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RESUMO 

 

O estudo desenvolvido na pesquisa se trata de uma proposta de política de 
indexação para o sistema de recuperação da informação do arquivo de imagens 
da TV Verdes Mares Cariri. Com o advento da imprensa, a informação se tornou 
registrada, surgindo daí um planejamento que oferecesse estratégias que 
apontassem problemas futuros e controle da grande quantidade de informações. 
Assim, foi abordado a Representação Temática da Informação: indexação, 
indexação de imagens e a política de indexação. A metodologia do trabalho 
constituiu-se na pesquisa bibliográfica, configurando-se como um estudo de caso, 
analisando o funcionamento do sistema de arquivo, identificando as principais 
falhas, mostrando a necessidade e importância de se ter uma política de 
indexação para o sistema. Conclui-se apresentando uma política no processo de 
recuperação da informação nas fitas indexadas para a produção ou finalização 
das notícias jornalísticas. 

 

Palavras-chave: Indexação. Política de indexação. Arquivo. TV Verdes Mares 

Cariri. 
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ABSTRACT 

 

The study developed in the research is a proposal of indexation politics for the 
infor- mation retrieval system of the image file of TV Verdes Mares Cariri. With the 
advent of the press, the information became registered, resulting in a plan that 
offered strat- egies that pointed to future problems and control the large amount of 
information. It aproaches the Thematic Representation of Information: indexation; 
indexing images and the indexing politics. Regarding the methodology of the work, 
it was constituted in the bibliographic research being configured as a case study, 
analyzing how the file system works, identifying the main faults, showing the 
necessity and importance of having an indexing politics for the system. It concludes 
by presenting a politics in the process of retrieving the information on the indexed 
tapes for the production or finali- zation of news stories. 

 

Keywords: Indexing. Indexing politics. Archive. TV Verdes Mares Cariri. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade os homens organizavam suas informações para ter o 

domínio do conhecimento, trazendo inovações para o futuro do gerenciamento de 

informações. Com o passar do tempo, observou-se a necessidade de um controle 

contínuo das informações para se ter um acesso rápido e de qualidade, visando 

uma organização diante do seu acelerado crescimento. 

Com o advento da imprensa, à informação tornou-se registrada, 

independente da sua organização ordenada ou não, surgindo daí um planejamento 

que oferecesse estratégias que apontassem problemas futuros e controle da 

grande quantidade de informações. 

Morigi e Souto (2005, p. 11) ressaltam que, 

 

No momento em que a Idade Média entrava em decadência dando 
espaço ao Renascimento, difundiram-se na Europa as tecnologias 
de tipos móveis, criada por Gutenberg. Essa nova situação de 
acessibilidade dos livros – de papel e impresso – acabou sendo um 
estímulo ao conhecimento das letras e absorção de conhecimento. 
Quanto mais se lia, mais se produzia conhecimento o que 
aumentava o campo para novos estudos. Este ciclo cresceu 
aumentando a relação entre à universidade, à biblioteca e os seus 
leitores (MORIGI e SOUTO, 2005, p. 11). 

 

Percebe-se que existe um aumento na quantidade de informações 

registradas. Assim a necessidade de preservação, armazenamento e disseminação 

cresceu demasiadamente dentro dos centros de informação e documentação, 

necessitando uma melhor administração nos órgãos responsáveis. 

A política de organização da informação guia os gestores nas tomadas de 

decisões em diferentes atividades, trazendo eficiência e eficácia do ponto de vista 

estratégico de comunicação interna e externa. 

Durante a graduação em Biblioteconomia na Universidade Federal do Cariri, 

dentre as disciplinas ministradas, um dos conteúdos voltados para a 

Representação Temática da Informação merece menção especial: Indexação.  

Esta disciplina foi de suma importância para a realização do estágio que 

resultou no presente trabalho, o qual durou dois anos (2016-2017) na TV Verdes 

Mares Cariri. 
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Chegando à TV fui apresentada a todos os setores e especificamente a 

rotina do Arquivo pela estagiária anterior, também do meu curso. Ela mostrou os 

sistemas utilizados, a forma de entrada de informações, o modelo de organização 

dos conteúdos das matérias jornalísticas, os campos a serem preenchidos, os 

termos que normalmente eles utilizavam na indexação das notícias.  

O processo de gravação dos DVDs e suas cópias, como eram realizadas as 

solicitações e a maneira de repassar para a equipe solicitante, através de cópias, 

pois nenhuma das fitas originais pode sair da sala sem autorização judicial. Como 

o trabalho em um telejornal é bastante acelerado, quando a informação é solicitada, 

o processo de recuperação no sistema tende a ser bastante eficaz para pouparmos 

o tempo do usuário. 

Nessa vivência do estágio pude perceber a necessidade de uma política de 

indexação, pois em vários momentos não encontramos a matéria solicitada no 

sistema e quando encontrada existia a demora no tempo de resposta e, ainda a 

rotatividade dos estagiários com seus conhecimentos e experiências diversos 

fazendo com que a falta de uma política dificultasse a recuperação da informação. 

Baseada nisso, a presente pesquisa deseja verificar porque o arquivo de 

imagens da TV Verdes Mares Cariri não possui uma política de indexação? Para 

responder essa indagação, dividimos o trabalho de conclusão de curso em sete 

seções, como segue: 

A presente Seção Introdutória apresenta a temática do estudo, trazendo a 

justificativa pelo tema e a problemática a ser resolvida. 

A Segunda Seção enfatiza o Objetivo Geral, desenvolver uma política de 

indexação para o arquivo de imagens da TV Verdes Mares Cariri, contribuindo para 

a organização do conhecimento sobre os temas discutido nas notícias veiculadas 

e recuperação das informações. 

Os Objetivos Específicos: 

1 – Analisar como funciona o sistema de arquivo da TV Verdes Mares Cariri; 

2 – Identificar as principais falhas do sistema; 

3 – Mostrar a importância de um sistema de indexação; 

4 – Propor uma política de indexação para o arquivo. 

Os Percursos Metodológicos estão apresentados na Terceira Seção, 

mostrando a metodologia utilizada - pesquisa bibliográfica, cujas fontes são mais 
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diversificadas possíveis sobre o tema indexação. Se configurando ainda como um 

estudo de caso. 

A Quarta Seção aborda a Televisão Verdes Mares. Esta seção apresenta 

um breve histórico da TV no Ceará e na Região do Cariri. 

A Quinta Seção apresenta a Representação Temática da Informação: 

Indexação, que consiste no processo intelectual de análise de um documento e 

identificação de termos de seu conteúdo. 

A Sexta Seção vem enfatizar sobre a Política de Indexação e a Proposta de 

Política de Indexação para a TV Verdes Mares Cariri para melhoraria da 

recuperação da informação no arquivo da instituição com segurança e qualidade. 

E por fim as Considerações Finais são apresentadas na Sétima Seção, a 

qual apresenta se os objetivos da pesquisa foram alcançados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma política de indexação para o arquivo de imagens da TV 

Verdes Mares Cariri, contribuindo para a organização do conhecimento sobre os 

temas discutido nas notícias veiculadas e recuperação das informações. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar como funciona o sistema de arquivo da TV Verdes Mares Cariri;  

- Identificar as principais falhas no sistema; 

- Mostrar a necessidade e importância de uma política de indexação;  

- Propor uma política de indexação para o arquivo. 
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização de uma pesquisa é necessário à utilização de uma 

metodologia, é através dela que obtemos os resultados que desejamos alcançar 

Lakatos; Marconi (2003, p.83), enfatizam que, metodologia é: 

 

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando 
erros e auxiliando as decisões do cientista (LAKATOS e MARCONI, 
2003, p.83). 

 

Desta forma, a metodologia conduz o pesquisador na busca por respostas 

que são sugeridas a partir de uma problemática, através de procedimentos 

adequados ao seu tipo de objeto a ser estudado. 

A metodologia adotada foi realizada através do levantamento bibliográfico 

e estudo de caso com atuação participativa durante o meu estágio no arquivo 

analisando a funcionalidade da indexação temática, trazendo como foco principal 

a política de indexação. 

O Corpus da pesquisa desenvolveu-se em uma instituição privada, a TV 

Verdes Mares Cariri, observando se existe uma política de indexação e como 

acontece esta atividade, no sistema do arquivo de imagens da Tv. 

Essa pesquisa se configura como um estudo de caso a qual Gonsalves 

(2007) enfatiza como um “tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma 

unidade significativa, considerada suficiente para análise de um fenômeno”. Essa 

escolha justifica-se por ser um estudo que proporciona uma observação mais 

prolongada, explorando situações cujos limites não estão claramente definidos. 

Gil (2009, p.54) cita os propósitos que fazem com que justifique o porquê de 

grandes áreas do conhecimento utilizar o estudo de caso como base para suas 

pesquisas: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 
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d) formular hipóteses ou desenvolver teorias, e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

A metodologia é basilar quando se trata da realização de uma pesquisa, visto 

que oferece os instrumentos necessários para que a investigação alcance seu 

objetivo. 
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4. TELEVISÃO VERDES MARES CARIRI 

 

A Televisão Verdes Mares foi inaugurada em 31 de janeiro de 1970 com 

sede em Fortaleza-Ceará foi criada pelo empresário Edson Queiroz, fundador do 

Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país. A partir de 

1973 começa a ser transmitida para o interior do estado e para algumas cidades 

dos estados vizinhos como Mossoró, no Rio Grande do Norte com apenas dois 

telejornais. Em 1974 começa a transmitir como afiliada da Rede Globo de televisão 

e no mesmo ano fez a primeira transmissão colorida em todo o Nordeste1. 

Em 2009 com o surgimento de um novo formato de telejornais, foi 

inaugurada a TV Verdes Mares Cariri mais precisamente no dia 1 de outubro sendo 

a segunda emissora de cunho comercial do interior do estado, além de ser a 

segunda emissora do Sistema Verdes Mares e a 117º afiliada da Rede Globo, é 

uma emissora de televisão brasileira sediada em Juazeiro do Norte, no Sul do 

estado do Ceará. 

Operava nos canais 9 VHF (analógico) e 33 UHF (digital), passando a operar 

somente no canal 09.1 (sinal digital) com o decreto do fim do sinal analógico a partir 

do dia 31 de outubro de 2018. Pertence ao sistema Verdes Mares de comunicação 

e juntamente com a TV Verdes Mares de Fortaleza cobre cerca de 66 municípios 

do interior do estado. Seus estúdios localizam-se no bairro São José e sua antena 

de transmissão está no bairro do Horto. Até então Juazeiro do Norte e os demais 

municípios do sul do estado do Ceará, recebiam o sinal da TV Verdes Mares de 

Fortaleza, que transferiu várias de suas retransmissoras para a nova emissora 

restringindo sua área de cobertura ao norte do estado. 

Sua programação contava apenas com o telejornal CETV 1ª edição 

programa que vai ao ar ao meio-dia exibindo todas as notícias locais de toda região 

do Cariri, e a partir do dia 2 de outubro de 2017 foi incluída na sua programação o 

CETV 2ª edição, exibindo as notícias locais também no horário da noite. 

 

 

1 www.edsonqueiroz.com.br 

http://www.edsonqueiroz.com.br/
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4.1 ARQUIVO DE IMAGENS DA TV VERDES MARES CARIRI 

 

O Arquivo da TV Verdes Mares Cariri foi criado três anos após a instalação 

da TV, em 2012, sendo destinado um espaço para esse setor onde iria operar o 

centro de imagens. Contando com um computador, um aparelho de gravação, um 

aparelho de DVD e uma televisão, com apenas um estagiário operando no local, o 

arquivo é gerenciado pela Bibliotecária da TV Verdes Mares de Fortaleza. 

Por conta desse atraso na sua criação, até hoje o arquivo sofre com um 

déficit no seu acervo, atraso nas gravações dos DVD’s e suas cópias e na 

alimentação das fichas no sistema, com isso perdeu-se alguns de seus telejornais 

que foram ao ar. 

Atualmente o arquivo conta com três computadores, uma televisão, 

aparelho de DVD, um aparelho de gravador, um aparelho de BLURAY ² e um HD 

(storage3). Com dois estagiários operando no local. Seu acervo conta com 678 

cópias do telejornal gravados em DVDs, todos numerados e distribuídos em 

prateleiras em ordem numérica e registrados no livro de tombo desde o primeiro 

jornal até os dias atuais. 

Como o sistema de gravação em BLURAY é recente, ainda não está 

atualizado até agora segundo semestre de 2018. O acervo conta com apenas 46 

gravados em BLURAY todo o restante se encontra somente no HD. O Arquivo 

trabalha com dois sistemas: o Rd Script e o Pesquisa, Rd Script é o mesmo sistema 

utilizado pelos repórteres que eles utilizam para escrever os textos das matérias, e 

o Pesquisa é o sistema utilizado para o arquivamento dos textos e recuperação 

dos mesmos quando solicitado às matérias. Nas figuras a seguir 1, 2 e 3 retrata-

se o espaço físico do acervo da instituição.  

 

 

 

 

2 Formato de disco óptico com 12 cm de diâmetro e 1,2 mm de espessura para vídeo e áudio de alta definição 

e armazenamento de dados de alta densidade. Pode armazenar vídeos de até 1080p Full HD de até 4 horas 

de compressão sem perda de dados.  

3 É um equipamento que armazena os dados da rede local de uma empresa ou residência, podendo ser um 

simples HD até um complexo sistema de armazenamento com vários petabytes. Além disso, esse tipo de 

equipamento pode ser implementado como servidor de arquivos, fazer backup ou ser uma área para 

centralizar, processar ou compartilhar dados. 
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Figura 1 - Sala do Arquivo de Imagens da TV Verdes Mares Cariri. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fonte: o autor (2018). 

 

 

 

Figura 2 - Mesa de trabalho do estagiário de biblioteconomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: o autor (2018). 
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Figura 3 - Televisão e gravador 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: o autor (2018). 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Capa dos DVDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: o autor (2018). 

 

 

 



21 

 

A Figura 4 mostra como são confeccionadas as capas dos DVDs. Nesta, é 

contido o nome do telejornal, datas da gravação, título da matéria, tempo de 

duração da reportagem e o nome do repórter responsável que fez à matéria. 

 

Figura 5 - Sistema Rd script 

    Fonte: o autor (2018). 

 

A Figura 5 mostra a tela do sistema Rd script usado pelos jornalistas para 

escrever os textos das matérias que vão ao ar no dia, essa tela também conhecida 

como espelho porque ela demonstra exatamente na ordem em que o telejornal 

será exibido até os comerciais e tempo de duração, total e de cada matéria. 
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Figura 6 - Sistema Pesquisa 

Fonte: o autor (2018). 

 

A Figura 6 mostra a tela do sistema pesquisa idealizado pela própria 

equipe de informática da empresa, onde são arquivados todos os telejornais em 

forma de texto e de onde pesquisamos e recuperamos as matérias solicitadas. 

Nele contém o título da matéria, tempo de duração, data que foi exibida, número 

da fita, tipo de mídia DVD ou BLURAY; o nome do Telejornal, nome do repórter e 

cinegrafista. O corpo do texto é na ordem em que a matéria vai ao ar, cabeça 

(termo jornalístico usado para descrever a introdução da matéria, script (texto 

escrito pelos próprios jornalistas), passagem (momento em que aparece a imagem 

do repórter), decupagem (essa é a parte em que nós bibliotecários descrevemos 

todas as imagens que aparecem durante a matéria) e por último, entrevistados 

(colocamos o nome de todas as pessoas entrevistadas na matéria). 

Do lado superior direito fica o campo que colocamos as palavras que serão 

os termos indexados para futura recuperação da matéria. 
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5 REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO: INDEXAÇÃO 

 

Sabemos que o processo de indexação é uma prática bastante antiga no 

tratamento da informação. A sua origem remonta a tempos passados, na extinta 

Mesopotâmia, com as tábuas de argila datadas por volta do século II a.C (SILVA; 

FUJITA, 2004). Esses materiais eram envolvidos por uma espécie de envelope ou 

etiqueta, onde grafavam o teor do documento, fornecendo assim a descrição do 

conteúdo abordado no material (GIL LEIVA, 2008).  

Segundo Kobashi (1994), na Idade Média, os monges copistas 

introduziam anotações de condensação do conteúdo na lateral das páginas dos 

manuscritos e foi o modo que eles encontraram para indicar os pontos abordados 

no documento. Mas ao final do Século XIX com o crescimento de publicações 

periódicas e da literatura técnico-científica ocorreram grandes mudanças nas 

técnicas de tratamento, como o modo de tratamento da informação. 

O processo de indexação não possui um conceito definitivo varia um pouco 

de acordo com alguns autores, mas todos possuem definições em comum. 

Segundo Rubi (2008) 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. 

A Indexação consiste no processo intelectual de análise de um documento 

e identificação de termos de seu conteúdo (descritores ou palavras-chaves) que 

podem ser tanto extraídos do texto original quanto dos termos escolhidos de uma 

linguagem documentária, termos esses que serão a representação do conteúdo 

desse documento. Essa Representação servirá para efetivar a comunicação entre 

usuário e o sistema de informação. 

Em seu livro Indexação e Resumos: teoria e prática, Lancaster comenta: 
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O propósito principal da elaboração de índices e resumos é construir 
representações de documentos publicados numa forma que se 
preste a sua inclusão em algum tipo de base de dados. Essa base 
de dados de representações pode ser impressa […], em formato 
eletrônico […] ou em fichas. (LANCASTER, 2004, p.1) 

 

A função das operações de indexar/resumir, no âmbito maior das atividades 

de recuperação da informação está esquematizada na figura a seguir: 

 

Figura 7 - A Função da elaboração de índices e resumos no quadro mais amplo da recuperação da 

informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lancaster (2004). 

 

Segundo Lancaster (2004) a indexação de assuntos e a redação de 

resumos são atividades intimamente relacionadas, pois ambas implicam a 

preparação de uma representação do conteúdo temático dos documentos. O 

resumidor redige uma descrição narrativa ou síntese do documento, e o indexador 

descreve seu conteúdo ao empregar um ou vários termos de indexação, 

comumente selecionados de algum tipo de vocabulário controlado.
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De acordo com Fujita (2003) a indexação em análise documentária, sob o 

ponto de vista dos sistemas de informação, também é reconhecida como a parte 

mais importante porque condiciona os resultados de uma estratégia de busca. Isso 

nos leva a considerar que a recuperação do documento mais pertinente à questão 

de busca é aquele cuja indexação proporcionou a identificação de conceitos mais 

pertinentes ao seu conteúdo, produzindo uma correspondência precisa com o 

assunto pesquisado. 

De acordo com os "Princípios de Indexação", formulados pelo World 

Information System for Science and Technology (1981, p. 84), a indexação é 

definida como "[...] o ato de descrever ou identificar um documento em termos de 

seu conteúdo”, sendo que, para a Norma N.5693 da International Standardization 

for Organization (1985, p. 2), a indexação é vista como “[…] a representação do 

conteúdo dos documentos por meio de símbolos especiais, que retirados do texto 

original, quer escolhidos numa linguagem de informação ou de indexação”. 

A indexação, como operação de representação documentária, desenvolve-

se de acordo com um processo de operações básicas. De acordo com os 

“Princípios de indexação” do World Information System for Science and 

Technology (1981, p.84). Durante a indexação, os conceitos são extraídos do 

documento através de um processo de análise, e então traduzidos para os termos 

de instrumentos de indexação (tais como tesauros, listas de cabeçalhos de 

assunto, esquema de classificação etc.). 

A norma da ABNT N. 12676 de 1992 diz que indexação é o ato de identificar 

e descrever o conteúdo de um documento com termos representativos dos seus 

assuntos e que constituem uma linguagem de indexação. 

O Processo de indexação é composto por várias etapas que variam de 

acordo com alguns autores da norma da ABNT N.12676 aponta que basicamente 

consiste em três estágios: 

a) Exame do documento e estabelecimento do assunto de seu conteúdo; 

b) Identificação dos conceitos presentes no assunto; 

c) Tradução desses conceitos nos termos de uma linguagem de indexação. 
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De acordo com o documento da United Nations International Scientific 

Information System (UNISIST, 1981) que define a indexação como a ação de 

descrever e identificar um documento de acordo com o seu assunto. Estabelece 

que essencialmente esse processo consiste em dois estágios: 

a) Estabelecimento dos conceitos tratados num documento, isto é, o assunto; 

b) Tradução dos conceitos nos termos da linguagem de indexação. 

Em seu livro Lancaster fala que a indexação de assuntos envolve duas 

etapas principais: 

1. Análise conceitual; e 

2. Tradução. 

Os autores divergem quanto ao número de etapas, porém, elas tratam 

basicamente das mesmas operações: 

a)    análise: leitura e segmentação do texto para identificação e seleção de 

conceitos; 

b)    síntese: construção do texto documentário com os conceitos selecionados. 

Está relacionada especificamente à elaboração de resumos; 

c) representação: por meio de linguagens documentárias. 
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5.1 INDEXAÇÃO DE IMAGENS 

 

A imagem apresenta cada dia mais importância como meio de expressão 

em nossa sociedade, por esse motivo o patrimônio gráfico vem crescendo 

constantemente. O consumo de imagens tornou-se uma atividade comum em 

todas as áreas no dia a dia das pessoas. Por conta desse crescimento e a grande 

variedade de suportes e a demanda cada vez maior criou-se certa dificuldade no 

armazenamento e recuperação dessas imagens, exigindo-se assim uma análise 

documentária com muito mais qualidade. Muito do que se lê sobre indexação limita- 

se mais sobre o texto escrito. É claro que descrever imagens com palavras ainda 

são muito importantes, mais imagens digitais, porém, também pode ser indexadas 

e recuperadas por atributos intrínsecos, como cor, forma, textura.

A descrição de imagens com palavras, feita por seres humanos, denomina-

se em geral indexação baseada em conceitos, e a indexação de imagens por seus 

atributos intrínsecos é baseada em conteúdos (Rasmussen, 1997). 

A Recuperação de imagens difere mais de perto da recuperação de textos 

porque os usuários de bases de dados podem querer pesquisar sobre uma ampla 

variedade de características, que vão desde as muito exatas (nomes de artistas, 

títulos de pinturas) até as muito imprecisas (forma, cor, textura). 

 

Figura 8 - Principais níveis de abstração. 

 

   Fonte: Lancaster (2004). 
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Nessa imagem estão os principais níveis de abstração, nos níveis mais 

inferiores estão imagens de base de dados ou imagens-exemplo, no nível seguinte 

de descrição, uma imagem é caracterizada em termos de suas propriedades como 

cores de último plano/primeiro plano, cores dominantes, histogramas e 

propriedades de textura. A descrição de imagens em termos de objetos, tais como 

regiões da imagem, segmentos de limite e contornos, e relações entre eles, segue-

se o nível de abstração em que as imagens são descritas em termos genéricos, 

relações e conceitos, como homem, cão, carro, multidão, horizonte, crepúsculo, 

nublado, colorido, sorriso. No nível mais elevado de abstração as imagens são 

descritas em termos de casos específicos de objetos do mundo genérico. Por 

exemplo, um homem pode ser descrito como João da Silva, uma cadela como 

Lassie, uma imagem pode ser descrita como o horizonte da cidade de São 

Francisco.  

As descrições de imagens em qualquer um desses níveis de abstração 

podem ser multiníveis e ser derivadas das descrições nos níveis inferiores, ou 

associadas a elas. 

A indexação de imagens não é uma tarefa muito fácil já que cada pessoa 

possa ter pontos de vista diferentes, experiências de vida em relação à mesma 

imagem. Algumas pessoas podem ver uma imagem com um olhar mais imparcial, 

já outras veem com um olhar mais sentimental, isso pode acontecer muito na 

indexação de pinturas, obras de arte em museus por exemplo. 

Shatford (1986) faz uma distinção entre de que é uma imagem e do que ela 

trata. No primeiro caso, se lida com coisas concretas (por exemplo, a imagem 

mostra uma mãe com os filhos), enquanto no segundo caso se lida mais com 

abstrações (por exemplo, a imagem mostra miséria, sofrimento, desespero). 

Podem ocorrer alguns problemas especiais na indexação de imagens em 

movimento como nos programas de televisão. Basicamente são possíveis dois 

tipos de resumos: uma descrição verbal do vídeo ou um resumo que seja ele 

próprio uma imagem. Vários autores fizeram pesquisas com diversos alunos 

usando uma mesma imagem e o que ficou constatado é que cada pessoa têm uma 

visão diferente para descrever uma imagem. A maioria dos autores parece 

concordar que a recuperação eficaz de imagens exige tantos métodos baseados 

em conceitos quanto baseados em conteúdo. 
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No caso de um telejornal como é o caso estudado nesta pesquisa, no CETV 

é feito uma descrição textual na hora em que é realizado o processo chamado de 

Decupagem que é a descrição dos vídeos, ou seja, escrevemos em forma de texto 

tudo o que aparece na imagem, são anotações em texto livre, como por exemplo: 

Rua São Pedro, Feira, Comida, Praça Padre Cícero, Loja de roupas, calçada, Bolo 

de aniversário, festa, senhora atravessando a rua e etc., várias imagens que 

podem ser recuperadas e assim economizando o tempo do repórter e cinegrafista 

na hora de fazer uma matéria. 

Vários sistemas já foram desenvolvidos para permitir a busca e recuperação 

das imagens só com alguns dados no computador, mas mesmo assim não 

podemos descartar a importância na hora da indexação de uma descrição textual 

e o trabalho de um profissional. Por isso nesses casos como no sistema de 

recuperação de imagens do arquivo de um telejornal é tão importante se criar um 

manual uma política que evite as divergências na hora da descrição e 

arquivamento das imagens. 
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6 POLÍTICA DE INDEXAÇÃO 

 

A política de indexação deve ser entendida como uma decisão 

administrativa refletindo os objetivos da unidade de informação com diretrizes que 

irão nortear o trabalho do bibliotecário deve estar descrita e registrada em um 

manual de indexação que poderá ser consultado sempre que precisar e modificado 

se for preciso. 

Esta se encontra dentro de um sistema de informação que deve ser 

entendida como uma filosofia pertinente aos objetivos de recuperação da 

informação e não somente como uma lista de procedimentos a serem seguidos 

durante a realização da indexação. Isso nos leva a refletir sobre a indexação não 

somente do ponto de vista do processo, da operação técnica, mas sim da biblioteca 

como organização, pois a tarefa da indexação só terá sentido uma vez norteada e 

respaldada por essa filosofia. Dessa maneira estaremos inserindo a indexação no 

contexto administrativo da biblioteca e não a relegando a um contexto meramente 

de cunho técnico, dessa maneira valorizando-a (FUJITA, RUBI, 2006). 

Segundo Carneiro (1985) 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 variáveis, 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. Ainda de acordo com 

Carneiro (1985) ao se estabelecer uma política de indexação tem que considerar 

alguns fatores que são imprescindíveis ao planejamento de qualquer sistema de 

recuperação de informações: 

a) Identificação da organização à qual estará vinculado o sistema de indexação; 

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

c) Os recursos humanos, materiais e financeiros. 
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Os elementos que deverão ser considerados ao se elaborar uma política de 

indexação: 

- Cobertura de assuntos; 

- Seleção e aquisição dos documentos-fonte; 

- O processo de indexação; 

- Nível de exaustividade; 

- Nível de especificidade; 

- Escolha da linguagem; 

- Capacidade de revocação e precisão do sistema; 

- Estratégia de busca; 

- Tempo de resposta do sistema; 

- Forma de saída; 

- Avaliação do sistema. 

 

Rubi (2008) selecionou na literatura aspectos que dizem respeito à política 

de indexação e os agrupou, para efeitos de estudo, em três grupos: 

 

a) 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 

 

b) LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA 

1. Escolha da linguagem 

2. Consistência/uniformidade 
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3. Adequação 

 

C) SISTEMA DE BUSCA E RECUPERAÇÃO POR ASSUNTOS 

1. Avaliação 

2. Campos de assunto do formato Marc 

3. Capacidade de consulta a esmo (browsing) 

4. Estratégia de busca 

5. Forma de saída dos resultados 

 

Interessam-nos, neste momento, os seguintes elementos que dizem 

respeito à indexação: exaustividade, especificidade, capacidade de revocação e 

capacidade de precisão do sistema (Carneiro, 1985). O interesse se deve ao fato 

de que todos esses aspectos se encontram intrinsecamente relacionados, uma vez 

determinado um desses elementos, os outros serão diretamente influenciados e, 

consequentemente a recuperação da informação pelo usuário. 

A exaustividade diz respeito ao número de termos atribuídos como 

descritores do assunto do documento, ou seja, em que medida todos os assuntos 

discutidos no documento são reconhecidos durante a indexação e traduzidos na 

linguagem documentária da biblioteca. Quanto mais exaustiva for à indexação, 

mais termos ela vai empregar. 

A especificidade está relacionada ao nível de abrangência que a biblioteca 

e a linguagem documentária permitem especificar os conceitos identificados no 

documento. 

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 relacionada ao número de 

documentos recuperados para atendimento das solicitações encaminhadas pelo 

usuário. Também pode ser mensurada por meio da relação entre os documentos 

relevantes recuperados e número total de documentos recuperados. 

A capacidade de revocação e de precisão do sistema de buscas da 

biblioteca está diretamente relacionada à especificidade e à exaustividade, ou seja, 
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quanto mais exaustivamente um bibliotecário indexa seus documentos, maior será 

a revocação na recuperação da informação buscada e, inversamente proporcional, 

a precisão será menor. E quanto mais especificamente um bibliotecário indexar, 

menor será a revocação, porém a precisão será maior. Esses princípios de 

indexação devem estar inseridos em uma política definida pela unidade de 

informação e que deverá ser seguida pelo bibliotecário no momento da análise de 

assunto durante a indexação. 

A política de indexação deve servir como subsídio para a organização do 

conhecimento no sistema atuando como guia para o bibliotecário no momento da 

análise e indexação de assuntos que melhor represente o documento e assim 

tendo maior êxito no momento da recuperação. 
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6.1 PROPOSTA DA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO PARA O ARQUIVO DA TV VERDES 

MARES CARIRI 

 

O Arquivo de imagens da TV Verdes Mares Cariri foi criado para a 

salvaguarda de todo conteúdo produzido pela emissora tanto para preservação de 

sua memória, quanto para o uso contínuo da recuperação de imagens, quando 

necessário. Por esse motivo foi visto a necessidade de uma política para uma 

melhor catalogação e recuperação de todas as informações contidas nas matérias 

arquivadas no sistema. 

A seguir iremos mostrar as fases/processos para proposta de uma política 

de indexação para o arquivo: 

 

1) Seleção e Aquisição 

Todo material adquirido no arquivo é tudo aquilo que é produzido no jornal, 

ou seja, todos os vídeos das matérias gravadas feitas pelos jornalistas e 

cinegrafistas da emissora. 

 

2) Desbaste 

Nenhum DVD ou BLURAY do acervo deve ser desbastado, somente 

podem ser desbastadas as cópias que são enviadas para a redação do telejornal 

quando solicitadas. 

 

3) Usuários 

Todos os jornalistas e cinegrafistas e redatores que compõem o telejornal. 

 

4) Cobertura de Assunto 

Todos os assuntos tratados nas matérias de forma geral e a linguagem 

específica usada pelos jornalistas. 

 

5) Processo de indexação 

Conhecendo as características dos documentos usados na unidade, no 

caso as fitas gravadas em formato de (DVDs e BLURAY) bem como a demanda 

pelas informações contidas nos mesmos e assim serem atribuídos termos 
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descritores mais apropriados à representação do conteúdo informacional. É preciso 

seguir todas as etapas da política de indexação: 

a) Nível de exaustividade 

Estabelecer o número de termos na hora da indexação para cada assunto;  

Exemplo: matéria que fala sobre problemas de infraestrutura nos bairros, 

bastante recorrente, contendo muitas imagens ao mesmo tempo e muito usadas na 

recuperação das imagens, atribuir no máximo oito termos no momento da 

indexação. 

b) Nível de especificidade 

Atribuir um número menor e específico na indexação da matéria para 

melhor precisão; 

Exemplo: matéria que fale sobre aniversário do padre Cícero, assunto 

recorrente de todos os anos, bastante procurado e muito específico. 

c) Escolha da Linguagem 

A escolha da linguagem afeta o desempenho de um sistema de 

recuperação de informação tanto na estratégia de busca (estabelece a precisão 

com que o técnico de busca pode descrever os interesses do usuário) quanto na 

indexação (estabelece a precisão com que o indexador pode descrever o assunto 

do documento). 

No caso do arquivo da TV deve estabelecer uma linguagem mais voltada 

para o vocabulário jornalístico com os jargões mais usados como: suíte, nota, 

boletim, nota coberta, entrevista e outros, e também o uso de termos mais 

recorrentes nas matérias como: Praça Padre Cícero, igreja, santos, horto, romaria 

e outros; e ainda termos com os nomes dos quadros do jornal como: “Meu Bairro 

na TV”, “ABCETV”, “Desaparecidos” entre outros. 

d) Capacidade de Revocação e precisão 

Segundo LANCASTER, (2004) a taxa de precisão e revocação expressa à 

capacidade de filtragem do sistema – sua habilidade em deixar passar o que é 

solicitado e impedir o que não é solicitado. No arquivo da TV é muito importante no 

momento da pesquisa recuperar somente o que for relevante para a busca para 

economizarmos o tempo dos usuários, no caso os jornalistas, já que muitas vezes 

tudo é muito rápido e solicitado com curto prazo de tempo. 
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e) Estratégia de busca 

Uma importante decisão a ser tomada na estratégia de busca é se ela será 

delegada ou não, quem conduzirá a busca e se o produto da busca será fornecido 

exatamente como saiu do sistema. No arquivo da TV a busca é sempre delegada, 

pois o usuário solicita a imagem desejada e quem faz a busca é o profissional da 

informação no caso os estagiários que trabalham no local, e o resultado da busca 

serão fornecidos da mesma forma que saiu do sistema em forma de vídeo. 

 

f) Tempo de Resposta do sistema 

O tempo de resposta de um sistema de recuperação deve ser determinado 

em função das necessidades da comunidade de usuários a que o sistema se 

destina, no caso do arquivo da TV o tempo é um fator muito importante já que na 

maioria das vezes as solicitações são feitas com curto prazo de tempo para a 

entrega, pois todo o trabalho de preparação do jornal é muito rápido e podem 

ocorrer mudanças na programação. Logo a agilidade nesse processo é muito 

importante. 

 

g) Forma de saída 

Quanto à forma de saída não há nenhum problema já que o único formato 

é de vídeo tanto no arquivamento quanto na solicitação. 

 

h) Avaliação do sistema 

A avaliação do sistema determinará até que ponto o sistema está 

satisfazendo as necessidades dos seus usuários, que falhas estão ocorrendo e de 

que forma poderão ser corrigidas; podemos avaliar o sistema de diversas formas, 

no caso do arquivo da TV a avaliação pode ser feita em relação à busca no sistema, 

se encontrada a imagem relevante se satisfez a solicitação do usuário e um dos 

fatores mais importante o tempo de resposta dada ao usuário. 

 

Nesse sentido, estas etapas sendo bem seguidas, gerarão uma melhoria 

na recuperação da informação no arquivo da instituição onde teremos 

desempenhado nossas atividades com segurança e qualidade. Constatamos ainda, 

a importância de existir no quadro fixo de funcionários da TV, um Bibliotecário como 
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gerenciador (mediador) de todo o processo que envolve a indexação das fitas, 

desde a etapa da produção das matérias até a sua recuperação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em toda instituição deve-se pensar na organização de documentos, sendo 

indispensável uma política de indexação num centro de informação. A sua ausência 

irá dificultar a recuperação da informação. 

A presente proposta de uma política de indexação na TV Verdes Mares 

Cariri visa acelerar o processo de recuperação da informação, criando diretrizes 

para todos que trabalham dentro do Arquivo de Imagens. 

Dentro da área jornalística, percebe-se que a recuperação da informação 

presente nas fitas indexadas é primordial para produção ou finalização de uma 

notícia de suma importância. 

Com esta proposta, pretendemos que mudanças significativas de acesso 

às informações no sistema sejam realizadas de maneira mais rápida, o usuário 

possa recuperar com mais agilidade, confiabilidade e, ainda com compatibilidade 

da sua linguagem jornalística. 

A TV Verdes Mares Cariri adotando uma política de indexação, com 

processos bem definidos e padronizados, alcançará um grau inteiramente 

satisfatório de precisão, exaustividade e consistência na indexação das 

informações existentes no Arquivo. 

Não podemos esquecer que toda política de indexação deve ser avaliada 

e atualizada, em função da melhoria de condições de infraestrutura (novo sistema 

informatizado) ou por solicitação da comunidade usuária. 

 

 



39 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: 

Determinação de seus assuntos e seleção de termos de indexação. São Paulo: 

ABNT, 1992. 

 

CARNEIRO, Marília Vidigal. Diretrizes para uma Política de Indexação. Revista 

da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p.221-

241, set. 1985. 

 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A identificação de conceitos no processo de 

análise de assunto para indexação. Revista Digital de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, Campinas, v. 1, n. 1, p.60-90, jul./dez., 2003. Disponível 

em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2089>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 

 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; RUBI, Milena Polsinelli. O ensino de 

procedimentos de política de indexação na perspectiva do conhecimento 

organizacional: uma proposta de programa para a educação à distância do 

bibliotecário. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 11, n. 

1, p.48-66, jan./abr., 2006. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

GONSALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 

Campinas/SP: Alineas, 2007. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 



40 

 

LANCASTER, F. W.. Indexação e Resumos: Teoria e Prática. 2. ed. Brasília: 

Brinquet de Lemos, 2004. 452 p. 

 

LEIVA, Isidoro Gil; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. Política de Indexação. 

Marília: Cultura Acadêmica, 2012. 260 p. 

 

MORIGI, Valdir José; SOUTO, Luzane Ruscher. Entre o passado e o presente: 

as visões de biblioteca no mundo contemporâneo. Rev. ABC: Biblioteconomia, 

Santa Catarina, v. 10, n. 2, p. 189-2006, jan./dez., 2005. 

 

Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p.66-77, 

jan./jun. 2003. 

 

RUBI, Milena Polsinelli; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. Elementos de política 

de indexação em manuais de indexação de sistemas de informação 

especializados. 

 

RUBI, Milena Polsinelli. OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO NA 

ANÁLISE DE ASSUNTO PARA CATALOGAÇÃO: ESPECIFICIDADE, 

EXAUSTIVIDADE,   REVOCAÇÃO    E    PRECISÃO    NA    PERSPECTIVA   

DOS CATALOGADORES E USUÁRIOS. In: FUJITA, Mariângela Spotti Lopes et 

al (Org.). A indexação de livros: a percepção de catalogadores e usuários de 

bibliotecas universitárias. Um estudo de observação do contexto sociocognitivo 

com protocolos verbais.    São    Paulo:    UNESP,    2009.    Cap.    4.    p.    81-

93.    Disponível  em: 

<http://books.scielo.org/id/wcvbc/pdf/boccato-9788579830150.pdf>>. Acesso em: 

17 set. 2018. 

 

UNISIST. Princípios de indexação. Revista da Escola de Biblioteconomia da 

UFMG. Belo Horizonte, v.10, n.1, mar. 1981. p. 93-94. 

http://books.scielo.org/id/wcvbc/pdf/boccato-9788579830150.pdf

