
     
 
O ENSINO DA INDEXAÇÃO NO BRASIL: DA LITERATURA CIENTÍFICA À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Linha de Pesquisa: Tecnologia, Informação e Representação 

Descrição 

A Indexação é a operação do tratamento temático da informação responsável por viabilizar a 
recuperação por assunto dos documentos nos sistemas de informação. Em virtude de sua 
importância para a organização e tratamento da informação e do conhecimento registrado, 
torna-se uma disciplina indispensável para a formação do bibliotecário. Nessa perspectiva, o 
encaminhamento de reflexões acerca do ensino da Indexação como disciplina formativa nos 
cursos de graduação em Biblioteconomia é uma vertente investigativa bastante salutar para a 
área de Organização e Representação do Conhecimento, de modo a se conhecer a literatura 
científica utilizada para fundamentar os aspectos teóricos e metodológicos e, também, a 
prática pedagógica dos docentes e suas estratégias de ensino-aprendizagem para a formação 
do bibliotecário indexador. Diante disso, a pesquisa tem como tema o ensino da Indexação no 
Brasil, vertente até então não explorada pela área. Neste sentido, visa analisar os planos de 
ensino vigentes da disciplina de Indexação ministrada nos cursos de Biblioteconomia das 
universidades brasileiras entre 2011 e 2015, para identificação de traços divergentes e 
convergentes com relação ao ensino da Indexação no país. O objetivo é identificar as bases 
teóricas e metodológicas que fundamentam o ensino da Indexação como disciplina formativa 
nos cursos de graduação em Biblioteconomia, e como elas sustentam as questões relativas à 
prática profissional. Neste enquadramento, os objetivos específicos são: a) conhecer o 
referencial teórico selecionado pelos docentes de modo a identificar quais bases teóricas e 
metodológicas fundamentam o ensino da Indexação nos cursos de graduação em 
Biblioteconomia; b) sistematizar os conteúdos programáticos trabalhados no ensino da 
Indexação como disciplina formativa do profissional bibliotecário no país; c) analisar se as 
referências bibliográficas e os conteúdos programáticos presentes nos planos de ensino 
contribuem para uma formação profissional que satisfaça as exigências da atividade de 
indexação nos diferentes contextos informacionais; e d) propor a estruturação de um núcleo 
básico de conteúdos que contemple a dimensão teórica e metodológica da Indexação como 
disciplina formativa. Como resultado para esta pesquisa espera-se apresentar uma 
estruturação curricular de conteúdos programáticos básicos para o encaminhamento da 
disciplina no eixo Organização da Informação para os cursos de Biblioteconomia do Brasil, em 
nível de graduação, como subsídio para amparar um ensino que abarque o conhecimento 
teórico interdisciplinar e normativo com o conhecimento prático em Indexação. 
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