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Introdução

A indexação diz respeito à identificação do conteúdo do
documento por meio do processo de análise de assunto e à
representação desse conteúdo por meio de conceitos. Esses
conceitos, por sua vez, serão representados ou traduzidos
em termos advindos de uma linguagem documentária, com
vistas à intermediação entre o documento e o usuário no
momento da recuperação da informação, seja em índices,
catálogos ou bases de dados.

O processo de indexação é composto por diferentes eta-
pas, cujo número varia de acordo com os autores: duas
(Unisit, 1981; Chaumier, 1986; Lancaster, 2004); três
(ABNT 12.676, 1992) e quatro (Van Slype, 1991; Robredo,
2005).

Os autores divergem quanto ao número de etapas da
indexação, porém, elas tratam basicamente das mesmas
operações:

1 Extraído da tese de doutorado de Rubi (2008).
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• análise: leitura e segmentação do texto para identificação
e seleção de conceitos;

• síntese: construção do texto documentário com os con-
ceitos selecionados. Está relacionada especificamente à
elaboração de resumos;

• representação: por meio de linguagens documentárias.

Sobre o assunto, Fujita (1999) afirma que os processos
de análise e síntese sugerem que os textos passam por uma
espécie de “desestruturação” para a construção de outro
texto, o documentário. Ou seja, para análise, o texto é seg-
mentado, os conceitos são identificados e selecionados; e
para a síntese há um processo de condensação do texto e a
elaboração de um texto documentário que é um resumo,
não somente no sentido da produção de um conjunto de
frases e enunciados sintetizando o documento, como pala-
vras-chave e notações de classificação.

A etapa inicial da indexação é a análise de assunto, que
é realizada por meio da leitura documentária feita pelo in-
dexador, que procura compreender de maneira geral o do-
cumento para identificar e selecionar os termos que o repre-
sentarão para efeito de recuperação.

A análise de assunto realizada durante a catalogação
deverá ser norteada por princípios de política de indexação
que devem fazer parte de um manual de indexação da ins-
tituição e sobre a qual o bibliotecário deve ter conhecimento
e domínio.

Esses princípios deverão influenciar o bibliotecário na
sua decisão sobre a determinação de conceitos cujo resul-
tado será observado pelo usuário na recuperação da infor-
mação. São eles: especificidade, exaustividade, revocação e
precisão.

Neste capítulo, portanto, apresentamos os resultados
obtidos em um estudo com bibliotecários indexadores e
usuários de bibliotecas universitárias com o objetivo de
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contribuir para a elaboração de política de indexação com
diretrizes para a elaboração de catálogos coletivos nesse tipo
de biblioteca.

A seguir, verificaremos cada um desses elementos, a
forma como eles influenciam a análise de assunto realiza-
da pelos bibliotecários e como a recuperação da informa-
ção pelos os usuários é afetada.

Aspectos políticos para a indexação na
catalogação

A indexação é reconhecidamente um processo imbuí-
do de subjetividade, uma vez que é realizado por seres hu-
manos que usam seu conhecimento prévio (da linguagem
do sistema, da estrutura textual, do assunto e até de mun-
do) e acionam estratégias durante a leitura documentária a
fim de que seu objetivo seja atingido: identificação e sele-
ção de conceitos de um documento.

Para que a subjetividade seja minimizada e os termos
identificados sejam os que melhor representem o do-
cumento, a indexação decompõe-se em um passo a passo
amplamente estudado e divulgado na literatura e em nor-
mas nacional e internacional.

Junta-se a isso uma política de indexação bem definida
que irá nortear com diretrizes e critérios o trabalho do bi-
bliotecário, reunidos em um manual de indexação.

A política de indexação deve ser compreendida como
uma decisão administrativa que reflita os objetivos da bi-
blioteca, identificando condutas teóricas e práticas das
equipes envolvidas no tratamento da informação da bi-
blioteca para definir um padrão de cultura organizacional
coerente com a demanda da comunidade acadêmica inter-
na e externa. Além disso, a política de indexação deve es-
tar descrita e registrada em manuais de indexação, para

Indexação_(3Prova).pmd 14/12/2009, 23:0783



84 MARIÂNGELA SPOTTI LOPES FUJITA (ORG.)

que possa ser constantemente avaliada e modificada, se
preciso.

Rubi (2008) selecionou na literatura aspectos que dizem
respeito à política de indexação e os agrupou, para efeitos
de estudo, em três grupos:

Indexação
1. Capacidade de revocação e precisão do sistema
2. Especificidade
3. Exaustividade
4. Economia
5. Formação do indexador
6. Procedimentos relacionados à indexação
7. Manual de indexação (elaboração/utilização)
8. Síntese

Linguagem documentária
9. Escolha da linguagem
10. Consistência/uniformidade
11. Adequação

Sistema de busca e recuperação por assuntos
12. Avaliação
13. Campos de assunto do formato Marc
14. Capacidade de consulta a esmo (browsing)
15. Estratégia de busca
16. Forma de saída dos resultados

Interessa-nos, neste momento, os seguintes elementos
que dizem respeito à indexação: exaustividade, especificida-
de, capacidade de revocação e capacidade de precisão do sis-
tema (Carneiro, 1985). Nosso interesse se deve ao fato de
que todos esses aspectos encontram-se intrinsecamente
relacionados, uma vez determinado um desses elementos,
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os outros serão diretamente influenciados e, consequente-
mente, a recuperação da informação pelo usuário.

A exaustividade diz respeito ao número de termos atri-
buídos como descritores do assunto do documento, ou seja,
em que medida todos os assuntos discutidos no documen-
to são reconhecidos durante a indexação e traduzidos na
linguagem documentária da biblioteca. Quanto mais
exaustiva for a indexação, mais termos ela vai empregar. É
indicada, por exemplo, em bibliotecas de público variado
e de diferentes perfis, que podem buscar a mesma informa-
ção com termos diferentes.

Algumas bibliotecas determinam um número mínimo
e número máximo de descritores que poderão ser utiliza-
dos. Além disso, algumas ainda adotam parâmetros dife-
rentes de acordo com o documento. Exemplo: para livros
– mínimo de dois termos, máximo de cinco; para tese –
mínimo de quatro termos, máximo de nove.

A especificidade está relacionada ao nível de abrangên-
cia que a biblioteca e a linguagem documentária permitem
especificar os conceitos identificados documento. Exem-
plo: um livro cujo assunto seja especificamente sobre
“tilápias” será indexado sob o assunto “peixes”. Essa situa-
ção é característica de bibliotecas que optam por uma bai-
xa especificidade nos assuntos que, por sua vez, trará como
resultados na recuperação uma alta revocação.

A capacidade de revocação diz respeito ao número de
documentos recuperados e pode ser mensurada por meio
da relação entre o número de documentos relevantes sobre
determinado tema, recuperados pelo sistema de busca, e o
número total de documentos sobre o tema, existentes nos
registros do mesmo sistema.

A capacidade de precisão, ou relevância, está relaciona-
da ao número de documentos recuperados para atendimen-
to das solicitações encaminhadas pelo usuário. Também
pode ser mensurada por meio da relação entre os documen-
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tos relevantes recuperados e número total de documentos
recuperados.

A indexação realizada de maneira mais específica resul-
tará, portanto, em uma recuperação com níveis de revoca-
ção menor e com um índice maior de precisão, ou seja,
mesmo sendo um número reduzido de documentos, são
exatamente estes que correspondem às questões de busca
do usuário. O número de termos utilizados para descrever
o documento diz respeito à exaustividade, que por sua vez
está relacionada à revocação e à precisão do sistema de re-
cuperação. Por exemplo: se um livro trata especificamente
de “tilápias, pacus e lambaris” e o bibliotecário optar pela
exaustividade, ele vai contemplar, além dos termos
“tilápia” “pacu” e “lambari”, também o termo “peixes”.
Assim, se o usuário quiser saber sobre “peixes” de uma
maneira geral, o documento será recuperado. Se ele quiser
saber especificamente sobre um dos três peixes, o do-
cumento também será recuperado.

Especificidade, exaustividade, revocação e
precisão na perspectiva dos catalogadores
e usuários: desenvolvimento metodológico
e resultados

A capacidade de revocação e de precisão do sistema de
buscas da biblioteca está diretamente relacionada à especi-
ficidade e à exaustividade, ou seja, quanto mais exaustiva-
mente um bibliotecário indexa seus documentos, maior
será a revocação na recuperação da informação buscada e,
inversamente proporcional, a precisão será menor. E quan-
to mais especificamente um bibliotecário indexar, menor
será a revocação, porém a precisão será maior.

Esses princípios de indexação devem estar inseridos em
uma política de indexação definida pela biblioteca e que
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deverá ser seguida pelo bibliotecário no momento da aná-
lise de assunto durante a indexação.

Realizada em nível de doutorado, nossa pesquisa utili-
zou como metodologia qualitativa com abordagem socio-
cognitiva os protocolos verbais em grupo e individuais.

A análise dos resultados foi realizada a partir da elabo-
ração das dezesseis categorias, advindas do referencial teó-
rico, apresentadas anteriormente. Os resultados apresen-
tados demonstram a visão dos bibliotecários e dos usuários
sobre esses aspectos e como eles influenciam a análise de
assunto e a recuperação da informação.

Destacamos que o foco da análise é o Protocolo Verbal
em Grupo, pois acreditamos que ele trouxe evidências da
visão geral do contexto em que a política de indexação é
elaborada e colocada em prática na biblioteca, tanto na par-
te gerencial quanto na de tratamento da informação, bem
como mostrou ser elemento norteador dos procedimentos
realizados pelos indexadores. Além disso, os usuários tam-
bém puderam demonstrar como os aspectos referentes à
especificidade, exaustividade, precisão e revocação influen-
ciam os resultados de suas buscas durante a recuperação.

A seguir, apresentamos os resultados obtidos a partir
das análises dos protocolos verbais.

Capacidade de revocação e precisão

Observamos que a alta revocação, ou seja, a recupera-
ção de um grande volume de documentos, está ligada à bai-
xa precisão dos termos designados para representar seus
assuntos. Isto é, durante a catalogação, os assuntos dos do-
cumentos são representados de maneira mais geral, mui-
tas vezes não correspondendo à especificidade que trata o
documento.

Dessa forma, no momento da recuperação da informa-
ção fica evidente a insatisfação do usuário diante do grande
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volume de documentos, sendo que a maioria não corres-
ponde à sua necessidade informacional, fazendo com ele
perca tempo selecionando aquilo que realmente o interessa.

Foskett (1996) nos mostrou que, de acordo com seu
conteúdo, os livros são catalogados no todo, e os assuntos
são fornecidos por meio de um número de classificação para
arranjo nas estantes e um ou dois cabeçalhos de assunto
para acesso por meio do catálogo. Já os demais materiais,
como os artigos de periódicos, são indexados de maneira
mais detalhada e por meio de um maior número de termos.

Acreditamos que a biblioteca deva adotar o detalha-
mento e a exaustividade também para o tratamento temá-
tico de seus livros. Essa decisão política resultará em uma
recuperação com níveis de revocação menor e com um ín-
dice maior de precisão, ou seja, mesmo sendo um número
reduzido de documentos, são exatamente estes que corres-
pondem às questões de busca do usuário.

Além disso, consideramos que deva haver um equilíbrio
entre o número de assuntos determinados e a especificida-
de desejada, uma vez que a capacidade de revocação e pre-
cisão do sistema de recuperação da informação está forte-
mente ligada a questões de especificidade e exaustividade,
como veremos a seguir.

Especificidade

Nossa análise demonstrou que a especificidade do do-
cumento dependerá do contexto de biblioteca onde ele está
inserido, ou seja, os assuntos serão especificados se forem
de interesse dos alunos daquela unidade que frequentam
aquela biblioteca. No caso das bibliotecas que atendem às
três áreas do conhecimento, os bibliotecários relatam que
os assuntos são tratados de maneira mais geral para que
possam atender aos diferentes interesses dos usuários. Ob-
servamos que um dos critérios para a determinação do ní-
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vel de especificidade dos assuntos dos documentos é a bi-
blioteca onde esses documentos estão inseridos.

A tendência geral entre as bibliotecas é representar o
assunto dos documentos no nível mais geral, fazendo com
que haja uma alta revocação, ou seja, a recuperação de um
grande número de documentos. Nesse caso, a precisão não
será contemplada, exigindo do usuário um esforço maior de
seleção do material recuperado que atenda diretamente
suas intenções de busca.

A decisão política que envolve a questão da especificida-
de está muito ligada à questão da revocação e precisão, que
vimos na categoria anterior, e com a exaustividade, que ve-
remos a seguir. Todas elas devem ser pensadas conjunta-
mente de modo a definir o perfil do catálogo da biblioteca,
se ele será mais específico, garantindo uma maior precisão
na recuperação, ou se ele será mais exaustivo, aumentando
a revocação do sistema.

Essa decisão irá refletir no trabalho do bibliotecário, no
modo como ele vai lidar com os assuntos do documento e
na recuperação da informação, no modo como o usuário vai
receber os resultados de busca e sua aceitação do catálogo
e da forma como os assuntos estão sendo abordados pelos
bibliotecários. Uma decisão política em bibliotecas univer-
sitárias sobre nível de especificidade dos documentos pode
ser baseada nos cursos de graduação e pós-graduação que
são atendidos pela biblioteca.

Exaustividade

Nossa análise demonstrou que não há um número limi-
te padrão para determinação dos termos dos documentos.
Para algumas bibliotecas, o número varia de três a seis ter-
mos. Para outras, não há limite, realizando a indexação de
maneira exaustiva. Observamos que não há uma decisão
política sobre o número de termos designados para repre-
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sentar o assunto do documento. O limite é determinado
pelo bibliotecário no momento da catalogação e depende-
rá dos assuntos abordados no documento e na sua comu-
nidade usuária.

Assim como os aspectos de revocação, precisão e espe-
cificidade, essa decisão política tem influência direta sobre
três aspectos: o trabalho do bibliotecário, a rede de biblio-
tecas como um todo e a recuperação da informação.

A falta de um limite de termos ou mesmo de uma filo-
sofia em que o bibliotecário possa se basear no momento da
identificação e da seleção dos assuntos faz que cada profis-
sional adote critérios diferentes, gerando disparidades na
catalogação.

Essa situação apresentará impacto direto na recupera-
ção da informação: quanto mais ou menos exaustivamen-
te a indexação é feita, maior ou menor será a revocação no
momento da recuperação.

Novamente, Foskett (1996) afirma: os livros são cata-
logados no todo, e os assuntos são fornecidos por meio de
um número de classificação para arranjo nas estantes e um
ou dois cabeçalhos de assunto para acesso por meio do ca-
tálogo. Já os demais materiais, como os artigos de periódi-
cos, são indexados de maneira mais detalhada e por meio de
um maior número de termos.

Em se tratando de um ambiente cooperativo de biblio-
tecas, essas disparidades atrapalham o trabalho do biblio-
tecário e descaracterizam o trabalho cooperativo da rede de
bibliotecas. Não há uniformidade nos procedimentos, o
que refletirá na determinação dos assuntos dos documen-
tos, na recuperação na informação e na comunidade usuá-
ria atendida pela rede de bibliotecas.

Tornamos a dizer que todos os aspectos envolvendo a
especificidade, a exaustividade e a capacidade de revocação
e precisão devem ser elaborados conjuntamente, de forma
a auxiliar o bibliotecário no momento de seu trabalho e
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proporcionar a recuperação da informação condizente com
a filosofia da instituição, do perfil do catálogo pretendido
e do perfil do usuário da biblioteca.

Para evitar disparidades entre os bibliotecários e as bi-
bliotecas, é necessária a elaboração de um manual de inde-
xação que contemple todos esses aspectos e determine como
eles serão trabalhados por todos da rede de bibliotecas.

Síntese

As bibliotecas universitárias assistem e assimilam as
inovações tecnológicas, prova disso são seus catálogos, que,
antes locais e restritos, agora se tornaram disponíveis por
meio da internet, atravessando fronteiras geográficas, e
funcionando como verdadeiras vitrines das bibliotecas.

Essa dimensão assumida pelo catálogo deve fazer com
que o bibliotecário assuma uma nova responsabilidade,
pautada em compromisso com a indexação e a análise de
assunto para construção de catálogos condizentes com a
realidade não somente de sua comunidade usuária local,
mas também de uma comunidade usuária potencial virtual,
cada vez mais exigente.

Acreditamos que a política de indexação deva servir
como subsídio para a organização do conhecimento no ca-
tálogo, atuando como guia para o bibliotecário no momento
da análise de assuntos dos documentos descritos nesses
registros. Além disso, garantiria a personalização do catá-
logo de cada instituição e a individualização da recepção da
informação pelo usuário, uma vez que ele estaria contem-
plado por meio dos assuntos designados para representa-
ção dos documentos.

O bibliotecário que faz a catalogação do documento
deve, portanto, ter consciência da importância da política
de indexação e de seus princípios, especialmente a especi-
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ficidade, a exaustividade, a capacidade de revocação e de
precisão do sistema de busca.

Consideramos que a indexação só será realizada na bi-
blioteca universitária durante o tratamento da informação
documentária por meio de decisão política bem determi-
nada, que reflita os objetivos, a filosofia e os interesses da
instituição à qual está vinculada, da própria biblioteca e do
usuário.

Acreditamos, portanto, que a política de indexação
deve ser compreendida pelas bibliotecas universitárias
como uma decisão administrativa a ser representada por
meio de uma filosofia que reflita os objetivos da bibliote-
ca e identificada por condutas teóricas e práticas das
equipes envolvidas no tratamento da informação da bi-
blioteca para definir um padrão de cultura organizacional
coerente com a demanda da comunidade acadêmica in-
terna e externa. Além disso, a política de indexação deve
estar descrita e registrada em manuais de indexação para
que possam, se preciso, ser constantemente avaliadas e
modificadas.
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