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Resumo: A indexação é uma representação sucinta de conteúdo e resulta da 

procura pelos assuntos principais dos documentos, gerando palavras isoladas 

representativas, os descritores. A indexação automática (IA) é realizada por sistema 

automatizado que utiliza índice pré-definido e regras lógicas que excluem palavras 

desnecessárias. O Automatic Indexing System for Scientif Articles (SISA), seleciona 

os descritores atribuídos ao texto, compara-os com o vocabulário controlado de um 

sistema de informação, uma lista de palavras vazias e relaciona em lista os termos 

candidatos a descritores. Sistemas automáticos são utilizados em conjunto com a 

indexação manual, configurando a indexação semiautomática (ISA). O projeto 

descrito neste artigo teve como objetivo apresentar o resultado da IA e ISA 

possibilitada pelo programa SISA, utilizando um corpus formado por artigos 

científicos. Foram comparados os dois processos de indexação, visando a localizar 

as principais diferenças de resultados e a indicar caminhos para o processo. O 

corpus foi formado por 34 artigos sobre indexação da Base BRAPCI, publicados em 

2017. Uma lista de termos foi gerada a partir do SISA e confrontada com a 

indexação manual (IM) realizada com o Vocabulário Controlado da USP. Nas 
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correspondências exatas dos termos da IM e da IA, obtiveram-se em média 2,82 

termos coincidentes. Entretanto,  considerando termos de composições 

sintagmáticas recuperados de forma separada, houve correspondência de 6,1, 

representando uma cobertura de 79,6%. Considerou-se que o sistema pode ser uma 

ferramenta de auxílio ao indexador humano, sendo mais eficaz na ISA. Ademais 

foram constatadas necessidades de correções, revisões terminológicas e 

atualizações no Vocabulário USP. 

 

Palavras-chave: Indexação automática, Indexação semi-automática, Vocabulário 

controlado, Organização e Representação do Conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

A Organização e Representação do Conhecimento no processo de 

indexação, que tem por base a análise documentária, permite compactar a 

informação contida nos diversos documentos existentes em prol de uma 

recuperação consistente, através da análise, síntese e representação de conteúdo 

destes, que passam a ser traduzidos em termos de uma linguagem documentária. 

As linguagens documentárias consistem num aparato técnico e lógico que 

proporciona o encontro do usuário da informação com seu objeto de busca. Nesse 

sentido, a indexação, ao lado do resumo documentário, constitui-se numa operação 

documentária de extrema importância para a recuperação da informação: “... é a 

parte mais importante da análise documentária e condiciona o valor de um sistema 

documentário...” (CHAUMIER,1980, apud SANTOS, 2009, p.03), ou seja, inserida 

em um sistema de informação devidamente arquitetado, proporciona ao usuário uma 

pesquisa eficaz, relevante e mais rápida, favorecendo a produção constante dos 

novos conhecimentos. 

A indexação é uma representação enxuta de conteúdo e resulta da procura 

pelos assuntos principais dos documentos, gerando palavras representativas, os 

termos descritores. Quanto aos descritores utilizados na representação pela 

linguagem documentária, segundo Lancaster (apud SILVA e FUJITA, 2004, p.135), 

“Devem ser indexadas as ideias do autor do texto e não as palavras”. A indexação é, 



pois, um desafio conceitual dado a sua importância na recuperação dos 

documentos. 

Do conhecimento resultante dos estudos de indexação, muitos métodos 

surgiram. A indexação manual (IM) é a mais convencional, como definida por Cunha 

(2008, 194): “é a indicação das palavras que representam os temas tratados num 

texto após a sua leitura”, a qual é feita por um indexador humano, razão pela qual é 

também chamada de indexação intelectual. 

A indexação automática (IA), por sua vez, como o próprio termo explicita, é a 

realizada por um sistema automatizado. Na maioria das vezes, esse sistema utiliza 

um índice pré-definido, como por exemplo, um tesauro, e uma série de regras 

lógicas que excluem palavras desnecessárias, como é o caso de listas de palavras 

vazias, que contêm preposições, conjunções etc. Atualmente este sistema se 

desenvolve na esteira do aprimoramento computacional. 

O Automatic Indexing System for Scientif Articles (SISA), em desenvolvimento 

pelo Professor Isidoro Gil Leiva da Universidade de Múrcia, é capaz de selecionar 

automaticamente os descritores atribuídos ao texto, compará-los com o vocabulário 

controlado de um sistema de informação e com uma lista de palavras consideradas 

vazias. Além disso, também relaciona, em lista à parte, os termos candidatos a 

descritores. No entanto, o SISA ainda se encontra em aperfeiçoamento e os estudos 

que estão sendo realizados em Ciência da Informação podem contribuir para que 

sua eficiência na representação da informação seja maior. 

A IA pode ser considerada pouco acurada em relação à IM no que se refere 

ao refinamento semântico da indexação produzida pela mente humana. De fato, são 

poucos os sistemas de indexação puramente automáticos, o que reforça a 

necessidade de se estudarem suas lacunas e acertos. 

A maioria dos sistemas automáticos são utilizados em conjunto com a 

indexação manual, configurando a indexação semiautomática (ISA), ou seja, um 

sistema que conta com etapas automáticas – geralmente as iniciais – mas que são 

refinadas por um indexador humano antes de se tornar produto documentário 

propriamente dito. 

A consistência de indexação é um conceito-chave para a avaliação dos 

sistemas de indexação manual, automático e semiautomático, pois reflete o grau de 

correspondência de descritores entre indexações. Pela pesquisa de trabalhos já 

publicados, constatou-se que não há muitas publicações sobre o tema, mas Gil-



Leiva (1997) aponta que a consistência pode variar de 20 a 60%, o que representa 

uma margem de análise muito ampla. Portanto, ainda é difícil afirmar a superioridade 

qualitativa de algum dos três tipos de indexação mencionados. 

Apesar da dificuldade apresentada acima, de modo geral, os autores lidos 

apresentam a indexação automática como recurso de grande potencial para facilitar 

a atividade indexadora. O que difere entre os autores é a forma com a qual um 

processo ainda tão desafiador, por tocar o funcionamento da linguagem e sua 

semântica, pode ser conduzido de modo a produzir uma indexação tal qual – ou 

melhor  que – a feita por indexadores humanos. 

Ao longo do tempo, vários critérios e pressupostos já foram adotados para 

aperfeiçoar a indexação. Um dos critérios estudados durante o projeto foi o da 

frequência média, que indica que os descritores tendem a estar numa faixa 

intermediária dos termos mais e menos frequentes. Sob essa perspectiva, um termo 

que ocorra muitas vezes em um determinado documento tende a ser geral demais 

para tornar a recuperação eficaz. Por outro lado, se um termo é muito pouco 

frequente, possivelmente não será capaz de sintetizar o conteúdo a se representar. 

Outra forma de se estabelecerem regras que possam ser operacionalizadas 

pelos algoritmos a fim de selecionar descritores são as etiquetas morfológicas e 

sintáticas. No primeiro caso, há uma detecção de elementos mórficos que poderão, 

por exemplo, excluir candidatos a termo descritor, como é o caso das desinências 

em alguns contextos. No segundo, detectam-se elementos da própria estrutura dos 

períodos, como o emprego de sinais de pontuação. 

Ademais foi estudado o uso dos elementos textuais dos artigos científicos, 

isto é, das diferentes partes que compõem o texto. Tais elementos são abordados de 

formas distintas pelos autores, porém, costumam-se atribuir diferentes valorações, 

que são maiores para título, resumo e texto, considerando-se que o título pode 

fornecer descritores com mais frequência e, se aliado ao resumo, pode, segundo 

alguns autores, apresentar exaustividade e precisão muito próxima à do texto 

completo do ponto de vista da indexação. 

Como regra de eliminação, a lista de palavras vazias utilizadas pelos sistemas 

automáticos costuma ser muito útil, uma vez que consegue excluir até 50% dos 

candidatos a termo. Utilizando-se dessa lista, o sistema deixa de analisar elementos 

de certas classes de palavras, como preposições e conjunções, que só fazem 



atrasar o processo de indexação pelo aumento de volume de palavras a serem 

processadas. 

A precisão dos métodos automáticos de indexação só poderá aumentar 

diante de estudos que avaliem e indiquem possíveis saídas para os 

desenvolvedores de sistemas, acrescentando o olhar da Organização e 

Representação do Conhecimento, proposto por este projeto. Por sua vez, o trabalho 

do indexador tem muito a ganhar com um sistema de indexação automático ou 

semiautomático mais eficiente, pois as facilidades computacionais podem agilizar o 

processo de representação da informação, reduzir gastos e diminuir as incoerências 

conceituais humanas. Sem dúvida, a automatização da indexação constitui um 

intuito promissor para o futuro do campo científico relativamente à representação da 

produção de conhecimento. 

De julho de 2018 a julho de 2019, desenvolvemos um projeto de iniciação 

científica embasado pelas considerações que até aqui foram discutidas. Este artigo 

tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa.  Na ocasião, 

realizou-se uma comparação da IA e ISA possibilitada pelo programa SISA, 

utilizando um corpus formado por artigos científicos da área de indexação. 

O objetivo primordial deste artigo é a análise das principais diferenças de 

resultados produzidas pelas respectivas indexações e indicar possíveis caminhos 

para uma ISA eficiente, a qual, desde que semanticamente satisfatória, representaria 

uma enorme vantagem no fator tempo, dinheiro e recursos humanos em relação à 

IM. 
Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico de artigos relacionados à 

indexação, a fim de se definir, no âmbito do projeto, o termo “indexação automática”. 

Assim, passamos a considerar que indexação é um conjunto de operações 

documentárias com o intuito de produzir a representação de um documento por 

descritores, tornando sua recuperação mais rápida e eficaz. A indexação automática, 

desse modo, consiste na realização de tais operações com o auxílio de ferramentas 

computacionais que visam a aumentar a eficiência e eficácia do processo, talvez 

aumentando a qualidade e poupando tempo e recursos. 

A partir do levantamento bibliográfico e dos fichamentos resultantes, foi 

selecionada a literatura que serviria para embasar o estudo. Em especial, a leitura 

da tese do autor do SISA (GIL-LEIVA, 1997), ferramenta que nos serviu, ora de 

meio, ora de objeto, levando em conta os objetivos do projeto, e permitiu uma melhor 



contextualização do ambiente metodológico no qual o modelo para indexação 

automática foi desenvolvido. Já o artigo sobre o SISA de Gil-Leiva (2017) permitiu-

nos o conhecimento do funcionamento da ferramenta computacional.   

Conforme a metodologia adotada, analisamos um corpus formado por artigos 

científicos da área de estudos indexação, selecionados da base de dados da 

BRAPCI, publicados no ano de 2017. Pelo filtro de busca “Todos os campos” 

combinado com o filtro “2017”, resultaram 34 artigos, sendo que o único descritor 

pesquisado foi “indexação”. 

Uma vez feito o download dos artigos em formato pdf, demos prosseguimento 

à pesquisa com a realização da IM, independente da automática. Neste primeiro 
tratamento, não foi utilizado um vocabulário controlado. Uma lista provisória de 

termos foi elaborada. 

A segunda operação desse tratamento é chamada de tradução pelo UNISIST 

(1975, p. 3). No âmbito do projeto, consistiu na IM que teve por escopo o 

Vocabulário Controlado da USP. Para tanto, os termos selecionados no primeiro 

tratamento foram confrontados com os descritores que constam no Vocabulário, que 

é uma linguagem construída a partir de procedimentos terminológicos e 

documentários, pelos bibliotecários do sistema de bibliotecas da Universidade de 

São Paulo, com a participação de especialistas de todas as áreas do conhecimento 

abrangidas pelos seus descritores, presentes no acervo de todas as bibliotecas da 

universidade. Esse vocabulário é o maior do Brasil e conta com a qualidade de bons 

profissionais em sua implementação e manutenção. O processo de IM nos forneceu 

uma lista de termos. 

A próxima operação consistiu na IA, que se iniciou com a preparação dos 

artigos, o que envolveu: conversão para o formato de texto txt, colocação de 

etiquetas textuais, as quais servem para delimitar os componentes textuais que 

foram valorados conforme os critérios específicos da ferramenta SISA (Figura 1), 

como formulados por Gil-Leiva (2017). Dessa forma, os arquivos ficaram prontos 

para o processamento automático. Ao final desse processo, obteve-se uma segunda 

lista de descritores, selecionados automaticamente. 

 



 
Figura 1 - Interface da ferramenta SISA 

Fonte: captura de tela do SISA pela autora (2019) 
 

 

Os termos resultantes das indexações foram analisados técnica e 

criticamente. A partir das conclusões obtidas, foi possível uma discussão acerca do 

tema e apresentação de uma terceira lista, de descritores propostos para a 

indexação semiautomática. 

 

PROCEDIMENTOS E ANÁLISES 

Para o entendimento da lista de termos gerada pelo SISA, é necessário 

diferenciar os termos que a ferramenta classifica como “termos candidatos” e 

“termos propostos” apresentados na Figura 2. Esses integram o resultado da IA 

propriamente dita; são os termos que “apareceriam” no caso de uma indexação 

puramente automática, pois a ferramenta identificou como relevantes, ao atribuir 

maior peso aos termos que ocorrem no título e resumo dos textos. Aqueles são 

termos que, devido ao número de ocorrências no corpus, poderiam ser úteis para o 

indexador humano realizar um trabalho mais eficaz, constituindo uma lista sugestiva 

para uma ISA. 



 
Figura 2 - Exemplo de listas produzidas pelo SISA. 

Fonte:  Elaborado pela autora (2019) a partir do SISA 

 

 

O sistema gera outras três listas: “termos do vocabulário - TITULO”, “termos 

do vocabulário - RESUMO” e “termos do vocabulário - TEXTO” (Figura 3), que 



contém todas as palavras do artigo que não foram eliminadas pela lista de palavras 

vazias. 

 
Figura 3 – Listas completas produzidas pelo SISA. 

Fonte:  Elaborado pela autora (2019) a partir do SISA 
Apresenta-se no Quadro 1 o comparativo das indexações para o artigo 1 do 

corpus analisado a fim de retratar com mais clareza as diferenças e semelhanças 

encontradas. O mesmo procedimento foi adotado para cada um dos 34 artigos 

selecionados. 



Artigo 1 

AMORIM, A. L. A documentação arquitetônica como uma atividade multi, inter e 

transdisciplinar. Ponto de Acesso, v. 11, n. 1, 201710.9771/rpa.v11i1.23176. 

Disponível em: <http://www.brapci.inf.br/v/a/23508>. Acesso em: 19 Maio 2018. 

 

Indexação Manual (IM) Indexação automática (IA) Indexação semiautomática 
(ISA) 

DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO 

INTERDISCIPLINARIDADE INTER* 

TRANSDISCIPLINAR* 

MULTI* 

PESQUISA 

MULTIDISCIPLINAR** 

INTERDISCIPLINARIDADE 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

MULTIDISCIPLINARIDADE 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO 

TECNOLOGIAS* 

INFORMACAO* 

TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO 

MEMORIA/PRESERVACAO MEMORIA 

PRESERVACAO* 

MEMORIA/PRESERVACAO 

TRATAMENTO DA 

INFORMACAO 

TRATAMENTO 

INFORMACAO** 

TRATAMENTO DA 

INFORMACAO 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO/ 

PRESERVACAO 

RISCO 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO 

PRESERVACAO* 

PATRIMONIO 

ARQUITETONICO/ 

PRESERVACAO 

 CONDICAO DE TRABALHO  

 PROCESSO  

 FISICA  

 PAPEL  



 METADADOS  

 MODELOS  

 NUVENS  

 GRAFICAS  

 GEOMETRIA  

 DOCUMENTOS  

 CONHECIMENTO  

 SER  

Quadro 1 - Indexações do artigo 1 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

  

 

Termos que figuram como “termos candidatos” e não como “termos 

propostos” estão indicados no Quadro 1 com asterisco (*).  

Já termos que constam apenas na lista de “termos do vocabulário - TEXTO” 

ou “termos do vocabulário - RESUMO” estão indicados com dois asteriscos (**). Esta 

última lista, porém, é praticamente exaustiva e significaria grande trabalho se o 

indexador tivesse que consultá-la a cada indexação. 

A primeira coluna, “Indexação Manual”, elenca o resultado dessa indexação já 

confrontado com o Vocabulário USP. A constatação mais evidente durante a 

primeira operação de definição de descritores revelou que muitos dos termos 

procurados no vocabulário controlado não foram encontrados.  

São exemplos disso os termos: taxonomia, informação digital, repositórios 

digitais, classificação bibliográfica, classificação facetada, organização da 

informação, plataformas digitais, sistemas de informação, mapa conceitual, RDF, 

necessidade informacional, expressão de busca, revocação, documentos 

iconográficos, linked data, tecnologias digitais. 

A segunda coluna elenca os termos candidatos e propostos de forma 

automática pelo SISA. Organizamos os termos de modo a ficarem na linha mais 

próxima semanticamente do termo da IM.  



A terceira coluna traz uma proposta de ISA, resultado da comparação das 

duas primeiras colunas e da análise das mesmas, que são explicitadas nos 

comentários apresentados na sequência de cada quadro analítico, como indicado no 

Quadro 2. 

 

Comentário: Inicialmente o termo “INTERDISCIPLINARIDADE” foi considerado de extrema 

importância na indexação manual, já que parece ser o mais atual em termos pedagógicos para 

representar o conceito “atividade multi, inter e transdisciplinar”, presente no título. Entretanto não 

poderia figurar inteiro, isto é, com todas as letras, por não aparecer no artigo desse modo. Pode-se 

depreender, então, que a IM foi capaz de atribuir um descritor importante, que a IA não conseguiria 

per si. Após breve pesquisa, porém, achamos melhor, afinal, incluir os descritores 

INTERDISCIPLINARIDADE; TRANSDISCIPLINARIDADE – por influência do candidato da IA 

TRANSDISCIPLINAR e MULTIDISCIPLINARIDADE, já que a IA nos forneceu PESQUISA 

MULTIDISCIPLINAR. A complementaridade entre IA e IM aumentou, portanto o número de 

descritores da indexação final, semiautomática. Figuram como termos propostos os prefixos “INTER” 

e “MULTI”, os quais, na verdade, não compõem o Vocabulário USP. Talvez essa ocorrência 

inesperada se explique pelo tipo de composição (prefixação) que apresentam, isto é, esses são 

prefixos frequentemente seguidos por hífen em nossa língua. 

Quadro 2 - Análise da indexações do artigo 1 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

 

Em relação às análises, para efeito da pesquisa, tanto nos termos do 

vocabulário USP quanto nos termos do SISA não foram empregados acentos ou 

sinais gráficos nos termos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro olhar lançado aos quadros elaborados buscou as 

correspondências exatas dos termos da IM e da IA. Consideramos como exata a 

incidência das mesmas letras, desprezando-se a especificação de área que aparece 

entre parênteses no vocabulário USP, como no exemplo: INDEXACAO 

(BIBLIOTECONOMIA). De fato, esse tipo de correspondência foi pouco significativa, 



se considerarmos apenas que, em média, obtiveram-se 2,82 termos coincidentes por 

artigo e que os números de correspondências variaram entre 0 e 8. 

Todavia, verificou-se uma tendência da IA em apontar termos simples, isto é, 

não listar composições sintagmáticas, como ocorre com TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E TRATAMENTO DA INFORMACAO. Nesses casos, recuperou-se 

cada elemento em separado (desmembrado), sendo que a maioria eram 

substantivos (por exemplo: TECNOLOGIA e INFORMACAO, TRATAMENTO e 

INFORMACAO ), ou recuperou-se apenas um dos termos (por exemplo: apenas 

INFORMACAO ), lembrando o uniterm mencionado por Lancaster (2004, p.19), 

forma de indexação, se bem que derivada, que empregava apenas termos formados 

por uma única palavra para representar o conteúdo temático. 

Se considerarmos como correspondência também esses termos 

desmembrados, isto é, recuperados em separado pela IA e também desprezarmos 

alguns detalhes desinenciais da língua, como é o caso da variação das terminações 

nominais em gênero e número, teremos um número de termos correspondentes por 

artigo muito mais significativo: 6,1. 

 

 

Artigo Correspondências 

exatas 

Correspondências com 

desmembramentos 

Termos da ISA 

1 2 6 7 

2 1 4 6 

3 2 4 7 

4 2 7 10 

5 2 4 7 

6 5 6 8 

7 2 5 5 

8 4 5 9 



9 2 7 7 

10 4 6 7 

11 5 5 6 

12 2 3 5 

13 3 6 10 

14 4 8 10 

15 2 9 10 

16 1 5 6 

17 3 5 9 

18 3 6 6 

19 1 5 8 

20 2 7 7 

21 8 10 11 

22 1 6 7 

23 2 7 7 

24 4 4 5 

25 1 9 9 

26 5 8 8 

27 0 6 6 

28 1 6 8 

29 2 4 7 

30 4 4 8 



31 4 6 9 

32 4 5 6 

33 4 11 11 

34 4 9 9 

TOTAL 96 208 261 

 
Quadro 2- Correspondências de termos das indexações manuais e automáticas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

 

 

Sob esse prisma, a “cobertura temática” da IA é muito mais eficaz, o que pode 

ser comprovado pelo número total de termos gerados por ela (208) em relação ao 

número total da ISA (261), representando uma cobertura de 79,6%. A cobertura total 

também reforça a eficiência que poderia ser atribuída à IA do SISA, no caso das 

indexações de 9 artigos e, nos casos em que a cobertura não foi total, foi 

aproximada. 

Apesar dessa eficiência aparente, um fato metodológico pode enfraquecer a 

confiança numa indexação puramente automática: a segunda coluna que 

apresentamos na análise de cada artigo, numerado de 1 a 34 (Quadro 2), trazia, 

além dos descritores da lista de termos de indexação, que, como dissemos, são os 

termos da IA propriamente dita, também termos candidatos, listados em lista à parte 

pelo SISA, marcados com um asterisco (*) e termos de outra lista, exaustiva na 

prática, não considerada pelo sistema como descritores, mas listados por ocorrência, 

marcados com dois asteriscos (**). O que se pode depreender dessas informações é 

que esse grau de cobertura da IA deve parte de seu alcance ao esforço intelectual 

da indexadora. Em outras palavras, a IA fornece as “pistas”, mas a construção de 

uma lista de descritores mais completa dependeu da intuição, humana, e não da 

automatização do processo. 

Uma possibilidade de interpretação para a segmentação operada pelo SISA 

são as implicações da exclusão de termos vazios. Esses elementos são indicados 

em lista apropriada a ser utilizada pelo SISA e, geralmente, pertencem à classe 



gramatical das preposições, conjunções e verbos. Pode ser que a desconsideração 

de uma preposição como “de” provoque o desmembramento de um termo como 

TRATAMENTO DA INFORMACAO. Isso seria então um problema a ser resolvido 

pelo programador. Os termos (sintagmáticos) como ARTIGOS DE PERIÓDICOS ou 

TRIBUNAL DE CONTAS, porém, ocorreram juntos, incluindo as preposições, na IA, 

o que enfraquece a hipótese há pouco levantada. 

Não identificamos a regra lógica para tal “escolha” do SISA, uma vez que, por 

exemplo, os termos USUARIOS e INFORMAÇAO (que sempre aparecem 

desmembrados) compõem o vocabulário USP do modo composto USUARIOS DA 

INFORMACAO. 

Os termos CIENCIA e INFORMACAO sempre figuram como termos 

separados na IA do SISA, isto é, não houve a ocorrência de CIENCIA DA 

INFORMACAO, embora esse termo componha o Vocabulário USP e seja abundante 

nos artigos. Levantamos a hipótese de que o termo Ciência da Informação talvez se 

encontre apenas desmembrado por não aparecer com tanta frequência no título e 

resumo dos artigos, elementos pré-textuais de maior relevância para a ferramenta 

computacional utilizada.  

O segundo olhar lançado considerou as vantagens da IM por possibilitar a 

atribuição de um termo subentendido na leitura do artigo, mas não explícito. Alguns 

exemplos: 

● INVESTIGACAO  CRIMINAL - não havia no texto do artigo a palavra 

“criminal”  

● MOTORES  DE BUSCA – não constava no texto analisado, mas o 

contexto permitia indicar o termo. 

● FONTES DE INFORMACAO – conceito não descrito, mas implícito em 

um dos noartigo  artigo analisado.  

● JOGOS EDUCATIVOS  - não ocorre no artigo, mas foi uma  alternativa 

para o termo candidato GAMIFICAÇÃO 

● GAMIFICACAO -  não consta no vocabulário controlado, portanto, não 

poderia ser indicado pela IA 

 



Talvez possamos afirmar que a IM possibilita que conceitos que não integram 

o texto possam ser indicados como descritores. E isso a IA, pela carência semântica, 

não é capaz de realizar ainda. 

Termo-chave de busca para os artigos selecionados, INDEXACAO não 

figurou entre os termos propostos da IA nenhuma vez. Ocorreu apenas como termo 

candidato (CANDIDATO*), ou como simples termo do vocabulário (TEXTO ou 

RESUMO), o que pode significar que talvez o fato de o termo no vocabulário 

controlado estar apresentado na forma INDEXACAO (BIBLIOTECONOMIA), com 

parênteses e especificação da área, para ser diferenciado da indexação de outras 

áreas de conhecimento, possa ter tido impedida a sua maior valoração pela IA. 

A palavra SER apareceu em 8 indexações como termo proposto, 

representando um número significativo de ocorrências nesta pesquisa. Sendo um 

verbo, poderia ter sido incluído na lista de palavras vazias. Entretanto a palavra “ser” 

pode pertencer à classe gramatical dos substantivos e, portanto, compor o 

vocabulário controlado. Como o SISA ainda não é capaz de realizar a 

desambiguação semântica, mais uma vez podemos afirmar que a IM foi crucial para 

determinar quando a palavra “ser” era vazia, ou seja, um não-termo. 

Apesar dos pontos que precisam ser aprimorados nessa ferrementa ainda em 

desenvolvimento, uma importante contribuição da IA para a indexação final, a ISA, 

foram os termos que, sem a visualização da lista de candidatos a termos do sistema, 

poderiam passar despercebidas numa indexação puramente manual. Foi o que 

ocorreu em 12 dos 34 artigos analisados. Em todos esses casos, o SISA 

acrescentou descritores à ISA, contribuindo com uma melhor cobertura temática da 

indexação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de Gil-Leiva (1997) descrever trabalhos acerca do tema abordado, 

tanto o número de indexações realizadas, quanto a metodologia adotada pelos 

pesquisadores eram muito diversificadas para despertar certezas mais concretas 

acerca da qualidade da IA relativamente à IM. Prova disso é que as pesquisas 

realizadas até agora não foram capazes de estimar o grau de consistência entre 

duas IA. 



Na realidade, os artigos estudados pelo autor demonstram uma concentração 

de pesquisa em documentos de apenas algumas áreas do conhecimento, como as 

das ciências exatas e medicina, por apresentarem produção científica mais 

padronizada. Isso constituiria mais um fator limitante da abrangência para um estudo 

que se propõe observar a qualidade de um sistema IA. Essas questões ainda em 

aberto demonstram a necessidade da continuidade de pesquisas que abordem as 

diferentes formas de indexação, atentando para a consistência. 

No que diz respeito ao comportamento do SISA, pudemos ver que tem se 

mostrado uma ferramenta de auxílio ao indexador humano, sendo mais eficaz 

quando num sistema de ISA. Há correções que talvez já estejam sendo sanadas 

numa atualização que está em curso pelo autor do sistema em versão web. Embora 

não possamos indicar as soluções computacionais para o problema, indicamos 

alguns dos empecilhos encontrados durante as indexações e esperamos que isso 

possa contribuir para a melhoria do sistema. 

Ademais, constatamos a necessidade de correções, revisões terminológicas e 

atualizações no Vocabulário USP. Sendo o escopo conceitual para a IA, IM ou ISA, 

essa lista pré-definida de termos também deve estar em constante aperfeiçoamento, 

tendo sua qualidade garantida por recursos humanos e financeiros compatíveis com 

sua importância para a produção científica. 
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