
Os modelos de leitura documentá-
ria para indexação atualmente são estuda-
dos nas perspectivas de diferentes tipolo-
gias documentais, o que motivou o interes-
se da elaboração desta obra. As contribui-
ções oriundas das reflexões científicas, 
teóricas e práticas sobre este tema consti-
tuem avanço para a área de Ciência da 
Informação. A preocupação dos pesquisa-
dores, Mariângela Spotti Lopes Fujita, 
Carlos Cândido de Almeida do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informa-
ção (PPGCI), da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquista Filho”, 
Campus de Marília, e Roberta Caroline 
Vesu Alves, Pós-Doutoranda em Ciência 
da Informação do PPGCI, também da 
Unesp de Marília e financiamento CNPq, 
está em demonstrar os avanços científicos 
relacionados com os modelos de leitura 
documentária para diferentes documen-
tos, que necessitam de indexação e 
elaboração de resumos.

O resultado desta obra proporciona ao 
leitor uma reflexão profícua acerca do 
tema e um modo de atualização aos 
profissionais, pesquisadores, professores e 
estudantes da área de Ciência da Informa-
ção sobre aspectos teóricos e práticos da 
indexação e, principalmente, os modelos 
de leitura documentária para diferentes 
documentos. 

Os estudos relacionados com o proces-
so de leitura pelo indexador foram aborda-
dos e indicaram as bases teóricas e metodo-
lógicas da leitura documentária para 
identificação e seleção de conceitos, diante 
de variáveis sobre leitor, texto e contexto. 
Também, apontam a expertise do indexa-
dor na leitura profissional.

A leitura documentária para indexa-
ção e resumos, bem como suas abordagens 
teóricas interdisciplinares foram explora-
das para demonstrar os subsídios teóricos 
necessários na fundamentação dos 
modelos de leitura documentária. Os 
aportes teóricos e metodológicos voltados 
para da Análise Documentária, que foram 

abordados de modo mais contundente 
abrangeram: o aboutness, conhecido 
também como tematicidade, em relação 
aos textos narrativos ficcionais; o conceito 
de texto, seus tipos e estruturas que 
permitiram a representação e recuperação 
em indexação e resumos; a Semântica 
Discursiva e Linguística para a indexação e 
recuperação de informação; o apoio da 
leitura documentária, indexação e aborda-
gens sobre conceitos na conversão de 
textos em hipertextos na Web; o processo 
de leitura documentária e a influência da 
área de Saúde para tratamento de 
documentos desta área; aspectos da temati-
cidade para o indexador; e elementos da 
Semiótica peirceana na identificação e 
representação de assuntos da música.

Os modelos de leitura documentária 
apresentados nesta obra elucidam princi-
palmente as metodologias que fundamen-
tam procedimentos de indexação e 
resumos de diferentes tipos documentos, 
consequentemente, apresentam aspectos 
teóricos e aplicados para identificação, 
seleção de conceitos e representação. Os 
procedimentos de leitura documentária 
para diferentes tipos de documentos, que 
foram esmiuçados, analisados e descritos 
em procedimentos metodológicos de 
modelos de leitura documentária estão 
relacionados com aspectos da: indexação 
de texto científico; indexação de Doutrina 
jurídica; indexação de textos narrativos de 
ficção; indexação de artigos de jornal; 
elaboração de resumos da literatura 
infantojuvenil em prosa; análise de 
assunto de acórdãos de Tribunais de 
Contas; indexação dos documentos 
populares de arquivo; e indexação de 
fotografias apoiada por modelo semiótico.

Os modelos de leitura documentária 
para indexação, tema desta obra, 
ganham diferentes enfoques em face 
aos diversos documentos que necessi-
tam de representação temática. Os estu-
dos apresentados nesta obra contem-
plam abordagens teóricas e interdiscipli-
nares no âmbito da leitura documentária 
e indexação, bem como as aplicações de 
modelos de leitura em diferentes tipos de 
documentos. Por isso, mostram a preo-
cupação atual de pesquisadores da área 
de Ciência da Informação no Brasil nos 
aspectos voltados para o processo de 
indexação e modelos de leitura documen-
tária. A indexação inicia-se com a análise 
do documento por meio da leitura docu-
mentária. Assim, se apresenta complexa 
e dependente de variáveis que expres-
sam um fazer profissional e seu contexto, 
além de influenciar os resultados na 
recuperação da informação. Os modelos 
de leitura documentária ganham notorie-
dade no âmbito da indexação, porque 
orientam e clareiam seus processos 
validados por teorias e práticas relacio-
nadas aos diferentes documentos 
indexados, aspectos esses importantes 
na identificação e seleção de assuntos 
para fins de representação e recupera-
ção da informação.

Roberta Caroline Vesu Alves.
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