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Introdução: 

Neste tópico serão abordados os seguintes conceitos:  

 Qualidade da indexação; 

 Controlo do ficheiro de autoridade;  

 Política de indexação; 

 Manual de procedimentos de indexação. 

 

A qualidade da indexação é um assunto muito estudado ao nível da 

biblioteconomia e os diversos autores têm apontado múltiplos elementos 

condicionadores dessa propriedade no processo de indexação. O que 

dificilmente encontramos, é bibliografia e estudos que liguem a qualidade 

da indexação, às políticas de indexação dos diferentes serviços e que 

assinalem a importância das segundas sobre a primeira. A inexistência de 

estudos deve-se, essencialmente, à ausência de políticas de indexação 

formalmente estabelecidas pelos diferentes serviços de informação. Este 

elemento é uma característica da realidade portuguesa, mas verifica-se 

também na maior parte dos países. 

 A prática de formalizar o conjunto de procedimentos de indexação e as 

respetivas justificações por parte dos diversos serviços é inexistente. A 

ausência de manuais de procedimentos que possibilitem avaliações, 

comparações e estudo das diferentes políticas de indexação realizadas 

impossibilita práticas partilhadas, impedindo a reflexão sobre as diretrizes 

dos diferentes serviços relativas ao processo de indexação que realizam.  

Convém salientar que muitos serviços não realizam qualquer processo de 

indexação e a grande maioria dos que o realizam, não têm o hábito de 

registar as diferentes tomadas de decisão que vão ocorrendo, nem de as 

justificar, como afirma NUNES (2004). 

 “Vale dizer, políticas de indexação são praticadas intuitiva e 

informalmente, motivo pelo qual são desconhecidas na literatura. A 

propósito, a progressiva implantação de sistemas informatizados deveria 
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atuar como fator indutor da formalização de tais procedimentos. Mercê 

desse fato, continuam escassas as referências ao tema na literatura 

biblioteconômica.” (2004:56)   

 

1. Qualidade da indexação 
 
A qualidade da indexação é definida em função da eficácia da 

recuperação, ou seja, a capacidade de um sistema em recuperar a 

informação desejada e de evitar o que não é desejado. 

 

A qualidade da indexação é condicionada por múltiplos fatores: 

 Fatores ligados ao indexador; 

 Fatores ligados ao documento; 

 Fatores ligados aos instrumentos de indexação; 

 Fatores ligados aos instrumentos auxiliares; 

 Fatores ambientais; 

 Fatores ligados ao processo de indexação 

 

Fatores ligados ao indexador: 

 Formação do indexador (conhecimento das áreas de assunto 

dos documentos a indexar); 

 Conhecimento das necessidades dos utilizadores; 

 Domínio dos instrumentos de indexação e aplicação da política 

de indexação; 

 Características pessoais como concentração, capacidade de 

compreensão do que lê, domínio da língua, conhecimento de 

línguas estrangeiras, curiosidade; capacidade de ajuizar, 

coerência, precisão e pertinência 

 

Fatores ligados ao documento: 

 Conteúdo temático; 

 Complexidade da abordagem; 

 Língua e linguagem; 

 Apresentação e sumarização 

 

Fatores ligados aos instrumentos de indexação: 

 Qualidade do vocabulário (mede-se pelo nº de relações 

semânticas estabelecidas e pela sua atualização); 
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 Nível de especificidade e sintaxe; 

 Ambiguidade e precisão 

 

Fatores ligados aos instrumentos auxiliares: 

 Sistema de gestão da base de dados (capacidade, tempo de 

resposta);  

 Interface do sistema de pesquisa 

 

Fatores ambientais: 

 Iluminação (espaços onde a luz do sol incide diretamente sobre 

o ecrã, luz intensa, luz demasiado fraca, perturbam a leitura e a 

introdução dos dados na base); 

 Ruído (espaços de trabalho onde não seja possível trabalhar 

em silêncio perturbam o trabalho de leitura e análise que 

requerem muita concentração por parte do indexador); 

 Temperatura; 

 Condições de trabalho em geral (nomeadamente o clima 

organizacional condiciona a qualidade da indexação, pela 

satisfação ou mal estar do indexador que se reflete no seu 

trabalho) 

 

Fatores ligados ao processo de indexação: 

 
Como refere NUNES (2004:59), “todas as decisões relativas ao 

processo de indexação impactam diretamente sobre os níveis de 

exaustividade, especificidade, revocação e precisão do sistema de 

informação. Estas são as principais variáveis que permitem aferir a 

qualidade de indexação realizada. A exaustividade refere-se à 

quantidade de pontos de acesso que o bibliotecário deve atribuir 

para cada documento indexado. Na política de indexação, costuma-

se fazer a indicação por intervalos aplicáveis segundo os assuntos e 

formatos dos documentos. A especificidade é uma regra clássica da 

catalogação de assuntos, que manda o bibliotecário indexar o 

conceito selecionado sempre sob o descritor ou cabeçalho de 

assunto mais específico disponível na linguagem de indexação 

adotada, A revocação mede a quantidade de documentos relevantes 

recuperados em uma busca (que inclui documentos irrelevantes, 

indicando, portanto, uma proporção). Por fim, a precisão designa a 

capacidade que o sistema tem de evitar a recuperação de elementos 

irrelevantes. Estas duas últimas variáveis comportam-se 
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inversamente, condicionadas diretamente pelas duas primeiras, a 

exaustividade e a especificidade.” 

 

2. Controlo do ficheiro de autoridades de assunto e a 

qualidade da indexação 
 

Um registo de autoridade tem por função fixar de forma normalizada 

critérios uniformes de controlo de autoridade sobre a base 

bibliográfica, nomeadamente de Autor Pessoa Física; Coletividade, 

Família e Assunto. 

 

A interação do ficheiro de autoridade (constituído pelo conjunto de 

registo de autoridade da base) com o ficheiro bibliográfico garante a 

aplicação uniforme da linguagem documental, quer na indexação 

quer na pesquisa. 

 

É no ficheiro de autoridade que o indexador pode estabelecer o 

controlo do vocabulário documental, face à linguagem natural, em 

dois aspetos essenciais: a forma dos termos e o seu significado. Este 

controlo realiza-se de acordo com as normas e diretrizes definidas 

pelo serviço para o estabelecimento de referências de equivalência de 

modo a evitar a sinonímia, pelo estabelecimento de notas 

explicativas, destinadas a limitar o âmbito de aplicação de um termo 

e o estabelecimento das relações hierárquicas e associativas para 

cada termo de indexação. Este processo de normalização e controlo 

do vocabulário realiza-se no ficheiro de autoridade de assuntos 

utilizando as regras para o seu preenchimento prescritas no Manual 

UNIMARC/Formato Autoridades. Lisboa, BNP. 2008. 
 

Os procedimentos para o correto preenchimento dos registos de 

autoridades de assunto encontram-se prescritos no documento 

Power Point em anexo. A título de exemplo, inserimos algumas 

cópias de registos bibliográficos com os respetivos cabeçalhos de 

assunto. Damos um exemplo para cada tipo de assunto e juntamos o 

registo de autoridade correspondente. 

 Aconselhamos, também, a consulta do seguinte endereço 

http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/docs/aut1.pdf que permite visualizar, a 

título exemplificativo, uma nota técnica que estabelece as diretrizes 

para o preenchimento dos campos mínimos obrigatórios para um 

registo de autoridade de um serviço de informação. Este documento 

http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/docs/aut1.pdf
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exemplifica, ainda, o modo como devem ser formalizadas as 

diferentes diretrizes que normalizam os procedimentos técnicos de 

cada serviço de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficheiros de autoridade e 
qualidade da indexação

Manuela Santos

Ana Cristina Almeida
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2

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Ficheiro 

Bibliográfico

Ficheiro de 

autoridade

Índice de Assuntos

Cabeçalhos de assunto     

Referências

Registos 

bibliográficos

Unimarc

Registos de 

Autoridade 

Unimarc/autoridade

Interacção

 
 

 

 

 

3

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Ficheiro 

Bibliográfico

Ficheiro de 

autoridade

Pesquisa ao ficheiro autoridade 
+ ligação ao registo bibliográfico

Criação do registo autoridade 
+ estrutura de referências

+ligação ao registo bibliográfico

Normalização
- Formato dos registos
(unimarc  e 
unimarc/autoridades) 

- Regras e instrumentos 
normativos (NP 3715;
4036 + RPC + SIPOR)

- Aferição de critérios

A realização de qualquer

alteração no registo de autoridade 

actualiza todos os registos bibliográficos
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4

Registo de autoridades

Unimarc /autoridades

Registo bibliográfico

Unimarc

200 Nome de pessoa

Nome de colectividade

Tipos de autoridade de assuntos

Nome geográfico

Nome de família

Título uniforme

Autor/Título

Nome comum usado 

como assunto

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

210

215

220

230

240

250

600

601

607

602

605

604

606

 
 

 

 

 

 

5

METODOLOGIA DE TRABALHO

1. Selecção de terminologia

2. Representação dos termos

no ficheiro de autoridade

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

3. Ligação ao registo bibliográfico
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6

METODOLOGIA DE TRABALHO

1. Selecção de terminologia

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Fontes
Obras de referência

Listas de termos

Tesauros

 
 

 

 

 

 

7

METODOLOGIA DE TRABALHO

2. Representação dos termos

no ficheiro de autoridade

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Instrumentos

normativos

NP 3715 ; 4036

R.P.C.

SIPOR

Pessoa

Colectividade

Titulo

Autor / titulo

Geográfico (Sipor 48/483 )

Edifício ou estruturas (Sipor 491)

Famílias e Dinastias (Sipor 492 )

Personagens e figuras lendárias ou 

mitológicas (Sipor 493)

Acontecimentos ( Sipor 494 )

Nome próprio Nome comum

Termos sinónimos (Sipor 42)

Termos homónimos (Sipor 43)

Singular/Plural (Sipor 44)

Termos compostos (Sipor 45)

Qualificadores parentéticos (Sipor 46)
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8

METODOLOGIA DE TRABALHO

2. Representação dos termos

no ficheiro de autoridade

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Nome próprio Nome comum

Criação da estrutura de referências no ficheiro de autoridade

Referências de equivalência (NP4036; referências de substituição SIPOR 61)

Referências hierárquicas (NP4036; SIPOR 62)

Referências associativas (NP4036; SIPOR 63)

 
 

 

 

 

9

METODOLOGIA DE TRABALHO

2. Representação dos termos

no ficheiro de autoridade

Ficheiros de autoridade e qualidade da indexação

Nome próprio Nome comum 

Informação adicional

Notas explicativas

Notas de aplicação

Outra informação adicional

Criação da estrutura de referências no ficheiro de autoridade
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Exemplos de registos bibliográficos e respetivos 

cabeçalhos de assunto e registos de autoridade desses 

cabeçalhos de assunto: 
 

 

 

 

Registo bibliográfico de nome de pessoa como assunto: 
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Registo de autoridade de nome de pessoa como assunto: 
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Registo bibliográfico de nome de coletividade como assunto: 
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Registo de autoridade de nome de coletividade como assunto 
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Registo bibliográfico de nome de família como assunto 
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Registo de autoridade de nome de família como assunto 
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Registo bibliográfico de nome de autor/título como assunto  
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Registo de autoridade de nome de autor/título como assunto 
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Registo bibliográfico de  título como assunto: 
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Registo de autoridade de título como assunto: 
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Registo bibliográfico de nome comum como assunto: 
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Registo de autoridade de nome comum como assunto: 
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Registo bibliográfico de nome geográfico como assunto: 
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Registo de autoridade de nome geográfico como assunto: 
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Exemplos de preenchimento de alguns registos de autoridade:  
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3. Política de indexação 
 

O texto que se segue é uma adaptação livre do trabalho de Marília Vidigal 

Carneiro (1985:221-241):  

 

“Diretrizes para uma política de Indexação  

 

 Na implantação de um serviço de indexação há que se levar em 

conta um grande número de variáveis que irão afetar 

consideravelmente o desempenho do serviço. Definir essas varáveis, 

estabelecer princípios e critérios que servirão de guia na tomada de 

decisões para otimização do serviço, racionalização dos processos 

e consistência das operações nele envolvidas, são objetivos de uma 

política de indexação. 

 

 

Requisitos para o estabelecimento de uma política de indexação 

 

O principal propósito de um serviço de indexação é assegurar da 

forma mais eficiente e económica possível, que qualquer documento 

ou informação seja fornecido ao usuário no momento preciso. 

Ao se estabelecer uma política de indexação tem que se levar em 

conta alguns fatores que são imprescindíveis ao planeamento de 

qualquer sistema de recuperação de informação: 

 

a) a identificação da organização à qual estará vinculado o sistema 

de indexação; 

b) a identificação da clientela a que se destina o sistema; 

c) os recursos humanos, materiais e financeiros. 

 

A identificação da organização   

 

O conhecimento dos objetivos e atividades da organização é 

fundamental para a determinação do tipo de serviço a ser 

implementado, visto que esse conhecimento possibilitará identificar 

a área de assunto de interesse e o tipo de documento mais importante 

para essa área, o que vai contribuir para o estabelecimento de uma 

política de seleção apropriada. 



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

ANÁLISE E LINGUAGENS DOCUMENTAIS III 

A QUALIDADE NO PROCESSO DE INDEXAÇÃO 

28 

UNIVERSIDADE ABERTA 

2011/2012 

O tipo de organização determinará também que sistema de indexação 

usar, bem como os níveis de exaustividade e especificidade exigidos.  

 

     Identificação da clientela 

 
Como a principal finalidade de um sistema de recuperação de 

informação é fornecer aos utilizadores a informação na forma e no 

momento exigidos por eles, a identificação desses utilizadores torna-

se um pré-requisito para o planeamento de qualquer sistema de 

informação. Os estudos do perfil do utilizador são importantes para 

definição de uma política de indexação. 

Através dos estudos de perfil do utilizador, obteremos: 

 Conhecimento do alcance exigido pelo sistema quanto aos 

assuntos centrais e periféricos e quanto aos níveis de 

tratamento exigidos; 

 O núcleo de um vocabulário que reflectirá os interesses do 

trabalho e necessidades de informação da clientela do sistema; 

 Conhecimento do tipo de resposta exigido do sistema, isto é, 

se é exigido maior revocação (ou número de documentos 

recuperados pelo sistema), maior precisão ou ambas 

simultaneamente; 

 Conhecimento do nível de exaustividade exigida na 

indexação; do grau de especificidade necessária à linguagem 

de indexação; o nível de sofisticação desejável no sistema 

(número e tipo de artifícios a serem utilizados na linguagem de 

indexação de forma a satisfazer com mais eficiência as 

exigências dos utilizadores), 

 Conhecimento das exigências dos utilizadores quanto à forma 

de apresentação dos resultados de busca. 

 

 

Determinação dos recursos financeiros, materiais e humanos 

 

A limitação quanto às despesas constitui um fator importante no 

planeamento de um sistema de recuperação de informação. 

Quando há limitações de recursos financeiros, devem-se tomar 

algumas medidas de economia tais como: adotar uma linguagem já 

existente ao invés de se desenvolver uma nova; quando se tornar 

necessária uma nova linguagem de indexação, usar, na sua 
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elaboração termos simples, especificidade moderada, estrutura 

mínima e evitar artifícios complexos (…). 

Um sistema deverá ser desenvolvido com um grau de sofisticação 

que seja necessário ao atendimento das exigências dos utilizadores. 

O uso de mecanismos para aumentar a revocação ou a precisão 

aumentará, consequentemente, o custo do sistema. 

O nível de exaustividade na indexação é também um fator de 

aumento de custo. Para a indexação dos documentos deve ser 

estabelecido um nível ótimo de exaustividade. 

O nível de especificidade deverá ser mantido de acordo com as 

exigências feitas ao sistema. Será antieconómico usar um 

vocabulário muito específico quando o tipo de documentos e as 

solicitações feitas ao sistema são mais gerais. 

A disponibilidade de equipamentos influenciará o tipo de 

organização de sistema bem como a escolha da linguagem de 

indexação. 

A existência de recursos humanos adequados é outro fator a ser 

considerado no planeamento de um sistema de indexação. Quando há 

carência de pessoal deve-se optar por um sistema que exija uma 

manutenção mínima e um menor esforço na indexação, 

principalmente quando se tem um volume grande de documentos a 

serem indexados. Uma forma económica e prática, quando se tem 

limitação de pessoal, é a adoção de métodos de indexação 

semiautomáticos como os sistemas do tipo KWIC (Key Word in 

Context), que dispensam a utilização do bibliotecário, uma vez que 

neste método os termos indexados são as palavras no título. Os dados 

para entrada no computador podem ser copiados da folha de rosto do 

documento por um leigo. Alguns sistemas mais complexos exigem 

pessoal especializado com formação tanto na linguagem de 

indexação adotada como na elaboração da estratégia de busca. 

  

   

 

 Elementos da politica de indexação  

 

Um sistema de recuperação de informação envolve uma série de 

decisões relativas a cada fase dos processos nele envolvidos e que 

irão afetar o desempenho do sistema como um todo. 

A seguir serão enumerados os elementos que deverão ser 

considerados na elaboração de uma política de indexação. 

 



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

ANÁLISE E LINGUAGENS DOCUMENTAIS III 

A QUALIDADE NO PROCESSO DE INDEXAÇÃO 

30 

UNIVERSIDADE ABERTA 

2011/2012 

 

 Cobertura de assuntos 

 
Pelo estudo do perfil de utilizador, o técnico que planeia um sistema 

de recuperação já terá uma ideia dos assuntos a serem cobertos pelo 

sistema, tanto os assuntos principais como os assuntos secundários. 

Poderão estar identificadas as áreas onde se torna necessário um 

tratamento em profundidade e aquelas a serem tratadas 

superficialmente. Entretanto algumas áreas de interesse podem já 

estar cobertas por outros sistemas já existentes. Uma medida mais 

económica será a de se utilizarem os produtos desses sistemas 

(índices, resumos, bibliografias correntes, etc.) ao invés de indexar 

os documentos já cobertos por eles. 

 

 

 Seleção e aquisição dos documentos-fonte 

 
Um importante aspeto a ser considerado no planeamento de um 

serviço de informação é o estabelecimento de uma adequada politica 

de seleção e aquisição dos documentos a incluir no sistema. A 

adequação do nível intelectual e técnico dos documentos ao nível dos 

utilizadores; domínio, por parte dos utilizadores da língua em que os 

documentos estão escritos; limitações de recursos financeiros, o que 

implicará a determinação de prioridades na aquisição. 

 

 O processo de indexação  

 

Cada etapa do processo de indexação é afetada por variáveis que vão 

influenciar praticamente todo o processo de recuperação da 

informação. Tais variáveis referem-se aos níveis de exaustividade e 

especificidade requeridos pelo sistema, linguagem de indexação, 

capacidade de revocação e precisão do sistema. 

 

a) Nível de exaustividade 
 

LANCASTER (1993) define exaustividade como “uma medida de 

extensão em que todos os assuntos discutidos num certo documento 

são reconhecidos na operação de indexação e traduzidos na 

linguagem do sistema”. 
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O nível de exaustividade da indexação é uma decisão política 

estabelecida pela administração do sistema de recuperação, de 

acordo com o propósito do mesmo. Em bibliotecas mais gerais o 

nível de exaustividade será menor do que o exigido para bibliotecas 

especializadas. 

O tipo de documento poderá determinar o nível de exaustividade de 

indexação. Por exemplo, uma indexação mais exaustiva em 

relatórios técnicos 

Do que para outros documentos ou uma indexação mais exaustiva 

para determinados títulos de periódicos. 

Pesquisas sobre o desempenho de sistemas de recuperação têm 

demonstrado que um nível alto de exaustividade na indexação 

produz uma alta revocação e uma baixa precisão. 

 

 

b) Nível de especificidade  

 

FOSKETT (1973) definiu especificidade como a “extensão em que o 

sistema nos permite ser precisos ao especificarmos o assunto de um 

documento que estejamos processando”. 

 

Há uma relação entre especificidade e a capacidade de precisão de 

um sistema. Um maior grau de especificidade aumenta a taxa de 

precisão e diminui a revocação. 

Uma importante decisão política na indexação refere-se ao nível da 

especificidade. Um sistema poderá decidir entre uma indexação em 

maior ou menor profundidade dependendo da procura ou das 

pesquisas que lhe são feitas. Assim, uma biblioteca geral optará por 

um nível de especificidade menor do que o exigido por uma 

biblioteca especializada. 

 

c) Escolha da linguagem   
 

LANCASTER (1979) diz que a linguagem de indexação afeta o 

desempenho de um sistema de recuperação de informação em dois 

pontos; na estratégia de busca, estabelecendo a precisão com que o 

técnico de busca pode descrever os interesses do utilizador e na 

indexação, estabelecendo a precisão com que o indexador pode 

descrever o assunto dos documentos. 

 



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

ANÁLISE E LINGUAGENS DOCUMENTAIS III 

A QUALIDADE NO PROCESSO DE INDEXAÇÃO 

32 

UNIVERSIDADE ABERTA 

2011/2012 

Há, portanto, decisões a serem tomadas, com relação à linguagem de 

indexação, que terão importantes efeitos sobre o desempenho do 

sistema. 

 

Se o sistema é automatizado e a sua área de assunto é bastante 

específica, poderá ser escolhida uma linguagem livre cuja maior 

vantagem é a rapidez na operação de indexação e a possibilidade de 

se utilizar pessoal menos qualificado. Entretanto, o uso de linguagem 

livre requer um maior esforço no estágio de busca. Isto porque as 

palavras usadas como termos de indexação são as próprias palavras 

dos autores, tanto nos títulos como nos textos, e, para assegurar 

recuperação adequada, o pesquisador precisa de pensar em todas as 

alternativas de grafia possíveis, singulares e plurais, sinónimos e 

quasi-sinónimo até chegar ao documento procurado. 

 

Com a linguagem controlada, a operação de indexação é mais lenta, 

mas o esforço despendido na busca é reduzido. A linguagem 

controlada permite uma maior consistência na indexação, o que a 

torna mais indicada a um sistema de recuperação que atue 

cooperativamente. 

 

A linguagem pré-coordenada tem a vantagem de ser mais precisa e 

de facilitar a estratégia de busca, evitando falsas associações e 

relações incorretas. A sua desvantagem é o aumento do custo da 

indexação devido ao crescimento do arquivo pela repetição de 

termos na entrada e o uso de referências. 

(…) 

A linguagem pós-coordenada permite uma maior revocação do que a 

linguagem pré-coordenada, apesar de não oferecer uma alta precisão. 

Uma outra desvantagem é que, com a combinação dos termos apenas 

na saída, podem-se obter associações falsas e relações incorretas. 

Tais problemas podem ser evitados pelo uso de artifícios de precisão 

como elos e indicadores de função, mas tais artifícios acarretam um 

aumento de custo tanto no estágio de indexação quanto no de busca. 

(…)     

 

 

d) Capacidade de revocação e precisão do sistema 

 

A revocação relaciona-se com a capacidade do sistema em assegurar 

a recuperação de um número desejável de documentos relevantes e a 
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precisão relaciona-se com a capacidade do sistema em impedir a 

recuperação de documentos não relevantes. 

 

Segundo LANCASTER (1979), a taxa de precisão e de revocação 

expressa a capacidade de filtragem do sistema – a sua habilidade em 

deixar passar o que é solicitado e impedir o que não é pedido. 

 

Há uma relação inversa entre revocação e precisão. Quando 

ampliamos uma pesquisa de modo a obtermos uma maior revocação, 

a precisão tende a diminuir e, inversamente, quando restringimos o 

alcance de uma pesquisa para aumentar a sua precisão, a revocação 

tende a diminuir. 

 

Um serviço deverá decidir quanto aos seus níveis de revocação e 

precisão tendo por base o interesse dos seus utilizadores. Estes 

podem ter diferentes exigências quanto aos níveis de revocação e de 

precisão. (….) 

 

e) Estratégias de busca/pesquisa 

 
Uma importante decisão a ser tomada no estágio de busca é se ela é 

delegada ou não. Na pesquisa delegada o utilizador transfere a 

responsabilidade da pesquisa a um especialista da informação. Na 

pesquisa não delegada o processo é mais simples, uma vez que o 

utilizador vai diretamente à base de dados.  

(…) 

 

f) Tempo de resposta do sistema 

 

O tempo de resposta de um sistema de recuperação, isto é, o tempo 

gasto entre o recebimento de um pedido de informação e o 

fornecimento de uma resposta satisfatória será determinado em 

função das necessidades da comunidade de utilizadores a que o 

sistema se destina. 

(…) 

O tempo de resposta variará, então, de acordo com as exigências de 

revocação e de precisão. O utilizador que exige uma máxima 

revocação de um sistema estará disposto a aceitar uma demora maior 

na resposta visto estar interessado no recebimento de informações 

completas. Já o utilizador interessado numa pesquisa com alta 

precisão exigirá uma resposta mais rápida (…) 
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Embora sendo crucial em determinadas situações, o fator tempo de 

resposta é secundário em relação ao fator precisão, uma vez que será 

inútil a recuperação rápida de documentos completamente 

irrelevantes à resposta da questão formulada. 

 

g) Forma de saída 

 
Um importante fator a ser considerado num sistema de recuperação é 

o formato em que os resultados da pesquisa são apresentados. 

Um sistema pode apresentar como resposta a uma pesquisa: números 

de acesso referentes aos documentos, referências bibliográficas, 

resumos, ou o texto completos dos documentos. 

O formato tem grande influência sobre a tolerância do utilizador 

quanto à precisão dos resultados. Um utilizador que recebe resumos 

como resultado da sua pesquisa pode tolerar uma precisão mais baixa 

do que o utilizador que recebe os resultados em forma de referências 

bibliográficas ou apenas números de acesso aos documentos. É mais 

fácil fazer a seleção a partir dos resumos do que ter de consultar um 

grande número de documentos para chegar aos que realmente 

interessam.  

(…) 

h) Avaliação do sistema 
 

A avaliação do sistema determinará até que ponto o sistema está a 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores, que falhas estão a 

ocorrer e de que forma poderão ser corrigidas. 

LANCASTER (1973) diz ainda que, embora um programa de 

avaliação possa concentrar-se sobre um determinado subsistema do 

sistema de indexação, como por exemplo, política e procedimentos 

de indexação, este subsistema não pode ser avaliado isoladamente. 

Isto porque os vários subsistemas (indexação, pesquisa, linguagem 

de indexação, interface utilizador X sistema) estão intimamente 

ligados, pelo que, a mudança num deles repercutir-se-á nos outros. 

Assim, não será possível avaliar significativamente um sistema como 

um todo, sem se considerar o efeito da política e procedimentos de 

indexação sobre o subsistema de pesquisa. Da mesma forma, uma 

mudança de vocabulário afetará tanto a operação de indexação como 

a de pesquisa. 
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Conclusão   

 
Os elementos a serem considerados no estabelecimento de uma 

política de indexação, aqui analisados, estão intimamente 

relacionados. Qualquer decisão referente a um elemento afetará, de 

alguma forma, os demais e consequentemente, o desempenho do 

sistema como um todo. 

Qualquer biblioteca ou centro de informação poderá, a partir dos 

elementos aqui definidos, estabelecer a sua política de indexação, 

adaptando-a às suas necessidades. Entretanto deverá ser dada atenção 

ao caráter de flexibilidade de toda a política de serviços. Uma 

avaliação constante do desempenho do sistema irá determinar uma 

revisão contínua das decisões tomadas com relação a cada elemento 

do serviço. 

 

Vale lembrar, aqui, a necessidade de se documentarem as decisões 

tomadas. A maior parte das bibliotecas não possui políticas escritas 

para os seus diversos serviços, o que acarreta problemas de 

inconsistência e descontinuidade das operações. Uma política bem 

documentada, além de contribuir para a eficiência do serviço, servirá 

de orientação em caso de mudanças na administração. “ 

 

 

4. Manual de indexação 
 

Com base no que foi exposto, no tópico relativo à política de 

indexação, vamos identificar quais os elementos essenciais a constar 

no Manual de Procedimentos de Indexação de qualquer serviço de 

informação (biblioteca ou centro de documentação). 

 

Os serviços de informação, independentemente do tamanho e dos 

recursos disponíveis, podem e devem formular a sua política de 

indexação. Entendemos por política de indexação o conjunto de 

diretrizes que explicam e justificam as opções técnicas que a 

biblioteca/serviço de informação faz e às quais os profissionais 

deverão responder tecnicamente, ou seja, as suas rotinas de trabalho 

submetem-se a essas orientações que são estabelecidas considerando, 

fundamentalmente, duas variáveis: o seu acervo e o seu utilizador. 
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Na realidade, a maioria das bibliotecas/serviços de informação que 

realizam indexação possuem práticas profissionais instituídas que 

passam oralmente de profissional para profissional, muitas vezes sem 

se saber muito bem a razão de ser daquele procedimento, é o 

“sempre se fez assim”. Acontece - ainda pior - nalguns serviços, as 

práticas realizarem-se durante anos e o técnico responsável acabar 

por deixar o serviço (por motivo de reforma, transferência, ou outro) 

sem qualquer registo escrito das opções técnicas que foram tomadas 

e a sua razão de ser. 

   

Segundo FUJITA e RUBI (2003:70), “ o manual de indexação de um 

sistema de informação constitui também sua documentação oficial, 

pelo facto de estar descrito em ordem lógica de etapas a serem 

seguidas para a análise de assuntos, por fornecer as regras, 

diretrizes e procedimentos para o trabalho do indexador e por 

conter os elementos constituintes da política de indexação adotada 

pelo sistema. Dessa maneira, é por meio dos manuais, 

principalmente, que a política de indexação do sistema poderá ser 

observada.”   

        

O Manual de Procedimentos de Indexação consiste na formalização 

documental da política de indexação. Deve começar por enunciar a 

política de indexação e os elementos que a constituem.  

 

Isto porque, como refere NUNES (2004:57), “a política de 

indexação deve ser enunciada formalmente num documento oficial 

da biblioteca ou serviço de informação, o que significa dizer que 

deve ser homologado por sua direção. Esta providência assegura a 

sua permanência, continuidade, ainda que haja substituição do 

bibliotecário responsável por sua aplicação rotineira. Formalizar 

não significa sacralizar, pois que a política de indexação 

necessariamente será atualizada conforme se alterem as condições 

institucionais e conforme evolua o conhecimento humano, processo 

que afeta a linguagem natural e por decorrência, as linguagens 

documentarias.” 

 

 

Em segundo lugar, deve dispor acerca do tratamento que deverá 

ser dado às diferentes áreas temáticas que o acervo contempla – 

os serviços não têm que realizar um tratamento igualitário a todo o 

fundo documental. Por exemplo um serviço especializado deverá 
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tratar com maior especificidade a área temática que o diferencia de 

modo a responder aos seus utilizadores. Em terceiro lugar, deverá 

selecionar a ou as linguagens documentais que irá utilizar no 

processo de indexação.  

 

O passo seguinte é definir como se procederá à atualização da 

linguagem de indexação adotada, ou seja, a atualização fica a 

cargo da própria instituição ou fica dependente da instituição que 

desenvolveu a dita linguagem documental.  

 

No decorrer do processo de indexação as decisões que são tomadas 

quotidianamente devem ser registadas de forma a dar consistência 

ao processo.  

 

Deverá ficar definida qual a periodicidade (o período de tempo não 

pode ser muito espaçado, pois os custos de qualquer alteração no 

processo de indexação seriam incomportáveis) para se realizar a 

avaliação crítica das decisões tomadas, “evitando que se 

cristalizem no tempo decisões pouco consistentes” NUNES 

(2008:59). 

 

Ao elaborar os manuais de procedimentos de indexação devemos 
incluir:   

 

a) Introdução (onde se esclarece o propósito do manual) 

b) Índice (para facilitar a consulta do documento) 

c) Bibliografia 

d) Deve conter a política de indexação e os seus elementos 

constituintes: 

1. Missão do serviço de informação; 2. Perfil do utilizador;  

3. Características do acervo;  

4. Estrutura organizacional do sistema de informação;  

5. Qualidade e quantidade de recursos humanos, materiais e 

financeiros afetos ao sistema; 

6. Tipo de sistema de indexação selecionado: pré ou pós 

coordenado;  

7. Linguagem documental selecionada; 

8. Processo de indexação (níveis de exaustividade e de 

especificidade requeridos pelo sistema, linguagem de indexação, 

capacidade de recuperação/revocação e precisão do sistema); 

9. Decisão acerca da estratégia de busca;  
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10. Decisão sobre o sistema de gestão de dados (capacidade, 

interface amigável, tempo de resposta, formatos de extração das 

informações recuperadas, interoperabilidade, etc.);  

11. Indicação dos procedimentos de avaliação da própria política 

de indexação 

e) Deve dar múltiplos exemplos para os diversos procedimentos 

adotados 

f) Deve ser didático 

g) Deve ser aberto e permitir atualizações constantes que resultam 

das dificuldades e das soluções práticas encontradas pelos 

indexadores no decorrer da sua experiência servindo como 

subsídio para as atualizações do manual de indexação. 

 

 

O Manual SIPORbase – Sistema de Indexação em Português é um 

bom exemplo de um manual de indexação onde se estabelecem os 

princípios orientadores de todo o processo de indexação para a 

Biblioteca Nacional de Portugal. Recomendamos a sua leitura, 

nomeadamente as primeiras 4 secções cujas orientações podem ser 

aplicadas a qualquer serviço de informação, independentemente da 

opção por um sistema pré ou pós-coordenado: 

1. Organização e diretrizes de utilização do manual 

2. Princípios básicos e política de indexação 

3. Estrutura e caracterização da linguagem documental 

4. Terminologia  
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