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▸ Aumento das publicações periódicas e da 
literatura técnica, científica e administrativa

▸ Necessidade de identificação rápida de itens 
pertinentes para tomada de decisão

▸ Necessidade de mecanismos de organização 
dos conteúdos dos documentos em 
unidades/sistemas especializados
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▸ Ponte entre documentos e usuários

▸ Significa:
▸ Representar documentos em formatos que 

possam ser incluídos em algum tipo de 
Sistema de Recuperação de Informação.
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▸Fornecer resposta adequada à 
demanda (pergunta do usuário)

▸PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
◦Sem silêncio 
◦Sem ruído
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           Mensagem
▸ Emissor Receptor

               Canal

▸ Sem ruído/ Sem silêncio
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▸ ATO INTENCIONAL
▸ DEPENDE DE LINGUAGEM COMPARTILHADA

 (terminologia da área)

▸ REQUER informação ESTRUTURADA (com 
base em FINALIDADES específicas).

▸ CONFIABILIDADE
◦ Representatividade 
◦ Atualidade
◦ Rapidez

REQUER TEORIA E MÉTODOS ADEQUADOS
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▸TEORIA e MÉTODOS para 
tratar informação e promover 
sua recuperação/reutilização.
 LONGO HISTÓRICO
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▸ Esfera teórica, na qual se determina o 
próprio objeto científico da Organização da 
informação/conhecimento, suas funções, 
métodos e procedimentos técnicos 

▸ Esfera da produção, onde são 
engendradas as regras de geração das 
diversas modalidades de informação 
documentária. 

▸ Esfera pragmática, na qual se identificam 
as condições de aderência entre usuários e 
sistema de informação.
 

BIBLIOCONTA 2014 8



▸ Análise, condensação e 
representação de textos para facilitar 
consulta aos originais.

◦ Análise: decomposição de um todo em seus 
elementos constitutivos, para identificar 
INFORMAÇÃO essencial e acessória.
◦ Condensação: reconstrução do sentido do 

documento, de forma abreviada
◦ Representação: expressão do conteúdo por 

meio de Linguagens Documentárias (SOCs) ou 
Resumos (Ementas) 
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▸ Forma: Análise e representação dos aspectos 
extrínsecos do documento, para fins de identificação e 
localização. 
◦ descrição bibliográfica (catalogação) para criar 

registros. 

▸ Análise de conteúdo: Análise e descrição dos 
aspectos intrínsecos do documento, ligados ao seu 
conteúdo temático
◦ Resumo, Classificação, Indexação

Resumo: paráfrase condensada

▸ Indexação: condensação e representação por meio de 
LDs
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OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO DA OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

 Elaborar produtos que apresentem equivalência de Elaborar produtos que apresentem equivalência de 
sentido entre texto fonte e suas representações.sentido entre texto fonte e suas representações.

 Problemas:Problemas:
 1. Visão tradicional:1. Visão tradicional:

talento, bom senso, experiência, intuiçãotalento, bom senso, experiência, intuição
 2. Noções ingênuas sobre a linguagem e a análise 2. Noções ingênuas sobre a linguagem e a análise 

de textos.de textos.
 3. Subestimação do esforço intelectual requerido 3. Subestimação do esforço intelectual requerido 

pelo processo.pelo processo.
 Solução: OBJETIVAR O PROCESSOSolução: OBJETIVAR O PROCESSO
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PRINCIPAIS OPERAÇÕESPRINCIPAIS OPERAÇÕES

documentos

coleta

tratamento

difusão

usuários
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Representação
temática (AD)

Representação
descritiva

Referência 
bibliográfica índiceresumo

a) Estrutura de dados
b) Normas de

descrição 
bibliográfica

 a) Metodologias
de resumo

b) Normas de 
resumos

A ) Metod. 
indexação

 b) Linguagens 
documentárias

METADADO
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Documento

TRATAMENTO/INDEXAÇÃOTRATAMENTO/INDEXAÇÃO

Análise

Síntese

Representação

Resumos

Índices

desestruturação

estruturação
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usuário

documento

RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Pergunta

Estratégia de 
busca

Análise

Seleção

Indexação

Textos 

Metadados
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Política de 
indexação

Fabricação da 
informação 

documentária
(metadado)

Documentos jurídicos

Usuário

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃOORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Seleção

Análise/seleção 
de informação

Análise da 
pergunta

Pergunta

Condensação

Resumos

Índices
Recuperação 

da informação 
documentária

(metadado)

Questão
do usuário
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texto resumo índice

Generalização crescente

Perda de informação semântica



Desestruturação
distinção entre informação 
essencial e informação acessória

Estruturação
combinação de elementos para 
produzir a representação: resumo e 
indexação.
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 Palavras-chave
elementos extraídos do título ou do texto

 Notações classificatórias
 símbolos de um sistema de classificação; amalgamento 

de relações hierárquicas e não-hierárquicas

 Cabeçalhos de assunto
expressões de listas alfabéticas parcialmente 

estruturadas

 Descritores
unidades de um tesauro; relações hierárquicas, não-

hierárquicas e de equivalência
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INDEXAÇÃOINDEXAÇÃO

representação por tradução: representação por tradução: 
Descritores Descritores 
-não se confundem com a linguagem do não se confundem com a linguagem do 
texto, mesmo que apresentem a mesma texto, mesmo que apresentem a mesma 
formaforma
-Significados: dependentes dos termos com Significados: dependentes dos termos com 
que estão relacionaos no tesauroque estão relacionaos no tesauro

-  



TODO DE SENTIDO

ORGANIZAÇÃO (ESTRUTURA)

COESÃO E COERÊNCIA 
(REDUNDÂNCIA/MANUTENÇÃO DO TEMA)

PROGRESSÃO (INFORMAÇÕES NOVAS)
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HIPÓTESES (PREMISSAS)

CONCLUSÃO

EMPENHO DE AUMENTAR ADESÃO
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TESETESE PONTO DE VISTAPONTO DE VISTA

ARGUMENTOSARGUMENTOS PROVASPROVAS

CONCLUSÃOCONCLUSÃO AFIRMAÇÃO DA TESEAFIRMAÇÃO DA TESE
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 Princípio: caracterização do conteúdo 
informacional do documento por meio 
de uma Linguagem Documentária.
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• Operações:
–1) identificação do tema
–2) elaboração do enunciado temático
–3) representação do enunciado 
temático.



Operação: Conversão do tema 
para a linguagem documentária 
do sistema
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• Parâmetro de conversão: Linguagem 
de indexação e política do sistema.
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Representação
. linguagem documentária

. política do sistema

. seleção de categorias

. política do sistema

Estrutura 
temática

Identificação 
do 

tema

Elaboração do
 enunciado 

temático



▸ Aspectos gerenciais: seleção, tratamento, 
promoção do acesso à informação são 
condicionadas pelas coerções imanentes aos 
sistemas de informação:

◦ a) instituição onde se desenvolve;
◦ b) necessidades do usuário;
◦ c) características do domínio tratado;
◦ d) recursos humanos, físicos e financeiros;
◦ e) produtos e serviços visados;
◦ f) relação custo/desempenho.
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POLÍTICAS DE INDEXAÇÃOPOLÍTICAS DE INDEXAÇÃO
 EXAUSTIVIDADE:EXAUSTIVIDADE: emprego de um grande número de termos  emprego de um grande número de termos 

na indexação de um documento.na indexação de um documento.
 ESPECIFICIDADE:ESPECIFICIDADE: emprego de um número restrito de  emprego de um número restrito de 

termos, porém mais específicos, na indexação de um termos, porém mais específicos, na indexação de um 
documento.documento.

 ExaustividadeExaustividade  
 maior revocação (maior número de documentos maior revocação (maior número de documentos 

recuperados), menor precisãorecuperados), menor precisão..
 EspecificidadeEspecificidade

 menor revocação, maior precisãomenor revocação, maior precisão..

 exaustividade : revocação :: especificidade : precisãoexaustividade : revocação :: especificidade : precisão
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◦ NUMERAÇÃO SEQUENCIAL
◦ EMENTA (Objetivo do Ato)
◦ ARTIGOS (Numeração ordinal)_
◦ PARÁGRAFOS
◦ INCISOS (Algarismos romanos)_
◦ ITENS (Algarismos arábicos)
◦ ALÍNEAS (Letras minúsculas)
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▸ ARTIGO – unidade semântica básica
▸ INCISOS E ALÍNEAS – hipóteses de incidência
▸ PARÁGRAFOS – exceções ao enunciado no 

caput; esclarecimentos sobre hipóteses de 
aplicação

▸ ARTIGO FINAL: vigência/revogação
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▸ AÇÃO ou CONJUNTO DE AÇÕES
◦ Expressos por verbos: Criação, Modificação, Extinção de 

direito.

▸ OBJETO
◦ Instituto jurídico

▸ BENEFICIÁRIO
◦ Atores envolvidos
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▸ Autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério dos 
Transportes, crédito extraordinário até o limite 
de...

▸ AÇÃO: Autorização
▸ OBJETO: Crédito extraordinário (Orçamento 

fiscal da União?)
BENEFICIÁRIO:  Ministério dos Transportes

32



BIBLIOCONTA 2014

▸ Cria Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) 
das atividades de finanças, controle de orçamento e 
planejamento, de desempenho diplomático (GDD), de 
desempenho de atividade de chancelaria (GDC) e de 
desempenho de atividade em Ciência e Tecnologia

▸ AÇÃO: Criação 

▸ OBJETO: Gratificação de desempenho e Produtividade 

▸ BENEFICIÁRIO: Oficial de chancelaria; Técnico em 
Ciência e Tecnologia...

33



BIBLIOCONTA 2014

▸ Regulamenta o artigo 31 da Lei 9491 de 9 de 
setembro de 1977, que altera procedimentos 
relativos ao Programa Nacional de Desestatização

▸ AÇÃO: Regulamentação

▸ OBJETO: Programa Nacional de Desestatização
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▸ Aprova o texto de Acordo Básico de Cooperação 
Técnica celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de 
setembro de 1996.

▸ AÇÃO: Aprovação
▸ OBJETO: Cooperação técnica
▸ BENEFICIÁRIO: Brasil; Alemanha
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INSTRUMENTOS DE INDEXAÇÃO

LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS

-SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

-  CABEÇALHOS DE ASSUNTOS

-TESAUROS

-TAXONOMIAS

-ONTOLOGIAS (LEVES OU FORMAIS)



▸ Instrumentos para representar conteúdos de 
documentos de forma padronizada.

▸ ”conjunto de termos, providos ou não de regras 
sintáticas, utilizado para representar conteúdos de 
documentos técnico-científicos, com fins de 
classificação ou busca de informação" (GARDIN 
apud CINTRA et al., 1994, p.25). 

▸ Possibilitam a comunicação documentária = 
transferência de informação
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▸ Metacódigos: construções artificiais criadas 
para mapear o conhecimento de um 
domínio;

▸ Regras específicas de utilização

▸ Estrutura específica: termos + relações 
lógico-semânticas entre os termos
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▸ LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA 

Engloba todos os tipos de instrumentos de 
organização da informação: 
◦ classificações, listas de termos de indexação, ou 

descritores, classificações facetadas, lista de 
descritores com remissivas ou tesauros, 

◦ Denominador comum: indicação de relações 
semânticas entre as unidades lexicais de um 
universo de discurso particular.
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▸Estrutura, a priori, os conceitos de uma 
área do conhecimento

▸Utilizada como instrumento de 
representação da informação

▸Efetua ajustes conforme a evolução dos 
conhecimentos de um campo científico.
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▸Oferecem normas para indexar 
univocamente documentos e 
perguntas dos usuários 

▸Pretendem produzir os mínimos 
índices de ruído na comunicação 
entre o acervo e o usuário.
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▸ Controle terminológico
◦ Controla sinônimos e quase sinônimos;
◦ Distingue homógrafos;
◦ Facilita buscas por meio dos termos relacionados 

e referências cruzadas;
◦ Melhora a consistência da indexação;
◦ Transporta a linguagem de busca para a 

linguagem de indexação;
◦ Reduz  tempo de busca e aumenta a eficiência da 

indexação e recuperação de informação.
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▸ LDS DENOMINAÇÕES

◦ Linguagens de indexação (Melton)
◦ Linguagens de descritores (Vickery)
◦ Codificação documentária (Grolier)
◦ Linguagem de informação (Soergel)
◦Vocabulário controlado (Lancaster)
◦ Lista de Assuntos autorizados 

(Montgomery)
◦ Linguagem de recuperação da informação
◦ Linguagem de descrição da informação
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▸ REQUER
▸ Profissionais treinados para organizar 
informação

▸ Profissionais aptos a 
construir/atualizar tesauros

▸ Dispositivo eficaz para armazenar e 
recuperar informação 

BIBLIOCONTA 2014 44



BIBLIOCONTA 2014 45

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

nairkobashi@gmail.com

mailto:nairkobashi@gmail.com

	PowerPoint Presentation
	CONTEXTO CONTEMPORÂNEO
	ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO: FUNÇÃO COMUNICACIONAL
	COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
	Slide 6
	ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
	ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO
	Slide 9
	NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	CONDENSAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMACIONAIS
	DESESTRUTURAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO
	ÍNDICES DOCUMENTÁRIOS = REPRESENTAÇÕES
	Slide 20
	OBJETO DA INDEXAÇÃO = TEXTO
	ESTRUTURA ARGUMENTATIVA
	TEXTO ARGUMENTATIVO 2
	METODOLOGIA DE INDEXAÇÃO
	REPRESENTAÇÃO DO TEMA
	INDEXAÇÃO operação parâmetro
	POLÍTICAS DE INDEXAÇÃO
	Slide 28
	INDEXAÇÃO – ATOS NORMATIVOS
	VALORES DOS ITENS
	CATEGORIAS PRINCIPAIS
	EXEMPLO 1
	EXEMPLO 2
	EXEMPLO 3
	EXEMPLO 4
	Slide 36
	LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS
	Slide 38
	Slide 39
	LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA
	FUNÇÃO DAS LDs
	FUNÇÕES DAS LDs
	Slide 43
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO EFICIENTE
	Slide 45

