estudo, Neuwirth et al. 
relataram que anotações in-line comparadas com anotações 
separadas do texto geram maior volume de interações de 
revisão, resolução de problemas e discussão [56]. 

 
2) Ferramentas 

Editores de texto com suporte à revisão são as principais 
ferramentas adotadas neste cenário. Os primeiros exemplares 
foram os protótipos QUILT [57] e PREP [55]. Ferramentas 
comerciais como Microsoft Word  foram testadas neste 
cenário por Cadiz, Gupta e Grudin [11]. De modo 
complementar à atividade revisão, Weng e Gennari 
propuseram  uma ferramenta de anotação que suportasse 
versionamento e planejamento de escrita colaborativa de 
textos [58]. GoogleDocs (www.google.com/documents) possui 
recursos para troca de arquivos e realização de anotação no 
próprio texto. 

F. Cenário de Revisão 

O cenário se baseia na troca de anotações entre revisores e 
uma equipe responsável por um material digital, que pode ser 
um texto ou mesmo código fonte.  

Cada revisor possui um objetivo – por exemplo, no caso do 
material ser um código fonte, os revisores poderão inspecionar 
regras de segurança, padrão de arquitetura ou complexidade 
dos algoritmos.  

Os revisores não necessariamente anotam sobre a mesma 
versão de material, portanto, há anotações em versões 
diferentes.  

As anotações de revisão solicitam esclarecimentos ou 
ajustes. As anotações da equipe são explicativas e mesmo 
corretivas, indicando que um problema detectado foi ou será 
resolvido no código de determinada maneira. Portanto, as 
anotações induzem mudanças no material e, portanto na 
criação de novas versões.  

De modo a organizar a revisão, as anotações são feitas em 
pontos pré-estabelecidos, tais como declarações de métodos e 
variáveis. A troca de anotações pode envolver anotações sobre 
anotações. O revisor também pode solicitar que outro revisor 
faça anotações.  

Assim que os pontos estiverem esgotados, o revisor 
realizará suas últimas anotações que serão uma avaliação do 
material e das anotações da equipe. Veja que a revisão 
colaborativa não contempla correções ortográficas ou de 
estilo, tais atividades são mais adequadas ao cenário de escrita 
colaborativa. 

 
1) Evidências Ambientais 

O cenário descrito pode ser utilizado como suporte para 
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avaliação formativa. Segundo Black e William, uma avaliação 
pode ser considerada formativa se o resultado das atividades 
de aprendizado é utilizado para adaptar a abordagem de ensino 
[59]. Cowie e Bell destacam que é fundamental o caráter bi-
direcional da avaliação formativa [60].  

Crooks defende a necessidade de a avaliação envolver uma 
auto-reflexão do aprendiz [61]. O uso de anotações digitais 
dos alunos como insumo para avaliação formativa é analisado 
e recomendado por Brahier, que realizou experimentos sobre 
ensino de leitura com ferramentas comerciais [20].  

Nokelainen et al. reportaram o uso de uma ferramenta em 
abordagens semelhantes à avaliação formativa [48]. A 
abordagem contemplou a análise dos logs de anotações e da 
troca de emails. Além disto, foi aplicado um questionário 
acerca das estratégias e das percepções pessoais de 
aprendizado (auto-reflexão), que demonstrou ganho em ambos 
os aspectos. 

 
2) Ferramentas 

Não encontramos um suporte específico para anotações 
neste cenário, mas há relatos de experimentos com ferramentas 
comerciais como Hylighter [21], Educosm [52] e RepliGO 
(http://www.cerience.com). 

 

G. Análise dos Cenários  

A Tabela 1 mapeia tipos de atividades para os cenários. 
Vemos que não é possível discriminar os cenários a partir das 
atividades. Inclusive não seria desejável, pois levaria à 
concepção de cenários pouco realistas e empobrecidos, como 
cenários apenas com atividades de questionamento. 

Entretanto, pela descrição dos cenários, reconhecemos uma 
gradação que parte do uso individual para o uso colaborativo. 
Nos cenários de leitura e tomada de notas, os produtos das 
anotações são vestígios das atividades. O foco nestes cenários 
é a representação dos processos cognitivos de interesse para o 
aprendizado. Nos cenários colaborativos (discussão, escrita e 
revisão), a ênfase está na anotação como meio de 
comunicação. Portanto, dos primeiros cenários descritos para 
os últimos, há um deslocamento de interesse do produto 
(anotação-conteúdo) para o processo (trocar anotações-
comunicação). O cenário de ontologias está em um ponto de 
transição. 

Os impactos das anotações nos documentos e vice-versa 
correspondem a um aspecto transversal declarado na definição 
de anotação digital - autonomia entre anotações e documentos. 
A Tabela 2 ilustra duas situações extremas. A primeira 
situação (linhas 1, 2 e 3) sugere que mesmo com o aumento de 
anotações não há qualquer impacto no documento. A segunda 
situação (linhas 4 e 5) sugere que o aumento de mudanças no 
documento não implica em aumento de anotações.  

A situação de uso buscada é aquela que suporte os dois 
impactos. Escolhemos, portanto, o cenário de revisão e 
partimos da premissa de que ao suportar a situação mais 
complexa, estaremos automaticamente contemplando as 
situações mais simples. Em outras palavras, por reducionismo, 

a partir do cenário de revisão podemos chegar aos demais 
cenários. 

Os cenários identificados foram analisados com a aplicação 
da teoria de metáforas conceituais [62,63]. Dessa análise, 
derivamos características funcionais e métricas associadas a 
cada cenário. Foram identificados os seguintes atributos: 

Autor : pessoa que editar uma anotação ou um documento; 
Conteúdo: informação produzida pelo autor da anotação; 
Posição: ponto do documento ao qual a anotação se refere; 
Data/hora: rótulo temporal de geração ou modificação da 

anotação; 
Mídia : meio que foi gerado o conteúdo (som, vídeo, texto); 
Intenção: razão que motivou a geração da anotação 

(dúvida, interpretação, referência);  
Contexto: Sessão temporal que compreende um conjunto de 

atividades. O contexto estabelece um objetivo comum para um 
grupo de colaboradores. Um mesmo autor pode ter papéis 
diferentes para contextos diferentes. 

A Figura 1 sumariza, na forma de um diagrama de classes, 
os atributos e comportamentos extraídos nessa análise dos 
cenários. 

IV. CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE ANOTAÇÃO DIGITAL  

Para realizar a análise aqui apresentada foram considerados 
80 sistemas de anotação digital propostos nos últimos 25 anos. 
Os sistemas analisados podem ser divididos em quatro ciclos 
tecnológicos, como apresentado na Figura 2, sendo que cada 
ciclo corresponde ao uso de uma tecnologia no 
desenvolvimento de recursos de anotação.  

O ciclo 1 representa os primeiros  aplicativos stand-alone 
com recursos de anotação (início em 1987). O ciclo 2 
representa os recursos de anotação em páginas Web (início em 
1994). O ciclo 3 reune os recursos de para anotação baseados 
em tecnologia XML (início em 2000). O ciclo 4 representa as 
anotações feitas em tecnologia Web 2.0, Plugins e Cloud 
Computing (início em 2004).  

No entanto, a classificação meramente temporal não é 
suficiente. A diversidade de tipos de aplicações existentes 
coloca uma outra questão: como classificar esses sistemas, de 
modo a permitir seleções e comparações melhor 
fundamentadas? 

Classificações de sistemas de anotação já foram realizadas 
com focos específicos. Brush et al. classificaram os sistemas 
quanto à mudança assíncrona entre documentos e anotações. 
Para tanto, dividiram os recursos de anotação em dois grupos: 
documentos congelados (sistemas que não permitem mudanças 
após receberem anotações) e documentos com pontos pré-
estabelecidos de anotação (que permitem mudanças desde que 
os pontos de anotação não sejam removidos) [12]. 

 Em outra classificação por Hori, Abe e Ono, os sistemas 
são organizados quanto à função transformadora das anotações 
versus o método de autoria adotado [64]. Segundo esses 
autores, anotações transformacionais são aquelas que sugerem 
alguma modificação estrutural no trecho de texto anotado, 
enquanto anotações assertivas apenas declaram atributos sobre 
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esse trecho. Quanto ao método de autoria, nessa classificação 
as anotações podem ocorrer por seleção ou, por exemplo, 
respectivamente quando a anotação está associada a um trecho 
selecionado do texto ou quando a anotação passa a fazer parte 
do texto selecionado. Com essa classificação, esses autores 
identificam três tipos de sistemas de anotação, pois não 
encontram exemplos de sistemas de anotação assertivas 
baseadas em exemplo. 

A partir da análise dos cenários, a principal característica 
que demandou uma outra forma de classificação foi a 
autonomia de anotações e de documentos. A autonomia da 
anotação consiste do tipo de dependência das anotações em 
relação aos documentos. A dependência terá caráter 
heterônomo se as anotações não possuirem um ciclo de vida 
própri0, isto é, as ações de gravar, mover e editar acontecem 
sempre junto com o documento. Este é o caso dos Wikis, 
GoogleDocs, Google Notes e o OneNote da Microsoft. Este 
também é o caso dos editores instalados localmente.  Por outro 
lado, se as anotações possuem um ciclo de vida próprio, é 
possível que existam independentemente do documento. Neste 
caso, as anotações serão autônomas, mesmo que os 
documentos sejam centralizados, como nas anotações na Web.  

Já a autonomia do documento consiste do tipo de 
dependência do documento em relação às anotações. O 
documento é mantido centralizado e todas as anotações 
referenciam uma mesma instância deste documento, não 
havendo, portanto, mais de uma versão disponível do 
documento. Este é o caso em que o ciclo-de-vida do 
documento não é controlado pelo papel do anotador, mas sim 
por outro papel de editor. Ferramentas que suportam este 
caráter centralizado de escrita de documentos são os Wikis, 
GoogleDocs e Anotações em Páginas Web. Por outro lado, o 
caráter autônomo do documento implica ter anotações em 
versões diferentes do mesmo documento. Este é o caso em que 
o ciclo de vida do documento é controlado pelo papel do 
anotador, que desempenha também o papel de editor. Vemos 
este caráter presente em editores de texto, código ou 
diagramas que obtém seus documentos a partir de um sistema 
de versionamento compartilhado (CVS, Subversion, 
SourceSafe, etc.). Assim, tanto anotações como documentos 
podem ser classificados como heterônomos (mantidos em um 
único local e em uma única versão) ou autônomos (mantidos 
em locais diversos e em versões independentes). 

Para criar uma classificação a partir dessas características, 
buscamos em várias fontes um método de classificação que 
fornecesse uma sistemática adequada de análise, encontrando 
um arcabouço adequado nos trabalhos de Dunnell na área de 
arqueologia [65].  

Utilizar um trabalho de uma área aparentemente tão distante 
pode parecer estranho, mas existe certa similaridade entre as 
duas áreas: como afinal, arqueologia é o estudo de objetos 
modificados pelo homem, a classificação de sistemas (alguns 
com mais de 30 anos) não está distante de ser um ramo desta 
ciência.  

Realizando uma pequena síntese do caminho percorrido até 

aqui, definimos o termo “anotação” a partir do seguinte: 
atributos, lugares-de-anotação e cenários de uso. Tal 
abordagem tem um paralelo com os conceitos de Dunnell para 
respectivamente definição intensiva, definição extensiva e 
descrição.  

A definição intensiva de um termo é obtida pela lista de 
seus atributos essenciais. No nosso caso, a definição de 
anotação e o modelo proposto. 

 A definição extensiva de um termo é obtida pela 
enumeração de todos os objetos para os quais o termo é 
aplicável. No nosso caso, as formas de anotar, que são os tipos 
de lugar-de-anotação.  

A descrição de um termo consiste de uma explanação que 
contempla os atributos variáveis de um objeto. Atributos 
variáveis são aqueles que não são necessários para identificar 
unicamente um termo, em outras palavras são não-essenciais 
ou acidentais. No nosso caso os cenários de uso e as 
funcionalidades decorrentes correspondem a uma descrição do 
termo anotação, pois são riscos em atributos variáveis. Para a 
classificação utilizaremos todos estes conceitos, que já foram 
devidamente instanciados. 

A segunda parte do método é a obtenção de classes, que 
será feita pelos conceitos de classificação paradigmática e 
taxonômica. Ambos os métodos são chamados não-históricos, 
pois não constroem classes a partir de eventos temporais. 
Dunnell explica que a classificação paradigmática consiste em 
criar classes por meio da intersecção de dimensões. Uma 
dimensão é um conjunto de atributos que não podem coexistir. 
Em outras palavras, os atributos são excludentes. Por outro 
lado, a taxonomia permite criar classes a partir de atributos 
variáveis. O uso de classes paradigmáticas e taxonômicas 
permite buscar correlações entre os vários tipos de atributos. 
Tal abordagem tem caráter preditivo e heurístico. Primeiro, 
porque as dimensões definidas antecipam novos tipos (como 
aconteceu no caso da tabela periódica de Mendeleiev). 
Segundo, porque os critérios ordenados permitem caracterizar 
rapidamente um novo elemento quanto aos atributos 
invariáveis (essenciais) e variáveis (acidentais) que importam 
para o modelo. 

A partir da combinação das duas dimensões de autonomia, 
obtivemos quatro classes de sistemas de anotação. Usando os 
rótulos N e D para anotações e documentos respectivamente 
(sendo o N uma decorrência do nome em inglês de anotações – 
notes), e h e a para heterônomo e autônomo, respectivamente 
(Figura 3), a classe NhDh é a mais simples, pois anotações e 
documentos compartilham o mesmo ciclo-de-vida. Não é 
possível separar anotações dos documentos, pois utilizamos 
uma única ferramenta para editar e anotar. Desta forma, as 
anotações são armazenadas nos próprios documentos. 

As classes dos demais quadrantes são definidas a partir de 
transições oriundas de classes previamente definidas. 

Na transição de NhDh para NhDa (rotulada como 1 na 
Figura 3), a propriedade do documento deixa de ser única. 
Cada anotador possuirá uma versão do documento. Este é o 
caso de pessoas que precisam cooperar, mas que serão 



Adriano, C. M.;  Ricarte, I. L. M.. / Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 9 (2012) pp. 24-44 
 

31 

avaliadas individualmente pelo resultado final do documento 
anotado. O recurso de anotações em editores de textos 
comerciais é uma instância desta classe. Cada pessoa tem um 
documento com a mesma estrutura, mas com anotações 
diferentes. As anotações se mantêm heterônomas, mas o 
documento agora é autônomo, pois poderá mudar junto com 
suas anotações. 

Na transição de NhDh para NaDh (rotulada como 2 na 
Figura 3), as anotações se tornam privadas de modo a serem 
melhor controladas pelos anotadores. Por outro lado, o 
documento continua único e centralizado. Os cenários pré-
colaborativos como a leitura requer esta classe de sistema. 
Recursos de anotação na Web por meio de navegadores são 
uma instância desta classe. O mesmo para recursos de 
anotação em dispositivos móveis, pois devido à infraestrutura 
sujeita a desconexões requer uma separação entre anotação em 
bases locais e documentos centralizados. Enfim, esta classe de 
sistema implica em documentos de ciclo de vida heterônomo e 
anotações autônomas. 

Com a transição de NhDa para NaDa (rotulada como 3 na 
Figura 3), a colaboração sobre versões de um documento passa 
a utilizar anotações feitas localmente que podem ter sido feitas 
em dispositivos móveis ou simplesmente foram 
disponibilizadas parcialmente pelo seu autor.  

Situações que requerem este tipo de flexibilidade 
correspondem a grupos de colaboração organizados sob 
demanda e temporariamente. Pessoas podem decidir anotar e 
posteriormente disponibilizar uma ou outra anotação ao grupo. 
Este pode ser o caso de escrita colaborativa de um relatório 
sobre um extenso projeto de pesquisa. Participantes e 
observadores compartilham diferentes versões do documento e 
decidem anotar à medida que os resultados são reportados. 

 A razão para pessoas manterem anotações sem 
compartilhar pode decorrer de esperarem uma melhor redação 
da própria anotação ou mesmo do relatório para assim se 
certificarem que a anotação de fato será uma contribuição e 
não uma dispersão. Isto é patente com os observadores, que 
como tais não participaram intensivamente na obtenção dos 
resultados reportados.  

Sistemas desta classe podem evoluir de sistemas NhDa por 
meio de um recurso que permita separar as anotações do 
documento e desta maneira evoluir as anotações 
independentemente do documento. Ao adicionarmos recursos 
a um sistema NhDa para disponibilizar anotações privadas 
para colaboradores distribuídos, obteremos um sistema da 
classe NaDa. 

Com a transição de NaDh para NaDa, a colaboração por 
troca de anotações privada deixa de atuar sobre um único 
documento e passa a referenciar diferentes versões de 
documento. As anotações autônomas referenciam documentos 
de diferentes versões. Esta situação acontece na escrita 
colaborativa de manuais de uma família de equipamentos, que, 
portanto, compartilham parte da documentação e respectivas 
anotações. Este também é o caso de sistema de documentação 
de produtos de software, cujas entregas (releases) requerem 

fontes versionados e documentados. Uso de padrões abertos 
nos sistemas NaDh é um caminho de interoperabilidade que 
leva a sistemas da classe NaDa. 

A aplicação dessa classificação aos sistemas analisados, 
sintetizada na Tabela 3, mostra que há uma carência de 
soluções para os quadrantes NhDh e, principalmente, NaDa. 

Foram considerados nessa análise também os tipos de lugar 
de anotação usados por esses sistemas. Foram identificados os 
tipos âncora (ou ponte), no qual a anotação está associada a 
um ícone ou hiperligação no documento; post-it (ou in-line), 
no qual a anotação é anexada ao documento, de forma 
minimizada; in-place, com a anotação visível e integrada ao 
documento, como uma anotação em papel; projeção, como a 
anotação realizada em uma camada transparente sobreposta ao 
documento; e bloco de notas, com anotações realizadas em 
outros documentos.  

A síntese da relação entre tipos de lugar de anotação 
segundo a classificação dos sistemas é apresentada na Figura 
4. Percebemos que os quadrantes NhDh e NaDh privilegiam 
anotações do tipo âncora, enquanto o quadrante NaDa 
apresenta uma proporção muito maior de anotações do tipo 
projeção que os demais quadrantes. O motivo para essa 
diferença é a facilidade oferecida por esse tipo de anotação 
para reposicionamento da anotação no documento, um 
requisito identificado para essa classe de sistema de anotação 
digital. A lista de todos os sistemas classificados está no 
apêndice. 

V. REQUISITOS ESSENCIAIS 

A escolha das fronteiras do software é uma difícil decisão 

de design com vários desdobramentos. A primeira restrição 
para o desenho arquitetural é que os aspectos classificados 
como essenciais estarão dentro da fronteira e os aspectos 
acidentais fora da fronteira. Por estar fora da fronteira não 
significa que não serão contemplados, mas que precisarão de 
soluções de desacoplamento. 

Bourque et al. [66] estabelecem oito critérios que foram 
usados por especialistas da Engenharia de Software para 
reduzir uma lista inicial com 65 para 16 recomendações 
sugeridas como fundamentais para a área. Similarmente, 
podemos usar esses critérios para identificar os requisitos 
essenciais de sistemas de anotação digital: 

1. Princípios fundamentais são menos específicos que 
metodologias e técnicas. 

2. Princípios fundamentais são mais duradouros que 
metodologias e técnicas. 

3. Princípios fundamentais são tipicamente 
descobertos ou abstraídos da prática e devem ter 
alguma correspondência com boas práticas. 

4. Princípios fundamentais de engenharia de software 
não devem contradizer princípios fundamentais 
mais gerais. 

5. Princípios fundamentais não devem priorizar 
características de uma solução (processo de 
engenharia deve fazê-lo). Princípios fundamentais 
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devem identificar e explicar a importância de 
várias características, as quais o processo de 
engenharia por sua vez poderá selecionar. 

6. Pode haver compromissos na aplicação entre 
princípios fundamentais. 

7. Um princípio fundamental deve ser preciso o 
suficiente para ser capaz de garantir confirmação 
ou contradição. 

8. Um princípio fundamental deve se relacionar com 
um ou mais conceitos básicos. 

Alguns desses critérios para identificar princípios 
fundamentais na Engenharia de Software podem ser aplicados 
ao problema de selecionar requisitos essenciais nas aplicações 
de anotação digital. Assim, quatro novos critérios específicos 
para esse tipo de aplicação foram derivados:  

Limitação Técnica (derivada do critério-2): O requisito 
essencial não deve se justificar unicamente como resposta a 
limitações tecnológicas.  

Especificidade (derivada do critério-1): O requisito 
essencial não deve existir em outros sistemas que tenham 
finalidades distintas. Em outras palavras, o requisito não deve 
ser suprido por outros sistemas. 

Viabilidade (derivada do critério-7): O requisito essencial 
deve resistir à prova de confirmação ou contradição: podemos 
anotar sem ter o recurso? 

Identidade (derivada dos critérios 8 e 4): O requisito 
essencial deve ser descrito em termos de anotação, posição e 
lugar-de-anotação. Portanto, também não deve contradizer 
estes conceitos. Em outras palavras, o que estamos fazendo é 
considerado anotar? 

A aplicação desses novos critérios aos requisitos resultou na 
classificação de 21 requisitos levantados nesse tipo de sistema 
em cinco grupos (Tabela 4). Os requisitos que escaparam de 
todos os quatro critérios são considerados acidentais. 

VI. PROTÓTIPO IMPLEMENTADO 

Consideramos a codificação uma etapa de design [67]. Não 
realizamos estudos com usuários ou testes de usabilidade. Para 
demonstrar os requisitos escolhemos o cenário de revisão e 
estendemos um plugin do ambiente Java Eclipse chamado 
Jupiter, que já automatiza o processo de revisão em quatro 
fases – configuração, individual, equipe e retrabalho.  

A primeira fase (Figura 5) consiste em escolher autor, 
revisores, arquivos e atributos de revisão (severidade, tipo, 
resolução, status, etc.).    

A segunda fase consiste na criação individual das 
ocorrências pelos revisores (aba “Individual Phase” na Figura 
6). Uma ocorrência consiste em um problema identificado no 
código e é exibida como uma anotação ao lado do código 
fonte. Esta forma de exibição e o acesso ao conteúdo em uma 
área apartada correspondem à metáfora de lugar âncora 
(Figura 7).  

Na terceira fase a equipe recebe uma lista de ocorrências 
filtradas por um moderador (aba “Team Phase” na Figura 6), 
enquanto que a quarta fase corresponde à atuação da pessoa à 

qual foi delegada a resolução da ocorrência (aba “Rework” na 
Figura 6).  

Adaptamos o plugin Jupiter em dois aspectos. Primeiro, 
alteramos a visualização das ocorrências  de modo a ter um 
lugar de anotação adequado ao cenário de revisão proposto. 
Para tanto, permitimos a visualização dos comentários 
trocados entre os autores durante as fases de revisão (Figura 
8). Segundo, forçamos o respeito à informação de autoria. 
Também desenvolvemos um componente para autenticação de 
modo a garantir a integridade da informação de autoria e 
também um componente para permitir a persistência das 
anotações em arquivos XML. 

VII.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho, estabelecemos um panorama extensivo e 
analítico da tecnologia de anotação digital, a partir da análise 
de 80 sistemas disponibilizados nos últimos 25 anos – os 
sistemas analisados e sua classificação são apresentados no 
Apêndice. Descrevemos seis cenários de uso, que foram 
fundamentados numa ampla literatura científica nas áreas de 
tecnologia educacional e de interação homem-computador. Em 
outras palavras, os cenários não resultaram de um exercício 
arbitrário e imaginativo.  

Concebemos uma classificação de sistemas de anotação com 
uma matriz de classes paradigmáticas que pode ser utilizada 
para guiar o projeto de novos sistemas de anotação digital. A 
viabilidade dessa proposta foi verificada com a implementação 
de um sistema de anotações na forma de um plugin para a 
plataforma de desenvolvimento de software Eclipse, no qual 
esses requisitos foram contemplados [68]. 

A classificação desses 80 sistemas, aliada à separação entre 
requisitos essenciais e acidentais, abre o caminho para 
modelos verdadeiramente reutilizáveis de anotação digital. 
Como essa separação utilizou critérios objetivos e testáveis, 
será possível reaplicá-los a cada novo avanço tecnológico. 

Por fim, cabe destacar que as metáforas conceituais aqui 
utilizadas podem ser aplicadas a outros cenários colaborativos, 
tais como buscadores de informação ou editores colaborativos. 
Os critérios de seleção de requisitos essenciais suportariam a 
análise de outras famílias de tecnologia, tais como frameworks 
de aplicação. A classificação paradigmática baseada nas 
categorias de autonomia e heteronomia pode ser aplicada a 
outros modelos distribuídos, tais como sistemas de agentes ou 
sistemas baseados em redes. A classificação também pode ser 
utilizada como critério de seleção de requisitos essenciais. 
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Tabela 1 Tipos de atividades por cenário de uso (Fonte: preparada pelos autores) 

Atividades Leitura Tomar Notas Ontologias Escrita Colaborativa Discussão Revisão 
Analisar X    X X 
Sintetizar X X  X X  

Memorizar  X     

Copiar  X  X   
Classificar   X   X 
Buscar  X X    

Questionar X    X X 
Marcar X    X X 
 

Tabela 2 Relação entre anotações e documento (Fonte: preparada pelos autores) 

 Cenário Anotações impactam documento? Documento impacta Anotações? 
1 Leitura Não Sim 
2 Tomar Notas Não Sim 
3 Ontologias Não Sim 

4 Escrita Colaborativa Sim Não 
5 Discussão Sim Não 
6 Revisão Sim Sim 

 

 

Figura 1 Resumo das características extraídas da análise dos cenários de uso de anotações digitais (Fonte: preparada 
pelos autores) 
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Figura 2 Sistemas publicados e ciclos tecnológicos: ciclo 1, Stand-alone; ciclo 2, Web; ciclo 3, XML; ciclo 4, Web 2.0 
(Fonte: preparada pelos autores) 

 

Figura 3 Quadrantes de autonomia (Fonte: preparada pelos autores) 

 

Tabela 3 Distribuição de sistemas nos quadrantes de autonomia (Fonte: preparada pelos autores) 

Quadrante Quantidade de sistemas % 
NhDh 9 11% 
NaDh 36 45% 
NhDa 31 39% 
NaDa 4 5% 
Total 80 100% 

 
 



Adriano, C. M.;  Ricarte, I. L. M.. / Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 9 (2012) pp. 24-44 
 

38 

Tabela 4 Aplicação dos critérios aos requisitos (Fonte: preparada pelos autores) 

 Atende ao Critério?  

Requisitos 
Identi-
dade 

Viabili-
dade 

Especifi
-cidade 

Limitaç
ão 

Técnica 
Justificativa 

RF1. Associar anotações a qualquer parte do 
documento ou a partes pré-definidas Sim - - - É parte da atividade de anotar 

RF2. Mover anotações de posição Sim - - - É parte da atividade de anotar 

RF3. Anotar em várias mídias (som, texto, 
imagem, vídeo) 

Sim - - - É parte da atividade de anotar 

RF4. Manter informação de autoria e motivo de 
anotações 

Sim - - - É parte da atividade de anotar 

RF5. Anotar sobre outras anotações (lugar de 
anotação) 

Sim - - - É parte da atividade de anotar 

RF6. Manter anotações independentes do 
documento 

Não Sim - - Ausência inviabiliza o cenário  

RF7. Compartilhar anotações entre colaboradores Não Sim - - Ausência inviabiliza o cenário  

RF8. Manter documentos  intactos (copyright) Não Sim - - Ausência inviabiliza o cenário  

RF9. Anotar em diferentes versões de documento Não Não Sim - 
Não pode ser suportado por 

componentes externos 

RF10. Conciliar anotações e versões de 
documentos concorrentes  

Não Não Sim - 
Não pode ser suportado por 

componentes externos 

RF11. Preservar anotações cuja posição no 
documento foi perdida (orfanação de anotações) 

Não Não Sim - 
Não pode ser suportado por 

componentes externos 

RF12. Buscar a partir de anotações  Não Não Não Sim 
É esperado no futuro que os 

ambientes suportem esta 
função. 

RF13. Visualizar conjuntamente anotações e 
documentos  

Não Não Não Sim 
É esperado no futuro que os 

ambientes suportem esta 
função. 

RF14. Renderizar anotações Não Não Não Sim 
É esperado no futuro que os 

ambientes suportem esta 
função. 

RF15. Imprimir anotações e documentos Não Não Não Sim 
É esperado no futuro que os 

ambientes suportem esta 
função. 

RF16. Controlar versão de documentos  Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 

RF17. Controlar acesso  por perfil  Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 

RF18. Coordenar diálogo Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 

RF19. Notificar mudança Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 

RF20. Gerenciar publicação Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 

RF21. Operar desconectado Não Não Não Não Não atendeu aos critérios 
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Figura 4 Distribuição de lugares de anotação por quadrante de autonomia (Fonte: preparada pelos autores) 

 

 

Figura 5 Configuração da revisão no protótipo implementado (Fonte: preparada pelos autores) 

 

 

 



Adriano, C. M.;  Ricarte, I. L. M.. / Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 9 (2012) pp. 24-44 
 

40 

 

Figura 6 Criação de ocorrências de revisão no protótipo implementado (Fonte: preparada pelos autores) 

 

  

Figura 7 Implementação, no protótipo, do lugar âncora com duas ocorrências na mesma posição (Fonte: preparada pelos 
autores) 



Adriano, C. M.;  Ricarte, I. L. M.. / Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 9 (2012) pp. 24-44 
 

41 

 

Figura 8 Lugar-de-anotação para discussão do processo de revisão no protótipo implementado (Fonte: preparada pelos 
autores) 
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APÊNDICE – CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ANALISADOS 

    Quadrantes Lugares-de-anotação 

Sistema Referência Ano Fonte NhDh NaDh NhDa NaDa 
Post-

It 
Âncora/ 

Link 
In-

place 
Projeção 

Bloco de 
Notas 

HyperCard [69] 1987 Produto     X     X     X 

Notecards [70] 1987 Hypertext     X     X     X 

Quilt  [57] 1988 CSCW     X           X 

InterNote [71] 1989 Hypertext     X     X       

Aquanet [72] 1991 Hypertext     X           X 

SEPIA [73] 1992 Hypertext     X           X 

Deckview [74] 1993 UIST     X     X       

KnowledgeWeasel [38] 1993 Hypertext   X       X       

Filochat  [24] 1994 CHI     X       X   X 

GPA [75] 1995 WWW   X       X       

CoNote [76] 1995 CSCL   X       X       

Commentor  [77] 1995 CHI   X       X       

BSCW [31] 1995 CSCW X         X       

GroupWeb  [78] 1996 CHI   X       X       

Panbrowser  [79] 1996 WWW   X       X       

W4 [80] 1996 CHI   X       X       

Classroom 2000 [30] 1996 MM X           X   X 

WebKB [81] 1997 ICCS X         X       

Web4Groups [82] 1997 DEXA X         X       

Multivalent  [83] 1997 DL       X   X   X   

Dynomite  [25] 1997 CHI     X     X X   X 
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    Quadrantes Lugares-de-anotação 

Sistema Referência Ano Fonte NhDh NaDh NhDa NaDa 
Post-

It 
Âncora/ 

Link 
In-

place 
Projeção 

Bloco de 
Notas 

Prep [56] 1998 CHI   X      X 

iMarkup [84] 1998 Produto  X   X X X   

Inote [85] 1998 Produto   X   X  X  

Notable [86] 1999 CHI   X   X X   

VirtualNotes [87] 1999 AMCIS  X   X   X  

Ka [88] 2000 COLING  X    X    

AnnotTool [89] 2000 EDMedia  X   X X    

WebDiscussion [13] 2000 CSCW  X    X    

Amaya-Annotea [39] 2001 Produto  X    X    

A4SM [90] 2001 MM   X   X    

Y-Notes [91] 2001 Hypertext  X    X    

SMAT [92] 2001 HICSS  X       X 

Wispa [93] 2001 ITVE  X    X    

Melita [94] 2002 EKAW   X   X    

WebCobalt [40] 2002 ICCE  X    X    

SpacePen [95] 2002 IUI   X  X  X   

WebAnn/CAF [51] 2002 CHI  X    X   X 

AnchorConversation [96] 2002 CHI    X  X    

Fluid [97] 2002 WWW   X   X    

XLibris [98] 2002 UIST    X   X   

Evol [64] 2003 CHI    X    X  

Ambulant [99] 2003 DocEng  X       X 

WordFreak [100] 2003 HLT   X    X   

Callisto [22] 2003 CHI   X    X   

Vannotea [45] 2003 KCAP  X    X    

UCAT [15] 2003 DNIS   X   X    

Paper++ [101] 2003 CIKM   X     X  
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    Quadrantes Lugares-de-anotação 

Sistema Referência Ano Fonte NhDh NaDh NhDa NaDa 
Post-

It 
Âncora/ 

Link 
In-

place 
Projeção 

Bloco de 
Notas 

Layer [102] 2003 ISWC   X    X   

Del.icio.us [103] 2003 Produto  X     X   

Swog [58] 2004 CSCW  X   X     

VideoAnnEx [104] 2004 Trecvid   X   X    

ESP [105] 2004 CHI X        X 

Hats [106] 2004 Hypertext  X    X    

Madcow [107] 2004 AVI   X   X    

MemoryNet [108] 2004 CHI X     X    

Sholion [53] 2004 ICALT  X      X  

eBook [109] 2004 ITiCSE   X   X    

Crayon [110] 2004 UIST   X    X   

DigitalGraffiti [111] 2004 CHI  X     X   

Hylighter [21] 2005 Produto   X   X    

M-OntoMat-Annotatizer [44] 2005 Produto X     X    

Annozilla-Annotea [112] 2005 Produto  X    X    

IBM-EVA [41] 2005 Produto  X    X    

Cronos [113] 2005 LAWEB  X    X   X 

3D-Book [114] 2005 CHI   X    X  X 

uAnnotate [29] 2006 ICALT  X     X X  

AWS [115] 2006 ISM  X   X X    

Stikis www.stickis.com 2006 Produto  X     X   

Acrobat www.adobe.com 2007 Produto   X  X X X   

MSWord 
office.microsoft.com/

msword 
2007 Produto   X  X X X   

OneNote 
office.microsoft.com/o

nenote 
2007 Produto   X  X X X X  

GoogleDocs docs.google.com 2008 Produto X      X   

A.nnotate http://a.nnotate.com 2008 Produto X      X   

MovieTool www.ricoh.com 2008 Produto   X      X 

Reframeit www.reframeit.com 2008 Produto X        X 

Webnotes www.webnotes.net 2008 Produto X    X     

LayerPad www.layerpad.com 2009 Produto X       X  

Crocodoc crocodoc.com 2010 Produto X      X   

Blerp www.blerp.com 2010 Produto X        X 

 


