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RESUMO 
 
 

Estudo da produção científica sobre Análise Documentária (AD) no Brasil, focalizando o 
escopo e a produtividade da comunidade que se ocupa da atividade e pesquisa em AD, 
envolvendo aplicação de técnicas bibliométricas. Objetivos específicos: identificar os autores 
mais produtivos; verificar sua vinculação com entidades de ensino e pesquisa no Brasil; 
localizar autores e trabalhos mais citados; identificar períodos mais produtivos e seus 
autores; conhecer tipos de documentos mais citados; saber quais foram os idiomas dos 
trabalhos citados; identificar disciplinas e teorias que subsidiaram os trabalhos nesse 
domínio. A fundamentação teórica compreende assuntos relacionados Análise 
Documentária, destacando o tratamento da informação, a representação do conhecimento, 
as relações da AD com outras disciplinas e as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC’s), aspectos terminológicos, processos envolvidos; apresenta ainda uma comparação 
entre os termos ‘análise documentária’ e ‘análise de assunto’ a partir de definições 
encontradas na literatura. Sobre a Bibliometria, destaca-se a análise de citação. A revisão 
de literatura apresenta uma síntese de investigações anteriores realizadas no Brasil 
referentes à Análise Documentária. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e 
descritivo, que se iniciou com o levantamento bibliográfico da produção científica no Brasil 
referente à Análise Documentária, nas fontes: BRAPCI (Base de Dados Referenciais de 
Artigos de Periódicos em Ciência da Informação); Base PERI da Escola de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais  - ECI/UFMG, escolhidas para este 
estudo, tendo em vista que são bases importantes da área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação; artigos do ENANCIB (Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação), 2013;  trabalhos apresentados na ISKO (International Society for Knowledge 
Organization), 2013. O material empírico consistiu de 108 trabalhos e de suas respectivas 
citações (2153 referências). As categorias de análise das publicações foram: autores 
produtores, vinculação de autores e período cronológico da publicação. Para análise das 
citações foram estabelecidas as categorias: autores citados, tipos de documentos citados, 
idioma das citações, disciplinas e teorias citadas e períodos cronológicos das citações. Foi 
montado um banco de dados, usando-se o software Microsoft Office Excel.  Tabelas e 
gráficos foram usados para interpretação dos resultados obtidos. Dentre os resultados deste 
estudo, constatou-se que a AD se apresenta como um campo pouco consolidado, mas em 
contínuo desenvolvimento. Entre os autores mais citados e os que mais produziram 
trabalhos sobre a temática, ainda se encontram os autores Grupo Temma (Universidade de 
São Paulo, USP). A presença de autores vinculados a universidades brasileiras, 
especialmente paulistas, foi bastante significativa. Análise Documentária apresenta um 
crescimento linear, sendo o período de 2000 a 2009 o mais expressivo em termos de 
produtividade. Os livros, artigos e capítulos de livros destacam-se dentre os materiais 
citados. O idioma mais presente, na literatura pesquisada, foi o português. As 
disciplinas/campos de estudos que subsidiaram o domínio com aportes teóricos são: Análise 
do Discurso, Linguística, Lógica, Semiótica, Terminologia, entre outros. Este estudo permitiu 
ainda: ratificar a eficiência e potencialidades da bibliometria como ferramenta para o estudo 
de um tema, disciplina ou área do conhecimento, e poder contribuir com área da CI com 
mais informações sobre uma de suas atividades. 

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise documentária. Análise de assunto. Análise de citação. 
Bibliometria. Estudo bibliométrico. Representação do conhecimento. 
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ABSTRACT 
 
 

Scientific literature study on Documentary Analysis (DA) in Brazil, focusing on the scope and 
community productivity concerned with the activity and research in AD, involving application 
of bibliometric techniques. Specific objectives: to identify the most productive authors; to 
check their links with educational institutions and research in Brazil; to locate authors and 
most cited work; to identify most productive periods and their authors; to know more types of 
cited documents; to know which were the languages of the cited works and identifying 
subjects and theories that supported the work in this area. The theoretical framework 
comprises matters related a Analysis Documentary, highlighting information processing, 
knowledge representation, relations with other disciplines and ICT information and 
communication technologies, terminology aspects involved process; It also presents a 
comparison between ‘documentary analysis’ and ‘subject analysis’ from of definitions found 
in the literature. About bibliometrics, this study highlights the citation analysis. The literature 
review presents a summary of previous research carried on in Brazil for the Documentary 
Analysis. It is an exploratory and descriptive research, which began with the literature of 
scientific production in Brazil related to the documentary analysis, in the sources chosen for 
this study, considering that they are important bases in the area of Library and Information 
Science: BRAPCI (Referential Database Journal Articles in Information Science); PERI 
Database of the School of Information Science of the Federal University of Minas Gerais – 
ECI/UFMG; ENANCIB (National Meeting of Research in Information Science), 2013; papers 
presented at the ISKO (International Society for Knowledge Organization), 2013. The 
empirical materials were consisted of 108 works and their respective citations (2153 
references). The categories of publications analysis were: producer’s authors, linked authors 
and chronological period of publication. For the citations analysis there were established as 
categories: cited authors, cited documents types, language, cited disciplines and theories 
and chronological periods. A database was assembled, using the Microsoft Office Excel 
Software. Charts and graphics were used for results interpretation. Among the results of this 
study, it was found that DA presents itself as a non-consolidated field, but in continuous 
development. Among the most cited authors and more produced work on the subject, there 
are still the authors of the Temma Group (from University of São Paulo, USP, Brazil). The 
presence of authors linked to Brazilian universities, especially of São Paulo, was very 
significant. The Documentary Analysis area presents a linear growth, and the period of 2000-
2009 is the most significant in terms of productivity. Books, articles and book chapters stand 
out among the most cited materials. The most present language in the literature was the 
Portuguese. Disciplines / fields of studies that supported the domain theoretical contributions 
are: Discourse Analysis, Linguistics, Logic, Semiotics, Terminology, among others. This 
study also confirms the efficiency and potential of bibliometrics as a tool for the study of a 
subject, discipline or knowledge area, and power to contribute with the field of CI with more 
information about one of its activities. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Documentary analysis. Subject analysis. Citation analysis. Bibliometrics. 
Bibliometric study. Knowledge representation. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A informação é elemento importante nas organizações e no cotidiano das 

pessoas. Por isto o seu crescimento é progressivo e necessário. Após a explosão 

bibliográfica por volta de 1940, a produção de informações passou a crescer de 

forma mais rápida do que se poderia imaginar. Em virtude desse aumento, um dos 

maiores desafios tem sido encontrar a informação certa no momento certo, 

considerando o excesso de informações documentais disponíveis em Sistemas de 

Recuperação de Informações e, sobretudo, na rede mundial de computadores.  

Em decorrência da explosão informacional e das tecnologias de gestão 

cada vez mais acessíveis, surgiu a Ciência da Informação (CI) com "a tarefa 

massiva de tornar mais acessível um acervo crescente de conhecimento" 

(SARACEVIC, 1996, p.60). Assim, essa área se desenvolveu em termos de 

conhecimento e competências (atividades, processos) ao longo das últimas 

décadas.   

Dentre as atividades importantes da CI, que também se desenvolve 

constantemente devido aos avanços tecnológicos, está o tratamento da informação 

(TI), atividade essencial para a representação e a recuperação da informação 

documental.  

Conforme Dias (2001), o tratamento da informação é definido como a 

função de descrever os documentos, tanto do ponto de vista físico (características 

físicas dos documentos) quanto do ponto de vista temático (descrição de conteúdo). 

Essa atividade resulta na produção de representações documentais (fichas de 

catálogo, referências bibliográficas, resumos, termos de indexação etc.). A 

representação descritiva se concretiza com a extração de características específicas 

do documento (físicas e de produção); além de determinar e padronizar os pontos 

de acesso que permitirão recuperar o documento. A representação temática visa à 

representação dos assuntos dos documentos, o conteúdo informacional, também 

para facilitar a recuperação. Essas representações não apenas se constituem de 

unidades fáceis de manipular, num sistema de recuperação da informação, como 

também representam sínteses para a avaliação do usuário, quanto à relevância que 

o documento integral possa ter para suas necessidades de informação (DIAS, 2001).  

Parte integrante do tratamento da informação (TI), o tratamento temático 

da informação (TTI), envolve várias atividades básicas e fundamentais para 
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organização, representação e recuperação da informação contida nos documentos. 

Dentre elas focaliza-se a Análise Documentária, atividade que visa descrever o 

conteúdo informacional dos documentos para facilitar sua representação e sua 

recuperação pelos usuários, por meio de vários procedimentos, tal como afirmam 

pesquisadores da vertente francesa que estudam essa atividade e muito 

influenciaram um grupo de pesquisa relevante no Brasil.  

Análise Documentária parece apresentar diversidade terminológica, pois 

também é designada como análise de assunto, análise documental, análise 

temática, análise conceitual, análise de conteúdo. Essa diversidade pode ser 

decorrente de distintas correntes teóricas na área, ou simplesmente de equívocos 

terminológicos e conceituais nela também existentes. Esse estudo pretende clarear 

o real significado desse termo e dos demais citados. 

Sobre as correntes teóricas da área, esse estudo pautou-se pela corrente 

francesa (analyse documentaire), uma concepção “centrada nos procedimentos de 

análise e representação do conteúdo informacional de documentos” (GUIMARÃES, 

FERREIRA, FREITAS, 2012, p.183). “A linha francesa é representada por autores 

como GARDIN, COYAUD, CHAUMIER, o espanhol GARCÍA GUTIÉRREZ e o inglês 

HUTCHINS” (VOGEL, 2009, p.82). O escopo deste estudo é trazer mais informação 

sobre essa vertente, tão importante para área da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação (BCI) e pouco conhecida nacionalmente, talvez em virtude de maior 

dificuldade no acesso ao idioma francês. 

Análise Documentária tem se mostrado eficaz no estudo, na reflexão e 

resolução do relevante problema que é a explosão informacional, intensificada a 

partir do século XIX. Pois, busca soluções para uma melhor representação, 

recuperação e disseminação da informação documental.  

Assim, esta dissertação propõe, por meio da bibliometria, envolvendo a 

análise de citações, estudar a produção científica sobre a Análise Documentária, 

constante em publicações brasileiras, visando-se obter mais informações sobre a 

mesma no contexto da BCI no Brasil.  

O problema e questões que o presente estudo se propôs responder, a 

justificativa para sua realização, objetivos, detalhamento dos métodos, análises e 

algumas considerações iniciais são apresentados a seguir. 
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1.2 Problema e justificativa 

 

Não se tem muito conhecimento sobre o escopo e a produtividade da 

comunidade que se ocupa da atividade e da pesquisa sobre Análise Documentária. 

Em razão de sua importância para as áreas da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação, sentiu-se a necessidade de uma maior compreensão sobre o assunto. 

O problema a ser solucionado, com este estudo, traduz-se nas seguintes 

questões:  

 

 Quais as características da literatura produzida sobre a Análise 

Documentária no Brasil? Como essa tem se desenvolvido nos 

domínios da BCI no Brasil?  

 Quais autores se destacaram na pesquisa brasileira sobre Análise 

Documentária, nos últimos anos e suas vinculações institucionais?  

 Quem são os autores mais produtivos?  

 Quais foram os trabalhos e autores mais citados?  

 Qual o período em que houve maior produtividade?  

 Quais são os autores e disciplinas que contribuem para a       

fundamentação do processo analisado?  

 

A pesquisa ora apresentada se fez necessária para se obter mais 

informações sobre Análise Documentária, no contexto da BCI. Partiu-se do 

pressuposto de que a literatura brasileira ainda não contemplava estudos suficientes 

para fundamentar o ensino e pesquisas sobre esse domínio e que indicassem 

autores e correntes teóricas. Embora, dada a sua importância, Análise Documentária 

se faz presente na agenda de pesquisas das áreas de Biblioteconomia e de Ciência 

da Informação, assim como nos currículos dos cursos de formação em BCI no Brasil. 

Espera-se que os resultados da presente pesquisa possam se constituir 

em insumos empíricos importantes para a área, evidenciar peculiaridades e o 

desenvolvimento da produção científica em Análise Documentária e temas afins, 

contribuindo para avanços na compreensão desse assunto.  
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1.3 Objetivos  

 

O objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo bibliométrico sobre o 

comportamento da literatura publicada referente Análise Documentária, nos 

domínios da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, BCI, no Brasil. 

 

Seus objetivos específicos são:  

 

1. Identificar autores mais produtivos sobre Análise Documentária; 

períodos de maior produtividade; e vinculação com entidades de 

ensino e pesquisa no Brasil.  

2. Identificar autores e trabalhos mais citados, tipos de documentos e 

idiomas usados na produção científica sobre Análise Documentária. 

3. Verificar as disciplinas e teorias que subsidiaram os trabalhos 

publicados sobre o domínio, por meio da análise de citações.  

 

 

1.4 Organização da Dissertação 

 

Essa dissertação está estruturada nos seguintes tópicos: 1. Introdução: 

discute a natureza, os objetivos e as razões para a realização deste estudo; 2. 

Referencial teórico: apresenta um breve ensaio sobre a Análise Documentária, sua 

relação com o tratamento da informação e com a representação do conhecimento; 

discorre sobre as imprecisões terminológicas que permeiam esta atividade/disciplina, 

sobre os termos relacionados: análise de assunto, análise conceitual, análise de 

conteúdo, análise documental; seus processos: indexação e análise de assunto; 

suas interfaces com outras disciplinas e as contribuições das TIC’s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) neste domínio. Discorre também sobre a bibliometria, 

na qualidade de ferramenta metodológica, sobre a análise de citação e a importância 

dos estudos bibliométricos; 3. Revisão de literatura: apresenta alguns trabalhos 

teóricos referentes Análise Documentária, temática desta pesquisa; 4. 

Procedimentos metodológicos: apresenta a metodologia, o universo empírico, as 

fases de implementação para a realização deste estudo; 5. Análise de resultados e 

discussão: mostra por meio de análises quantitativas e qualitativas os resultados 
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alcançados neste trabalho, discutindo-os; 6. Considerações finais: neste tópico são 

apresentados enunciados novos, obtidos neste trabalho, as limitações e trabalhos 

futuros; Referências: apresenta a relação das fontes consultadas para a confecção 

desse trabalho; Apêndices: apresentam quatro listas de materiais complementares 

ao estudo, com a finalidade de maior esclarecimento e detalhamento do trabalho 

desenvolvido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL  

 

Esse tópico traz uma contextualização teórica e conceitual sobre Análise 

Documentária. Além de apresentar o pensamento de autores relevantes da área, 

que já trabalharam com o assunto no Brasil e no Exterior, pretende fornecer o 

embasamento teórico necessário para o desenvolvimento deste estudo.  

O referencial está dividido em duas seções: uma sobre Análise 

Documentária: como essa atividade/disciplina tem se desenvolvido no Brasil, sua 

relação com o tratamento da informação e com a representação do conhecimento, 

seus processos, as interfaces com outras disciplinas e as contribuições das TIC’s 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) nesse domínio. E também sobre a 

diversidade de termos e conceitos atinentes ou relacionados à Análise 

Documentária, com intuito de clarear seu significado, assim, como de outros termos 

relacionados: análise de assunto, análise conceitual, análise de conteúdo, análise 

documental. 

 A outra seção discorre sobre a bibliometria, ferramenta metodológica 

deste trabalho: suas expressões, a importância dos estudos bibliométricos e sobre a 

análise de citação. 

 

  

2.1 Tratamento da Informação e Análise Documentária  

 

Conforme Fujita (2003), a organização da informação envolve as 

atividades e operações do tratamento da informação, que compreendem o 

tratamento descritivo e o tratamento temático do documento. Na mesma linha, 

Guimarães (2009) afirma que a organização da informação compreende dois 

universos: um ligado ao acesso físico dos documentos e outro ao acesso do 

conteúdo informacional dos documentos. Esse segundo, tido como o mais 

complexo, é denominado tratamento temático da informação (TTI).  

Para Fujita (2003), o tratamento descritivo diz respeito à catalogação ou 

representação descritiva e visa à representação mediante as características 

específicas do documento, por meio da descrição normalizada de aspectos físicos e 

de produção do mesmo; os dados principais nesse processo são: autor, título, 

edição, local de publicação, editora, data de publicação, pontos de acesso para a 
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recuperação do documento. É importante ressaltar que os assuntos extraídos do 

documento são também pontos de acesso ao documento. 

O tratamento temático está relacionado ao conteúdo tratado no 

documento. Segundo (GUIMARÃES, FERREIRA, FREITAS, 2012, p.183), o 

tratamento temático da informação (TTI) “refere-se especificamente à análise, 

descrição e representação do conteúdo dos documentos com vistas a sua posterior 

recuperação”. Conforme Fujita (2003), esse processo “compreende a análise 

documentária como área teórica e metodológica que abrange as atividades de 

classificação, elaboração de resumos, indexação e catalogação de assunto”. Não 

inclui, portanto, nesta síntese da autora, os demais elementos da catalogação que 

caracterizam o documento. 

A área de tratamento temático da informação construiu-se ao longo do 

tempo sob três linhas/correntes teóricas: a catalogação de assunto (subject 

cataloguing) de matriz norte-americana; a indexação (indexing) de matriz inglesa; e 

a análise documentária (analyse documentaire), de matriz francesa. Segundo 

(GUIMARÃES, FERREIRA, FREITAS, 2012, p.183), as correntes norte-americana e 

inglesa são mais voltadas para os instrumentos e produtos do TTI, já a corrente 

francesa é “centrada nos elementos teórico-metodológicos atinentes aos processos 

de TTI”.  

A primeira linha de corrente norte-americana, a catalogação de assunto 

(subject cataloguing), “decorreu diretamente dos princípios de catalogação alfabética 

de Cutter e da tradição de cabeçalhos de assunto da Library of Congress, cuja 

ênfase reside no catálogo enquanto produto do tratamento da informação em 

bibliotecas” (GUIMARÃES, 2009, p. 107). Assim, “o conceito de catalogação, 

assume uma dimensão mais abrangente, representando todo o processo de 

tratamento da informação” (GUIMARÃES, 2008, p. 82). Inclui tanto a forma 

(catalogação descritiva) quanto o conteúdo (catalogação de assunto). Nessa linha 

de pensamento destacam-se os autores Cutter, Kaiser, Coates, Hope Olson, 

Sanford Berman. 

A segunda linha de corrente inglesa, a indexação (indexing), “constrói-se 

a partir da ótica do indexing, [...] na qual os índices, enquanto produtos do TTI, 

decorrem da utilização de linguagens de indexação, notadamente os tesauros [...]” 

(GUIMARÃES, 2008, p. 83). Nessa linha, a indexação é a atividade mais importante, 
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sendo fundamental para recuperação de documentos. Destacam-se os autores 

Austin, Campos, Farradane, Farrow, Foskett, Lancaster, entre outros.  

A terceira linha de corrente francesa, a análise documentária (analyse 

documentaire), criada “a partir dos trabalhos de Jean-Claude Gardin (1966; 1967; 

1970; 1973; 1974; 1981) e de Coyaud (1966), centrada nos procedimentos de 

análise e representação do conteúdo informacional de documentos” (GUIMARÃES, 

FERREIRA, FREITAS, 2012, p.183). Tem a indexação como processo mais 

importante e, por sua vez, coloca em prioridade a atividade análise de assunto. No 

Brasil destacam-se os autores: Johanna Smit, Isabel Cintra, Nair Kobashi, Marilda 

Lara, Maria de Fátima Tálamo, entre outros. Essa linha teórica gerou influências na 

Espanha, a partir dos trabalhos de José López Yepes, Nuria Amat, María Pinto 

Molina, Izquierdo Arroyo, Sagredo Fernández, García Gutiérrez, entre outros.  

Entretanto, as concepções sobre a Análise Documentária nos países 

França e Espanha são diferentes. Análise Documentária na concepção dos 

franceses centra-se no conteúdo do documento e, na concepção dos espanhóis, ela 

se subdivide em dois níveis de tratamento: de forma, relacionado ao tratamento 

físico e produção do documento e de conteúdo, relacionado ao tratamento temático 

do documento. Percebe-se que a concepção dos espanhóis é semelhante à 

definição dada por Dias (2001) ao tratamento da informação.  

O presente estudo adota a concepção francesa, que precede à 

espanhola, e considera apenas o conteúdo dos documentos.  

Segundo Lara (2011, p.97), Análise Documentária teve “sua origem nos 

trabalhos de Coyaud (1966) e Gardin (1966, 1968a; 1968b, entre outros) para 

designar as operações semânticas que transformam um texto original em uma ou 

várias palavras-chave [...]”. Essa “tem por objetivo representar conteúdos de 

documentos, tendo em vista um fim pragmático: a recuperação da informação.” 

(KOBASHI, 1989, p.47). 

São várias as definições sobre Análise Documentária encontradas na 

literatura. Seguem-se algumas: “é uma disciplina de natureza teórica e prática que 

integra o domínio conhecido por Biblioteconomia e Documentação, mais 

modernamente denominado Ciência da Informação” (KOBASHI, 1994, p. 15). “[...] 

um conjunto de procedimentos de natureza analítico-sintética, envolvendo os 

processos de análise do conteúdo dos documentos e sua síntese, por meio da 

condensação ou da representação de linguagens documentárias, com o objetivo de 
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garantir uma recuperação rápida e precisa pelo usuário ou cliente”. (GUIMARÃES, 

2003, p.103). Trata-se de um “[...] processo intermediário entre a produção e a 

recuperação da informação registrada” (GUIMARÃES e NASCIMENTO, 2007, 

p.[11]). É um “Conjunto de atividades em busca da melhor representação do 

conteúdo informacional dos documentos”. (TONELLO, LUNARDELLI, ALMEIDA 

JUNIOR, 2012, p.26). É “um conjunto de procedimentos que visam à análise e 

tratamento de conteúdos informacionais, a fim de obter eficácia no processo de 

recuperação e uso da informação por parte do usuário”. (LOPES, VALETIM, 2013, 

p.163). 

Gardin (1987) define Análise Documentária como um “Conjunto de 

procedimentos utilizados para exprimir o conteúdo dos documentos científicos sob 

formas destinadas a facilitar a sua localização ou consulta” (GARDIN, 1987 apud 

KOBASHI, 1994, p.15). Essa definição parece bastante limitada, pois somente 

menciona os documentos científicos e não os documentos em geral. “Embora a 

proposta original de Gardin tenha se dirigido explicitamente à análise de textos 

técnico-científicos, na apropriação brasileira esses procedimentos foram 

generalizados para outros tipos de textos [...]” (LARA, 2011, p.99). 

 

“[...] ainda que se tenha referido especificamente aos documentos 
científicos, é consenso, entre estudiosos da área, que os procedimentos 
cognitivos mencionados por Gardin (1974) podem ser aplicados a vários 
outros tipos documentais”. (TONELLO, LUNARDELLI, ALMEIDA JUNIOR, 
2012, p.27). 

  

Cunha (1987, p.38) define Análise Documentária de forma mais ampla, 

como o “conjunto de procedimentos, efetuados com o fim de expressar o conteúdo 

de documentos sob formas destinadas a facilitar a recuperação de informação”.  

Para os professores da Área de Organização e Tratamento da 

Informação, do Curso de Biblioteconomia da UFRGS, Análise Documentária é 

 
 
um processo de interpretação de textos que implica compreender, 
selecionar e hierarquizar informações, com a finalidade de extração de 
conceitos (desestruturação). É constituído por etapas de análise e síntese, 
que resultam em representações condensadas (estruturação: resumos e 
índices) tendo em vista a recuperação de/acesso a informações. Segundo o 
Glossário produzido pelos professores da Área de Organização e 
Tratamento da Informação, do Curso de Biblioteconomia da UFRGS. 
(BONOTTO, M. (coord.), [s.d.]) 
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A produção científica sobre Análise Documentária na França e na 

Espanha é extensa, devido a sua origem na pesquisa nesse país e sua ampla 

disseminação pelos países de idioma espanhol. No Brasil, os estudos sobre Análise 

Documentária de orientação predominantemente francesa encontrou “solo fértil para 

germinação e crescimento no espaço acadêmico brasileiro, a partir dos estudos de 

Johanna Smit” (GUIMARÃES e SALES, 2010, n.p.). E de sua iniciativa na criação do 

Grupo TEMMA, em 1986, no Departamento de Biblioteconomia e Documentação, da 

Escola de Comunicações e Artes (ECA), da USP. Smit, uma das líderes do Grupo 

TEMMA, iniciou seus estudos sobre Análise Documentária na pós-graduação na 

França sob a orientação de Jean-Claude Gardin, responsável pela criação do termo 

‘Análise Documentária’ (Analyse Documentaire) na literatura da Documentação.  

Desde sua criação, o Grupo TEMMA “vem desenvolvendo uma 

significativa trajetória de construção teórico-metodológica de análise documental no 

Brasil” (Guimarães e Sales, 2010, n.p.). No início, o “grupo concentrou seus esforços 

nas reflexões teóricas e práticas da análise documentária, enfatizando os 

procedimentos que subjazem à atividade da representação do conteúdo”.  

Assim, o referido grupo norteou três eixos de ação, são eles: 

 
a) o processo da análise documentária, principalmente a indexação, 
enquanto procedimento de representação da informação contida em 
documentos e a elaboração de resumos; b) a função comunicacional dos 
produtos gerados pela análise documentária (resumos e índices); c) a 
construção de linguagens de organização e transferência de informação. 
(GUIMARÃES e SALES, 2010, n.p.).  

 

O Grupo diversificou o escopo de suas pesquisas das quais passaram a 

fazer parte os estudos de terminologia aplicada à organização e transferência da 

informação; os processos de leitura que sustentam a Análise Documentária, as 

reflexões sobre a linguagem de especialidade da Ciência da Informação, e os 

estudos bibliométricos como apoio à análise e organização da informação. 

Atualmente, o Grupo não atua mais especificamente nesse domínio, mas 

é reconhecido nacionalmente como o único formalmente voltado para as pesquisas 

relacionadas a essa vertente da organização da informação. Em seu momento de 

maior desempenho atuavam como pesquisadores desse grupo: João Batista Ernesto 

de Moraes, Johanna Wilhelmina Smit, José Augusto Chaves Guimaraes, Maria de 

Fátima Gonçalves Moreira Tálamo, Mariângela Spotti Lopes Fujita, Marilda Lopes 
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Ginez de Lara, Nair Yumiko Kobashi, Vânia Mara Alves Lima. Atualmente esses 

professores orientam mestrandos e doutorandos da USP, SP e da UNESP – Marília, 

SP e atuam na graduação, ministrando disciplinas sobre temáticas relacionadas aos 

objetivos do Grupo; a produção bibliográfica do Grupo constitui bibliografia básica 

para os cursos de graduação e pós-graduação de brasileiros e espanhóis. Os 

estudos e pesquisas desenvolvidos pelo Grupo Temma vêm trazendo contribuições 

significativas para os estudos sobre Análise Documentária. 

 

2.1.1 Análise Documentária e a Representação do Conhecimento  
 

Análise Documentária possui a tarefa complexa de analisar, descrever e 

representar o conhecimento registrado dos diversos tipos de documentos existentes. 

Considera-se que a “representação não tem fim em si mesma, [mas], ao contrário, é 

uma construção que persegue objetivos específicos”. (LARA, 2001, n.p.).  

A representação do conhecimento tem por objetivo a materialização do 

que ocorre na mente dos seres humanos, visando à socialização do saber entre 

todos. Entretanto, “[...] um mesmo universo documental pode ser organizado e 

representado de diversas maneiras, pautando-se nos distintos propósitos a que se 

destinam”. (LARA, 2001, n.p.). 

A representação tornou-se imprescindível, no que tange à acessibilidade 

e compreensão do conhecimento disponível. Barité (1997 apud PINHO, 2006, p. 28) 

define a representação do conhecimento como um  

 
ramo da Organização do Conhecimento  que compreende o conjunto dos 
processos de simbolização notacional ou conceitual do saber humano, no 
âmbito de qualquer disciplina. Na representação do conhecimento se 
compreende a classificação, a indexação e o conjunto de aspectos 
informáticos e linguísticos, relacionados com a tradução simbólica do 
conhecimento. (BARITÉ, 1997, p. 135). 

 

Segundo Pinho (2006, p.27), a representação do conhecimento, na área 

da Ciência da Informação, “visa a promover o acesso ao conteúdo dos documentos 

para uso e posterior geração de novos conhecimentos”. Ainda segundo o autor, “o 

termo ‘representação do conhecimento’ é adotado e reconhecido pela ISKO1 e, no 

mais das vezes, ligado a uma dimensão temática”. Considerando prioritariamente 

                                                           
1
 ISKO – International Society for Knowledge Organization 
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sua finalidade precípua, para Monteiro (2000), nas áreas de Biblioteconomia e de 

Ciência da Informação (BCI) não há comunicação, há transferência da informação; 

não há conhecimentos com suas macroestruturas textuais e superestruturas, há 

modelos e representações.  

Para Alvarenga (2003), a representação do conhecimento, na perspectiva 

da Ciência da Informação, pode ser primária e secundária. A primária ocorre no 

momento em que o autor expressa seus pensamentos em publicações; e a 

secundária no momento, em que os registros de conhecimentos, presentes em 

publicações ou documentos, são inseridos em sistemas de arquivos, bibliotecas ou 

centros de documentação. Nesse momento, o documento expresso primariamente 

em linguagem natural, quando os termos são escolhidos livremente, são traduzidos 

de acordo com a linguagem documentária; onde os termos são controlados e se 

acham disponíveis para a representação, visando a recuperação. Guimarães (2003, 

p.103) define as linguagens documentárias como “conjunto de instrumentos ou 

ferramentas para a representação padronizada do conteúdo temático dos 

documentos”. 

Segundo Alvarenga (2003, p.22), “dos enunciados sobre os seres gera-se 

o chamado conceito, unidade de conhecimento referente ao ser percebido, 

componente essencial do conhecimento a ser representado”. 

 

Na representação primária, os produtos finais são constituídos de conceitos 
sobre os seres, formando o conhecimento, conceitos mais ou menos 
intensamente detalhados, codificados através de uma linguagem simbólica. 
Na representação secundária, prática essencial nos sistemas de 
informações documentais, esses mesmos conceitos constantes dos 
registros primários são sucintamente identificados em seus elementos 
constitutivos fundamentais, escolhendo-se os pontos de acesso 
fundamentais que garantem a representação desse conhecimento 
(documento) para fins de futura recuperação. (ALVARENGA, 2003, p. 22) 

 

Conforme Pinto (2010), 

 

a definição mais próxima de representação do conhecimento que é 
trabalhada na área de Ciência da Informação é visualizada nas linguagens 
documentárias. Tais linguagens são fundamentadas nas terminologias das 
áreas do conhecimento, e isso quer dizer que os termos das terminologias 
representam os conceitos de uma área, e isso pode se traduzir em 
“representar” um conhecimento de um domínio. Talvez essa ação seja a 
mais próxima que podemos chegar de uma representação efetiva do 
conhecimento, assim como representar documentos talvez possa ser a mais 
próxima de representar a informação. (PINTO, 2010, p.6) 
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Considerando a representação profissional ocorrida na BCI, conforme 

Pinto (2010), para que a representação seja possível é necessário realizar uma 

leitura do que se pretende representar. Assim, tem-se a leitura para compreender o 

texto, e outra para representar documentariamente o texto. Ainda segundo o autor, a 

leitura documentária, parte da atividade denominada Análise Documentária, pode 

ser feita com base em textos, imagens e sons. Mas a representação em si, só é 

possível por meio de signos textuais. As “linguagens documentárias são compostas 

de descritores e suas designações e definições, e só é possível expressá-los por 

meio de signos textuais, que expressem expressões e conteúdos” (PINTO, 2010, 

p.6).  

Para se representar, da melhor forma possível, o conhecimento em 

Sistemas de Recuperação de Informações Documentais são utilizadas as várias 

atividades derivadas da Análise Documentária, tais como: análise de assunto, 

indexação, tradução dos conceitos para a linguagem simbólica, etc.  

Segundo Guimarães (2003 apud PINHO, 2006), nas áreas da BCI, a 

representação do conhecimento integra um campo de estudo denominado Análise 

Documentária, que visa facilitar o uso da informação, por meio de operações 

fundamentais tais como: produção, organização, recuperação, disseminação e uso 

da informação.  

Na representação temática do conteúdo do documento, a Análise 

Documentária, visa-se “elaborar representações condensadas daquilo que é dito em 

um dado texto” (KOBASHI, 1994, p.20). Uma boa representação do conteúdo do 

documento facilitará a sua recuperação pelo usuário. 

Conforme Kobashi (1994, p. 23), Análise Documentária constitui-se de 

três operações, são elas: análise, síntese e representação. Na análise realiza-se a 

leitura e segmentação do texto visando à identificação e seleção dos conceitos. Na 

síntese tem-se a construção do texto documentário a partir dos conceitos 

selecionados na análise, primeira operação. Já a representação, conforme a autora 

possui duas naturezas distintas: na primeira, a representação acontece quando o 

texto original passa por uma condensação intensiva gerando diferentes tipos de 

resumos; na segunda, a representação é realizada mediante o uso da linguagem 

documentária, onde os termos são padronizados e se acham disponíveis para a 

representação, visando à recuperação. 
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Do ponto de vista de Cohen e Smit (1995), a Análise Documentária 

objetiva a elaboração de produtos documentários, que são representações dos 

conteúdos dos textos, e instrumentos de recuperação da informação contida nestes 

documentos. Para Guimarães (2003, 104), Análise Documentária visa “estabelecer 

uma ponte entre o usuário e o documento, fornecer subsídios ao processo de 

disseminação da informação, e gerar produtos documentários (resumos e índices)”. 

Segundo Lara (1993), Análise Documentária é fundamental para que haja 

comunicação entre os sistemas documentários, facilitando assim o tratamento da 

informação para que a mesma seja recuperada de forma mais rápida, precisa e 

segura.  

Para Kobashi (1994) a equivalência de sentido entre o texto-fonte e a sua 

representação é o objetivo central da Análise Documentária. Segundo Coyaud 

(1966, p.18 apud LARA, 2011, p.97), Análise Documentária é “uma operação de 

reconhecimento das unidades lexicais que representam as noções importantes do 

documento”. Ela busca analisar e descrever os conteúdos de diversos tipos de 

documentos e, constrói representações que servirão de pontos de acesso, tais 

como, índices e resumos, para posterior recuperação desses documentos.  

Percebe-se que as diversas definições enfocam dimensões diferentes 

sobre Análise Documentária quanto à representação e a recuperação de 

informações documentais. Assim, pode-se afirmar que Análise Documentária é 

fundamental para a representação do conhecimento. 

Conforme Cunha (1987), Análise Documentária ao expressar o conteúdo 

de documentos, se aproxima de outras análises que possuem fins diversificados. 

Isto ocorre com a análise de assunto, análise de conteúdo, análise temática etc. Tais 

análises podem provocar algumas imprecisões no entendimento desta atividade, 

conforme exposto no próximo tópico.  

 
 

2.1.2 Aspectos terminológicos      

 

Percebe-se na literatura da Biblioteconomia e da Ciência da Informação 

grande correlação e certa imprecisão conceitual e terminológica entre os termos: 

análise conceitual, análise de assunto, análise documentária, análise documental, 
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análise de conteúdo. Esse subitem pretende clarear esses termos, evidenciado suas 

peculiaridades.  

 
A legitimidade de termos e conceitos, no entanto, não depende apenas de 
sua proposição. Por um lado, ela é assegurada pelos discursos que 
propõem reflexões de natureza teórica a partir de generalizações oriundas 
da prática; por outro, pela sua validação por parte da comunidade científica 
que constitui a área de especialidade em causa. A comunidade científica 
reconhece ou rejeita os textos – e o conjunto de conceitos e termos nele 
veiculados – submetendo as propostas ao debate e atribuindo-lhes valor. 
(LARA, 2011, p.93). 

 

Para Silva e Fujita (2004, p.137), “A existência de diferentes correntes 

teóricas explica o uso de termos como análise de assuntos, análise de conteúdos 

documentários e análise documentária”. 

A respeito dos termos ‘análise conceitual’ e ‘análise de assunto’, pode-se 

dizer que são sinônimos, conforme a literatura. Segundo Fujita (2003a), a análise 

conceitual consiste basicamente em: análise do assunto, compreensão do conteúdo 

do texto, identificação dos conceitos para representar a informação e seleção de 

conceitos válidos para a recuperação. Para Lancaster (2004), análise conceitual é a 

primeira etapa da indexação, ela indica do que trata o documento, ou seja, a qual 

assunto está relacionado. 

Sobre os termos ‘análise documentária’ e ‘análise documental’, ambos 

como processos referem-se à mesma atividade; trata-se apenas de denominações 

diferentes encontradas na literatura das áreas da BCI decorrentes da existência de 

abordagens teóricas distintas. A abordagem de matriz francesa utiliza a expressão 

análise documentária; já abordagem de matriz espanhola utiliza a expressão análise 

documental.  

Entretanto, é preciso estar atento, pois a expressão análise documental, 

no Brasil, pode também ser encontrada não se referindo ao processo em SRI e sim 

a um tipo de técnica de pesquisa usada em várias outras disciplinas (História, 

Sociologia, etc.), ou ainda envolvendo não somente aos temas, mas também a 

outras características dos documentos, como visto anteriormente na representação 

descritiva. 

O termo ‘análise de assunto’ aparece na literatura com diversos sentidos. 

Isto tem ocasionado dificuldades na compreensão de seu verdadeiro significado. 

Segundo Fujita (2003, p.68) “a palavra assunto tem várias interpretações. Em vista 
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disso, o processo também pode ser denominado Análise temática, Análise 

documentária, Análise conceitual, ou mesmo Análise de conteúdo”.   

 

Muitos autores consideram o termo assunto inapropriado, para dizer o 
mínimo. Todd (1992), citando autores como Cutter, Kaiser, Ranganathan, 
Coates e Vickery, afirma que, neste campo, há uma considerável confusão 
terminológica. Cutter define assunto como tema ou tópico, podendo ou não 
estar no título do documento. Kaiser entende que assuntos são coisas em 
geral, reais ou imaginárias. Ranganathan fala em pensamento contido no 
documento e para Coates assunto significa uma como que abstração da 
ideia global personificada no assunto. Vickery, enfim, refere-se ao tema no 
qual livros, artigos ou parte de artigos são escritos. (DIAS, 2004, p.149).  

 

Conforme a norma 12.676, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(1992, p. 1), o assunto é o “tema representado num documento por um conceito ou 

combinação de conceitos”. Mas, para muitos a definição sobre o que é assunto não 

é clara e sim ambígua, tal como afirmam Dias e Naves (2007). 

 

A extração de conceitos tem como produto um assunto, que representa o 
conteúdo informacional de um texto. Parece uma coisa óbvia explicar o que 
é assunto. No entanto, para muitos, esse termo é considerado ambíguo. É 
um conceito impreciso e difícil de definir e ensinar. A essência do tema e 
sobre o que o autor escreveu são outras formas de designar assunto (DIAS 
e NAVES, 2007, p.37). 

 
Segundo Naves (2004) são identificados três tipos de assunto: 

 

 

o Assunto simples: formado por um único conceito. Ex: Indexação; 
o Assunto composto: formado por mais de um conceito pertencentes a uma 
mesma área do conhecimento. Ex: Indexação de materiais especiais (são 
dois conceitos da Biblioteconomia); 
o Assunto complexo: formado por conceitos de áreas diferentes. Ex: a arte 
como terapia para idosos (conceitos da Arte e da Psicologia). (NAVES, 
2004, p. 9). 
 

Para Dias e Naves (2007, p.9), “a análise de assunto é o processo de ler 

um documento para extrair conceitos que traduzam a essência de seu conteúdo”.  É 

a “[...] preparação de uma representação do conteúdo temático dos documentos.” 

Lancaster (2004, p. 6). Trata-se de uma “operação base para todo o procedimento 

de recuperação de informações” (CESARINO & PINTO, 1980, p.32).  

Conforme Cesarino e Pinto (1980), a análise de assunto comumente é 

realizada pelos bibliotecários em duas situações: na entrada do documento no 

sistema e em sua saída, no momento da consulta pelo usuário: 
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a) quando recebem um documento e devem dar entrada deste num sistema 
de informações. Nesta situação farão uma análise com o objetivo de 
determinar o conteúdo informativo do documento em questão, tendo em 
vista o objetivo do sistema e as necessidades dos usuários; 
b) ao receberem um pedido de informação, devem fazer uma análise deste 
com o objetivo de compreender a necessidade de informação transmitida 
pelo usuário, identificar os conceitos existentes no pedido e traduzi-los para 
a linguagem adotada pelo sistema. (CESARINO & PINTO, 1980, p.32). 

 
 

Segundo Albrechtsen (1993 apud NAVES, 1996), existem três diferentes 

conceitos, ou pontos de vista, sobre análise de assunto: 

 

a) Concepção simplista – considera os assuntos como entidades simplistas 
absolutas, que podem derivar de uma abstração linguística do documento, 
ou de dados que podem ser somados. Lida com a informação explícita que 
é extraída do documento. 
b) Concepção orientada para o conteúdo – envolve uma interpretação 
adicional do conteúdo, que vai além dos limites da estrutura léxica e 
gramatical, com o estabelecimento de assuntos que não estão 
explicitamente colocados no texto, mas que são facilmente identificados 
pelo indexador, envolvendo, portanto, uma abstração mais indireta do 
documento; 
c) Concepção orientada pela demanda – considera o assunto numa 
perspectiva de transferência do conhecimento. Segundo esta concepção, os 
documentos são criados e deveriam ser tratados como instrumentos para 
transmissão de informações às pessoas interessadas. Ao analisar um 
documento, o indexador não deve limitar-se a representar ou resumir 
apenas a informação explícita no documento; mais do que isso, deve 
perguntar-se: Como eu poderia tornar esse conteúdo, ou parte dele, visível 
para o usuário potencial? Que termos deverei utilizar para levar esse 
conhecimento até o leitor interessado? (ALBRECHTSEN, 1993 apud 
NAVES, 1996, p.2). 
 

 
Para Langridge (1977, p.106), análise de assunto [...] consiste em reduzir 

milhares de palavras a uma frase bem precisa sobre o conteúdo de assunto de um 

livro. É definida também como “uma das etapas do processo de indexação, 

essencial para a identificação de conceitos potencialmente relevantes para a 

clientela e os objetivos da instituição”. (VIEIRA, 2012, p.16). 

A análise de assunto para Fujita é [...] “a etapa mais importante do 

trabalho do indexador. Tem como objetivo identificar e selecionar os conceitos que 

representam a essência de um documento”. (FUJITA, 2003 p. 67). 

Observa Guimarães e Sales (2010, n.p.) “A adoção do termo ‘análise de 

assunto’ (Dias e Naves) remete a uma influência mais anglo-americana, enquanto 

etapa inicial do processo de indexação”. Quanto ao uso dos “termos ‘análise 
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documentária’, ‘análise documental’ e ‘representação documentária’ [...] demonstra, 

ao menos terminologicamente, uma influência da corrente gardiniana”. 

Quanto ao termo ‘análise documentária’, Dias e Naves (2007, p.6) 

definem como “um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o 

conteúdo de documentos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação da 

informação”.  

 
[...] a AD, não é apenas um processo pelo qual se sintetiza o conteúdo de 
um documento após a leitura e a análise, através de palavras-chaves, 
descritores, termos ou paráfrases, mas um processo mais completo que 
envolve o próprio processo de leitura, análise de texto, mecanismos mentais 
e psicológicos de atribuição de um conceito ou conceitos que possam 
simbolizar o conjunto do texto. (CUNHA, 1989, p.122). 

 

Conforme kobashi (1994), na Análise Documentária diferente de outras 

análises, os textos são submetidos a um conjunto de operações que visam 

transformá-lo em um produto documentário.  

 

Essas operações não se propõem a gerar interpretações singulares, como 
na análise do discurso, ou a mapear e classificar raciocínios, como a análise 
logicista e sequer a modelar e simular os processos cognitivos como o faz a 
inteligência artificial. A Análise Documentária não se propõe, também, a 
identificar fenômenos linguísticos, como a linguística do texto ou mesmo a 
identificar as condições de produção de textos, objeto da análise de 
conteúdo.  O objetivo específico das operações documentárias, ao analisar 
o texto, é o de tratá-los para recuperá-los posteriormente. (KOBASHI, 1994, 
p. 80) 

 

Segundo Ortega (2002, p. 110), Análise Documentária é uma “operação 

essencial para o tratamento documentário, pois, possuir documentos, não implica 

em ter informação e, para tanto, é necessário um procedimento idôneo”. Conforme 

autora trata-se de uma “operação que consiste em selecionar as ideias 

informativamente relevantes de um documento a fim de expressar seu conteúdo 

sem ambiguidades para recuperar a informação nele contida”. LARA (1993) conclui 

 

...é preciso entender também que não se recupera qualquer tipo de 
informação (a expressiva, por exemplo), mas apenas informação 
documentária. Esta se apresenta como produto específico obtido através de 
procedimentos documentários a partir da informação original presente no 
texto, operada por instrumentos documentários (LARA, 1993b, p.41). 

  

Continuando a discussão sobre os aspectos terminológicos da área, 

seguem-se considerações sobre Análise de Conteúdo e Análise Documentária. Para 
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Alvares et al. (2012) há uma diferença entre Análise de Conteúdo e Análise 

Documentária, esta reside no objeto de trabalho de ambos. Para os autores, o 

primeiro (AC) trabalha com o conteúdo das mensagens e o segundo (AD) trabalha 

com os registros documentais. Além disso, seus objetivos são diferentes, o primeiro 

tem como propósito a manipulação de mensagens e o segundo a representação 

condensada da informação para consulta e armazenagem em sistemas de 

recuperação da informação documental. Os autores afirmam que o termo ‘análise de 

conteúdo’ “é o nome genérico para técnicas de descrição do conteúdo das 

mensagens, que permitem traduzir a informação e o conhecimento a elas 

associados”.  

Comparando-a com Análise de Conteúdo, Garcia Gutiérrez (1998), afirma 

que Análise Documentária é uma metodologia de leitura e seleção de elementos de 

textos (descrição e universo pragmático) que visa representá-los em linguagens 

controladas (tabelas de descritores) para permitir a sua recuperação. Análise de 

Conteúdo (AC) fornece à Documentação uma extensa experiência em descrições 

pragmáticas. Ainda de acordo com autor, a maior divergência entre Análise de 

Conteúdo e Análise Documentária ocorre nos objetivos: inferir (AC) e recuperar 

(AD). Em qualquer caso, ambas as disciplinas coincidem durante longo trajeto 

comum e pouco explorado, de ricos e possíveis intercâmbios: se AC nos ensina a 

fazer sinais, unidades operacionais e métodos de observação e verificação, a AD 

fornece métodos de construção, organização e gestão de bases de dados, registros 

e campos, a normalização semântica do vocabulário e amplas conexões com outras 

disciplinas delimitadas pela AD e utilizável para AC.  

Segundo Bardin (1977), Análise de Conteúdo é 

 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

 

Bardin (1977, p.45) cita Chaumier2 (1974) que define Análise 

Documentária como “uma operação ou um conjunto de operações visando 

representar o conteúdo de um documento, sob forma diferente da original, a fim de 

                                                           
2
 J. Chaumier, Les techniques documentaires, PUF, 2ª Ed., 1974. 
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facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação”. Para sintetizar Bardin 

(1977, p.46) afirma que há semelhanças e diferenças importantes nos 

procedimentos de AD e AC: 

 

o A documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo com 
mensagens (comunicação).  
o A análise documental faz-se, principalmente por classificação-indexação; 
a análise categorial temática é, entre outras, uma das técnicas da análise de 
conteúdo. 
o O objetivo da análise documental é a representação condensada da 
informação, para consulta e armazenagem; o da análise de conteúdo, é a 
manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para 
evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade 
que não a da mensagem. (BARDIN, 1977, 46). 

 

Ainda sobre AD, Guimarães e Sales (2010) concluem 

 

a análise documental constitui-se efetivamente em lócus investigativo na CI 
brasileira, haja vista a complexidade conceitual identificada, mas necessita, 
cada vez mais, identificar e assumir sua base teórica e, como 
consequência, refletir sobre a terminologia que permeia. (GUIMARÃES; 
SALES, 2010, p.11) 

 

Conforme Dias e Naves (2007), percebe-se na literatura que diferentes 

termos são atribuídos ao mesmo processo; mas o contrário também acontece, onde 

o mesmo termo é atribuído a diferentes processos, ratificando as já citadas 

imprecisões terminológicas e conceituais da área.  

Sintetizando, os termos ‘análise de assunto’ e ‘análise conceitual’ são 

sinônimos, ou seja, trata-se do mesmo processo. O mesmo ocorre com os termos 

‘análise documental’ (processo) e ‘análise documentária’. Já os termos ‘análise de 

assunto’, ‘análise documentária’, ‘análise de conteúdo’ são processos diferentes. 

Analise documentária é um processo que abarca a indexação, e consequentemente, 

a análise de assunto, seu subprocesso, conforme explicação mais detalhada no 

próximo tópico. Análise de conteúdo é um processo que possui similaridades com 

análise documentária, mas seu foco são as mensagens e não os documentos.  

Percebe-se que todos os termos citados apresentam peculiaridades que 

os caracterizam e que os distinguem. 

Ainda tendo em vista esclarecer a imprecisão terminológica que permeia 

os termos ‘análise de assunto’ e ‘análise documentária’, consta no próximo tópico o 

estudo “Análise Documentária e Análise de Assunto: estudo terminológico baseado 
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na análise de conteúdo”, parte integrante desta dissertação, com a finalidade de se 

verificar coincidências e diferenças entre esses termos.  

 

2.1.3 Análise Documentária e Análise de Assunto: estudo terminológico  

 

O estudo “Análise Documentária e Análise de Assunto: estudo terminológico 

baseado na análise de conteúdo” foi realizado no decorrer da pesquisa ora 

apresentada, com base em definições sobre os termos ‘análise de assunto’ e 

‘análise documentária’, dadas por vários autores da área. O objetivo era extrair 

elementos informativos das mesmas, visando-se à compreensão de como esses 

termos vêm sendo definidos nas áreas de Biblioteconomia e de Ciência da 

Informação, com a finalidade de se identificar coincidências e diferenças entre eles.  

Esse estudo envolveu cinquenta e seis (56) definições, sendo vinte e três (23) 

de análise de assunto (AA) e trinta e três (33) de análise documentária (AD). A lista 

contendo estas definições se encontra no apêndice A dessa dissertação.  

O método utilizado para análise das definições foi à análise de conteúdo, 

baseado em Bardin (1977). A opção pela análise de conteúdo deve-se se ao fato da 

mesma possibilitar uma análise semântica de enunciados extraídos das próprias 

definições. A “semântica é o estudo do sentido das unidades linguísticas, 

funcionando, portanto, com o material principal da análise de conteúdo: os 

significados”. (BARDIN, 1977, p.44). 

Para a concretização do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico 

da produção científica referente aos termos ‘análise documentária’ e ‘análise de 

assunto’ nas bases de dados: BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação) e PERI (Base de Periódicos). O percurso 

metodológico seguiu as etapas: a) levantamento de definições de AA e de AD nos 

artigos encontrados nas bases citadas; b) fatoração das definições em elementos 

significativos nelas presentes (separação dos enunciados); c) criação de categorias 

e classificação desses elementos encontrados nas definições de ambos os termos; 

d) disposição desse material em uma matriz envolvendo: enunciados por categorias; 

totalização por categorias encontradas nas definições; e) análise das categorias; f) 

comparação pela ocorrência de enunciados sobre os processos AA e AD, 

verificando-se divergências e coincidências entre ambos os processos. 
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O método de criação de categorias, para agrupar atributos, unidades 

semânticas ou de significação, possibilitou a identificação de semelhanças e 

diferenças entre os termos estudados, após agrupá-los por similaridade de sentido 

de acordo com a ocorrência de unidades de significação, presentes nas definições, 

foi possível analisar os resultados, encontrando-se esclarecimentos concretos sobre 

a comparação entre ambos os termos.  

Verificou-se neste estudo que há coincidências entre os enunciados 

constantes das definições de ambos os processos: tanto em AA quanto em AD as 

definições focalizaram a representação e a recuperação do documento. Além disto, 

constatou-se que os processos e as operações envolvidas na representação são 

importantes, tanto para AA quanto para AD. 

Percebeu-se que AA e AD possuem processos, objetos e objetivos em 

comum, e outros não, ou seja, há especificidades neles. A representação do 

documento e recuperação são objetivos comuns. Entretanto, AD possui processos e 

objetivos que transcendem aos de AA. A preocupação com a classificação, 

localização do documento, assim como a elaboração do resumo, foram 

especificidades encontradas apenas nas definições de AD.  

Verificou-se que há autores que consideram a análise de assunto uma etapa 

da análise documentária, ou seja, consideram a análise documentária o processo 

mais amplo, e a análise de assunto um processo secundário.  

O estudo revelou a escassez de trabalhos sobre análise de assunto na 

atualidade, tendo sido encontradas poucas definições originais sobre o termo.  

Os resultados do estudo levam a algum esclarecimento sobre a significação 

dos termos ‘análise de assunto’ e ‘análise documentária’, revelando que são termos 

com alguma similaridade, mas, também diferenças. Assim, percebe-se que análise 

de assunto e análise documentária são processos diferentes, mas em estreita 

conexão. Mais informações sobre os resultados se encontra diretamente no estudo. 

Em síntese, pode-se afirmar que não há consenso no emprego desses termos 

na literatura da área, sugerindo-se mais discussões na comunidade científica. 

Enfatiza-se que este estudo não teve a intenção de ser exaustivo. Espera-se que 

discussões preliminares sobre os termos, possam levar ao aperfeiçoamento e 

coesão terminológica, visando-se à qualificação de estudos e pesquisas nas áreas 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação; nesse mesmo sentido, procura-se 

ressaltar a necessidade de estudos terminológicos para os avanços dessas áreas.  



35 

 

 

2.1.4 Indexação e análise de assunto: processos envolvidos 

 

Seguem-se afirmações sobre a Análise Documentária, focalizando os 

principais processos que nela ocorrem. Primeiramente será apresentada a 

indexação e posteriormente a análise de assunto. 

Análise Documentária envolve vários processos, sendo a indexação o 

processo considerado mais importante. Conforme Fujita (2003, p.61), a “indexação 

como processo da Análise Documentária é realizada mais intensamente desde o 

aumento de publicações periódicas e da literatura técnico científica de modo geral”.   

Conforme Sousa, Bandeira e Silva (2012, p.126), a representação 

temática da informação, também conhecida por ‘análise da informação’, ‘descrição 

de conteúdo’, ‘análise documentária’, entre outras denominações, refere-se ao 

conteúdo informacional dos documentos. Essa permite a identificação do tema ou do 

assunto ao que o documento se refere. Dentre as ações que propiciam essa 

referência, destaca-se a indexação, “a ação temática da informação que busca, 

através de termos, descritores, representar os conceitos presentes num determinado 

documento, fornecendo ao usuário a informação almejada”. (SOUSA, BANDEIRA e 

SILVA, 2012, p.127). 

Cardoso Filho e Santos (2012, p.185) definem a indexação como “técnica 

de análise documentária na qual a informação significativa de um documento é 

traduzida com atribuição de termos [...], os quais intermediarão a comunicação entre 

usuário e o documento”. Os autores concluem dizendo que este processo é “um tipo 

de representação do conhecimento registrado”.  

Moreiro (2004, p.48 apud FUJITA, 2013, p.44) define o ato de indexar 

como processo que descreve e caracteriza um documento com a ajuda de 

representações dos conceitos nos conteúdos com a finalidade de permitir uma 

busca eficaz das informações incluídas na coleção documental. A norma 12.676, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (1992, p. 2), define indexação como “ato 

de identificar e descrever o conteúdo de um documento com termos representativos 

dos seus assuntos e que constituem uma linguagem de indexação”. A norma 

também preconiza que a indexação possui três estágios, são eles: “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”. Segundo a norma citada, em cada um destes estágios é 
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importante à utilização de um instrumento de indexação, tais como: tesauros, código 

de classificação, cabeçalhos de assunto. 

Ortega (2002, p. 110) define a indexação como o processo de extrair 

termos que apontam o conteúdo de um documento, adequando-os a uma linguagem 

natural ou documentária previamente escolhida pelo indexador. Conforme a autora, 

o tipo de indexação pode ser caracterizado mediante o nível ou grau de 

profundidade (indexação exaustiva, genérica, seletiva) ou ao sistema utilizado 

(manual ou automática). Lancaster (2004, p. 27) afirma que a indexação pode ser 

exaustiva ou seletiva, com relação a sua abrangência.  

 

A indexação exaustiva implica o emprego de termos em número suficiente 
para abranger o conteúdo temático do documento de modo bastante 
completo. A indexação seletiva, por outro lado, implica o emprego de uma 
quantidade muito menor de termos, a fim de abranger somente o conteúdo 
temático principal do documento. (LANCASTER, 2004, p.27). 

 

Ainda de acordo com Lancaster (2004), quanto à profundidade, a 

indexação pode ser genérica ou específica. 

 
Normalmente, seria melhor utilizar vários termos específicos, ao invés de 
um termo que seja mais genérico. [...] O indexador deve ter em mente que é 
possível conseguir especificidade mediante combinação de termos. Se não 
houver nenhum termo que sozinho possa representar o tópico, busca-se 
uma combinação apropriada de termos no vocabulário controlado. 
(LANCASTER, 2004, p. 34-35). 

 

Sobre a forma como é realizada, a indexação pode ser manual ou 

automática. A indexação manual é realizada por profissionais da área; a 

automatizada é realizada por ferramentas específicas de TI (Tecnologia da 

Informação). É possível a associação dos dois tipos: a humana e a automatizada, 

esta é denominada indexação semiautomática. 

Segundo Cardoso Filho e Santos (2012), na indexação manual pode-se 

fazer uso de diversos instrumentos terminológicos, tais como: tesauros, 

classificações, cabeçalhos de assunto. Estes ajudarão na tradução dos termos da 

linguagem natural, que é a linguagem livre, para a linguagem documentária, que é a 

linguagem controlada, padronizada. Para os autores, três fases são importantes 

neste tipo de indexação, a saber: a compreensão do conteúdo do documento, com o 

exame do texto; a identificação e seleção de conceitos, que melhor represente o 
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conteúdo do documento e a tradução destes para uma linguagem de indexação ou 

linguagem documentária. 

Ortega (2002) define a indexação automática como processo de 

identificação de termos pelo computador a partir do texto integral ou do resumo do 

documento. 

 
O sistema indexa todos os termos do texto que coincidem com a linguagem 
documentária utilizada: no entanto, para isso seria necessário que a 
linguagem documentária estivesse muito mais próxima da linguagem 
natural. Outros métodos, como os estatísticos, determinam a indexação dos 
termos a partir da frequência com que aparecem nos documentos: este 
método não considera o valor informativo de cada termo, pois este é 
considerado independente do todo. Já os métodos sintáticos analisam as 
frases de acordo com regras gramaticais previamente introduzidas no 
sistema considerando, para a indexação, a posição relativa das palavras na 
frase: continua o problema do todo, pois analisar a frase é distinto de 
analisar o texto. Sendo assim, ainda se faz necessária a operação 
intelectual do documentalista para manipular as numerosas e variáveis 
expressões da linguagem natural. (ORTEGA, 2002, p.111) 
 
 

Sobre a indexação realizada de forma automática, Cardoso Filho e 

Santos (2012), definem a como:  

 
processo de identificar palavras relevantes (descritores) nos documentos de 
uma coleção de documentos e armazená-las em uma estrutura de índice, e 
é realizada com recursos da tecnologia da informação, fundamentada em 
metodologias e ferramentas baseadas em inteligência artificial. (CARDOSO 
FILHO e SANTOS, 2012, p.191). 

 

A indexação automática só é possível devido aos avanços tecnológicos 

ocorridos na área de TI, que possibilitaram realizar uma indexação mais rápida e 

ampla, ao custo reduzido e também em tempo mais reduzido, se comparados à 

indexação manual. Entretanto, na indexação automática ainda se faz necessário à 

atuação do profissional para imprimir qualidade ao processo no todo. É por meio dos 

procedimentos intelectuais que o indexador, mediante uma linguagem documentária, 

representa os conceitos encontrados no texto e faz uso das novas tecnologias para 

potencializar seu trabalho. 

 

É mais do que evidente que a indexação é um processo subjetivo em vez 
de objetivo. Duas (ou mais) pessoas possivelmente divergirão a respeito do 
que trata uma publicação, quais de seus aspectos que merecem ser 
indexados, ou quais os termos que melhor descrevem os tópicos 
selecionados. (LANCASTER, 1997, p.61) 
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Para muitos autores da área, o subjetivismo permeia todo o processo da 

indexação do documento. Segundo Naves (2000), é certo que o indexador interpõe 

suas próprias ideias e preconceitos na atuação de intermediário entre autores e 

usuários.  

Sobre a subjetividade na indexação, Pinto (1985, p.169) diz que ocorre 

em dois momentos: “na determinação do conteúdo informativo dos documentos e na 

escolha de termos indexadores representativos deste conteúdo”. E afirma “O 

conhecimento da estrutura das linguagens de indexação e seus componentes 

básicos (vocabulário e a sintaxe) ajuda a aumentar a objetividade neste processo 

reduzindo a subjetividade a um mínimo aceitável”. (Pinto, 1985, p.169).  

Segundo a norma 12.676 da ABNT (1992, p. 4), a imparcialidade no 

momento da indexação é essencial para consistência na mesma. Assim, 

“julgamentos subjetivos na identificação de conceitos e a consequente escolha de 

termos de indexação afetam inevitavelmente o desempenho do sistema de 

indexação”. Além da imparcialidade, é fundamental que o indexador tenha 

conhecimento do assunto do documento que estiver indexando. “O indexador e seu 

contexto sociocognitivo são determinantes para a diminuição da subjetividade no 

sentido de que quanto mais compreensão tiver do processo [...], mais condições ele 

terá de resolver metodologicamente os problemas”. (FUJITA, 2013, p.48). 

 

A representação vai além do conteúdo documentário e se complementa 
com o contexto sociocognitivo do indexador que inclui o conhecimento de 
vocabulários especializados de áreas de domínios utilizadas por usuários do 
sistema de recuperação da informação, durante representação de suas 
necessidades de busca e recuperação. (FUJITA, 2013, p.47) 

 

Conforme Naves (2000, p.17), o termo indexador refere-se a todos 

aqueles que fazem o trabalho de tratamento de assunto, cuja tarefa é de analisar o 

assunto do item, descrevê-lo em termos próprios e traduzi-los para uma linguagem 

específica do sistema. Segundo Naves (2000, p. 14), o indexador é definido como 

responsável por todo o processo de análise de assunto, pois a ele é creditado, em 

grande parte, o sucesso ou o insucesso de um sistema de recuperação da 

informação. Para a autora, o trabalho que ele desenvolve é complexo em vários 

aspectos e sofre interferência de muitos fatores. E preciso que o indexador esteja 

atento aos interesses da comunidade atendida e as necessidades de informação 

dos membros desta.  
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Ao analisar um documento, o indexador não deve se limitar a representar ou 
resumir apenas a informação explícita no documento, devendo também 
indagar-se sobre as possibilidades de tornar o conteúdo do documento, ou 
parte dele, visível para o usuário potencial e ainda sobre que termos 
deverão ser utilizados para levar esse conhecimento até o usuário 

interessado. (BOCCATO e FUJITA, 2011, p. 211). 

 

Uma indexação realizada de forma inadequada levará a uma recuperação 

da informação ineficiente, precária. Caberá ao indexador 

 
a) Escolher os conceitos que forem considerados os mais apropriados para 
uma determinada comunidade de usuários;  
b) Adaptar tanto os instrumentos de indexação como os próprios 
procedimentos em função da retroalimentação obtida através dos pedidos 
de informação. Esta adaptação, entretanto, não deve alterar a estrutura ou a 
lógica da linguagem de indexação. (ABNT norma 12676, 1992, p. 3) 

 

Para Naves (1996) na indexação há vários processos e o mais importante 

é a análise de assunto. Segundo Fujita (2013, p.52), “Na literatura, a primeira fase 

da indexação, a análise ou análise de assunto, é tema de estudos pelo seu caráter 

procedimental estar sujeito a uma tarefa intelectual que depende do conhecimento 

prévio do profissional que executa a tarefa”.  

Conforme Dias, Naves e Moura (2001, p. 207) “a análise de assunto é 

uma das tarefas mais complexas em um sistema de recuperação da informação e 

começa com o próprio conceito do que seja o assunto de um documento”. Segundo 

Fujita (2003), o objetivo da análise de assunto é a identificação dos conceitos 

durante a leitura documentária. “Na identificação de conceitos, o indexador, após o 

exame do texto, passa a abordá-lo de uma forma mais lógica a fim de selecionar os 

conceitos que melhor representem seu conteúdo” (FUJITA, 2003, p.62).  

O profissional, no momento da análise do documento, deverá se informar 

do que se trata o documento e extrair dele o que pode vir a ser consultado nos 

sistemas de informação. Sendo a análise de assunto um processo muito subjetivo, 

não há informações consolidadas quanto à prática da atividade. Conforme Campos 

(1987, p.70), “não dispomos ainda de meios que possam ser considerados 

verdadeiramente científicos para efetuar o processo”. 

De acordo com Fujita (2013), a análise de assunto subdivide-se nas 

etapas de identificação e seleção de conceitos. A identificação de conceitos ocorre 

após a análise do documento. Em seguida, tem-se a seleção dos conceitos que 
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evidenciarão a tematicidade do documento. Ainda conforme autora, a análise de 

assunto  

 
consiste de quatro fases, iniciadas pela determinação da tematicidade 
intrínseca do documento e finalizadas pela determinação extrínseca: a) 
determinação da tematicidade intrínseca, b) Identificação de conceitos, c) 
Seleção de conceitos, e d) determinação da tematicidade extrínseca. 
(FUJITA, 2013, p.47). 

 

Para Fujita (2013), a tematicidade intrínseca é a representação por 

conceitos do assunto mais significativo, considerando-se o autor, e a extrínseca é a 

representação do assunto mais significativo, considerando-se o usuário. 

Segundo Naves (2000), o processo de análise de assunto inicia-se com a 

fase de leitura do texto, em seguida, tem-se a fase de extração de conceitos que 

representem o conteúdo temático do texto; depois se tem a fase de representação 

da atinência (termo traduzido do inglês aboutness), onde são definidos os termos em 

linguagem natural, posteriormente estes termos serão traduzidos para uma 

linguagem de indexação. Neste momento, passam a ser chamados de descritores 

de assunto, cabeçalhos de assunto, palavras-chave, termos de indexação ou 

enunciados.    

 

2.1.5 Análise Documentária e suas interfaces com outras disciplinas 

 

Análise Documentária tem como objeto o texto e para expressar o seu 

conteúdo da melhor forma possível, ela se aproxima de outras áreas (disciplinas) 

com fins semelhantes. Segundo Kobashi (1994 p.25), a Análise Documentária é um 

campo pouco consolidado, por isso procura responder as tarefas conceituais e 

metodológicas a partir da apropriação e adaptação de conceitos e de métodos das 

áreas que, como ela, lidam com linguagem e textos. 

Segundo Guimarães (2003), buscando por novas metodologias, a Análise 

Documentária passou a ter um caráter mais teórico e interdisciplinar.  

 
“[...] tem-se clara a necessidade de a área recorrer ao aparato teórico de 
outras áreas do conhecimento, em recorte específicos para realidades 
documentais igualmente especificas, no intuito de melhor explicitar os 
procedimentos que lhes são inerentes (sua própria disciplinaridade). 
(GUIMARÃES, 2003, p.109). 
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Para Guimarães (2003, p.109), “[...] alguns aportes interdisciplinares 

podem ser observados, oriundos, dentre outras, de áreas como: Administração, 

Psicologia, Linguística, Terminologia, Lógica, Informática, Inteligência Artificial e 

Arquivologia, entre outras”.  

Ao trabalhar com texto, Análise Documentária trabalha também com a 

linguagem, objeto da Linguística. Jean-Claude GARDIN foi “um dos primeiros 

autores a reconhecer que a atividade de representação documentária se desenvolve 

no universo da linguagem” (VOGEL, 2009, p.82). A Linguística “colabora com a 

Análise Documentária, tanto no reconhecimento dos textos como na estruturação 

das linguagens documentárias” (CUNHA, 1987, p.45). A AD “utiliza a Linguística, 

enquanto instrumento teórico para a sua atividade pragmática”. (CUNHA, 1987, 

p.49).  

Segundo Lara (2001, n.p.), o “processo de conhecimento é, por natureza, 

semiótico. A semiose caracteriza-se como um percurso interpretativo que se define 

pela passagem contínua de signo a signo”. Da Semiótica interessa a Análise 

Documentária, a simbolização da linguagem, o estudo das modalidades e a 

organização lógico-semântica do texto, além da determinação das 

funções/categorias dentro do vocabulário. Ainda segundo a autora, para Análise 

Documentária interessa o conjunto de reflexões semióticas e semiológicas para 

pensar teórica e operacionalmente a questão da construção e recepção do signo 

documentário. (LARA, 1993a). “Resumo e índice, ambos os produtos da Análise 

Documentária, envolvem sistemas semióticos diferentes, sendo este último um 

produto altamente generalizante, conforme já observamos”. (LARA, 2011, p.109). 

A Lógica “interessa à Análise Documentária enquanto parâmetros de 

procedimentos, entendidos mais como aparatos formais que como metodologia ou 

epistemologia da ciência do discurso”. (CUNHA, 1987, p.49). A Lógica constrói 

linguagens formais para evitar imprecisão, ambiguidade e a dependência do 

contexto, tornando-as precisas e inequívocas (GARCIA GUTIÉRREZ, 1998). Enfim, 

a lógica formal ajuda a Análise Documentária a elaborar raciocínios por um prisma 

formal. 

Sobre os aspectos cognitivos em Análise Documentária, Silva e Fujita 

salientam que o indexador, além dos processos linguísticos e lógicos, utiliza, 

também, processos cognitivos que interagem na leitura (SILVA e FUJITA, 2004, 

p.153). Para as autoras, as tendências e influências dos estudos teóricos em prática 
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de indexação provêm mais especificamente da Linguística, da Lógica e da 

Psicologia Cognitiva (SILVA e FUJITA, 2004, p.158). 

A Terminologia também traz grandes contribuições para Análise 

Documentária, pois ela “é veículo de conhecimento, aspecto importante para a 

descrição e recuperação da informação” (LARA e TÁLAMO, 2007, n.p.).  

 

A Terminologia teórico-metodológica contribui para o aperfeiçoamento das 
metodologias de construção de tesauros e de linguagens documentárias de 
um modo geral porque fornece as bases para o entendimento do conceito e 
das unidades terminológicas, do sistema conceitual e das redes relacionais 
de natureza lógico-semântica e pragmática entre os termos que responde 
pela estruturação desses instrumentos. (LARA e TÁLAMO, 2007, n.p.). 
 

A Terminologia “fornece princípios para a identificação dos domínios, 

delimitação de conceitos e termos, estabelecimento de relações entre conceitos 

apoiadas em definições, além de prover referência concreta aos descritores” (LARA, 

2004, p.231). 

Sobre a importância da Análise do Discurso para Análise Documentária, 

Garcia Gutiérrez (1998) afirma que um documentalista ao ler um texto não é capaz 

de tirar as mesmas conclusões deste que outro colega. Pois, o objeto de sua leitura 

não está na palavra ou frase e sim no texto ou discurso. Para esse autor, a Análise 

do Discurso constitui um importante instrumento para a Documentação. Tal 

disciplina se conecta ao mesmo corpus epistemológico que constitui a 

Documentação, está mergulhada em uma rica junção interdisciplinar e envolve: 

teorias que explicam os processos mentais de interpretação da realidade (do 

cognitivismo); estratégias para a produção de textos; e contextos comunicativos e 

socioculturais em que desenvolve a fala (teoria da comunicação e análise 

pragmática do discurso). “Diferentemente da análise do discurso, a análise 

documentária persegue a síntese, como meio de diminuir a dispersão frente ao 

volume da produção” (LARA, 2011, p.99). 

Sintetizando, a Lógica, a Semiótica, a Linguística, a Semântica, a 

Terminologia, as Ciências Cognitivas, a Análise do discurso, entre outros campos do 

saber, contribuem para o desenvolvimento dos princípios teóricos e metodológicos 

da Análise Documentária. Conforme Guimarães (2003, p.113), “[...] a cada dia que 

passa novos aportes teóricos e metodológicos são experimentados em realidades 

distintas, de modo a comprovar ou refutar sua instrumentalidade”. 
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2.1.6 Análise Documentária e as TIC’S 

 

Percebe-se cada vez mais a aplicação crescente das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC’s) na organização, representação e recuperação da 

informação. Desde o aparecimento do computador tornou-se possível realizar 

mudanças significativas no âmbito do tratamento da informação, seja no 

armazenamento, seja no processamento, seja na recuperação do documento.  

Sobre o uso da informática nas tarefas da Biblioteconomia 

/Documentação, visando um melhor atendimento das demandas informacionais, 

Kobashi (1994) afirma que, muitas tarefas ainda continuam sendo executadas por 

indivíduos, pois as máquinas possuem capacidade limitada para tratar informação 

de natureza documentária. Segundo a autora, “desconhecem-se, até o momento, 

resultados bem sucedidos de processamento totalmente automatizado de 

documentos, apesar dos maciços recursos já investidos para alcançar essa meta”. 

(KOBASHI, 1994, p.1) 

Conforme Smit (1987, p.7), “a automação desnudou a relativa 

ingenuidade das operações de análise documentária: para responder e estar à altura 

dos acontecimentos [...]”. Segundo a autora, a análise documentária neste contexto 

passa a ser uma modalidade de leitura de texto que leva em conta o próprio texto, 

mais também as condições de produção e consumo.  

 

As discussões suscitadas pela automação da indexação, análise e 
classificação, com o passar dos anos, revelaram que a problemática da 
análise documentária não se resumia a questões de sintaxe e semântica, 
uma vez [que], ao ultrapassar o limite da frase e passando a se preocupar 
com o texto, um outro componente intervinha igualmente: a lógica. (SMIT, 
1987, p.7). 

 

Conforme Kobashi (1989, p.47) a informática permitiu a flexibilidade de 

estocagem e de recuperação, mas também trouxe novos problemas à atividade de 

análise documentária, no que diz respeito à consistência da análise, síntese e 

representação de conteúdos de documentos. Ainda segundo Kobashi (1994, p.41), 

“os resultados das experiências de automatização total da análise documentária são 

pouco animadores”. Para a autora, “na maior parte dos casos, os sistemas em 

operação combinam o processamento intelectual de análise, síntese e 

representação com mecanismos automáticos de recuperação da informação”. 
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(KOBASHI, 1994, p.41). Esse pensamento coincide com o de Ortega (2002), que diz 

que ainda se faz necessária a operação intelectual do documentalista para 

manipular as numerosas e variáveis expressões da linguagem natural.  

Segundo Alvarenga (2001, p.[7]), o “volume de informações livremente 

colocados na web torna impossível um tratamento da informação nos moldes 

tradicionais”. 

No contexto da ciência da computação esforços vêm sendo empreendidos 
no sentido de se classificar automaticamente objetos digitais dispersos, 
procurando tornar mais eficaz o processo de recuperação de informações. 
Nesse sentido, muitos pesquisadores vêm desenvolvendo motores de 
buscas (search engines) e agentes inteligentes para acessar informações, 
fundamentando-se esse instrumental primordialmente em buscas por 
palavras, utilizando-se de sistemas vetoriais e estratégias booleanas, ou 
combinações de métodos de pesquisa. (ALVARENGA, 2001, p.[7]). 

 

Para Boccato (2009, p.21), o “avanço das tecnologias da informação 

possibilitou o desenvolvimento de instrumentos e fontes de informação e a interação 

desses recursos, acessíveis pelos usuários locais e/ou remotos”. 

 

Com o uso da tecnologia, o tratamento da informação documentária sofreu 
alterações, principalmente a partir da década de 1960, quanto a sua forma 
de armazenamento, processamento e recuperação da informação e 
localização do documento. (BOCCATO, 2009, p.21).  

 

Conforme Ortega (2002), sobre os processos informatizados para análise 

documentária, há diferenças de abordagens percebidas nas literaturas inglesa, 

francesa e espanhola.  

 
A literatura inglesa aborda, quase sempre, os processos informatizados 
para a análise documentária em seus aspectos externos ou formais 
(representação descritiva) sendo bastante extensa, por exemplo, na 
questão relativa aos formatos de registro bibliográfico. Já os idiomas 
espanhol e francês parecem privilegiar o tratamento automatizado também 
nos processos referentes à análise do conteúdo (representação temática), 
abordando a gestão de vocabulários controlados, por exemplo. (ORTEGA, 
2002, p.33). 

 

As TIC’s evoluíram e hoje apresentam funcionalidades que possibilitam as 

máquinas (computadores) interpretar semanticamente, documentos ou objetos 

informacionais, na medida em que podem processar o raciocínio automatizado por 

meio de regras de inferências lógicas. Tais aplicações podem ser consideradas 

contribuições da lógica formal e da inteligência artificial para análise documentária. 
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A Inteligência Artificial (I.A.) é uma área da Informática voltada à construção 
de sistemas com caraterísticas associadas à inteligência do comportamento 
humano, particularmente aquelas relacionadas com a compreensão da 
linguagem natural, aquisição de conhecimentos, raciocínios e processos 
cognitivos. (CUNHA, KOBASHI, 1991, p. 39). 

 

Cresce o interesse pela Inteligência Artificial, visto que esta propõe o 

entendimento dos procedimentos lógicos e linguísticos envolvidos na produção e 

consumo da informação. Conforme Cunha e Kobashi (1991), as possibilidades de 

aplicação de Inteligência Artificial são inúmeras, abrangendo, entre outras, o 

reconhecimento de imagens, formas e voz, resolução de problemas, demonstração 

de teoremas, tradução automática e manipulação de dispositivos robóticos. Para 

essas autoras, a Análise Documentária e a Inteligência Artificial, e mais 

especificamente os Sistemas Especialistas (constituídos por uma Base de 

Conhecimentos e um Motor de inferências que manipula os fatos e regra da Base), 

aproximaram-se por três razões fundamentais: 

 
a) convergência de objetivos - tratamento e representação de dados e 
conhecimentos; b) convergência de problemas - como tratar e representar 
dados e conhecimentos qualitativos, em linguagem natural e em diferentes 
áreas de conhecimento; c) convergência de instrumentos - sistemas de 
representação específicos tanto na Análise Documentária e Informática, 
como em cada área de conhecimento. (CUNHA, KOBASHI, 1991, p. 40-41). 

 

Entretanto, há autores reticentes sobre este assunto e outros que chegam 

a declarar que determinados processos da AD, como a análise de assunto e 

indexação, devido à grande subjetividade e intencionalidade envolvidas, serão 

difíceis de desenvolvimento, com sucesso, pelas máquinas. Nesse sentido, Dias e 

Naves (2007, p.6) afirmam que a análise de assunto é um processo intelectual que a 

máquina não é capaz de executar, visto que a mesma não pode “abstrair, perceber, 

compreender e interpretar o que está em um texto”. É um trabalho que apenas um 

ser humano pode fazer. 

Outra questão é apontada por Alvarenga (2001), que afirma haver 

dificuldades, ainda maiores, na criação dos sistemas automáticos de recuperação da 

informação que permitam à máquina identificar conceitos presentes, não somente 

nos textos, mas também em imagens e sons.  

Ferneda (2003) vai além apresentando outros fatores intervenientes no 

processo de análise, interpretação e recuperação de informação: 
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Recuperar informação implica operar seletivamente um estoque de 
informação, o que envolve processos cognitivos que dificilmente podem ser 
formalizados através de um algoritmo. [...] a equiparação dos significados 
supostamente implícitos pelos significantes depende de uma análise 
intelectual (FERNEDA, 2003, p. 124). 

 

Diante de tal complexidade, conclui-se: para que o tratamento da 

informação possa ser possível em qualquer situação, seja o tradicional ou digital, 

seria necessária a criação de uma linguagem universal que pudesse ser entendida 

por homens e máquinas. 

A seguir uma introdução à ferramenta metodológica, a bibliometria, usada 

para análise do comportamento da literatura de Análise Documentária. 

 

2.2 Bibliometria 

 

Os avanços na ciência tornaram imprescindíveis estudos para avaliar e 

tentar determinar indícios concretos do desenvolvimento alcançado pelas diversas 

áreas do conhecimento. Uma alternativa em tal direção é a medição da produção 

científica visando-se avaliar a ciência e como se dá a comunicação científica. Dentre 

as várias formas de se fazer esta medição, cita-se a bibliometria, método 

quantitativo utilizado para a investigação da ciência e dos fluxos informacionais. Os 

estudos métricos possibilitam ter informações de documentos ou de uma massa 

documental mesmo sem tê-los lido, viabilizando o estudo da produção de qualquer 

área do conhecimento.  

Segundo a definição de Pritchard (1969 apud SANTOS, 2003, p.27), a 

bibliometria é “a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros, artigos e 

outras mídias de comunicação”. Para Vanti (2002) a bibliometria é um conjunto de 

métodos de pesquisa, que faz uso de análises quantitativas, estatísticas para o 

mapeamento do conhecimento de um campo científico e para análises do 

comportamento dos pesquisadores e da literatura produzida. Para Rostaing (1996 

apud SANTOS, 2003, p.29), “a bibliometria é um termo genérico, que reúne uma 

série de técnicas estatísticas buscando quantificar os processos da comunicação 

escrita”. Conforme Guedes e Borschiver (2005, p.2), a bibliometria é “[...] um 

conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os 

fundamentos teóricos da Ciência da Informação”. 
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Kobashi e Santos (2008) definem a bibliometria como 

 

uma metodologia de recenseamento das atividades científicas e correlatas, 
por meio de análise de dados que apresentem as mesmas particularidades. 
Por meio dessa metodologia, pode-se, por exemplo, identificar a quantidade 
de trabalhos sobre um determinado assunto; publicados em uma data 
precisa; publicados por um autor ou por uma instituição ou difundidos por 
um periódico científico, o grau de desenvolvimento de P&D e de inovação, 
entre outros. Por meios bibliométricos pode-se, por exemplo, computar 
dados para comparar e confrontar os elementos presentes em referências 
bibliográficas de documentos representativos das publicações (KOBASHI e 
SANTOS, 2008, p.109). 

 

A bibliometria surgiu no início do século passado, diante da necessidade 

de se conhecer e de se medir a produção científica gerada. Inicialmente, o termo 

usado para designar tais processos era bibliografia estatística. Por acreditar que a 

expressão “bibliografia estatística”, utilizada desde 1923, poderia dar ideia de que se 

tratava de uma bibliografia da área de estatística, Pritchard a substituiu pelo termo 

bibliometria (SANTOS, 2003, p.29). Somente mais tarde na década de 1930, que o 

termo bibliometria foi utilizado pela primeira vez, por Paul Otlet, em sua obra 

intitulada Traité de documentatión, de 1934, conforme afirma Fonseca (1973 apud 

VANTI, 2002).  

Saracevic (2009) afirma que a bibliometria é o estudo mais antigo e mais 

utilizado de métricas científicas. Segundo o autor, o foco dos estudos bibliométricos 

é de natureza quantitativa e versa sobre as propriedades da literatura ou, mais 

especificamente, documentos e processos relacionados a documentos. É um 

método que pode ser aplicado em todas as áreas do conhecimento, mas, devido às 

propriedades citadas pelo mesmo autor, sua relação é mais estrita à Ciência da 

Informação, pelo menos em sua origem.  

No Brasil, Alvarado (1984) relata que a bibliometria surgiu por volta de 

1970, em virtude da criação do curso de mestrado em Ciência da Informação pelo 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Segundo autor, esta influência 

chega ao país sob o estímulo da disciplina de processamento de dados na 

documentação ministrada por Saracevic. Inicia-se, assim, uma busca expressiva da 

bibliometria por pesquisadores brasileiros dos mais diversos ramos do 

conhecimento.  
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Inicialmente, a bibliometria tinha como alvo a medida de livros 

(quantidade de edições e exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, 

espaço ocupado pelos livros nas bibliotecas, estatísticas relativas à indústria do 

livro), aos poucos foi se abrindo para o estudo de outros formatos de produção 

bibliográfica, tais como artigos de periódicos e outros tipos de documentos, para 

depois ocupar-se, também, da produtividade de autores e do estudo de citações 

(ARAÚJO, 2006, p. 12-13). De método de apoio à administração de bibliotecas 

passou a subsidiar estudos sobre campos científicos. 

A análise de citações é um dos meios que a bibliometria utiliza para 

avaliar o comportamento da ciência e da comunicação científica em uma 

determinada área do conhecimento. Com a análise de citações é possível identificar 

os autores mais citados, as fontes de informação utilizadas, os tipos de publicações 

escolhidos por pesquisadores para divulgação de suas pesquisas. Pode-se analisar 

um segmento específico da produção científica quanto ao idioma e assuntos dos 

itens pesquisados, periódicos mais citados, dentre muitas outras variáveis. A 

bibliometria torna possível também determinar o conhecimento recente ainda em 

fase de pesquisa e o conhecimento já consolidado. 

A bibliometria manifesta-se partindo de três leis que levam os nomes de 

seus formuladores: Lotka, Zipf e Bradford. De acordo com Vanti (2002), cada 

pesquisador citado anteriormente, é identificado por uma lei específica: a Lei de 

Lotka (1926), ou Lei do Quadrado Inverso; A Lei de Zipf (1935), ou Lei do Mínimo 

Esforço, e a Lei de Bradford (1934), ou Lei da Dispersão. A Lei de Lotka descreve a 

produtividade dos autores, mediante um modelo de distribuição tamanho-frequência 

dos diversos autores em um conjunto de documentos; a Lei de Zipf descreve a 

frequência no uso de palavras num determinado texto, gerando uma lista ordenada 

de termos de uma determinada disciplina ou assunto e; a Lei de Bradford ou Lei da 

Dispersão descreve a distribuição da literatura periódica numa área específica, 

estabelecendo o núcleo e as áreas de dispersão sobre um determinado assunto em 

um mesmo conjunto de revistas (VANTI, 2002; ALVARADO, 1984).  

Para Vanz (2003), a bibliometria, especialmente a análise de citações, 

parte do pressuposto de que os cientistas constroem seu trabalho a partir de obras 

anteriores e mostram isso através de seus textos, em uma lista de referências. 

Mediante a “contagem” das referências encontradas ao final do texto é possível 

identificar as características da área em estudo e mapear a comunicação científica.  
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Segundo Araújo (2006, p.12), “a utilização de métodos quantitativos na busca por 

uma avaliação objetiva da produção científica é o ponto central da bibliometria”. 

Conforme Camargo, Zanetti e Celere (2010), na atualidade a bibliometria 

têm sido muito utilizada como ferramenta de alta relevância no desenvolvimento dos 

indicadores científicos e tecnológicos. “Os estudos bibliométricos podem oferecer 

uma infinidade de indicadores para a análise da produção científica. Esses 

indicadores, devidamente interpretados, propiciarão informações sólidas para a 

tomada de decisão” (CAMARGO, ZANETTI e CELERE, 2010, n.p.). Além disso, 

esses estudos auxiliam bibliotecas e centros de informação na elaboração de suas 

políticas de aquisição.  

 

Os estudos bibliométricos objetivam conhecer como se comporta uma 
propriedade relativamente à outra já conhecida. Dessa forma, no caso das 
publicações científicas, pode-se pretender conhecer todos os autores que 
trabalharam em determinado assunto; os periódicos que publicaram sobre 
esse assunto; os autores considerados referência no assunto; os autores 
desse assunto que publicaram em determinado periódico e assim por diante 
e cruzar essas propriedades.  (KOBASHI e SANTOS, 2008, p.109). 
 
 

Segundo Alvarenga (1998), os elementos textuais, paratextuais e 

contextuais de monografias e artigos de periódicos são variáveis que 

frequentemente são abordadas nos estudos bibliométricos. Os resultados 

quantitativos obtidos com as análises são inúmeros e evidenciam o comportamento 

dos campos de conhecimento estudados. Assim, verifica-se a potencialidade dos 

estudos bibliométricos e sua importância para estudos e avaliação de campos 

específicos do saber.   

 

2.2.1 Bibliometria e expressões relacionadas 

 

Além da bibliometria, existem outros estudos métricos ou quantitativos, a 

saber: a cientometria, a informetria e a webometria.  

Tague-Sutcliffe (1992 apud MACIAS-CHAPULA, 1998, p.134-135) define 

a bibliometria como “estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e 

uso da informação registrada”. A cienciometria como “estudo dos aspectos 

quantitativos da ciência enquanto uma disciplina ou atividade econômica [...] envolve 

estudos quantitativos das atividades científicas, incluindo a publicação e, portanto, 
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sobrepondo-se à bibliometria”. E a informetria como “estudo dos aspectos 

quantitativos da informação em qualquer formato [...], pode incorporar, utilizar e 

ampliar os muitos estudos de avaliação da informação que estão fora dos limites da 

bibliometria e cienciometria".  

 

QUADRO 01 - Tipologia para definição e classificação dos estudos métricos 

 
Fonte: MCGRATH, W. Apud Macias-Chapula (1998, p. 135).  

 

O termo cienciometria surgiu na antiga URSS e na Europa Ocidental, e 

alcançou visibilidade com a publicação da revista Scientometrics, em 1977. Segundo 

Vanti, “as primeiras definições consideravam a cienciometria como “a medição do 
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processo informático”, onde o termo “informático” significava “a disciplina do 

conhecimento que estuda a estrutura e as propriedades da informação científica e 

as leis do processo de comunicação” (MIKHILOV et al. apud SPINAK, apud VANTI, 

2002 p.153).  

Segundo Santos (2003, p.28), Price definiu a cientometria como: “as 

pesquisas quantitativas de todas as coisas que dizem respeito à ciência e, aos quais 

podem ser atribuídos números”. Atualmente a cienciometria vem sendo muito 

utilizada para medições do conhecimento científico. Dedicando-se aos estudos 

métricos da ciência e da tecnologia. Conforme Santos (2003, p.23), a “cientometria, 

tal qual se apresenta hoje, constitui-se fundamentalmente um reducionismo 

bibliométrico”.  

O termo informetria foi proposto por Otto Nacke, em 1979. Mas, sua 

aceitação definitiva somente ocorreu em 1989, durante o Encontro Internacional de 

Bibliometria, época que passou a se chamar Conferência Internacional de 

Bibliometria, Cienciometria e Informetria. A informetria é um estudo métrico tão 

amplo que chega a englobar os demais: bibliometria, cienciometria, webometria. 

Segundo Vanti (2002) a diferença entre informetria, bibliometria e 

cienciometria está em seus objetos e sujeitos de estudos. A informetria não se limita 

a informação registrada como as outras duas. Ela engloba também a comunicação 

informal entre os autores, pesquisadores. 

Para Almind e Ingwersen (1997 apud VANTI, 2002), a webometria é a 

informetria direcionada a World Wide Web, ou seja, é a utilização dos métodos da 

informetria no ambiente WWW. Visto que as medições dos fluxos de informação se 

dão em tal âmbito. Um tipo de medição possível deste estudo é a frequência de 

distribuição das páginas no cyberespaço. Os motores de busca por trabalhar com 

grandes volumes de informação tornam possível à realização dos estudos 

webométricos. Segundo Vanti (2002), o destaque na webometria são as citações 

entre páginas, conhecidas como links, hyperlinks ou weblinks. Essas vêm sendo 

consideradas indicadoras da importância global de um site ou espaço web, para a 

comunidade externa. 

Sobre as citações de sites, também conhecida como sitações, há um 

indicador importante na webometria, o fator de impacto da web, que é o número de 

páginas que ‘linkam’ determinado site ou área da Internet, dividido pelo número de 



52 

 

 

páginas do site ‘linkado’. Ele serve para medição e comparação de espaços da web, 

quanto à sua atratividade e influência.  

Para que os estudos webométricos sejam eficazes é importante o uso de 

motores de busca que possuam uma base de dados atualizada, que tenham uma 

ampla cobertura da web, que delimitem a busca por domínio, que possibilitem a 

recuperação de todas as páginas que contenham links para um espaço web privado 

e que permitam a combinação de busca com operadores booleanos. 

Conforme visto, há diferentes estudos métricos, todos possibilitam ter 

informações de documentos e/ou áreas do conhecimento, seja qual for a fonte 

informacional. Entretanto, o emprego desses não parece estar muito claro na 

literatura. 

[...] entre os especialistas da área há dificuldade de chegarem a um acordo 
a respeito de noções cruciais como: a terminologia empregada (bibliometria, 
cientometria, informetria, tecnometria); definições dos limites de aplicação 
[...]. (SANTOS, 2003, p.23)  

 

Conforme Broadus (1987 apud SANTOS, 2003, 28), “do ponto de vista da 

prática, a cientometria restringe-se às mesmas aplicações bibliométricas”. Tanto que 

uma das análises valiosas de ambas é a análise de citações.  

A opção na presente pesquisa de Mestrado foi pelo termo bibliometria, 

embora seu objeto empírico possa levar a esclarecimentos quanto a uma subárea 

ou disciplina da CI: Análise Documentária. 

 

2.2.2 Análise de citação3
  

 

A análise de citação se constitui como ferramenta fundamental para 

avaliação do desempenho da pesquisa. Para Coracini (1991 apud ALVARENGA, 

1998), citações são elementos textuais diferentes de “paratextos”. São margens 

textuais e promovem a adaptação do texto ao seu público.  

Segundo Macias-Chapula (1998), a citação é o meio mais comum para a 

atribuição de crédito e reconhecimento da ciência. É importante que os autores 

saibam fazer bom uso da citação. Para Braga (1983, apud LIMA, 1984, p.57), a 

citação é "um conjunto de referências bibliográficas que estabelece relações entre 

                                                           
3
 Citação é a “menção no texto de uma informação extraída de outra fonte”. (ABNT, 2002). 
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partes do documento citante e partes do documento citado". Ainda de acordo com a 

autora, a análise de citações mostra o que foi publicado em determinado corte da 

literatura e relaciona o citante com o citado, dirigindo o leitor para outras fontes de 

informações correlatas.  

Conforme Romancini (2010), a citação como indicador de impacto, 

influência ou desempenho de um pesquisador, instituição ou país é a principal 

proposta prática da junção entre os cientistas da informação, interessados na 

mensuração [...] e a sociologia da ciência de Merton, Solla Price e outros. 

 

Consultada a literatura sobre citações em textos literários, encontrou-se que 
a citação é um extrato em empréstimo, a frase, a passagem, o texto 
emprestado a um autor que o reproduz textualmente para ilustrar e apoiar o 
que quer dizer. (ALVARENGA, 1998, p.[7]). 

 

Segundo Noronha (1998), a análise das citações de documentos é feita 

em estudos bibliométricos e cientométricos, e vêm aumentando cada vez mais nos 

países avançados, principalmente nos Estados Unidos. Ainda de acordo com 

Noronha (1998), a análise de citação vem sendo aplicada de maneira exponencial 

na avaliação de trabalhos de pesquisa, em áreas diversas. Trata-se de um método 

eficaz para o reconhecimento da ciência, avaliação da pesquisa, de pesquisadores 

etc.  

Conforme Guedes e Borschiver (2005), a análise de citações  

 

permite identificar a Frente de Pesquisa, de uma determinada área 
científica, por meio de um conjunto de autores, que se citam na literatura 
recente, revelando um estreito padrão de relações múltiplas, na literatura 
sobre o assunto. Ela permite, também, identificar, nesse pequeno grupo de 
artigos entrelaçados, o trabalho de algumas centenas de colaboradores que 
formam os Colégios Invisíveis. (GUEDES, BORSCHIVER, 2005, p.11). 

 

Segundo Silveira e Bazi (2009), os estudos pautados em citação, de 

cunho quantitativo, trabalham com as referências arroladas no final de textos 

científicos, com questões objetivas da informação científica e utiliza métodos 

métricos.  

Enfim, como indicador bibliométrico, a análise de citação é uma 

ferramenta rica. Mas, deve-se ter em mente que nem sempre ela retratará a 

importância e/ou confiabilidade do texto. Existem na literatura consultada algumas 



54 

 

 

críticas ao seu uso, devido ao excesso de autocitação, citação negativa e outros 

aspectos. 

 Para Vanz (2003), os resultados dos estudos bibliométricos por meio da 

análise de citações podem se constituir em insumos empíricos importantes, que 

evidenciará as peculiaridades do processo de produção de conhecimentos, 

possibilitando o desenvolvimento de análises qualitativas. Atualmente, bases de 

dados de diversas áreas do conhecimento fazem uso de estudos bibliométricos para 

mostrar o desenvolvimento da produção científica de campos específicos do saber. 

O presente trabalho analisou as citações do universo empírico desta 

pesquisa, sobre a temática focalizada (AD), procurando saber: quais os autores mais 

produtivos, os mais citados, suas vinculações institucionais; os autores citados que 

mais contribuíram para as pesquisas e serviram de base para a produção do 

conhecimento em AD, evidenciando disciplinas e teorias, que contribuem para sua 

fundamentação. Além disto, buscou-se identificar os trabalhos mais citados, os 

idiomas, e o período em que houve maior produtividade sobre o tema. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão de literatura compreende uma síntese de investigações 

anteriores à pesquisa ora apresentada, realizadas no Brasil e referentes à Análise 

Documentária, partindo das mais recentes às mais remotas. 

Gomes, Guedes e Santos (2013), em estudo realizado, apresentam a 

Análise Documentária como uma abordagem da Organização do Conhecimento, 

sendo um conjunto de operações realizadas para representar o conteúdo de um 

documento de forma distinta da original, com o objetivo de facilitar a sua 

recuperação. Eles defendem que Análise Documentária se configura de forma 

variada, consoante às especificidades linguísticas e informativas do gênero de 

documento em foco. Apontam aspectos críticos nas operações da análise 

documentária e enfatiza a discussão sobre os contextos de produção e de uso da 

charge, gênero jornalístico. Discutem a noção de contexto, a partir da perspectiva 

sócio-cognitiva linguística, como restrição e condição para a interpretação do 

discurso e pensam o contexto de uso documentário da charge, o qual não é previsto 

pelo chargista, como determinante durante o processo de análise documentária. 

Segundo os autores a charge é um objeto com potencial investigativo para CI, capaz 

de gerar conhecimento e Análise Documentária se apresenta de forma profícua para 

o tratamento temático desse objeto, considerando sua interlocução com a linguística 

textual. 

Lopes e Valentim (2013), por meio da Análise Documentária, investigaram 

os atores responsáveis pela gestão da informação e pelas negociações de compra e 

venda de ações, no mercado de capitais, visando verificar os processos utilizados 

por uma sociedade corretora de valores, no âmbito da organização e tratamento de 

conteúdos informacionais. No mercado de capitais as informações são utilizadas 

como subsídios para a tomada de decisão de Investidores. A forma como as 

informações são analisadas, organizadas e disseminadas se constitui fator 

determinante para o seu uso eficiente. No que se refere ao tratamento de conteúdos 

informacionais, os autores destacam Análise Documentária, que consiste em um 

conjunto de procedimentos que visam à análise e tratamento de conteúdos 

informacionais, a fim de obter eficácia no processo de recuperação e uso da 

informação por parte do usuário.  
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Esse estudo se deu a partir dos elementos propostos por Guimarães 

(2003), devido à sequência de procedimentos que perpassam a análise do conteúdo 

de documentos, métodos de síntese, processos utilizados, entre outros, que 

garantem a recuperação rápida e precisa de documentos e informações pelos 

usuários, segundo as autoras. O objetivo era considerar se existiam de fato a análise 

documentária, o tratamento informacional e a análise de conteúdos como ferramenta 

dos processos de gestão da informação nesse contexto. Segundo Lopes e Valentim 

(2013), dentre as várias considerações, as empresas realizam seus trabalhos 

considerando as dimensões da análise documentária, do tratamento informacional e 

dos instrumentos para recuperação e uso da informação. Ainda de acordo com as 

autoras, a análise documentária é capaz de propiciar uma melhor interação entre 

quem oferece a informação e quem a usa, constituindo-se em um dos elementos do 

processo de disseminação da informação. No contexto do mercado de capitais, a AD 

deve ser realizada com maior rigor, considerando que tais informações devem ser 

indexadas de maneira clara e coesa para que o usuário as recupere em tempo hábil, 

considerando ser esse um mercado cujas informações mudam rapidamente. 

Guimarães e Sales (2010) fizeram uma revisão de literatura sobre análise 

documental e aplicaram um questionário aberto a um conjunto de trinta e um 

pesquisadores da área de tratamento temático da informação do Brasil (a partir de 

dados dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e dos cadastros 

da ISKO-Brasil). Os autores tinham como objetivo “identificar, [...], os traços 

distintivos que compõem as suas concepções de análise documental, e, como 

decorrência, os diálogos interdisciplinares que os referidos pesquisadores 

identificam para a análise documental”. Os resultados a que chegaram é que há uma 

convergência de pensamentos que veem a análise documental “como conjunto de 

procedimentos composto por análise, síntese e representação, de conteúdos 

documentais, que geram produtos como catálogos, notações classificatórias, índices 

e resumos”. Quanto aos diálogos interdisciplinares, “identificou-se uma forte 

predominância da matriz lógico-linguística, aspecto que reitera a base gardiniana de 

abordagem”. 

Souza e Oliveira (2007) realizaram um estudo visando entender a 

formação de unidades discursivas da Análise Documentária, no âmbito do Grupo 

Temma da ECA (Escola de Comunicação e Artes), da USP (Universidade de São 

Paulo), a partir da confluência teórico-metodológica entre a bibliometria e a 
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arqueologia do saber, de Michel Foucault. Para isto, eles utilizaram indicadores 

bibliométricos paratextuais e textuais da coletânea "Análise Documentária: a análise 

da síntese" publicada, sob a coordenação da pesquisadora Johanna V. Smit, em 

1987. As unidades de análises paratextuais trabalhadas foram - fonte de informação, 

idioma, período de publicação, autoria e temáticas referenciadas; e textuais - citação 

e temáticas abordadas. As temáticas referenciadas foram estabelecidas a partir dos 

títulos e subtítulos das fontes de informação referenciadas, e as temáticas 

abordadas, por sua vez, correspondem aos títulos dos capítulos e dos subcapítulos 

da obra analisada.  

Segundos os autores, os elementos paratextuais foram considerados a 

partir da análise de frequência, “enquanto que os elementos textuais, além dos 

aspectos quantitativos, foram organizados de forma a demonstrar as relações 

semânticas e hierárquicas, considerando os princípios da Classificação Decimal de 

Dewey”.  

De acordo com Souza e Oliveira (2007), a bibliometria “com seu aporte 

estatístico e/ou quantitativo possibilita o levantamento de uma série de elementos 

que indiciam o comportamento de pesquisadores, instituições, disciplinas e campos 

dos saber [...]”. Sobre a formação das unidades do discurso da análise 

documentária, os autores disseram que foi possível levantar, com este estudo, 

alguns indícios e evidências que possibilitaram chegar a algumas considerações: os 

fundamentos do discurso se encontram veiculados por publicações formais (livros e 

artigos de periódicos), que evidenciaram a submissão aos pares; e também a 

“contribuição visível dos campos da linguística, da leitura e da cognição, que se 

apresentam como temáticas que fundamentam a compreensão do processo de 

análise documentária e a construção de linguagens documentárias”. 

Sánchez Díaz & Vega Valdés (2003) realizaram um estudo a partir do 

ponto de vista de diferentes autores, sobre os conceitos de análise documental e 

análise de informação, para determinar seus pontos de convergências e/ou 

divergências. De acordo com o estudo, a análise documental é a análise do 

conteúdo do documento, feita de forma menos profunda e realizada com base nas 

partes externas do documento, orientando-se basicamente para a representação, 

organização e localização das informações. Esta análise permite a criação de uma 

nova informação a partir da primária, à informação secundaria e estar relacionada 

aos processos de descrição bibliográfica, classificação, elaboração de notações e de 
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resumos, e tradução técnico-científica. Sobre a análise de informação, o estudo 

apontou que se trata de uma análise mais profunda, com valor agregado, voltada 

para tomada de decisões nas organizações. Os autores concluíram que ambas as 

análises são importantes, mas cada uma possui o seu objetivo.  

Todos os trabalhos citados foram unânimes em considerar a AD restrita à 

análise do conteúdo do documento. Estes fizeram uso da AD em contextos 

diferentes, porém com o mesmo propósito. Todos evidenciam a importância da 

Análise Documentária para o tratamento da informação, no que diz respeito à 

representação do conteúdo do documento, com o objetivo de uma recuperação mais 

rápida e concisa deste.  

O estudo de Souza e Oliveira (2007) é o que mais se aproxima desta 

dissertação, na medida em que faz uso de indicadores bibliométricos para estudar a 

temática Análise Documentária. Tendo como categorias de estudo: autoria, idioma, 

período de publicação, etc.; a partir da análise de frequência e aspectos 

quantitativos. Os autores também afirmam o potencial da bibliometria para o estudo 

da produção científica de uma atividade ou área do conhecimento. 

O presente estudo transcende ao estudo de Souza e Oliveira (2007), visto 

que eles limitaram o universo de sua produção a coletânea "Análise Documentária: a 

análise da síntese" publicada, sob a coordenação da pesquisadora Johanna V. Smit, 

em 1987.  

Como já explicitado, esta dissertação se propõe a traçar o panorama da 

produção científica sobre AD, em publicações brasileiras, por meio da ferramenta de 

análise bibliométrica, abarcando um universo empírico bem mais abrangente que os 

estudos encontrados na literatura.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa ora apresentada é de natureza exploratória e descritiva. Para 

Sampieri, Collado, Lucio (2006, p.99), a pesquisa exploratória é aquela cujo “objetivo 

consiste em examinar um tema pouco estudado”. Já a pesquisa descritiva é a que 

“busca especificar propriedades e características importantes de qualquer fenômeno 

que se análise”. (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2006, p.101). 

Com relação aos procedimentos técnicos utilizados, esta pesquisa 

classifica-se como bibliográfica, visto que é realizada usando-se documentos 

disponíveis: artigos, temas em debates, relatos de experiências e comunicações, 

anais da ISKO-Brasil e do Enancib. Conforme Santos (2012, p. 197), a pesquisa 

bibliográfica “é feita com base em documentos já elaborados, tais como livros, 

dicionários, [...], além de publicações, como comunicações, artigos científicos, 

resenha e ensaios críticos.”.  

A ferramenta metodológica usada é a bibliometria, envolvendo análise de 

citações da produção científica sobre Análise Documentária. A bibliometria é uma 

ferramenta que possibilita estudar o comportamento da literatura de um campo ou 

atividade científica, por meio de análises estatísticas das citações. 

Conforme já conceituado anteriormente, a citação consiste em um 

empréstimo de ideia, frase, passagem do texto de determinado autor, pertinente ao 

tema sobre o qual se escreve para buscar fundamentação, apoio e confiabilidade. 

A seguir são apresentadas as etapas e os procedimentos utilizados na 

pesquisa, visando-se à construção e delimitação do universo empírico e os 

procedimentos adotados para a coleta, análise e interpretação dos dados. 

 
 

4.1 Procedimentos de coleta dos dados e do universo empírico  

 

Para a concretização deste trabalho foi realizado um levantamento 

bibliográfico da produção científica no Brasil, referente à Análise Documentária, 

visando à construção e delimitação do universo empírico. Foram consultadas as 

bases de dados: BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em 

Ciência da Informação); PERI (Base de Periódicos); trabalhos do ENANCIB 

(Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação);  e os trabalhos 
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apresentados na ISKO-Brasil (International Society for Knowledge Organization) 

referente ao ano de 2013. Essas fontes foram escolhidas tendo em vista: as 

primeiras por serem credenciadas e contemplar os periódicos brasileiros mais 

significativos da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação; e as últimas por 

se tratar de produção recente que poderia ainda não constar das bases de dados 

PERI e BRAPCI. 

 O material empírico desta pesquisa consistiu dos textos e referências 

(citações) encontrados na literatura levantada sobre Análise Documentária e seus 

termos afins, conforme seção 4.2.1 deste trabalho. 

Inicialmente foi montado um banco de dados, usando-se o software 

Microsoft Office Excel para tabulação e sistematização dos dados coletados na 

pesquisa. Posteriormente, foram confeccionados tabelas e gráficos para a 

interpretação dos resultados obtidos. 

 
 

4.1.1 Fontes de pesquisa 

 

Segue uma breve apresentação sobre as fontes de pesquisa utilizadas 

para o desenvolvimento da investigação e realização deste estudo. 

 

BRAPCI – Base de dados Referencial da Área de Ciência da Informação 

 

A BRAPCI é uma base de dados referencial que identifica os títulos de 

periódicos da área de Ciência da Informação (CI) e indexa seus artigos. Atualmente 

disponibiliza referências e resumos de 8303 textos publicados em 37 periódicos 

nacionais impressos e eletrônicos da área de CI. Dos periódicos disponíveis 28 

estão ativos e nove descontinuados. A BRAPCI surgiu do projeto de pesquisa da 

UFPR intitulado - “Opções metodológicas em pesquisa: a contribuição da área da 

informação para a produção de saberes no ensino superior” - financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com 

objetivo de “subsidiar estudos e propostas na área de Ciência da Informação 

fundamentando-se em atividades planejadas institucionalmente” 4. 

                                                           
4
 Informação retirada do site da Brapci: http://www.brapci.ufpr.br Acesso em: 27 mar. 2014. 

http://www.brapci.ufpr.br/
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PERI – Base de dados de Periódicos  

 

A Base de dados Peri é uma fonte de informação da ECI/UFMG (Escola 

de Ciência da Informação) reconhecida nacionalmente, foi criada em 1987. Contêm 

referências de artigos de periódicos e trabalhos publicados em anais de eventos 

técnico-científicos, refletindo principalmente a literatura nacional nas áreas de 

Biblioteconomia, Ciência da Informação, Arquivologia, Museologia e 

outras interdisciplinares. Cobre documentos impressos, existentes no acervo da 

Biblioteca Professora Etelvina Lima e também os disponibilizados através da 

Internet, apresentando resumos e/ou texto completo. Atualmente, possui 56 títulos 

de periódicos indexados e 25 anais de eventos técnicos. Total de artigos indexados: 

11.100 (atualização diária). 

 
 
ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação  

 

O ENANCIB é o principal evento de pesquisa em Ciência da Informação 

no Brasil. É uma iniciativa anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Ciência da Informação (ANCIB), constituído de foro privilegiado de 

apresentação e discussão da pesquisa científica, na área da Ciência da Informação 

brasileira, congregando o conjunto dos pesquisadores vinculados aos programas de 

pós-graduação nacionais nesse domínio da ciência. 

 
 
ISKO Brasil – International Society for Knowledge Organization 

 

A ISKO é a principal sociedade científica, de escopo amplo e 

interdisciplinar, responsável pela área de Organização do Conhecimento. Seguindo 

os princípios da ISKO internacional, a ISKO-Brasil, foi instalada oficialmente pela 

aprovação de seu estatuto em assembleia realizada em 2007 durante o VIII 

ENANCIB, em Salvador. Ela reúne profissionais de diferentes áreas: Ciência da 

Informação, Filosofia, Linguística, Ciência da Computação, Artes, História, entre 

outras que têm a informação e o conhecimento como objeto de pesquisas. 
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4.2 Etapas de implementação desta pesquisa  

 

No presente trabalho constou as seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico, definição do universo da pesquisa, análise, categorização e 

interpretação dos dados. 

 

4.2.1 Levantamento bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de março a julho de 

2014, em todas as fontes de pesquisa citadas. A estratégia de busca nas fontes 

limitou-se aos termos: análise conceitual, análise de conteúdo, análise documental, 

análise documentária, análise temática, representação do documento, 

representação documental, representação documentária, representação da 

informação, representação temática, representação temática da informação. Não 

fizeram parte da estratégia de pesquisa os termos indexação e análise de assunto, 

por se tratarem de processos e subprocessos da atividade em estudo. O termo 

análise de conteúdo foi considerado para estudo, pois devido à imprecisão 

terminológica é possível encontrar trabalhos que tratam a análise documentária e a 

análise de conteúdo como o mesmo processo. Como o termo representação da 

informação é muito amplo, foram considerados apenas os trabalhos relativos à 

atividade de análise documentária ou análise documental. 

É comum o uso dos termos análise documental e análise documentária 

referindo-se ao mesmo processo. Conforme apresentado anteriormente, o termo 

análise documental também é utilizado como método de pesquisa de outros campos 

de conhecimento. Assim, os trabalhos encontrados sobre análise documental 

passaram por uma triagem, pois só interessava para este estudo os trabalhos se 

referindo ao processo dos campos da BCI.  

Considerando que os termos de pesquisa são compostos, o sinal gráfico 

de aspas foi usado para evitar a recuperação dos termos isoladamente.  

Assim, procedeu-se à pesquisa dos termos selecionados nas bases 

Brapci e Peri, e também na ISKO-Brasil 2013 e no ENANCIB 2013, visando compor 

o universo empírico deste trabalho. Com relação às bases, a cobertura foi total, ou 

seja, não houve limitação por período.  
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As buscas foram realizadas no campo de título, assunto/descritor, 

resumo, palavra-chave. Foram considerados passíveis de análise, todos os 

documentos recuperados nas fontes escolhidas que continham no título, ou no 

assunto/descritor ou no resumo ou nas palavras-chave os termos selecionados para 

a pesquisa. O resumo foi utilizado para subsidiar a tomada de decisão quanto à 

seleção dos artigos. 

 

4.2.2 Definição do universo da pesquisa  

 

O número de trabalhos e citações encontrados respectivamente nas 

fontes de pesquisa que caracterizam o material empírico deste estudo, encontram-

se nas Tabelas 01 e 02.  

A Tabela 01 informa sobre os trabalhos recuperados das fontes 

escolhidas para estudo; apresentam na coluna 1 as fontes e na coluna 2 os 

quantitativos de respectivos trabalhos encontrados. A Tabela 02 informa sobre as 

citações encontradas nos trabalhos apresentados na Tabela 01, assim tem-se: na 

coluna 1 as fontes e na coluna 2 os quantitativos de citações presentes nos 

trabalhos correspondentes.  

 

TABELA 01 – Material empírico de dados-Trabalhos 
 

Fontes Quantidade de 
Trabalhos 

Brapci 66 
Peri 31 

ENANCIB 2013 08 
ISKO-Brasil 2013 03 

UNIVERSO 108 
 Fonte: Elaboração própria 

   

TABELA 02 – Material empírico de dados _Citações 
 

  

 Fonte: Elaboração própria 

Fontes Quantidade de 
Citações 

Brapci  1461  
Peri  479   

ENANCIB 2013 169 
ISKO-Brasil 2013 44 

UNIVERSO 2153 
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Na Brapci, as buscas foram realizadas nos campos título, resumo e 

palavras-chave. Foram encontrados ao todo 66 (sessenta e seis) trabalhos. Os 

assuntos que predominaram foram: análise documentária com 25 (vinte e cinco) 

trabalhos, representação temática também com 25 (vinte e cinco) trabalhos, 

representação da informação com 15 (quinze) trabalhos, análise documental com 07 

(sete) trabalhos e representação documental também com 07 (sete) trabalhos. 

Foram encontrados trabalhos de todos os termos de pesquisa, com exceção do 

termo representação do documento, que não apresentou nenhum trabalho. Os 

trabalhos repetidos, após a compilação, foram excluídos. O total de citações 

levantadas nos trabalhos recuperados (66) nesta base é de 1461, conforme Tabela 

02. Um trabalho pertencia a um periódico inativo, não sendo possível levantar suas 

citações. 

Na Peri, as buscas foram realizadas nos campos título e descritor, sendo 

encontrados 57 (cinquenta e sete) trabalhos ao todo. Os assuntos que 

predominaram foram: análise documentária com 19 (dezenove) trabalhos e 

representação da informação com 16 (dezesseis) trabalhos. Não houve trabalhos 

repetidos na associação de buscas no título e nos descritores nesta base. Porém, 

percebeu-se que certos trabalhos desta base também estavam contidos na Brapci, 

perfazendo um total de 26 (vinte e seis) trabalhos repetidos. Assim, excluindo os 

repetidos, desta base foram considerados apenas 31 (trinta e um) trabalhos. O total 

de citações levantadas nos trabalhos recuperados (31) nesta base é de 479, 

conforme Tabela 02.  

Nos trabalhos do ENANCIB, as buscas foram feitas nos anais do evento 

do ano de 2013, pelos títulos dos trabalhos apresentados, em todos os GTs (Grupos 

de Trabalhos). Foram encontrados 08 (oito) trabalhos, sendo 01 (um) trabalho sobre 

análise documentária, 01(um) sobre análise conceitual, 01(um) sobre análise 

temática, 01 (um) sobre representação de conteúdo, 03 (três) sobre representação 

da informação e 01(um) sobre representação temática da informação. O total de 

citações levantadas nos trabalhos recuperados (08) nesta fonte é de 169, conforme 

Tabela 02. 

Nos anais da ISKO Brasil, as buscas foram realizadas na Série – Estudos 

Avançados em Organização e Representação do Conhecimento, volume 2, 2013. 

Foram encontrados 03 (três) trabalhos, sendo (01) um sobre análise documentária, 

01 (um) sobre representação documental, e (01) um sobre representação de 
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assunto. O total de citações levantadas nos trabalhos recuperados (03) nesta fonte é 

de 44 (quarenta e quatro), conforme Tabela 02. 

Após as buscas realizadas, encontrou-se um total de 108 (cento e oito) 

trabalhos. As citações levantadas dos trabalhos, excluindo-se os trabalhos de 

acesso impossível, perfizeram um total de 2153 (Duas mil, cento e quarenta e três) 

citações. Todo o material empírico levantado foi trabalhado. 

 

4.2.3 Análises e categorias 

  

Para a realização deste estudo foram realizados dois tipos de análises 

bibliométricas: análise de textos (características dos trabalhos) e análise de citações. 

Os textos foram analisados conforme as seguintes categorias: autores produtores, 

vinculação de autores, período cronológico da publicação, conforme Quadro 02. 

 

QUADRO 02 – Categorias para análise dos trabalhos 

A
n

á
li

s
e

 d
e

 

te
x

to
s

 

 

Autores produtores 

Vinculação de autores 

Período cronológico da 
publicação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise de trabalhos, a categoria autores produtores foi trabalhada de 

modo a evidenciar os autores mais produtivos e suas vinculações institucionais. 

Sobre a vinculação dos autores, foi considerada a mencionada no artigo publicado.  

A categoria período cronológico da publicação foi trabalhada visando identificar em 

que época houve mais intensidade de publicações da temática em estudo, indicando 

assim a época de maior produtividade, sendo considerado o ano em que o artigo foi 

publicado. 

As citações foram analisadas conforme as seguintes categorias: autores 

citados; tipos de documentos citados; idioma das citações; disciplinas e teorias 

citadas; período cronológico das citações, conforme Quadro 03. 
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QUADRO 03 – Categorias para análise das citações 
A

n
á
li

s
e

 d
e

 

c
it

a
ç

õ
e
s
 

 
Autores citados 

Trabalhos citados 

Tipos de documentos citados 

Idioma das citações 

Disciplinas e teorias citadas 

Período cronológico da 
publicação 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise de citação, as categorias ‘autores citados’ e ‘trabalhos citados’ 

foram trabalhados de modo a evidenciar quais os autores e trabalhos mais citados, 

ou seja, autores cujos pensamentos mais contribuíram para a produção dos textos 

primários analisados; os que mais influenciaram os autores produtores. Sobre a 

categoria ‘tipos de documentos citados’, as citações foram classificadas e reunidas 

por tipo de documento: livro, capítulo de livro, artigo de periódicos, teses, 

dissertações e outros. Quanto à categoria ‘idioma das citações’ foi considerada a 

língua utilizada em cada citação. Sobre a categoria ‘disciplinas e teorias citadas’ 

foram analisados os trabalhos mais citados, verificando-se empiricamente se teorias 

ou disciplinas se achavam expressas nas partes analisadas. A categoria ‘período 

cronológico da citação’ foi trabalhada, buscando-se verificar o período de produção 

dos trabalhos citados. Para analisar os períodos, as citações foram divididas por ano 

de publicação, e em seguida, por década. 

Assim, essas categorias de análises foram estudadas e buscaram 

responder as perguntas introdutórias deste estudo.  
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentadas análises quantitativas, mediante o exame do 

número de incidências dos dados coletados, assim como as análises qualitativas, por 

meio de inferências sobre os resultados obtidos, ambas com intuito de se alcançar os 

objetivos deste estudo. 

 

5.1 Análise dos textos 

  

Analisando os cento e oito (108) trabalhos encontrados nas fontes citadas, é 

possível responder o item um (1) dos objetivos específicos deste estudo: quais os 

autores mais produtivos sobre o tema Análise Documentária e sua vinculação com 

entidades de ensino e pesquisa no Brasil; e quais os períodos de maior produtividade.  

Quanto à produtividade dos duzentos e quatro (204) autores relacionados 

nos cento e oito (108) trabalhos, percebeu-se que poucos autores publicaram muito, e 

muitos autores publicaram pouco. Confirmando a premissa básica da Lei de Lotka. A 

maior parte dos autores (114) publicou apenas um trabalho, resultado que representou 

56% da produção. Vinte (20) autores publicaram apenas dois trabalhos cada um (19%). 

A respeito dos poucos autores que publicaram mais trabalhos (25%), temos um autor 

que publicou sete (07) trabalhos, dois (02) autores que publicaram seis (06) trabalhos 

cada, um que publicou cinco (05), e dois que publicaram quatro (04) trabalhos cada um.  

A Tabela 03 - Autores Produtores - contém cinco (5) colunas: a primeira 

informa o número de autores produtores (A); a segunda o número de trabalhos 

produzidos (B); a terceira apresenta o número de autores produtores vezes o número de 

trabalhos produzidos (A x B); a quarta o acumulado; a quinta as percentagens deste. 

 
TABELA 03 – Autores produtores 

Numero de autores produtores (A) 
Numero de 

trabalhos (B) (A)x(B) ∑f % 

1 7 7 7 3% 

2 6 12 19 9% 

1 5 5 24 12% 

2 4 8 32 16% 

6 3 18 50 25% 

20 2 40 90 44% 

114 1 114 204 100% 

Total 204     
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre os autores mais produtivos sobre o tema AD, a TABELA 04 - Autores e 

trabalhos produzidos - apresenta seus nomes e respectivos números de trabalhos 

produzidos: José Augusto Chaves Guimarães (07 trabalhos); Mariângela Spotti Lopes 

Fujita (06 trabalhos), Marilda Lopes Ginez de Lara (06 trabalhos); Vera Regina Casari 

Boccato (05 trabalhos), Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo (04 trabalhos), Nair 

Yumiko Kobashi (04 trabalhos); Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima (03 trabalhos), 

Giovana Deliberali Maimone (03 trabalhos), Isabel Cunha (03 trabalhos), Rosa Inês de 

Novais Cordeiro (03 trabalhos), Rosane Álvares Lunardelli (03 trabalhos), Vânia Mara 

Alves Lima (03 trabalhos). Juntos esses autores somaram cinquenta (50) trabalhos 

publicados, que representa 25% da produção.  

Tabela 04 - Autores e trabalhos produzidos - traz em destaque o percentual 

quantitativo alcançado pelos vinte (20) autores que publicaram apenas dois trabalhos 

cada e também pelos cento e quatorze (114) autores que publicaram apenas um 

trabalho cada, ambos perfizeram 19% e 56%, respectivamente. Ambos somados ao 

acumulado (25%) totaliza 100% da produção.  

 
TABELA 04 – Autores e trabalhos produzidos 

Autores 
 

Quantidade de 
trabalhos 

produzidos 
∑f 
 

% 
 

José Augusto Chaves Guimarães 7 7 3% 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 6 13 6% 

Marilda Lopes Ginez de Lara 6 19 9% 

Vera Regina Casari Boccato 5 24 12% 

Maria de Fátima G. Moreira Tálamo 4 28 14% 

Nair Yumiko Kobashi  4 32 16% 

Gercina Ângela B. de Oliveira Lima 3 35 17% 

Giovana Deliberali Maimone 3 38 19% 

Isabel Cunha 3 41 20% 

Rosa Inês de Novais Cordeiro 3 44 22% 

Rosane Álvares Lunardelli 3 47 23% 

Vânia Mara Alves Lima 3 50 25% 

20 autores 2 cada (2*20=40) 90 44% 

114 autores 1 cada (1*114) 204 100% 

Total   204 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à tipologia da autoria dos 108 trabalhos, observa-se no Gráfico 

01 - Tipologia da autoria dos trabalhos, que 52 trabalhos (48%) foram publicados com 

autoria única, enquanto 56 trabalhos (52%) foram publicados em coautoria, ou seja, os 
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trabalhos foram assinados por mais de um autor. Assim, houve predominância da 

autoria múltipla sobre a individual, nos trabalhos. 

 

GRÁFICO 01 – Tipologia da autoria dos trabalhos  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A respeito da variável temporal de desenvolvimento da produção dos 

trabalhos, o período de maior produtividade foi de 2000 a 2010, concentrando quase 

40% da produção, conforme descrito Gráfico 02 - Período de produção dos trabalhos, 

que apresenta: no eixo x as percentagens de trabalhos produzidos com os respectivos 

quantitativos e no eixo y o período de produção dividido em décadas.  

Percebe-se que o número de trabalhos produzidos aumentou com o passar 

dos anos, a partir da década de 1970, evidenciando que pesquisas sobre a temática 

Análise Documentária continuam em desenvolvimento. 

 

GRÁFICO 02- Período de produção dos trabalhos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à vinculação institucional, a maioria dos autores encontra-se 

vinculados em instituições nacionais (199, 97%), conforme Gráfico 03 - Instituições 
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vinculadas dos autores. Salienta-se que foi mantida a vinculação institucional de cada 

autor, conforme consta no trabalho analisado. Dois autores estavam vinculados a duas 

instituições ao mesmo tempo, somando assim 206 instituições no total. 

 

GRÁFICO 03 – Instituições vinculadas dos autores 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 04 - Vinculação institucional dos autores (Geral) - mostra as 

instituições às quais os autores dos 108 trabalhos estão vinculados. O eixo x apresenta 

as instituições e o y o quantitativo. Entre as instituições a que pertencem o maior 

número de autores, estão as universidades, somando 178 (86%); em segundo lugar 

está o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) com 3% (6), e 

em terceiro a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) com 2% (4). Os 

outros 9% (18 instituições) são constituídos por arquivo, biblioteca pública, CNPQ 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Faculdades, FGV 

(Fundação Getúlio Vargas), Instituto Federal, Sindicato. 

 
 
GRÁFICO 04 – Vinculação institucional dos autores (Geral)  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 



71 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 05, Gráfico 05 - Vinculação 

institucional dos autores (universidades) - mostram que as instituições às quais se 

vinculam o maior número de autores são as mesmas dos autores que mais 

publicaram trabalhos. Isto evidencia a significativa produção nas universidades do 

estado de São Paulo (UNESP e USP) na temática em estudo. Inclusive estes 

autores pertenceram, e muitos ainda pertencem, ao Grupo Temma, criado em 1986, 

do Departamento de Biblioteconomia e Documentação, da Escola de Comunicações 

e Artes (ECA), da USP, conforme mencionado no início deste trabalho. 

A Tabela 05 - Vinculação institucional dos autores (universidades) - 

contém cinco (5) colunas: a primeira informa o nome das universidades às quais os 

autores são vinculados; a segunda o quantitativo de autores por universidade; a 

terceira apresenta o acumulado; a quarta o percentual da quantidade (coluna 2); a 

quinta o percentual do acumulado (coluna 3). Com destaque para as universidades 

UNESP e USP, que juntas apresentam 30% dos autores. 

 

TABELA 05 – Vinculação institucional dos autores (universidades) 

Instituições Quantidade ∑f % ∑% 

UNESP 33 33 16% 16% 

USP 29 62 14% 30% 

UEL 18 80 9% 39% 

UFMG 13 93 6% 45% 

UFPB 13 106 6% 51% 

UFPE 12 118 6% 57% 

UFSCAR 10 128 5% 62% 

UFF 9 137 4% 67% 

PUC (RJ e SP) 8 145 4% 70% 

UFSC 7 152 3% 74% 

Univ. estrangeiras 7 159 3% 77% 

UFRGS 5 164 2% 80% 

UFRJ 4 168 2% 82% 

UFPR 3 171 1% 83% 

UFRN 3 174 1% 84% 

Outras Entre 2 e 1     16% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

O Gráfico 05 - Vinculação institucional dos autores (universidades) - 

apresenta no eixo x as universidades com os respectivos quantitativos e no eixo y a 
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quantidade de autores em cada uma. As universidades USP e UNESP estão em 

destaque por apresentarem o maior número de autores. 

 

GRÁFICO 05 – Vinculação institucional dos autores (universidades) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2 Análise das citações 

 

Dos cento e oito (108) trabalhos encontrados, não foi possível levantar as 

citações de nove (09) trabalhos, pois alguns foram apresentados em eventos e 

disponibilizados em disquete, não tendo sido possível acessá-los; outros foram 

publicados em periódicos que se encontram inativos e não estão mais disponíveis 

na internet. Assim foram compiladas as citações de noventa e nove (99) trabalhos, 

totalizando 2153 (Duas mil cento e cinquenta e três) citações. 

Analisando essas citações, foi possível responder os itens dois (2) e três 

(3) dos objetivos específicos deste estudo, a saber: identificar os autores e os 

trabalhos mais citados; os tipos de documentos citados e o idioma das citações; e 

verificar as disciplinas e teorias que subsidiaram os trabalhos citados na produção 

de conhecimento desse domínio.  

Foram analisados inicialmente: os tipos de documentos citados, o idioma 

e o período das citações; em seguida, foram analisados os autores citados, os 

trabalhos mais citados, e as disciplinas e teorias que subsidiaram os trabalhos. 

Sobre os tipos de documentos, os livros, artigos e capítulos de livros 

representaram significativa proporção do material citado nas referências, juntos 

totalizando mais de 70% do que foi citado. Esse resultado mostra que, tanto o 
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conhecimento consolidado (publicado em livros) quanto o conhecimento recente e 

atualizado (publicado em periódicos) serviram de subsídios para os trabalhos 

publicados e analisados.  

Sobre o Tipo de documento das 2153 (Duas mil cento e cinquenta e três) 

citações, 796 (37%) citações são livros, 747 (35%) são artigos, 218 (10%) capítulos 

de livros, 90 (4%) trabalhos apresentados em eventos (anais, palestra e 

conferencia), 70 (3%) são teses, 58 (3%) são dissertações e 51 (2%) são normas. 

 Destaca-se também uma grande variedade de tipos documentais que 

totalizaram juntos 123 (6%) tipos, são eles: base de dados, bibliografia, biblioteca 

virtual, CD-ROM, clipping, dicionário, diretório, enciclopédia, filme, glossário, 

legislação, material didático, monografia, periódicos, relatório, tesauro, tirinha de 

jornal, trabalho escolar, vocabulário. 

O Gráfico 06 - Tipo de documento das citações - apresenta no eixo x os 

tipos de documentos mais citados com os respectivos quantitativos e no y a 

quantidade de documentos. Destacando os livros, artigos e capítulos que 

apresentaram maior quantidade. 

 
GRÁFICO 06 – Tipo de documento das citações 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Outro dado coletado na pesquisa foi o idioma das referências citadas. 

Conforme Gráfico 07 - Idioma das citações - foram encontrados cinco idiomas na 

produção, são eles: alemão, espanhol, francês, inglês e português. Sendo o idioma 

mais presente o português com 65% do total. Em segundo lugar aparece o inglês 

com 21%, e em terceiro o espanhol com 8%. Além destes, apareceram também o 

francês com 6% e o alemão com menos de 1%.  

 

GRÁFICO 07 - Idioma das citações 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não foi investigado neste estudo se os trabalhos em português foram 

originados de tradução; apenas se estavam escritos em português, tendo sido essa 

uma de suas limitações. Pelo número de autores estrangeiros (conforme explicitado 

mais adiante) é possível que quantidades significativas de trabalhos citados possam 

derivar de outros idiomas. 

Sobre o período de produção das citações, observa-se, no Gráfico 08, um 

crescimento expressivo da década de 1970 a década de 2000. O período de maior 

produção nas citações foi entre 2000 a 2009, com seiscentos e sessenta e duas 

(662) citações, assim como o período de maior produção nos trabalhos (108 textos); 

e em segundo lugar de 1990 a 1999, com seiscentos e cinquenta e oito (658) 

citações. Anterior à década de 1960 não há expressividade na produção, dado que 

se confirma também na análise do período dos trabalhos (108 textos), página 67.  

O Gráfico 08 - Quantidade de citações por período, apresenta no eixo x o 

período dividido por década e no y a quantidade de trabalhos produzidos (citações). 
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Destacando as décadas de 1990-1999 e 2000-2009 por apresentarem os maiores 

números de citações. 

 

GRÁFICO 08 – Quantidade de citações por período  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Sobre a tipologia da autoria das citações, considerando as 2153 (duas 

mil, cento e cinquenta e três) citações, verificou-se que 396 trabalhos (18%) foram 

publicados em coautoria, ou seja, foram assinados por mais de um autor. Enquanto, 

com autoria única foram publicados 1757 (82%), conforme Gráfico 09 - Tipologia da 

autoria das citações. Assim, percebe-se a predominância da autoria única sobre 

autoria múltipla. Diferentemente da tipologia da autoria dos 108 (cento e oito) 

trabalhos, onde a autoria múltipla sobressaiu, conforme explicitado na página 67.  

 
GRÁFICO 09 – Tipologia da autoria das citações 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando os autores citados e a quantidade de trabalhos, percebe-se 

novamente a premissa de Lotka, pois muitos autores assinaram poucos artigos, e 

poucos autores assinaram muitos artigos. Oitocentos e noventa e três (893) autores 
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assinaram apenas um artigo cada; cento e sessenta e nove (169) dois artigos cada; 

e sessenta e um (61) três artigos cada. Nesta pequena parte já estão mais da 

metade (52%) dos autores. 

A Tabela 06 - Autores e número de trabalhos citados - consta de cinco 

colunas: a primeira informa o número de autores (A); a segunda o número de 

trabalhos citados (B); a terceira o número de autores vezes o número de trabalhos 

(AxB); a quarta o acumulado dos trabalhos; a quinta as percentagens do acumulado 

dos trabalhos. Os autores que assinaram até três trabalhos foram responsáveis por 

52% do total da produção. 

 

TABELA 06 – Autores e número de trabalhos citados 

Numero de autores (A) Numero de trabalhos (B) (A)x(B) ∑f % 

893 1 893 893 33% 

169 2 338 1231 46% 

61 3 183 1414 52% 

32 4 128 1542 57% 

23 5 115 1657 61% 

15 7 105 1762 65% 

9 6 54 1816 67% 

6 9 54 1870 69% 

6 8 48 1918 71% 

5 10 50 1968 73% 

4 11 44 2012 75% 

3 19 57 2069 77% 

3 13 39 2108 78% 

3 12 36 2144 79% 

2 15 30 2174 81% 

1 71 71 2245 83% 

1 66 66 2311 86% 

1 64 64 2375 88% 

1 45 45 2420 90% 

1 43 43 2463 91% 

1 42 42 2505 93% 

1 40 40 2545 94% 

1 39 39 2584 96% 

1 28 28 2612 97% 

1 24 24 2636 98% 

1 22 22 2658 98% 

1 21 21 2679 99% 

1 20 20 2699 100% 

1247 650 2699     
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os autores brasileiros mais citados são apresentados na Tabela 07 – 

Autores brasileiros mais citados, que contém duas colunas, a primeira relaciona o 

nome dos autores e a segunda à quantidade de vezes em que estes autores foram 

citados, considerando o total de 2699 autores da produção. Foram selecionados 

para compor esta tabela apenas os autores que foram citados cinco ou mais vezes. 

Os autores que se destacaram com relação ao número de citações foram: Fujita, 

Mariângela Spotti Lopes (71); Lara, Marilda Lopes Ginez de (66); Kobashi, Nair 

Yumiko (64); Guimarães, José Augusto Chaves (45); Tálamo, Maria De Fátima G. 

Moreira (43); Cintra, Ana Maria Marques (40); Smit, Johanna W. (28); Cunha, Isabel 

Maria Ribeiro Ferin (21); Boccato, Vera Regina Casari (20). Assim, percebe-se que 

entre os mais citados estão os autores do Grupo Temma. 

 

TABELA 07 – Autores brasileiros mais citados 
(continua) 

Autores brasileiros f(x) Citações 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes 71 

LARA, Marilda Lopes Ginez de 66 

KOBASHI, Nair Yumiko 64 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves 45 

TÁLAMO, Maria de Fátima G. Moreira 43 

CINTRA, Ana Maria Marques 40 

SMIT, Johanna W.  28 

CUNHA, Isabel Maria Ribeiro Ferin 21 

BOCCATO, Vera Regina Casari 20 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 19 

RUBI, Milena Polsinelli 19 

BRASIL 15 

ROBREDO, Jaime (autoria consolidada no Brasil) 13 

CESARINO, Maria Augusta da Nóbrega  12 

DODEBEI, Vera Lúcia Doyle 11 

NAVES, Madalena Martins Lopes 11 

CAFÉ, Lígia 10 

ORLANDI, Eni Puccinelli 10 

SOUZA, Marcia Izabel Fugisawa 10 

DIAS, Eduardo Wense 10 

PINTO, Maria Cristina Melo Ferreira 9 

CARNEIRO, Marília Vidigal 8 
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           (conclusão) 

Autores brasileiros f(x) Citações 

ALVES, Maria das Dores Rosa 7 

BRÄSCHER, Marisa 7 

CAMPOS, Maria Luiza de Almeida 7 

CAVALCANTI. Cordélia Robalinho 7 

CORDEIRO, Rosa Inês de Novais 7 

GOMES, Hagar Espanha  7 

NARDI, Maria Isabel Asperti 7 

SANTOS, Adriana Delfino dos  7 

ALVARENGA, Lídia 6 

CUNHA, Murilo B. da 6 

GIL LEIVA, Isidoro 6 

LIMA, Vânia Mara Alves de 6 

BARRETO, Aldo de Albuquerque 5 

CAVALCANTI, Maria do Couto 5 

COELHO NETTO, José Teixeira 5 

DASCAL, Marcelo 5 

IBICT 5 

INTERPARES Project 5 

LUCAS, Clarinda Rodrigues 5 

MANINI, Miriam Paula 5 

MOURA, Maria Aparecida 5 

NOVELLINO, Maria Salet Ferreira 5 

PIEDADE, Maria Antonieta Requião 5 

SALES, Rodrigo de 5 

SANTAELLA, Lúcia 5 

VIEIRA, Anna da Soledade 5 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os autores estrangeiros mais citados são apresentados, a seguir, na 

Tabela 08 - autores estrangeiros mais citados, que contém duas colunas: a primeira 

relaciona os autores e a segunda à quantidade de vezes que esses foram citados, 

dentre os 2699 autores encontrados. Foram selecionados para compor esta tabela 

apenas os autores que foram citados cinco ou mais vezes. Entre os mais citados 

estão: Lancaster, Frederick W.  (42); Gardin, Jean-Claude. (39); Hjorland, Birger 

(24); ISO (22); Eco, Umberto (15); Foskett, Anthony Charles (14); Aumont, Jacques. 

(13); Pinto Molina, Maria (13); Chaumier, Jacques. (12); Peirce, Charles S. (12); 

Agustín-Lacruz, M.(11); Moreiro González, J.(11); Barthes, Roland (10); entre outros. 
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TABELA 08 – Autores estrangeiros mais citados 
(continua) 

Autores estrangeiros 
f(x) 

Citações 

LANCASTER, Frederick W.  42 

GARDIN, Jean-Claude  39 

HJORLAND, Birger 24 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION 22 

ECO, Umberto 15 

FOSKETT, Anthony Charles 14 

AUMONT, Jacques 13 

PINTO MOLINA, Maria 13 

CHAUMIER, Jacques 12 

PEIRCE, Charles S.  12 

AGUSTÍN-LACRUZ, María-Del-Carmen 11 

MOREIRO GONZÁLEZ, José Antônio 11 

BARTHES, Roland 10 

ALBRECHTSEN, Hanne 9 

BORKO, Harold 9 

CHARTIER, Roger 9 

DAHLBERG, Ingetraut 9 

LE COADIC, Yves-François 9 

BARITÉ, Mario.  8 

CABRÉ, Maria Teresa 8 

COYAUD, Maurice 8 

GARCÍA GUTIERRÉZ, Antônio Luiz 8 

AUSTIN, Derek  7 

BEGHTOL, Clare 7 

FOUCAULT, Michel 7 

GARCIA MARCO, Francisco Javier  7 

MCGARRY, Kevin. J.  7 

PÊCHEUX, Michel 7 

SALTON, Gerard 7 

SHATFORD LAYNE, S 7 

DIK, Simon 6 

LE GUERN, Michel 6 

LÉVY, Pierre 6 

UNISIST 6 

VANOYE, Francis 6 
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                (conclusão) 

Autores estrangeiros 
 

f(x) 
Citações 

CALABRESE, Omar 5 

CAPURRO, Rafael 5 

DIJK, Teun A. Van 5 

GOLIOT-LETE, Anne 5 

MAI, Jens-Erik  5 

MENOU, Michel 5 

MILSTEAD, Jessica 5 

PANOFSKY, Erwin 5 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os trabalhos mais citados, cujos autores são brasileiros, estão 

apresentados na Tabela 09 – trabalhos mais citados de autores brasileiros, que 

contém duas colunas, a primeira relaciona os trabalhos e a segunda à quantidade 

que estes foram citados, dentre as 2153 (duas mil, cento e cinquenta e três) 

citações. Foram selecionados os trabalhos que foram citados cinco ou mais vezes 

para compor a tabela. Assim, temos: Para entender as linguagens documentárias, 

Anna M. M. Cintra et al. (18); A elaboração de informações documentárias: em 

busca de uma metodologia, Nair Y. Kobashi (14); Análise documentária: a análise da 

síntese, Johanna Smit (08); Diretrizes para uma política de indexação, M. V. 

Carneiro (08); Elementos de linguística para estudos de indexação, Anna M. M. 

Cintra et al. (08); Estratégias de leitura em documentação, Anna M. M. Cintra et al. 

(08); NBR12676: métodos para análise de documentos: determinação de seus 

assuntos e seleção de termos de indexação, ABNT (08); e outros. 

 

TABELA 09 – Trabalhos mais citados de autores brasileiros  
(continua) 

Trabalhos f(x) 

Para entender as linguagens documentárias, CINTRA, Anna Maria Marques; 
TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira; LARA, Marilda Lopes Ginez 
de; KOBASHI, Nair Yumiko. 18 
A elaboração de informações documentárias: em busca de uma metodologia. 
KOBASHI,N. Y. 14 

Análise documentária: a análise da síntese. SMIT, J.  8 

Diretrizes para uma política de indexação. CARNEIRO, M. V.  8 

Elementos de linguística para estudos de indexação. CINTRA, A. M. M.  8 

Estratégias de leitura em documentação. CINTRA, A. M. M.  8 
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(conclusão) 

Trabalhos f(x) 

NBR12676: Métodos para análise de documentos: determinação de seus 
assuntos e seleção de termos de indexação. ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).  8 
A identificação de conceitos no processo de análise de assunto para a 
indexação. FUJITA, Mariângela Spotti Lopes 7 
A representação documentária: em jogo a significação. LARA, Marilda Lopes 
Ginez de 7 
Cabeçalho de assunto como linguagem da indexação. CESARINO. Maria 
Augusta da Nóbrega 7 
Tesauro: linguagem de representação da memória documentária. DODEBEI, 
Vera Lúcia D.  7 
A análise documentária no âmbito do tratamento da informação: elementos 
históricos e conceituais. GUIMARÃES, José Augusto Chaves 6 

Do mito à análise documentária. CUNHA, Isabel M. R. Ferin 6 

Linguagem documentária. TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira 6 
PRECIS na língua portuguesa: teoria e prática de indexação. FUJITA, 
Mariângela Spotti Lopes 6 
A dimensão teórica do tratamento temático da informação e suas 
interlocuções com o universo científico da International Society for Knowledge 
Organization (ISKO). GUIMARÃES, José Augusto Chaves 5 
A leitura documentária do indexador: aspectos cognitivos e linguísticos 
influentes na formação do leitor profissional. FUJITA, Mariângela Spotti Lopes 5 
A prática da indexação: análise da evolução de tendências teóricas e 
metodológicas. SILVA, Maria R. 5 

A representação da imagem. Smit, Johanna W.  5 

Análise documentária. CUNHA, Isabel M. R. Ferin 5 
Documentação de hoje e amanhã: uma abordagem informatizada de 
biblioteconomia e dos sistemas de informação. ROBREDO, J.  5 

Introdução à teoria da classificação. PIEDADE, Maria Antonietta Requião 5 

Les sémiologie contemporaines. DASCAL, M.  5 
Representação e linguagens documentárias: bases teórico-metodológicas. 
LARA, Marilda Lopes Ginez de 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre os trabalhos de autores estrangeiros, a Tabela 10 - Trabalhos mais 

citados de autores estrangeiros - consta de duas colunas, a primeira relaciona o 

nome dos trabalhos e a segunda à quantidade que estes foram citados, 

considerando as 2153 (duas mil, cento e cinquenta e três) citações. Foram 

selecionados para compor esta tabela apenas os trabalhos que foram citados cinco 

ou mais vezes. Assim, os que receberam mais citações foram: Indexação e 

Resumos: teoria e prática. 1ª e 2ª edição Lancaster, F. (27 citações ao todo); 

Semiótica, de Peirce, C. (12); A abordagem temática da informação, de Foskett (09); 
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A ciência da informação, de LE COADIC (09); A imagem, Aumont (07); La logique 

Du pausible, de Gardin, J.C. (06); entre outros. 

 

TABELA 10 – Trabalhos mais citados de autores estrangeiros  

Trabalhos f(x) 

Indexação e Resumos: teoria e prática. 1993 LANCASTER, F.W. 15 

Indexação e resumos: teoria e prática. 2ed. LANCASTER, F.W. 12 

Semiótica. PEIRCE, C. S.  12 

A abordagem temática da informação. FOSKETT, A. C.  9 

A ciência da informação. LE COADIC, Yves-François 9 

A imagem. AUMONT, Jacques 7 

La logique Du pausible. GARDIN, J.C.  6 

Analyzing the subject of a picture: a theoretical approach. SHATFORD, S.  5 

Document analysis and linguistic theory. GARDIN, J.C.  5 
Estructura linguística de la Documentación. GARCIA GUTIERREZ, 
Antonio 5 

Indexação: conceito, etapas e instrumentos. CHAUMIER, Jacques 5 
Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação. 
GUINCHAT, Claire 5 

O contexto dinâmico da informação. MCGARRY, Kevin 5 
Subject analysis and indexing from automated indexing to dominion 
analysis. ALBRECHTSEN, H.  5 

Sur les relations entre terminologie et lexique. LE GUERN, M.  5 

The concept of ‘subject’ in information science. HJORLAND, B.  5 
Toward a new horizon in information science: domain analysis. 
HJORLAND, B.  5 

Analisis documental: fundamentos y procedimientos. PINTO, M.  5 

Ensaio sobre a análise fílmica. VANOYE, Francis 5 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Percebe-se certo alinhamento entre os autores citados e os trabalhos 

citados, visto que os autores mais citados são também autores dos trabalhos mais 

citados. Percebe-se também uma conexão entre os trabalhos mais citados com os 

autores mais produtivos.  

Observa-se que o Grupo Temma apresenta uma produção rica sobre a 

Análise Documentária, sendo responsável pelo impacto da produtividade na área. 

Mas, além dos autores desse grupo, há também outros autores com trabalhos 

relevantes sobre o assunto. 

Quanto ao terceiro e ultimo objetivo específico deste estudo - verificar as 

disciplinas e teorias que subsidiaram os trabalhos citados na produção de 
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conhecimento desse domínio, pela análise dos autores mais citados percebe-se, que 

os autores que têm sua autoria reconhecida como relevante para o campo científico 

da Análise Documentária no Brasil são os autores do Grupo Temma, grupo que 

introduziu o ensino e as pesquisas sobre a AD no país. E continuam a desenvolver o 

ensino e pesquisas nesta atividade, conforme relatado no referencial deste estudo. 

O estudo evidenciou também outros autores, que não pertencem ao 

Grupo Temma, mas que contribuíram e ainda contribuem significativamente para a 

fundamentação das teorias na área de AD, citando-se, como exemplo, Dias e 

Naves, autores que fizeram uma síntese significativa sobre análise de assunto, 

fazendo assim escola no Brasil. 

Contudo, sabe-se que os autores brasileiros, sobretudo o Grupo Temma, 

pautaram seus estudos em teóricos estrangeiros importantes na área, tais como: 

Jean-Claude Gardin, pesquisador francês da área da Documentação; Birger 

Hjorland, bibliotecário e cientista da informação dinamarquês, professor de 

Organização do Conhecimento na Escola Real de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação da Dinamarca; Umberto Eco, escritor, filósofo, semiólogo, linguista e 

bibliófilo italiano de fama internacional, titular da cadeira de Semiótica e diretor da 

Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha; Anthony 

Charles Foskett, escritor inglês com publicações importantes para área de BCI, 

sobre os assuntos: catalogação de assunto, indexação, abordagem temática da 

informação; Jacques Chaumier, documentalista francês, autor de diversos livros 

sobre informação e documentação. Suas teorias influenciaram significativamente a 

literatura científica sobre análise documentária, indexação e resumo; Charles S. 

Peirce, filósofo norte-americano, foi um dos fundadores da semiótica contemporânea 

e da lógica das relações, elaborou toda uma teoria dos signos e do simbolismo.  

Como explicitado, alguns destes autores não estudaram ou estudam 

diretamente Análise Documentária, mas disciplinas que a subsidiam, com aportes 

teóricos valiosos para área, tais como: a Análise do Discurso, a Linguística, a 

Lógica, a Semiótica, a Terminologia, entre outras; conforme visto no decorre deste 

estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo, conforme planejado, permitiu aprofundar o conhecimento 

sobre o escopo e a produtividade da comunidade que se ocupa da atividade e 

pesquisa relacionadas à Análise Documentária.  

De acordo com os resultados, entre os autores mais citados e os que 

mais produziram trabalhos sobre a temática AD, ainda se encontram os autores do 

Grupo Temma, grupo responsável pelo impacto da produção de Análise 

Documentária no Brasil, são eles: José Augusto Chaves Guimarães, Maria de 

Fátima Gonçalves Moreira Tálamo, Mariângela Spotti Lopes Fujita, Marilda Lopes 

Ginez de Lara, Nair Yumiko Kobashi, Vera Regina Casari Boccato. Em âmbito 

internacional, os autores que mais se destacaram foram: Anthony Charles Foskett, 

Birger Hjorland, Charles S. Peirce, Frederick W. Lancaster, Jacques Aumont, 

Jacques Chaumier, Jean-Claude Gardin, José Antônio Moreiro González, Maria 

Pinto Molina, María-Del-Carmen Agustín-Lacruz, Roland Barthes, Umberto Eco, 

entre outros com menor destaque.  

Sobre a vinculação institucional, a presença de autores vinculados às 

universidades foi bastante significativa. Sobretudo, nas universidades do Estado de 

São Paulo (UNESP e USP). Evidenciou-se que a produção de AD encontra-se 

estreitamente atrelada as atividades de ensino e pesquisa.  

Constatou-se que a produção científica em Análise Documentária 

apresenta uma tendência de crescimento linear, sendo o período de 2000 a 2009 o 

mais expressivo em termos de produtividade. Trata-se de um campo ainda pouco 

consolidado, mas com constantes estudos em desenvolvimento.  

Os trabalhos publicados por brasileiros e que mais se destacaram foram: 

“Para entender as linguagens documentárias”, Anna Maria Marques Cintra et al., 

1994 (18 citações); “A elaboração de informações documentárias: em busca de uma 

metodologia”, Nair Yumiko Kobashi, 1994 (14 citações). Já entre os estrangeiros 

foram: “Indexação e Resumos: teoria e prática”, 1ªedição de 1993 e 2ª edição de 

2004, Lancaster, F. (27 citações); “Semiótica”, de Peirce, C., 1977 (12 citações); “A 

abordagem temática da informação”, de Foskett, 1973 (09 citações); “A ciência da 

informação”, de LE COADIC, 2004 (09 citações), todos traduzidos para o português. 

Verificou-se também a presença expressiva de trabalhos sobre indexação e análise 

de assunto, considerados processo e subprocesso de AD, na vertente francesa. 
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Quanto à produtividade dos autores, confirmou-se a premissa da Lei de 

Lotka: poucos autores publicaram muitos trabalhos, enquanto muitos autores 

publicaram poucos trabalhos. Nos 108 (cento e oito) trabalhos, por exemplo, 12 

autores publicaram acima de três trabalhos cada, enquanto 114 autores publicaram 

apenas um trabalho cada. Nas 2153 (duas mil, cento e cinquenta e três) citações, 

enquanto 13 autores publicaram acima de vinte trabalhos cada um, 893 autores 

publicaram apenas um trabalho cada.  

Na análise dos 108 trabalhos, verificou-se que a autoria única e a múltipla 

apresentaram percentuais próximos, 48% e 52%, respectivamente. Entretanto, a 

autoria múltipla se destacou. Já na análise das citações (2153) houve a 

predominância da autoria única (82%) sobre autoria múltipla (18%), sobressaindo 

assim o trabalho individual. 

Sobre os tipos de documentos, os livros, artigos e capítulos de livros 

representaram 70% do material citado nas referências. Este resultado mostra que, 

tanto o conhecimento consolidado quanto o conhecimento recente e atualizado 

foram considerados nos trabalhos citados. 

Conforme explicitado, o idioma mais presente na literatura pesquisada foi 

o português. Entretanto, esse estudo não investigou, quais os trabalhos citados 

eram oriundos de tradução, constituindo essa uma de suas limitações; outra 

limitação foi o fato de não terem sido incluídos e analisados os livros, em virtude da 

exiguidade de tempo para pesquisas de Mestrado. As temáticas dos textos 

estudados e neles citadas, relacionadas à AD não foram foco deste estudo, ficando 

para trabalhos futuros, assim como outros tipos de categorias de análise: assuntos 

mais evidenciados, periódicos que se dedicaram mais ao tema, procedência 

geográfica, áreas de atuação dos autores.  

De acordo com os resultados encontrados, os autores que influenciaram a 

pesquisa brasileira de Análise Documentária, com aportes teóricos valiosos para 

temática foram: Jean-Claude Gardin, Birger Hjorland, Umberto Eco, Anthony Charles 

Foskett, Jacques Aumont, Jacques Chaumier, Charles S. Peirce. Quanto às 

contribuições de disciplinas/campos de estudos que fazem interface com AD, foram 

encontradas: Análise do Discurso, Linguística, Lógica, Semiótica, Terminologia, etc. 

Conclui-se que estas áreas/disciplinas tenham contribuído, de forma significativa, 

para o desenvolvimento de princípios teóricos e metodológicos da Análise 

Documentária.  
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Sobre a contribuição das TIC’s no processo da Análise Documentária, 

pelos trabalhos analisados, pode-se afirmar que esta contribuição foi fundamental, 

tendo em vista a quantidade de informações produzidas e disponibilizadas 

diariamente. Nos dias atuais, não seria possível notável capacidade de estocagem e 

de recuperação de informações documentais, sem as TIC´s, assim como também o 

tratamento dessas informações documentais, nos moldes tradicionais. Sabe-se que 

o processamento eficaz e totalmente automatizado de documentos ainda não é 

possível; persistem problemas com a consistência na análise, na síntese e na 

representação de conteúdos de documentos. Ressaltam-se, nesse sentido, que 

maciços recursos estão sendo investidos em inteligência artificial, com o aporte de 

procedimentos lógicos e linguísticos envolvidos, assim como de regras de 

inferências lógicas, para que a máquina possa, um dia, elaborar raciocínios similares 

aos humanos. Embora não se possa questionar a importância das TIC’s para a AD, 

acredita-se que a máquina ainda esteja longe de realizar o tratamento da informação 

documental, tal como é feito pelo ser humano.  

 Percebe-se que alguns resultados da pesquisa ora apresentada estão 

em conformidade com os apontados no estudo de Souza e Oliveira (2007), a saber: 

os trabalhos analisados foram veiculados por publicações formais, especialmente, 

livros, capítulos de livros e artigos de periódicos; quanto ao período de publicação, 

também há primazia das últimas décadas (1990 e 2000) com relação as primeiras 

(1960 e 1970); sobre idioma, o português sobressaiu; e destacou-se a contribuição 

visível de outros campos de conhecimento para a temática AD.  

Como no estudo desenvolvido por Souza e Oliveira (2007), esse estudo 

foi possível graças à bibliometria, método que permite fazer uso de análises 

quantitativas, estatísticas, e fornecer dados importantes sobre o comportamento da 

ciência, dos pesquisadores e da literatura produzida em qualquer área do 

conhecimento.  

Considerando que a bibliometria possibilita desvelar informações de uma 

massa documental, sem tê-la lido, assim como estudar a produção científica de 

qualquer área do conhecimento, afirma-se que esta ferramenta demostra ser muito 

importante para avaliações. Os resultados decorrentes desses estudos 

bibliométricos podem contribuir para direcionar os rumos de pesquisas futuras, visto 

que a comunidade científica e órgãos de fomento, tendo conhecimento da situação 
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de determinada área, poderão decidir se valerá a pena ou não investir em 

determinadas pesquisas. 

A análise de citações vem sendo utilizada em estudos bibliométricos, 

devido à riqueza de informações possibilitadas sobre o comportamento de áreas do 

conhecimento. Entretanto, a falta de padronização e dados incompletos nas 

referencias bibliográficas dificultam uma análise criteriosa. A presente pesquisa 

encontrou esse tipo de limitação: muitas citações continham a expressão latina et alii 

ou et al., em substituição aos nomes dos demais autores do trabalho. Embora esse 

procedimento estivesse de acordo às normas, acredita-se que ele tenha dificultado a 

análise da autoria dos documentos analisados; não era possível a identificação de 

mais de um autor quando se tratava de autoria múltipla. Para solucionar este 

impasse, recorreu-se à internet, em vários momentos.  

 Além disso, também dificultou na identificação precisa dos autores o fato 

de seus prenomes serem apresentados de forma abreviada, após os sobrenomes. 

Vários autores apareciam mais de uma vez e vários nomes escritos de formas 

diferentes eram encontrados para designar o mesmo autor. Assim, foi recorrente 

nesta pesquisa a necessidade de se consultar a Plataforma Lattes. Recomenda-se 

que os autores usem seus nomes de forma única, em todas as suas publicações, a 

fim de que sejam evitados problemas com as avaliações futuras, relacionadas às 

suas publicações. A padronização e completude dos dados, aliadas à boa avaliação, 

possibilitarão uma análise de citações mais rápida e eficaz. 

Sobre as imprecisões terminológicas e conceituais, percebeu-se que a 

Análise Documentária muitas vezes é colocada como sinônimo de Análise de 

Assunto e vice-versa, ou seja, esses termos tendem a se equivaler semanticamente. 

Mas, constatou-se também que o segundo processo (AA) algumas vezes é 

considerado como uma etapa do primeiro (AD). Conforme estudo realizado no 

decorrer dessa pesquisa, intitulado “Análise Documentária e Análise de Assunto: 

estudo terminológico baseado na análise de conteúdo”, mencionado nessa 

pesquisa, há indícios de que AA e AD sejam processos diferentes, mas em estreita 

conexão. Os dois termos apresentaram coincidências bastante significativas e 

poucas divergências. Mas, em síntese, pode-se afirmar que não há consenso no 

emprego desses termos na literatura da área, sugerindo-se mais discussões na 

comunidade científica nesse sentido. 
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 É importante que AD e AA desenvolvam mais suas bases teóricas e 

sejam empreendidos esforços para maior consenso terminológico e para que as 

áreas assumam seus devidos lugares dentro da Ciência da Informação, evitando 

imprecisões, assim como em suas conexões com outras áreas de conhecimento.  

A despeito de ser escolhido ou não por Grupos de Pesquisa, no âmbito da 

CI no Brasil, Análise Documentária continua sendo termo muito usado para designar 

análise temática, embora o termo análise de assunto se sobressaia; talvez seja este 

o mais adequado para se referir ao processo de lidar exclusivamente com os 

assuntos das publicações. 

Conforme visto neste estudo, Análise Documentária é muito importante 

dentro da CI. Ela compreende, de forma mais frequente, a tarefa complexa de 

analisar, descrever, representar os assuntos de registros de conhecimento de todas 

as áreas, seja qual for o tipo de publicação usado para sua divulgação. O seu 

objetivo é a representação condensada da informação temática documental, para o 

armazenamento e a consulta do documento pelos usuários.  

Decorrente dos resultados e de todas as leituras feitas nessa pesquisa, 

conclui-se que: embora ao longo do período analisado tenham surgido novos 

aportes teóricos e metodológicos, alguns provenientes de outras áreas de interface, 

para auxiliar a AD em seu métier, torna-se importante uma maior e melhor definição 

de seus limites e termos. Esse procedimento poderá contribuir para aumentar a 

consistência terminológica e conceitual desse importante processo da CI e sua 

diferenciação mais clara de outras atividades/disciplinas. Nesse mesmo sentido, 

serão beneficiadas a assimilação e integração das constantes contribuições de 

conhecimentos, recebidas de outras áreas ou campos do saber.  

Espera-se que esse estudo tenha trazido contribuições para área da CI, 

na medida em que apresentou informações e esclarecimentos sobre uma de suas 

subáreas de formação, estudo e pesquisa, a Análise Documentária. 

 

 

 



89 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVARES, L.(Org.). Organização da informação e do conhecimento: conceitos, 
subsídios interdisciplinares e aplicações. São Paulo: B4 Editores, 2012. 

ALBRECHTJSEN, Hanne. Subject analysis and indexing: from automated indexing to 
demain analysis. The Indexer, London, v. 18, n. 4, p. 219-224, Oct. 1993. 

ALVARADO, Rubén Urbizagástegui. A bibliometria no Brasil. Ci. Inf., Brasília, v. 13, n.2, 
jul./dez., 1984. p. 91-105. 

ALVARENGA, Lídia. Bibliometria e arqueologia do saber de Michel Foucault: traços de 
identidade teórico-metodológica. Ci. Inf. [online]. v.27, n.3, set. 1998. 

______. A teoria do conceito revisada em conexão com ontologias e metadados no contexto 
das bibliotecas tradicionais e digitais. DataGramaZero – Revista de Ciência da 
Informação, v. 2, n. 6, dez., 2001. Disponível em: http://www.dgz.org.br/dez01/Art_05.htm. 
Acesso em: jul. 2014. 

______. Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação em 
tempo e espaço digitais. Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n.15, 
jan./jun. 2003. 

ARAÚJO, Carlos A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em Questão, Porto 
Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: Métodos para análise 
de documentos - determinação de seus assuntos e seleção de termos de indexação. Rio de 
Janeiro, 1992. 4 p.  

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: 70, 1977. Disponível em: 
http://circulobrasileirodesociologia.blogspot.com.br/2011/05/campeao-de-downloads-
laurence-bardin.html. Acesso em: 04 fev. de 2014. 

BARITÉ, M. Glosario sobre organización y representación del conocimiento, 
clasificación, indización, terminología. Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación 
Científica, 1997. 

BOCCATO. Vera Regina Casari. Avaliação do uso de linguagem documentária em 
catálogos coletivos de bibliotecas universitárias: um estudo sociocognitivo com 
protocolo verbal. 301 f. 2009. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de 
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. 

______; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A indexação nas perspectivas das concepções 
de análise de assunto em bibliotecas universitárias. Revista EDICIC, v.1, n.4, p.208-220, 
Oct./Dic. 2011. Disponível em: < 
http://www.edicic.org/revista/index.php?journal=RevistaEDICIC&page=article&op=view&path 
[] =85&path[]=pdf>. Acesso em: 24 de nov. 2014. 

BONOTTO, Martha E. K. Kling (Coord.). Glossário da área de organização e tratamento 
da informação UFRGS. Disponível em:< http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-
comgrads/glossario-de-ciencia-da-informacao>. Acesso em fev. 2015. 

http://circulobrasileirodesociologia.blogspot.com.br/2011/05/campeao-de-downloads-laurence-bardin.html
http://circulobrasileirodesociologia.blogspot.com.br/2011/05/campeao-de-downloads-laurence-bardin.html
http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-comgrads/glossario-de-ciencia-da-informacao
http://www.ufrgs.br/fabico/documentos-comgrads/glossario-de-ciencia-da-informacao


90 

 

 

BRAGA, G. M. Bibliomatna: apontamentos de aula do Mestrado em Ciência da Informação 
IBICT/UFRJ. Rio de Janeiro, IBICT/DEP., 1983. 

BROADUS, R.N. Toward a Definition of “Bibliometrics”. Scientometrics, v. 12, n. 6, p. 373-
379, 1987. 

CAMARGO, Murilo F.; ZANETTI, Lúcia S.; CELERE, Neuza T. M. Aplicação da bibliometria 
no acervo da produção científica da EESC: análise das estatísticas de consulta. In: 
SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 16., 2010, São Conrado, 
Rio de Janeiro. Anais... São Conrado, Rio de Janeiro: SNBU, 2010. Disponível 
em:<http://www.sibi.ufrj.br/snbu2010/pdfs/posters//final_215.pdf>. Acesso em: 16 abr. 15 

CAMPOS, Astério T. A indexação. R. Esc. Bibliotecon. de Brasília, Brasília, v. 15, n. 1, p. 
69-72, jan./jun. 1987. 

CARDOSO FILHO, J. C.; SANTOS, M. M. Principais aplicações na Ciência da 
Informação. In: ALVARES, L. (Org.). Organização da informação e do conhecimento: 
conceitos, subsídios interdisciplinares e aplicações. São Paulo: B4 Editores, 2012. 148 p.  

CESARINO, Maria Augusta N., PINTO, Maria Cristina F. Análise de assunto. R. Esc. 
Bibliotecon. de Brasília, Brasília, v. 8, n. 1, p. 32-43, jan./jun. 1980. 

COHEN, Diana Micheline; SMIT, Johanna W. O consumidor da informação 
documentária: o usuário de sistemas documentários visto sob a lente da análise 
documentária. 1995. 145f Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação e 
Documentação) - Universidade de São Paulo. 

CUNHA, Isabel Maria R. Ferin. Análise documentária. In: SMITT, Johanna W. (Coord.). 
Análise documentária: a análise da síntese. 2.ed. Brasília: IBICT, 1987.  

CUNHA, Isabel Maria R. Ferin (Org.). Análise documentária: considerações 
teóricas e experimentações. São Paulo, FEBAB, 1989. 

______; KOBASHI, Nair Yumiko. Análise Documentária e Inteligência Artificial. 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, V.24, n. 1/4, 
p. 38-62, 1991.  

DIAS, Eduardo W. Contexto digital e tratamento da informação. DataGrama Zero-Revista 
de Ciência da Informação. v.2, n.5 2001. p.1-9. 

______. Análise de assunto: percepção do usuário quanto ao conteúdo de documentos. 
Perspect. ciênc. inf., Belo Horizonte, v.9 n.2, p. 146-157, jul./dez. 2004. Disponível em:< 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/356/165 >. Acesso em: abr. 
2015. 

______; NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: teoria e prática. Brasília: 
Thesaurus, 2007. P.116 (Estudos Avançados em Ciência da Informação, 3). 

______; ______; MOURA, M. A. O usuário-pesquisador e a análise de assunto. Perspect. 
ciênc. inf., Belo Horizonte, v.6, n.2, p. 205-221, jul./dez. 2001. Disponível em:  
<http://www.eci.ufmg.br/pcionline/viewarticle.php?id=362&layout=abstract>. Acesso em: 05 
ago. 2014. 

FERNEDA, E. Recuperação de Informação: análise sobre a contribuição da Ciência da 
Computação para a Ciência de Informação. 2003. 137 f. Tese (Doutorado em Ciência da 



91 

 

 

Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2003. 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A leitura documentária do indexador: aspectos 
cognitivos e linguísticos influentes na formação do leitor profissional. 2003. Tese (Livre-
Docência) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 
2003a.  

______. 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 – ISSN: 1678-765X. 

______. A representação documentária no processo de indexação com o modelo de Leitura 
documentária para textos científicos e livros: uma abordagem cognitiva com protocolo 
verbal. PontodeAcesso, Salvador, V.7, n.1, p. 42-66, abr. 2013. 

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antônio. Elementos de linguística en sistemas de información y 
documentación. Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), n.7, julio 
1998. Disponível em:<http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/66ant.htm>. Acesso em: 08 
abr. 2015. 

GOMES, Thulio Pereira Dias; GUEDES, Vânia Lisboa da Silveira; SANTOS, Maria José 
Veloso da Costa dos. Interferências dos contextos de produção e de uso na análise 
documentária de charge. In: INFORMAÇÃO E/OU CONHECIMENTO: DUAS FACES DE 
JANO. Congresso ISKO Espanha e Portugal, 1, 2013 / Congresso ISKO Espanha, 11, 2013. 
Porto. Anais... Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Atas, 2013. Disponível em: < 
http://documents.pageflip-flap.com/sdHpxeIY9SeTTloPf3#.UzVwjahdWt8=&p=21&z=0>. 
Acesso em: 28 de mar. 2014.  

GUEDES, Vânia L. S.; BORSCHIVE, Suzana. Bibliometria: uma ferramenta estatística para 
a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e 
de avaliação científica e tecnológica. In: Proceedings CINFORM – VI Encontro Nacional de 
Ciência da Informação. Salvador – Bahia, 2005. Disponível em: 
<http://www.feg.unesp.br/~fmarins/seminarios/Material%20de%20Leitura/Bibliometria/Artigo
%20Bibliometria%20-%20Ferramenta%20estat%EDstica%20VaniaLSGuedes.pdf>. Acesso 
em: 20 out. 2014. 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. A análise documentária no âmbito do tratamento 
da informação: elementos históricos conceituais. In: RODRIGUES, Georgete Medleg; 
LOPES, Ilza Leite. (Org.). Organização e representação do conhecimento na perspectiva da 
Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus, 2003, v. 2, p.100-117. Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/60189087/Análise-documentária-no-ambito-do-tratamento-da-
informacao. Acesso em: 28 de mar de 2014. 

______. A dimensão teórica do tratamento temático da informação e suas interlocuções com 
o universo científico da International Society for Knowledge Organization (ISKO). Revista 
Ibero-americana de Ciência da Informação (RICI), v.1 n.1, p.77-99, jan./jun. 2008. 

______. Abordagens teóricas de tratamento temático da informação: catalogação de 
assunto, indexação e análise documental. Ibersid: [s.l.], 2009. 105-117. ISSN 1888-0967. 

______; NASCIMENTO, Lucia Maria Barbosa do. A organização da informação jurídico-
digital e os avanços teóricos da diplomática: uma reflexão acerca da eficácia probatória do 
documento. Inf.Inf., Londrina, v. 12, n. 2, jul./dez. 2007. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/66ant.htm
http://ocs.letras.up.pt/index.php/ISKO/ISKO/index
http://documents.pageflip-flap.com/sdHpxeIY9SeTTloPf3#.UzVwjahdWt8=&p=21&z=0
http://pt.scribd.com/doc/60189087/Análise-documentaria-no-ambito-do-tratamento-da-informacao
http://pt.scribd.com/doc/60189087/Análise-documentaria-no-ambito-do-tratamento-da-informacao


92 

 

 

______; SALES, Rodrigo de. Análise documental: concepções do universo acadêmico 
brasileiro em Ciência da Informação. DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação. 
v.11, n.1, fev. 2010. Disponível em:< http://www.dgz.org.br/fev10/Art_02.htm>. Acesso em: 
28 de ago de 2014. 

______; FERREIRA, Gustavo M.; FREITAS, Maria Fernanda M. Correntes teóricas do 
tratamento temático da informação: uma análise de domínio da presença da catalogação 
de assunto e da indexação nos congressos de ISKO-España. 20 Años del Capítulo Español 
de ISKO. Actas del X Congreso ISKO Capítulo Español (Ferrol, 2011). Universidade da 
Coruña (España), 2012. p. 181-194. Disponível em: http://www.iskoiberico.org/wp-
content/uploads/2014/09/181-194_Guimaraes.pdf. Acesso em: 17 abr. 2015. 

KOBASHI, Nair Yumiko. Análise documentária: considerações sobre um modelo lógico-
semântico. In: CUNHA, I.M.R.F. Análise documentária: considerações teóricas e 
experimentações. São Paulo, FEBAB, 1989. p. 45-57. 

______. A elaboração de informações documentárias: em busca de uma metodologia. 
Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – ECA/USP. São Paulo, 1994. 195 p.  

______; SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos. Arqueologia do trabalho imaterial: 
uma aplicação bibliométrica à análise de dissertações e teses. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 7., 2008, Marília. Anais... Marília: 
FFC/UNESP, 2008. p. 106-115 

LANCASTER, F. W. Indexação e Resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet de 
Lemos/Livros, 1997. 

______. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. 

LANGRIDGE, Derek. Classificação: abordagem para estudantes de Biblioteconomia. Rio 
de Janeiro: Interciência, 1977. 120p. 

LARA. Marilda Lopes Gines de. Algumas contribuições da semiologia e da semiótica para a 
análise das linguagens documentárias. Ci. Inf., Brasília, v.22, n.3, p.223-226, set/dez. 
1993a. 

______. A representação documentária: em jogo a significação. São Paulo, 1993b. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo. 

______. O unicórnio (o Rinoceronte, o Ornitorrinco...), a Análise documentária e a 
Linguagem Documentária. DataGramaZero – Rev. de Ciência da Informação, v.2, n. 6, 
2001. Disponível em < http://datagramazero.org.br/dez01/Art_03.htm> Acessado em 13 abr. 
2015. 

______. Linguagem documentária e Terminologia. Transinformação, Campinas, 16(3):231-
240, setembro/dezembro, 2004. Disponível em:< http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/710>. Acesso em: 07 abr. 2015.  

______;  TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira. Uma experiência na interface 
Linguística Documentária e Terminologia. DataGramaZero - Revista de Ciência da 
Informação, v.8,  n.5, out. 2007. Disponível em:< http://www.dgz.org.br/out07/Art_01.htm. 
Acesso em: 06 abr. de 2015.  

http://www.iskoiberico.org/wp-content/uploads/2014/09/181-194_Guimaraes.pdf
http://www.iskoiberico.org/wp-content/uploads/2014/09/181-194_Guimaraes.pdf
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/710
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/710
http://www.dgz.org.br/out07/Art_01.htm


93 

 

 

______. Conceitos de organização e representação do conhecimento na ótica das reflexões 
do Grupo Tema. Inf. Inf., Londrina, v. 16. n. 3. p. 92 – 121, jan./ jun. 2011. Disponível em:< 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/10391/9285>. Acesso em: 08 
abr. 2015. 

LIMA, Regina Célia Montenegro. ESTUDO BIBLIOMÉTRICO: ANÁLISE DE CITAÇÕES NO 
PERIÓDICO "SCIENTOMETRICS". Ci. Inf., 13(1): 57-66, jan./jun. 1984. 

LOPES, Elaine Cristina; VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Processos de gestão da 
informação: tratamento, recuperação e uso da Informação no mercado de capitais. 
Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 3, n. 1, p. 157-174, jan./jun. 
2013. Disponível em:<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc>. Acesso em 24 jan. 2015. 

MACIAS-CHAPULA, Cesar A. A. O papel da informetria e da bibliometria e sua perspectiva 
nacional e internacional. Ci. Inf., Brasília, v. 27, n.2, maio/ago., 1998. p. 134-140. 

MONTEIRO, Silvana Drumond. A forma eletrônica do hipertexto. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 1, 
p. 25-39, jan./abr. 2000. 

NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: Concepções. R. Esc. Bibliotecon.  
de Brasília, v. 20, n. 2, p. 215-226, jul./dez. 1996. 

______. Fatores interferentes no processo de análise de assunto: estudo de caso de 
indexadores. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – ECI/UFMG. Belo 
Horizonte.   

______. Curso de indexação: princípios e técnicas de indexação, com vistas à recuperação 
da informação. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2004. 

NORONHA, Daisy Pires. Análise das citações das dissertações de mestrado e teses de 
doutorado em saúde pública (1990-1994): estudo exploratório. Ci. Inf., Brasília, v. 27, n. 1, 
p. 66-75, jan./abr. 1998. 

ORTEGA, Cristina Dotta. Informática documentária: estado da arte. São Paulo, 2002. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo. 

PINHO, Fábio Assis. Aspectos éticos em representação do conhecimento: em busca do 
diálogo entre Antonio García Gutiérrez, Michèle Hudon e Clare Beghtol. 2006. 123 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Estadual Paulista. 
Faculdade de Filosofia e Ciências. Disponível em: 
<http://www.enancib.ppgci.ufba.br/premio/UNESP_Pinho.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2014. 

PINTO, Lourival Pereira. A recepção da informação: apresentação ou representação? 
DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação, v.11, n.5, out. 2010. Disponível em:< 
http://www.dgz.org.br/out10/Art_02.htm>. Acesso em: 01 ago. 2014. 

PINTO, Maria Cristina Mello Ferreira. Análise e representação de assuntos em sistemas de 
recuperação da informação: linguagens de indexação. R. Esc. Bibliotecon. UFMG, Belo 
Horizonte, v.14, n.2, Set. 1985. p. 169-186. 

PRITCHARD, A. "Statistical Bibliography or Bibliometrics?". Journal of Documentation, v. 
25, n. 4, p. 348-349, Dec. 1969. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/10391/9285
http://www.enancib.ppgci.ufba.br/premio/UNESP_Pinho.pdf
http://www.dgz.org.br/out10/Art_02.htm


94 

 

 

ROMANCINI, Richard. O que é uma citação? A análise de citações na ciência. Intexto, 
Porto Alegre: UFRGS, v. 2, n. 23, p. 20-35, julho/dezembro 2010. Disponível 
em:<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/15885-63640-1-PB%20(1).pdf>. Acesso em 02 ago de 
2015.  

ROSTAING, H. La bibliométrie et ses techniques. Tolouse: Ed. Sciences de la Société, 
1996. 131p. 

SAMPIERI, Roberto Hernández, COLLADO, Carlos Hernández, LUCIO, Pilar Baptista. 
Metodologia de pesquisa. 3. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 

SÁNCHEZ DÍAZ, M.; VEGA VALDÉS, J. (2003). Algunos aspectos teórico-conceptuales 
sobre el análisis documental y el análisis de información. Ciências de la Información, 34 
(2): 49-60. 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa cientifica. 
9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. 

SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos. Produção científica: por que medir? O que medir? 
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 1, n. 1, p. 22-
38, jul./dez. 2003.  

SARACEVIC, Tefko. Ciência da informação: origem, evolução e relações. Perspec. Ci. Inf., 
Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996.  

______. Information science. In: Marcia J. Bates and Mary Niles Maack(Eds.) 
Encyclopedia of Library and Information Science. New York: Taylor & Francis. 2009. p.2570-
2586. 

SILVA, Maria dos Remédios da; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. A prática de indexação: 
análise da evolução de tendências teóricas e metodológicas. Transinformação, Campinas, 
16(2), 133-161, maio/ago., 2004. 

SILVEIRA, Murilo Artur Araújo da; BAZI, Rogério Eduardo Rodrigues. As referências nos 
estudos de citação: algumas questões para discussão. DataGramaZero - Revista de 
Ciência da Informação - v.10  n.4  ago 2009.    

SMITT, Johanna W. (Coord.). Análise documentária: a análise da síntese. 2. ed. Brasília: 
IBICT, 1987.  

SPINAK, Ernesto. Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e 
informetría. Montevideo, 1996. 245 p. 

SOUSA, Dulce Elizabeth Lima de; BANDEIRA, Pablo Matias; SILVA, Márcio Bezerra da. A 
representação temática em documentos arquivísticos: o caso da indexação documental 
pelos alunos da arquivologia da UFPB. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 3, n. 2, p. 
124-141, jul./dez. 2012. Disponível em:< http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/48657>. 
Acesso em: 23 abr. 2015. 

SOUZA, Edivanio Duarte de; OLIVEIRA, Dalgiza. A análise documentária no grupo Temma: 
dos indícios às evidências da formação de unidades discursivas. Ci. Inf.,  Brasília,  v. 36, n. 
2, ago.  2007.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652007000200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  06  Fev.  2014.   

../Downloads/15885-63640-1-PB%20(1).pdf
http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/48657


95 

 

 

TONELLO, Izângela M. S.; LUNARDELLI, Rosane S. Alvares; ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo 
Francisco de. Palavras-chave: possibilidades de mediação da informação. PontodeAcesso, 
Salvador, V.6, n.2, p. 21-34, ago. 2012. 

UNISIST. Princípios de indexação. R. Esc. Bibliotecon. da UFMG, Belo Horizonte, v.10, 
n.1, p.83-94, mar. 1981. 

VANTI, Nadia Aurora Peres. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos 
mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ci. 
Inf., Brasília, v. 31, n.2, maio/ago., 2002. p. 152-162. 

VANZ, Samile Andréa de Souza; CAREGNATO, Sônia Elisa. Estudos de citação: uma 
ferramenta para entender a comunicação cientifica. Em Questão. Porto Alegre, v.9, n.2, 
p.295-307, jul. /dez. 2003. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/75 >. 
Acesso em: 20 mar. 2014. 

VIEIRA, Beatriz Aparecida da Silva. A análise de assunto na indexação de documentos 
da Biblioteca. Formiga: UNIFOR, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
Biblioteconomia). 

VOGEL, Michely Jabala Mamede. A influência da Jean-Claude Gardin e a linha francesa na 
evolução do conceito de linguagem documentária. Perspect. ciênc. inf. [online]. 2009, 
vol.14, n. spe, pp. 80-92. ISSN 1413-9936. 



96 

 

 

APÊNDICE A - Lista de definições de Análise de Assunto e de Análise 
Documentária.5  
 

Este tópico compreende a exposição de definições textuais encontradas na literatura 

sobre os termos análise de assunto (AA) e análise documentária (AD). As definições são 

apresentadas por enunciados básicos, autoria, data de publicação e página, de onde as 

citações foram extraídas. 

 
Sobre Análise de assunto foram selecionadas as seguintes definições:  

 
1. [...] consiste em reduzir milhares de palavras a uma frase bem precisa sobre o 
conteúdo de assunto de um livro. (LANGRIDGE, 1977, p.106). 
2. [...] “operação base para todo o procedimento de recuperação de informações” 
(CESARINO & PINTO, 1980, p. 32). 
3. “O estabelecimento dos conceitos tratados num documento”. (UNISIST, 1981, p.84). 
4. “Processo mental de determinação do conteúdo informativo de documentos”. 
(PINTO, 1985, p.170). 
5. [...] “o conhecimento do conteúdo dos documentos e a determinação das suas 
características significantes”. (LANGRIDGE, 1989 apud NAVES, 1996, p.217). 
6. “Analysis of information’ here means deriving from a document a set of words that 
serves as a condensed representation of it. This representation may be used to identify the 
document, to provide access points m literature search or indicate its content, or as a 
substitute for the document”. (VICKERY, 1968 apud CHU, O’BRIEN, 1993, p. 439) 
7. “fase inicial do processo de indexação”. (CHU, O’BRIEN, 1993 apud FUJITA, 2003, 
p.68) 
8. “Processo de extrair conceitos que traduzam a essência de um documento” (NAVES, 
1996, p.216). 
9. “é um processo que permeia todo o trabalho de recuperação da informação. Esta 
análise é feita ao indexar um documento e estabelecer os conceitos que devem ser 
indexados”. (Van DER LANN, 2000, p. [1]). 
10. [...] “primeira etapa da indexação de assuntos”. (NAVES, 2001, p.189). 
11. [...] um o processo, por meio do qual o “classificador, indexador ou catalogador 
identifica e determina de que assuntos tratam um documento e quais desses assuntos 
devem ser representados nos produtos, com responsabilidade do profissional” (DIAS; 
NAVES; MOURA, 2001, p. 206).  
12. “é uma das tarefas mais complexas em um sistema de recuperação da informação e 
começa com o próprio conceito do que seja o assunto de um documento”. (DIAS, NAVES e 
MOURA, 2001, p. 207). 
13. [...] “a etapa mais importante do trabalho do indexador. Tem como objetivo identificar 
e selecionar os conceitos que representam a essência de um documento”. (FUJITA, 2003, p. 
67). 
14. “é a etapa do tratamento temático da informação em que um determinado 
documento1, a ser incorporado à coleção de um sistema de informação ou de recuperação 
da informação, é analisado para determinar de qual ou quais assuntos trata e, também, se 
for o caso, quais desses assuntos deverão ser representados no simulacro (registro 
catalográfico, metadados, etc) que certamente será criado para o documento no sistema”. 
(DIAS, 2004, p. 147). 
15.  “[...] preparação de uma representação do conteúdo temático dos documentos.” 
(LANCASTER, 2004, p. 6). 

                                                           
5
 Definições levantadas para o artigo referente ao estudo dos termos ‘análise de assunto’ e ‘análise 

documentária’. 
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16. “é o processo de ler um documento para extrair conceitos que traduzam a essência 
de seu conteúdo”. (DIAS e NAVES, 2007, p.9). 
17. é a etapa em que um documento é analisado para determinar de qual ou de quais 
assuntos trata. (DUARTE, 2007, n.p.). 
18. “processo que determina de que trata um documento, isto é, qual seu assunto”. 
(BORGES, 2010, p.21). 
19. [...] etapa da análise documentária. Processo de identificação do conteúdo intelectual 
de uma obra. Operação base que permeia o processo de representação/recuperação da 
informação. Consiste na compreensão e interpretação do conteúdo informativo, com a 
finalidade de extração de conceitos. OD: Análise Temática, Análise Conceitual. Segundo o 
Glossário produzido pelos professores da Área de Organização e Tratamento da 
Informação, do Curso de Biblioteconomia da UFRGS. (BONOTTO, M. (coord.), [s.d.]). 
20. “se refere à etapa de apreciação do conteúdo informacional de um documento com 
propósito de representação em sistemas de informação”. (MOURA, 2011, p.633). 
21. “A análise de assunto é uma das etapas do processo de indexação, essencial para a 
identificação de conceitos potencialmente relevantes para a clientela e os objetivos da 
instituição”. (VIEIRA, 2012, p.16). 
22. “processo interpretativo gerador de novos signos a partir de signos iniciais, que 
também podem ser descritos como o conteúdo documental”. (MAI, 1997b, p.64 apud 
REDIGOLO e ALMEIDA, 2012). 
23. [...] operação de tratamento de conteúdo documentário. (FUJITA, 2013, p.52) 

 

 
De acordo com a literatura, a Análise documentária é definida como: 

 
1. “uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 
documento, sob forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua 
consulta e referenciação”. (BARDIN, 1977, p.45 apud CHAUMIER, 1974). 
2. “uma operação de reconhecimento das unidades lexicais que representam as noções 
importantes de um documento”. (COYAUD, 1966, p.18 apud LARA, 2011, p.97). 
3. “uma operação de extração de significados de textos que, por sua vez, são 
designados por símbolos que não necessariamente os encontrados nos textos de origem” 
(GARDIN, 1973 apud Lara, 2011, p.97). 
4. “Toda operação ou grupo de operações que buscam a representação de um 
documento sob uma forma distinta da original, seja por tradução, resumo ou indexação, de 
modo a facilitar a recuperação por especialistas interessadas” (Gardin et al, 1981, p.29 apud 
Guimarães 2003, p. 101). 
5. “Abordagem do documento para dele extrair o “assunto”, o “conteúdo”, sob forma de 
conceitos, que serão traduzidos em termos de linguagem documentária para posterior 
recuperação”. (CASSIM, 1982, p. 64). 
6. “a representação por meio de termos e de processos sintáticos convencionais de um 
certo conteúdo dos documentos (artigos, publicações) científicos com fim de classificação, 
de pesquisa, de informação” (DICIONÁRIO DE LINGUISTICA, 1973, p.203 apud CUNHA, 
1989, p.17). 
7. “Conjunto de procedimentos utilizados para exprimir o conteúdo dos documentos 
científicos sob formas destinadas a facilitar a sua localização ou consulta” (GARDIN, 1987 
apud KOBASHI, 1994, p.15). 
8. “conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o conteúdo de 
documentos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação de informação”. (CUNHA, 
1987, p.38). 
9. “consiste na realização de dois procedimentos básicos: a) análise do conteúdo de 
textos, tendo como objetivos a identificação de conteúdos significativos dos documentos; b) 
prestação dos conteúdos significativos dos documentos, através da condensação em 
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linguagem natural (resumo) ou da representação através de uma linguagem artificial 
(indexação)”. (AMARO, 1988, p.125). 
10. [...] conjunto de teorias e procedimentos que vão da análise de textos à sua 
representação. [...] quer com base em instrumentos e regras (de indexação, tesauros, 
controle de vocabulários, etc.) quer de forma empírica, sem uma sistematização rigorosa. 
Ambos os procedimentos, porém, acham-se intrinsecamente ligados a rotinas de “bom 
senso”. (CUNHA e KOBASHI, 1991, p.42). 
11. “Conjunto de operações necessárias para a extração da informação contida nas 
fontes primárias de modo a prepara-la para sua posterior recuperação e utilização” (RUIZ 
PEREZ, 1992, 51 apud GUIMARÃES 2003, p. 101). 
12. “Técnica documental que permite, mediante uma operação intelectual objetiva, a 
identificação e transformação dos documentos em produtos que facilitem a consulta aos 
originais, em áreas de controle documental, e com o objetivo último de servir a comunidade 
cientifica” (GUTIERREZ apud GUIMARÃES 2003, p. 101). 
13. “Operação ou conjunto de operações visando a representar o conteúdo de um 
documento sob uma forma distinta de seu estado original, com o fim de facilitar a consulta 
ou a posterior localização” (CHAUMIER, 1993, p.17 apud GUIMARÃES, 2003, p. 101). 
14. “é uma disciplina de natureza teórica e prática que integra o domínio conhecido por 
Biblioteconomia e Documentação, mais modernamente denominado Ciência da Informação” 
(KOBASHI, 1994, p. 15).  
15. “Processo duplo de identificação e representação do texto/documento” (PINTO & 
GALVEZ, 1996, p.31 apud GUIMARÃES 2003, p. 101). 
16. [...] “operacionalmente um tratamento documentário de conteúdo com a finalidade de 
elaborar representações condensadas do que está contido em textos”. (FUJITA, NARDI, 
SANTOS, 1998, p.21). 
17. “um conjunto de procedimentos metodológicos aplicáveis ao conteúdo informacional 
de documentos, tendo em vista a recuperação da informação. Seu objetivo principal, ao 
analisar textos, é tratá-los através da condensação e representação para fins de 
recuperação”. (MEDEIROS, 1999, p. [1]). 
18. “um processo da área de Biblioteconomia, que visa a transformar o conhecimento 
representado nos livros, periódicos etc. em representação da informação, elaborando 
bancos de dados e transformando todo o conhecimento em memória da ciência (e da 
humanidade), dando assim à ciência, em especial, e ao conhecimento, em geral, o status de 
referência. (MONTEIRO, 2000, p.25-26) 
19. [...] disciplina que norteia os procedimentos de análise e a síntese de 
textos/documentos com vistas à representação via linguagens formalizadas. (ALCAIDE et 
al., 2001, p.24). 
20. “uma metodologia específica no interior da Documentação, que trata da análise, 
síntese e recuperação da informação, com o objetivo de recuperá-la e disseminá-la” 
(CINTRA et al., 2002, p.34). 
21. “operação essencial para o tratamento documentário, pois, possuir documentos, não 
implica em ter informação e, para tanto, é necessário um procedimento idôneo”. Conforme a 
autora trata-se de uma “operação que consiste em selecionar as ideias informativamente 
relevantes de um documento a fim de expressar seu conteúdo sem ambiguidades para 
recuperar a informação nele contida”. (ORTEGA, 2002, p. 110). 
22. “[...] um conjunto de procedimentos de natureza analítico-sintética, envolvendo os 
processos de análise do conteúdo dos documentos e sua síntese, por meio da condensação 
ou da representação de linguagens documentárias, com o objetivo de garantir uma 
recuperação rápida e precisa pelo usuário ou cliente”. (GUIMARÃES, 2003, p.103). 
23.  “um conjunto de procedimentos que resulta na representação da informação”. 
(LIMA, 2003, p.[10]). 
24. [...] “um macro universo no qual a indexação está inserida”. (SILVA, FUJITA, 2004, p. 
136). 
25. [...] “área teórica e metodológica com o objetivo de tratamento temático de 
documento que abrange as atividades de Indexação, Classificação e elaboração de 
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resumos, considerando as diferentes finalidades de recuperação da informação”. (SILVA, 
FUJITA, 2004, p. 138). 
26. “um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o conteúdo de 
documentos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação da informação”. (DIAS e 
NAVES, 2007, p.6). 
27. “[...] processo intermediário entre a produção e a recuperação da informação 
registrada”. (GUIMARAES e NASCIMENTO, 2007, p.[11]). 
28. [...] conjunto de procedimentos que envolve os processos de análise, síntese e 
representação, cujo objeto são os conteúdos documentais, os quais, devidamente 
organizados, geram produtos como catálogos, notações classificatórias, índices e resumos. 
(GUIMARAES e SALES, 2010, n.p.). 
29. [...] é a prática que antecede a tradução de conceitos extraídos do documento em 
uma terminologia controlada para fins de indexação, tendo como objetivo a identificação e a 
seleção de conceitos por meio da leitura documental. (CAVALCANTI e CARVALHO, 2011, 
p.137). 
30. “operações semânticas que transformam um texto original em uma ou várias 
palavras-chave, ou ainda, paráfrases, visando facilitar a representação de conteúdos‟ e a 
recuperação da informação”. (LARA, 2011, p.97). 
31. “Conjunto de atividades em busca da melhor representação do conteúdo 
informacional dos documentos, denominado análise documentária”. (TONELLO, 
LUNARDELLI, ALMEIDA JUNIOR, 2012, p.26). 
32. “um conjunto de procedimentos que visam à análise e tratamento de conteúdos 
informacionais, a fim de obter eficácia no processo de recuperação e uso da informação por 
parte do usuário”. (LOPES, VALETIM, 2013, p.163). 
33. “um Processo de interpretação de textos que implica compreender, selecionar e 
hierarquizar informações, com a finalidade de extração de conceitos (desestruturação). É 
constituído por etapas de análise e síntese, que resultam em representações condensadas 
(estruturação: resumos e índices) tendo em vista a recuperação de/acesso a informações. 
Segundo o Glossário produzido pelos professores da Área de Organização e Tratamento da 
Informação, do Curso de Biblioteconomia da UFRGS. (BONOTTO, M. (coord.), [s.d.]) 
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APÊNDICE B - Lista dos trabalhos encontrados nas fontes de pesquisa6 
 
 

1."O Falcão Maltês": a lógica em análise documentária. Revista de Biblioteconomia de 
Brasília v. 17, n. 1, jan./jun. 1989. CUNHA, Isabel Maria Ribeiro Ferin.  

 
2.A análise documentária no grupo Temma: dos indícios às evidências da formação de 

unidades discursivas. Ciência da Informação v. 36, n. 2, maio/ago. 2007. SOUZA, 
Edivanio Duarte de; OLIVEIRA, Dalgiza Andrade.  

 
3.A contribuição da terminologia na construção de linguagens documentárias como os 

tesauros. BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação v. 25, 
n. 1, jan./jun. 2011. VARGAS, Dóris Fraga; LANN, Regina Helena van der. 

 
4.A dimensão teórica do tratamento temático da informação e suas interlocuções com o 

universo científico da International Society for Knowledge Organization (ISKO) . 
Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação v. 1, n. 1, 2008. GUIMARÃES, 
José Augusto Chaves.  

 
5.A Estética da recepção e as práticas de leitura do bibliotecário-indexador. Perspectivas 

em Ciência da Informação v. 12, n. 1, jan./abr. 2007. SILVEIRA, Fabrício José 
Nascimento da; MOURA, Maria Aparecida. 

 
6.A informação documentária: codificação e decodificação. Transinformação v. 19, n. 2, 

maio/ago. 2007. LIMA, Vânia Mara Alves. 
 
7.A informação na música impressa: elementos para análise documental e 

representação de conteúdos . Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da 
Informação v. 8, n. 2, jan./jun. 2011. Cavalcanti, Hugo Carlos; CARVALHO, Maria 
Auxiliadora de.  

 
8.A leitura em análise documentária. Transinformação v. 10, n. 3, set./dez. 1998   

(TEMAS)   FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; NARDI, Maria Izabel Aspeti; SANTOS, 
Silvana A. Silva dos.  

 
9.A linguística e a ciência da informação: estudos de uma interseção. Ciência da 

Informação v. 29, n. 3, set./dez. 2000.  
MENDONÇA, Ercilia Severina. 

 
10.A prática de indexação: análise da evolução de tendências teóricas e metodológicas. 

Transinformação v. 16, n. 2, maio/ago. 2004.  
SILVA, Maria dos Remédios da; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. 

 
11.A relação da Análise Documentária com a Terminologia . BIBLOS - Revista do 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação v. 12, 2000.  NUNES, Claudio Omar 
Iahnke.  

 
12.A representação da imagem. Informare: Cadernos do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação v. 2, n. 2, jul./dez. 1996. 
SMIT, Johanna W.  

                                                           
6
 Lista dos 108 trabalhos encontrados nas fontes de pesquisa (BRAPCI, PERI, ENANCIB 2013, ISKO-

BRASIL 2013). Seguem as referencias abaixo, tal como foram encontradas nas fontes. 
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13.A representação descritiva e temática dos estoques informacionais da BPSC: relato 
de experiência. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina v. 16, n. 1, jan./jun. 
2011. PEREIRA, Ana Maria; LAURINDO, Danielle Bianchi Rachadel; SANTIAGO, 
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http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=ENCONTRO%20NACIONAL%20DE%20PESQUISA%20EM%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=ENCONTRO%20NACIONAL%20DE%20PESQUISA%20EM%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=ENCONTRO%20NACIONAL%20DE%20PESQUISA%20EM%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=ENCONTRO%20NACIONAL%20DE%20PESQUISA%20EM%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SOUZA,%20Joice%20Cleide%20Cardoso%20Ennes%20de/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SOUZA,%20Rosali%20Fernandez%20de/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Informa%C3%A7%C3%A3o%20&%20sociedade:%20estudos/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SEMINARIO%20NACIONAL%20DE%20BIBLIOTECAS%20UNIVERSITARIS
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SEMINARIO%20NACIONAL%20DE%20BIBLIOTECAS%20UNIVERSITARIS
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=MEDEIROS,%20R./%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=NASCIMENTO,%20M.%20S./%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Revista%20Digital%20de%20Biblioteconomia%20e%20Ciencia%20da%20Informacao/(30)
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=FERREIRA,%20Marilucy%20da%20Silva%20/(10)
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Cadernos%20da%20Faculdade%20de%20Filosofia%20e%20Ciencias/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=GUIMARAES,%20Jose%20Augusto%20Chaves/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Perspectivas%20em%20Ciencia%20da%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=LARA,%20Marilda%20Lopes%20Ginez%20de/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Informacao%20&%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=GUIMARAES,%20Jose%20Augusto%20Chaves/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=NASCIMENTO,%20Lucia%20Maria%20Barbosa%20do/%2810%29
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87. Organização do conhecimento: teorias semânticas como base para estudo e 

representação de conceitos. Informação & Informação, Londrina, v. 16, n. esp., p. 25-

51, jan./ jun. 2011. CAFE, Ligia, BRÄSCHER, Marisa . 

 

88. Perspectivas para o estudo da área de representação da informação. Ciência da 
Informação, Brasília, v. 25, n. 2, p. 224-227, maio/ago. 1996. CAMPOS, Maria Luiza 
Almeida. 

 
89. Princípios de analise documentária de documentos iconográficos. . SIMPOSIO 

CIENTIFICO DO CAMPUS DE MARILIA, 1.,1995, Marilia. Resumos. Marilia: UNESP, 

1995. 131p. p 15. SMIT, Johanna. 

 

90. Recepção da informação: apresentação ou representação?.DataGramaZero: Revista 

de Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v. 11, n. 5out. 2010. PINTO, Lourival 

Pereira. 

 

91. Representação e economia da informação. . Ciência da Informação, Brasília, v.30, 

n.1, p.61-70, jan./abr. 2001. MARCONDES, Carlos Henrique. 

 

92. Representação indexal na Web: estudo do sintagma "Historia da Paraíba" nos sites 

Alta Vista e Google. . Informação & sociedade: estudos, Joao Pessoa, v. 15, n. 2, p. 

181-212, jul./dez. 2005. FERNANDES, Joliza Chagas, BENTES PINTO, Virginia, 

AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier de. 

 

93. Resumos documentários: uma proposta metodológica. Revista de Biblioteconomia 

de Brasília, Brasília, D.F., v. 21, n. 2, p. 201-210, jul./dez. 1997. KOBASHI, Nair 

Yumiko. 

 

94. Sistema de ficha catalografica: atendimento on-line e a experiência da biblioteca da 

UNESP-campus Rio Claro. . CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 

DOCUMENTACAO E CIENCIA DA INFORMACAO, 24., 2011, Maceio. Anais... 

Maceio : Febab, 2011. PUERTA, Adriana Aparecida et al. 

 

95. Teoria da Ação Comunicativa e a Representação da Informação. INFORMARE - 

Cad.Prog.Pos-grad.Cienc.Inf., Rio de Janeiro, v.2 , n.2, p.73-79, jul./dez. 1996. 

NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. INATIVO 

 

96. Tratamento informacional de imagens artistico-pictoricas no contexto da Ciência da 

Informação. . DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, Rio de Janeiro, 

v.9, n.2abr. 2008. MAIMONE, Giovana Deliberali, TALAMO, Maria de Fátima 

Gonçalves Moreira. 

 

97. Vocabulário USP: um instrumento para integração dos processos de representação e 

recuperação da informação em bibliotecas universitárias. SEMINARIO NACIONAL 

DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais. Fortaleza: ABC, 

1998. p.389-398 v. 3 pt. 3. LIMA, Vânia Mara Alves de, CAMARGO, Cibele Araujo, 

AGOSTINHO, Emily A. Labaki, et al.. (Publicado em disquete). 

http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Informa%C3%A7%C3%A3o%20&%20Informa%C3%A7%C3%A3o/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=CAFE,%20Ligia/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=BR%C3%84SCHER,%20Marisa%20/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Ciencia%20da%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Ciencia%20da%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SIMPOSIO%20%20CIENTIFICO%20DO%20CAMPUS%20DE%20MARILIA
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SIMPOSIO%20%20CIENTIFICO%20DO%20CAMPUS%20DE%20MARILIA
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SMIT,%20Johanna/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=DataGramaZero:%20Revista%20de%20Ciencia%20da%20Informacao/(30)
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=DataGramaZero:%20Revista%20de%20Ciencia%20da%20Informacao/(30)
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Ciencia%20da%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Informa%C3%A7%C3%A3o%20&%20sociedade:%20estudos/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Revista%20de%20Biblioteconomia%20de%20Brasilia/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=Revista%20de%20Biblioteconomia%20de%20Brasilia/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=CONGRESSO%20BRASILEIRO%20DE%20BIBLIOTECONOMIA,%20DOCUMENTACAO%20E%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=CONGRESSO%20BRASILEIRO%20DE%20BIBLIOTECONOMIA,%20DOCUMENTACAO%20E%20CIENCIA%20DA%20INFORMACAO
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=PUERTA,%20Adriana%20Aparecida%20et%20al/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=INFORMARE%20-%20Cad.Prog.Pos-grad.Cienc.Inf./%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=INFORMARE%20-%20Cad.Prog.Pos-grad.Cienc.Inf./%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=NOVELLINO,%20Maria%20Salet%20Ferreira/%2810%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=DataGramaZero:%20Revista%20de%20Ciencia%20da%20Informacao/%2830%29
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SEMINARIO%20NACIONAL%20DE%20BIBLIOTECAS%20UNIVERSITARIAS
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=SEMINARIO%20NACIONAL%20DE%20BIBLIOTECAS%20UNIVERSITARIAS
http://bases.eci.ufmg.br/cgi-bin/wxis/?IsisScript=/xampp/htdocs/bases/bibeci_search.xis&search_action=simples&search_term1=et%20al./%2810%29
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98. Temas e questões em análise documentária de charge Thulio Pereira Dias 

Gomes | Vânia Lisbôa da Silveira Guedes | Maria José V. da Costa Santos. ISKO 

BRASIL 

99. A autoria e a representação documental Naira Christofoletti Silveira | Maria de 
Fátima G.M. Tálamo ISKO BRASIL 
 

100. Metáfora e ortofemismo na representação de assunto. Fabio Assis Pinho | 
Suellen Oliveira Milani ISKO BRASIL 
 

101. O Arquivo Fotográfico Ilustrativo dos Trabalhos Geográficos de Campo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Proposta de Uma Matriz Para Análise 
Documentária da Paisagem. Vera Lucia Punzi Barcelos Capone, Rosa Inês de 
Novais Cordeiro ENANCIB 
 

102. REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE CIBERCORDÉIS EM BLOGS: UMA 

ANÁLISE SOB A LUZ DA SEMÂNTICA DISCURSIVA Sale Mário Gaudêncio, Maria 

Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque ENANCIB 

 

103. A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NAS LETRAS DAS MÚSICAS DE LUIZ 
GONZAGA: UMA ANÁLISE TEMÁTICA DO CICLO JUNINO. Fabio Assis Pinho, 
Andrea Carla Melo Marinho, Francisco Arrais Nascimento ENANCIB 
 

104. REPRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL DE LEITORES: ANÁLISE 
DA FOLKSONOMIA PARA COMPREENSÃO DAS PERSPECTIVAS DE 
REPRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO DE OBRAS LITERÁRIAS. Roberta Caroline 
Vesu Alves, Walter Moreira, João Batista Ernesto de Moraes ENANCIB 
 

105. INDEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA USO NA PUBLICIDADE: PROPOSTA 
PARA ANÁLISE CONCEITUAL Joice Cleide Cardoso Ennes de Souza, Rosali 
Fernandez de Souza ENANCIB 
 

106. PARÂMETROS SOCIOCOGNITIVOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE 
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO DE ÁREAS TÉCNICO-
CIENTÍFICAS Greissi Gomes Oliveira, Vera Regina Casari Boccato ENANCIB 
 

107. A REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM PERIÓDICOS DA SAÚDE 
COLETIVA: UMA ANÁLISE DE ASSUNTO Patricia Ofelia Pereira de Almeida, 
Rosane Suely Alvares Lunardelli ENANCIB 
 

108. A REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA SAÚDE COLETIVA: UMA ANÁLISE 
DE ASSUNTOS EM DISSERTAÇÕES Sandra Regina Moitinho Lage, Rosane S. 
Álvares Lunardelli ENANCIB 
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APÊNDICE C – Análise de autoria7 

Autor Instituição 
Data de 
publicação Texto 

CUNHA, Isabel Maria Ribeiro 
Ferin  Professora da ECA/USP 1989 1 

SOUZA, Edivanio Duarte de Doutorando pela ECI/UFMG 2007 2 

OLIVEIRA, Dalgiza Andrade Doutoranda pela ECI/UFMG 2007 2 

VARGAS, Dóris Fraga 
Fundação Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) Professora substituta 2011 3 

LANN, Regina Helena van der 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) Professora adjunta  2011 3 

GUIMARÃES, José Augusto 
Chaves 

Doutor em Ciência da Informação e Livre – 
Docente em análise documentária. 
Professor Adjunto do Departamento de 
Ciência da Informação da UNESP 2008 4 

SILVEIRA, Fabrício José 
Nascimento da 

Bibliotecário e mestrando em ci pela 
ECI/UFMG 2007 5 

MOURA, Maria Aparecida 
Doutora em Comunicação e Semiótica pela 
PUC/SP, Professora Adjunta ECI 2007 5 

LIMA, Vânia Mara Alves 
Professora Escola de Comunicações e 
Artes, Universidade de São Paulo 2007 6 

Cavalcanti, Hugo Carlos 
Concluinte de graduação em 
Biblioteconomia pela UFPE 2011 7 

CARVALHO, Maria Auxiliadora 
de  

Professora Adjunto da Universidade Federal 
de Pernambuco UFPE 2011 7 

FUJITA, Mariângela Spotti 
Lopes; Docentes UNESP-Marilia 1998 8 

 NARDI, Maria Izabel Aspeti;  Docentes UNESP-Marilia 1998 8 

SANTOS, Silvana A. Silva dos  Bolsista Ap CNPq 1998 8 

MENDONÇA, Ercilia Severina 

Bibliotecária Secretaria Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro. Aluna Especialização 
Unirio 2000 9 

SILVA, Maria dos Remédios da;  
Mestranda, curso CI, Faculdade de Filosofia 
e Ciências, Univers. Est. Paulista,  2004 10 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes 
Livre-Docente, Depart. de CI, Faculdade de 
Filosofia e Ciências,Univers. Estad. Paulista 2004 10 

NUNES, Claudio Omar Iahnke 

Professor Adjunto, nível I, Doutor em 
Ciências da Comunicação, do Depart. de 
Bibliotec. e História, da Fundação Univers. 
RS 2000 11 

SMIT, Johanna W.  Professora doutora USP 1996 12 

PEREIRA, Ana Maria 
Profa. Departamento de Biblioteconomia e 
Gestão da Informação–FAED/UDESC 2011 13 

LAURINDO, Danielle Bianchi 
Rachadel 

Aluna do Curso de Pós-Graduação-
Especialização em Gestão de Unidades de 
Informação –FAED/UDESC 2011 13 

SANTIAGO, Silvana Adir 
Bibliotecária da BPSC (Bibl. Publ.  Santa 
Catarina) 2011 13 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes 
Professora Titular - Universidade Estadual 
Paulista – UNESP Marília 2013 14 

 

 

                                                           
7
 Extrato da planilha utilizada para tabulação dos dados dos 108 trabalhos, constante em CD-ROM. 
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APÊNDICE D – Citações constantes dos trabalhos analisados8. 

 

Nº Autor Titulo 
Local de 

publicação 
Editor (a) 

Nome 
do 

Evento 
Data Idioma 

Nome do 
Periódico 

Tipo de 
documento 

1 
SMIT, Johanna 
W.  

Análise documentária: a análise 
da síntese.  Brasília IBICT   1987 Português   Livro 

2 BRITTAIN, J.M.  

Desenvolvimento de currículo 
nas escolas de Biblioteconomia 
para enfrentar o desafio da 
tecnologia da informação. Brasília     1985 

Português 
Ciência da 
Informação 
 Artigo 

3 COELHO, M.  

Conferência sobre inteligência 
artificial, proferida na FFLCH-
USP  São Paulo      1987 

Português 

  Conferencia 

4 ECO, U.  
Pós-escrito a "O Nome da 
Rosa".  Rio de Janeiro 

Nova 
Fronteira   1985 

Português 
  Livro 

5 HAMMETT, D.  O Falcão Maltês São Paulo 
Ed. 
Brasiliense   1985 

Português 
  Livro 

6 
HEGEMBERG, 
L. Lógica: exercícios.  São Paulo EDUSP   1987 

Português 
  Livro 

7 
ALVARENGA, 
Lídia 

Bibliometria e arqueologia do 
saber de Michel Foucault: traços 
de identidade 
teóricometodológica. Brasília     1998 

Português 

Ciência da 
Informação Artigo 

8 
ALVARENGA, 
Lídia 

Contribuições para os estudos 
sobre a pesquisa educacional no 
Brasil: análise bibliométrica de 
artigos da revista brasileira de 
estudos pedagógicos (1944- 
1974).  Brasília     2000 

Português 

Revista 
brasileira de 
estudos 
pedagógicos Artigo 

9 
BORDONS, 
Maria 

Evaluación de la actividad 
científica a través de indicadores 
bibliométricos.       1999 espanhol 

Revista 
Española de 
Cardiologia Artigo 

 
                                                           
8
 Extrato da planilha utilizada para tabulação dos dados das citações, constantes em sua totalidade em CD-ROM. 


