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1 APRESENTAÇÃO  

 

 
 

Olá,  

 

Seja bem-vindo(a) ao Guia de Indexação para Documento Audiovisual 

Jornalístico, produzido especialmente para o documento audiovisual do curso de 

Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Aqui, você compreenderá a 

importância do arquivamento, preservação e o do processo de indexação - que, 

resumidamente, é a construção de termos, para a recuperação da informação em um 

sistema de armazenamento e memória audiovisual. 

A nossa proposta é apresentar o processo de tratamento temático da informação, no 

contexto da indexação para o documento audiovisual universitário telejornalístico, visto 

que ele possui suas particularidades. Assim, o nosso foco é você que não é bibliotecário, 

mas precisa lidar com o documento audiovisual em seu cotidiano (desde a pré-produção 

até o seu armazenamento em sistemas e plataformas institucionais).  

Você já parou para pensar em como esses documentos são tratados? Na 

importância da memória desses documentos para a sociedade? Quando tentou acessar, 

mas não encontrou aquela reportagem ou documentário produzido na universidade? Ou 

ainda, quando tentou buscar por algum documento audiovisual, mas ele não estava 

disponível na plataforma on-line (ou mesmo física)? Essas são algumas das questões que 

surgem mediante a necessidade de uso e acesso aos documentos audiovisuais, produzidos 

na universidade como o documentário e a grande reportagem, para o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) da graduação em Jornalismo.  

Frente a essa realidade, evidencia-se o papel do profissional da informação como 

responsável pelo tratamento e organização dos documentos audiovisuais, a fim de 

permitir o acesso adequado à informação e ao conhecimento contido neles e, assim, 

viabilizar a produção de novos conhecimentos. É neste contexto que se vislumbrou a 

necessidade deste guia, que pertence a produção de um produto como parte prática em 

conjunto com a dissertação no Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia (PPGB) 

da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

Desejamos a você uma boa leitura e muitos aprendizados nas páginas a seguir!            
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2 O DOCUMENTO AUDIOVISUAL JORNALÍSTICO   
 
 
 

O documento audiovisual jornalístico tem como característica definidora o seu viés multimídia. 

Ele apresenta em sua estrutura elementos textuais, iconográficos e sonoros em um formato dinâmico 

e interativo. Esses elementos são essenciais para a existência desse modelo de documento, 

especialmente o documento jornalístico.  Ele pode se apresentar sob diversos formatos como um filme, 

um curta-metragem, um documentário e/ou uma grande reportagem. Esses dois últimos formatos de 

documentos também estão presentes quando se trata sobre a produção de conteúdo audiovisual 

universitário enquanto proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação em 

Jornalismo, por exemplo.  

Assim, é a partir deles que a atenção deste guia se volta para identificar, compreender e 

recomendar uma forma de tratamento que se considerada mais adequada para esse tipo de documento. 

Neste guia, o documento audiovisual perpassa a tríade informacional da Biblioteconomia, Ciência da 

Informação e Jornalismo. Estas são áreas que se relacionam e que estão presentes na funcionalidade 

do tratamento temático desses documentos. Além disso, são essas áreas que se propõem a refletir ou 

que abrem espaço para o documento audiovisual, como no caso do documento jornalístico.   

O documento audiovisual surge na sociedade com o desenvolvimento do cinema e 

posteriormente com a TV. Na atualidade, ele também pode ser vislumbrado com a profusão midiática 

e de artefatos tecnológicos para a sua produção como os dispositivos móveis (smartphones e tablets). 

Como explicam Tártaglia e Brutuce (2015, p. 331), “[...] os registros audiovisuais só ultimamente 

passaram a ser compreendidos como documentos e reconhecidos como patrimônio a ser preservado e 

divulgado”. O que expõe a visualização de um novo olhar diante da expansão desse documento na 

sociedade.   

Ele está presente no cotidiano da sociedade, seja em um espaço físico destinado para armazenar 

esses documentos ou virtual como observado nos computadores, notebooks e dispositivos eletrônicos 

móveis. Assim, visualiza-se que o documento está cada vez mais presente na sociedade. E, na realidade 

jornalística ele “[...] se tornou o produto do registro dessas atividades, servindo de evidência em 

diferentes contextos de uso” (SANTOS et al., 2018, p. 236) da informação. Dessa forma, ele é 

considerado como um documento valioso, que resgurda a memória da sociedade e informações 

valiosas que necessitam e devem ser compartilhadas.  

De acordo com Edmondson (1998, p. 4, grifo nosso), os documentos audiovisuais são  
 

Gravações visuais (com ou sem banda de som [soundtrack]) independente [da sua base física] do 
seu suporte e processo de gravação usado como filmes, [filmstrips] diafilme, microfilmes, 
diapositivos, fitas magnéticas, cinescópios [kinescopes], videogramas [videograms], videotapes - 
fitas de vídeo (videotape, videodiscos), discos ópticos legíveis por laser (a) planeados para 
recepção pública quer através de televisão ou por meio de projecção em écrans ou por quaisquer 
outros meios (b) destinados a ser postos à disposição do público. 
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Ou seja, apesar do seu formato e dispositivo de acesso necessitarem de equipamentos 

específicos, o documento audiovisual possui as mesmas informações de outro formato como o livro, 

por exemplo. E, ele pode ser encontrando principalmente no cenário do telejornalismo com suas 

produções audiovisuais.    

Neste sentido, o documento audiovisual jornalístico produzido pelo curso de Jornalismo como, 

por exemplo, no desenvolvimento de um TCC produto audiovisual (documentário e grande 

reportagem), devem ser observados na vertente do arquivamento e tratamento, visando a sua posterior 

disseminação, sobretudo em ambientes digitais de informação.  

 
 

3 DA REPRESENTAÇÃO A RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO   
 
 

A  representação e a  recuperação são processos que caminham lado a lado com a informação. 

Um documento que não está representado de forma correta não poderá ser recuperado. Logo, ele cairá 

no esquecimento e o seu acesso não acontecerá. O processo de representação é algo intrínseco ao 

homem. Desde os tempos pré-históricos o homem já fazia suas representações na paredes das 

cavernas. Porém, com o desenvolvimento da sociedade e, principalmente, com o surgimento das 

teorias e práticas da Biblioteconomia a representação adquiriu um contexto formal, lógico e 

sistematizado.  

Andrade (2006) explica que a representação é um pilar que processa a transferência da 

informação. Mas, essa para que essa transferência ocorra é preciso que o profissional da informação 

realize a representação da informação de forma adequada. Este processo é mais do que simplesmente 

compreender o conteúdo de um documento ou mesmo as técnicas da representação. É preciso alinhar 

o pensamento com o ambiente informacional, o tipo de informação que o ambiente possui e 

especialmente no tipo de usuário, pois será este que fará uso de tais informacionais disponíveis.  

Com isso, Almeida (2011) explica que é através da organização e representação que se opera uma 

das responsabilidades do bibliotecário/profissional da informação, considerando a organização como 

o ponto de partida dos ambientes informacionais. A partir daí é que se compreende que “[...] organizar 

a informação depende da prática da análise e tradução dos assuntos dos documentos em uma língua 

adequada ao sistema de informação” (ALMEIDA, 2011, p. 72), observando as particularidades de cada 

tipo de documento e organização.       

De acordo com Kobashi (1996), “a preocupação teórica com a organização e a representação de 

informações, com fins documentários; é fato relativamente recente se levarmos em conta as práticas 

relacionadas a esses processos, que são executadas, pelo menos, desde o segundo milênio A. C.”.  A 

partir dessa fala, percebe-se que a finalidade de tratamento documentário é recente e, que pode partir 

da produção e visualização de novos modelos e formas.  
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Neste guia, você irá visualizar como ocorre um processo de representação com destaque para a 

representação temático  para o documento audiovisual jornalístico. Desde o momento do primeiro 

contato até a etapa de escolha dos termos descritores, que serão inseridos no sistema de memória. É 

um modelo desenvolvimento para profissionais do curso de Jornalismo, que não possuem formação 

adequada como conhecidos e praticados na Biblioteconomia. Mas, que possibilita que esses 

documentos sejam tratados, recuperados e disseminados. 

Mas, por que representar? Você pode se questionar sobre a necessidade da representação com 

o decorrer da leitura neste guia, ainda mais não sendo bibliotecário(a) que conhece e compreende a 

sua importância. Porém, pare por alguns minutos e pense sobre alguma informação ou documento que 

você precisou encontrar e não achou, seja em uma biblioteca, centro de pesquisa ou mesmo no seu 

cotidiano, nos seus arquivos do computador, por exemplo. Será que eles estavam bem representados? 

Será que você parou para pensar que era preciso estabelecer uma dinâmica um processo para que o 

acesso, uso e recuperação acontecesse, sem grandes problemas? 

Essa é a grande diferença da representação na Biblioteconomia. A partir de métodos e técnicas 

constroe-se um direcionamento para que os documentos seja organizados e representados, facilitando 

a sua recuperação dentro de um sistema de armazenamento. Assim, este gui propõe um modelo que 

considera adequado ao documento audiovisual jornalístico universitário.        

No processo de representação do documento audiovisual jornalístico algumas etapas e 

processos são destacas como  a produção do resumo, da indexação e da decupagem, que você  

conhecerá a seguir.  

 
 

4 RESUMO   
 

 

 O que é um resumo? De forma simples, o resumo pode ser compreendido como uma pequena e 

sucinta reunião de informações sobre um documento (um filme, livro, aula ou uma notícia, por 

exemplo). A ideia é que a partir de uma condensação do conteúdo original, seja possível dar sentido à 

informação para o usuário. Na mesma corrente de pensamento, Lancaster (2004, p. 100) explica que 

“o resumo é uma representação sucinta, porém exata, do conteúdo de um documento (...) criado pelo 

resumidor e não uma transcrição direta do texto do autor”. 

O resumo possibilita ter uma ideia geral do documento. Nesta etapa descrevem-se apenas as 

informações fundamentais que estão do conteúdo, pois assim será possível realizar uma melhor 

representação da informação, bem como no momento da recuperação. Com a realização do resumo as 

principais informações ficarão à mostra. Ou seja, a criação dos resumos deve partir de uma visão geral 

do conteúdo do documento, que foi apreendida pelo resumidor fazendo uma breve compilação. 

Nesta perspectiva, Lancaster (2004) explica os fatores que devem ser considerados no momento  
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da produção de resumos: a) a extensão do item que está sendo resumida; b) a complexidade de 

conteúdo temático; c) a diversidade do conteúdo temático; d) a importância do item para a instituição  

que elabora o resumo; e) a “acessibilidade” do conteúdo temático; f) custo e; g) finalidade. 

Ou seja, a construção desse resumo deve ser feita de forma direta, clara e objetiva. É preciso 

salientar as principais informações do documento, para que que o usuário possa identificar o contexto 

geral do assunto do documento e poder analisar se ali está contido alguma informação do seu interesse. 

Desse modo, é possível realizar o resumo a partir da seguinte proposta que foi desenvolvida com 

base no documentário “A Imagem Vale Mais” (ALMEIDA; NASCIMENTO, 2017) – TCC produzido 

pelos estudantes do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri em 2017: 

 
Resumo 

 

 

Nota-se que a confecção do resumo parte da objetividade em revelar o conteúdo central do 

documento, que perpassa a imagem do Padre Cícero e todas as suas formas de exploração seja religiosa 

ou econômica, pois elas estão imbricadas. O que significa observar que o usuário poderá identificar o 

assunto principal (a imagem do Padre Cícero e o crescimento econômico) e algumas outras 

informações como localização (Juazeiro do Norte) e período (século XXI). 

Dessa forma, se tem a construção do resumo a partir das informações textuais, imagens e sons 

que compõem o produto audiovisual jornalístico.   

 

5 INDEXAÇÃO  
 
 

A indexação é um processo de análise documentária realizado sobre os documentos, cuja 

finalidade está em determinar um conjunto de palavras-chave ou descritores para facilitar a sua 

armazenagem em bases de dados e sua posterior recuperação para atender necessidades de informação 

(FUJITA; LEIVA, 2012). Dessa forma, é a partir do ato de indexar que o usuário nos ambientes de 

informação, também mantêm contato com o documento no momento da recuperação da informação. 

 Com a realidade da indexação tem-se a passagem do uso de uma linguagem para outra  
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linguagem.  Nesta nova linguagem será possível  manter o contato com o documento com base  no seu 

conteúdo/assunto.  Como ela é realizada? Para Lancaster (2004, p. 6) “[...] o indexador descreve seu 

conteúdo ao empregar um ou vários termos de indexação, comumente selecionados de algum tipo de 

vocabulário controlado”. 

Neste contexto, a indexação perpassa duas etapas: a análise conceitual e a tradução.  De formo 

geral, a análise conceitual implica na compreensão de qual assunto o documento trata. Ela está 

relacionada com a leitura técnica, que busca considerar diferentes partes do documento para garantir 

que as devidas informações estarão presentes como: título e subtítulo; resumo; sumário; introdução; 

ilustrações, diagramas, tabelas e seus títulos explicativos; referências; palavras ou grupo de palavras 

em destaque (sublinhadas, impressas em tipos diferentes) e; conclusão (CUNHA, 1987).   

Já a tradução consiste em determinar os termos que serão atribuídos ao documento. Nesta 

tradução, os conceitos analisados são traduzidos para a linguagem de indexação do sistema, dentro de 

uma base de dados e com base em uma estratégia de recuperação. Essa etapa é fundamental, visto que 

é ela que possibilitará dentro do sistema de armazenamento a recuperação da informação.  

Diante do exposto, é possível explicitar o seguinte processo de indexação: 

 

 

 

 
 

 
 



Guia de indexação para documento audiovisual jornalístico 

10 

 

 

 

A partir do vislumbre dessas etapas e das considerações de pesquisadores espanhóis é que será 

desenvolvida a proposta de representação voltada para o documento audiovisual jornalístico.  

 

6 DECUPAGEM  
 

A decupagem é um processo fundamental para a representação do documento audiovisual. Ela 

está diretamento relacionada com as duas etapas anteriores: o resumo e a indexação. A decupagem é 

um processo  que engloba a descrição de todos os elementos do conteúdo do documento seja textual, 

iconográfico e/ou sonoro. A palavra é oriunda do francês découpage (do verbo découper) e significa 

recortar, cortar. Aplicado na linguagem audiovisual, a decupagem diz respeito ao processo de dividir 

as cenas de um roteiro em planos, como parte do planejamento da filmagem.  

 A decupagem é muito utilizada no cinema e na televisão, principalmente no telejornalismo, 

possibilitando que o editor, por exemplo, possa ter um panorama geral de todo o conteúdo. Ao 

descrever todo o conteúdo contido no documento é possível estabelecer os cortes e recortes, visualizar, 

de modo geral, todo o contexto e particularidades do documento. Ou seja, é uma técnica que pode ser 

aplicada ao documento audiovisual, sobretudo no campo jornalístico e na presente pesquisa.  

O objeto da decupagem é traduzir tudo o que pertence no documento, para isso é preciso estar 

atento a tríade de características (texto, imagem e áudio), descrevendo os planos, os lugares, as  

personagens, os ângulos entre outras informações. Por exemplo, se no conteúdo de um documentário 

há um diálogo entre dois personagens, o profissional precisará decupar a cena, visto que podem ter  

informações que possibilitam no momento de definir termos para recuperar, que não estão expressos 

no título ou resumo. 

7 TRATAMENTO TEMÁTICO PARA DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS 
JORNALÍSTICOS 
 

Esta é a última parte do Guia de Indexação para Documento Audiovisual Jornalístico. Nesta 

parte será explicado como o profissional do curso de Jornalismo deve fazer o tratamento temático do 

documento, com ênfase para o documentário e a grande reportagem. Porém, o mesmo procedimento 

pode ser adotado para outros formatos audioviuais.  

A proposta parte dos estudos de Fournial (1986), no qual Caldera-Serrano e Moral (2002) 

compreendem como as fases da análise documental fundamentais para o documento audiovisual: 

visualização, resumo e indexação. A partir dessa tríade é que se desenvolve o processo de análise para 

o documento audiovisual jornalístico universitário.  

Nesta proposta, foram desenvolvidas 5 etapas: 1ª visualização, decupagem, 2ª visualização, 

resumo e indexação. Cada uma das etapas pode ser visualizada a seguir.  
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A proposta propicia ser mais detalhada partindo de uma visão geral (1ª visualzação) para uma 

visão mais específica do documento audiovisual jornalístico (decupagem), especialmente aqueles que 

são produzidos na universidade como o documentário e a grande reportagem para o TCC do curso de 

Jornalismo. Cada uma dessas etapas possui a sua especificidade e o seu objeto no manuseio com a 

finalide de representar o documento. 

 

 
 

A primeira visualização ajuda o profissional a se situar sobre o conteúdo do documento. Nesta  

etapa pode-se fazer algumas anotações, sobre as informações, inicialmente, mais expressivas. Mas, no  

 

geral, ela serve para uma contextualização do conteúdo do documento. Porém, o objetivo geral é 

compreender sobre o que se trata o documento.  

 

 
 

 
Nesta segunda etapa, o profissional deve se atentar na descrição de todos os elementos, sem 

expressar uma hierarquização das informações. Assim, a decupagem visa trazer maior domínio sobre 

o conteúdo e as percepções do texto, diante a sua realidade multifacetada de diversos formatos como o 

texto, a imagem e o som. Integrados, essa tríade resguarda informações que com a realização da 

decupagem poderão ficar mais nítidas e, assim, o tratamento temático da informação ocorrerá de modo 

mais específico. 

 
 
A segunda visualização busca um olhar mais atento, visto que a decupagem já foi realizada, mas  

algum elemento informacional pode ter sido deixado de lado como os aspectos iconográficos ou 

sonoros.  
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Na 4ª etapa está a produção do resumo e  a seleção dos termos que serão usados para a 

recuperação. É importante que o resumo seje breve e propicie informações que revelem o conteúdo do 

documento, sem necessariamente ser muito específico ou geral.  

 

 
 

 
Nesta última etapa da proposta de representação, o profissional fará a escolha e seleção dos 

termos (palavras0chave), que representem o conteúdo tanto em sua forma textua, iconográfica ou 

sonora, para que possam ser inseridos dentro de um banco de dados. Com o aprofundamento dessas 

etapas é possível manter um maior contato com o documento, fazendo com o que o mesmo possa ser 

visto sob todos os seus ângulos (textuais, iconográficos e sonoros). E, assim, possibilitando a extração 

de todas as informações e elementos que constituem o documento audiovisual jornalístico. O que, 

consequentemente, refletirá em uma melhor representação temática e recuperação da informação.  

É importante destacar que esse processo visa atingir um público-alvo que não possui formação 

adequada para tal finalidade, como os bibliotecários. Mas, que em seu cotidiano lidam com o produto 

audiovisual e sendo necessário conhecer técnicas e métodos para o seu armazenamento e recuperação. 

O que não exclui a necessidade de, por exemplo, ter nesses lugares um profissional seja enquanto 

parceria entre os cursos de Jornalismo e Biblioteconomia ou com um bolsista que possa orientar esse 

procedimento de indexação do documento audiovisual jornalístico na universidade.   

Assim, abaixo é possível visualizar um modelo de como a decupagem pode ser realizada. Ela 

perpassa a construção de 5 elementos: o tempo, onde deve ser inserido a minutagem, a sequência 

da imagem, o plano, a descrição de todo o conteúdo referente ao tempo, o cenário (o lugar) e o 

áudio (o som que está presente na sequência).  Além disso, na parte superior encontra-se uma ficha 

de indetificação do documento.  
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Modelo de Decupagem 

 

 

Este modelo de decupagem possibilita que o profissional possa ter um domínio mais o conteúdo 

do texto e, consequentemente, sobre a forma mais adequada para realizar a indexação. Podendo 

selecionar as palavras-chaves que serão utilizadas para a recuperação da informação. Com isso, como 

anteriormente explicado, essa proposta de representação temática do documento audiovisual perpassa 

a visualização da realidade jornalística universitária. Visto que, nesse ambiente de informação como 

caso do arquivo telejornalístico não se tem um profissional com formação mais propensa a realizar essa 

atividade. Assim, essa proposta possibilita que ocorra um tratamento nestes documento audiovisuais 

do curso de Jornalismo.     

 Desse modo, ao chegar na codificação do documento no banco de dados, o profissional poderá 

utilizar a seguinte estrutura de armazenamento:  

 
 

Ano + Doc + Título do Documento + Nome do Autor(es) 

 

  

Essa codificação é importante, pois padroniza o arquivamento do documento, bem como facilita 

no momento de busca pelo documento no sistema de memória digital. Desse modo, a proposta se 

configura como um nova intencionalidade acerca dos processos e etapas clássicos da representação 

temática no campo da Biblioteconomia, como de técnicas advindas do telejornalismo. Neste sentido, 

essa troca mútua de formas e sistemas de tratamento da informação origina um modelo novo e aplicado 

ao cenário da documentação audiovisual, especificamente no Jornalismo. 

 Neste sentido, espera-se que este guia possa contribuir para que os documentos audiovisuais 

jornalísticos universitários possam receber um tratamento adequado. Além disso, que este guia possa 

ser utilizado, melhorado e adptado de acordo com as realidades e finalidades distintas. O mais 

importante de toda essa discussão é que tais documentos saiam dessa zona de invisibilidade e recebam 

o tratamento devido, para que as suas memórias possam ser partilhadas e acessadas.  
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