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Importância das Bibliotecas da Administração 
Pública no Suporte às Atividades de Técnicos e 

Gestores Públicos



é um recurso básico e inexorável para odesenvolvimento.
seu valor e usabilidade dependem danecessidade do usuário.
requer um processo de comunicação.
atribui carga semântica aos dados.
 pode ser avaliada segundo: acesso, capacidadede compreensão, precisão, relevância, clareza,flexibilidade, entre outros.
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Aplica-se ao produto informação: procedimentos técnicos e metodológicos.
Aplica-se aos serviços de informação: processos gerenciais e novas tecnologias. 



 Perfil da instituição:  objetivos, atividades 
desenvolvidas, tipos de documentos usados e 
produzidos.

 Perfil do usuário:  área de interesse, nível 
educacional, estratégias de busca, 
conhecimento de línguas, atualidade da 
informação, formatos de saída e outros.

 Perfil do documento:  forma e conteúdo.



CORREIO ELETRÔNICO
COMUNICAÇÃO DE
DADOS

REDES DE BASES DE DADOS

Inovações TecnológicasInovações Tecnológicas
INTERNET



Gigantescos acervos de informação sobre os mais 
variados temas – designados pelo nome genérico 

de conteúdos – circulam hoje, em escala planetária 
e de forma acelerada, por meio da Internet e das 

novas mídias eletrônicas.
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Percentual dos usuários de internet em língua portuguesa: 4,1%gama@gamati.com



 Uso de redes com valor agregado.
 Processo de integração de produtores de documentação primária e secundária.
 Preocupação com o acesso e não com o patrimônio.
 Substituição do documento primário, linear e estático por um dinâmico, interativo e multidimensional.



A cooperação é um meio de compartilhar custos e esforços na criação de bases de dados por meio de intercâmbio de registros, possibilita:
mostrar conteúdo de muitas bibliotecas, ou muitas publicações, por meio do acesso a BD através de vários catálogos em linha.
disponibilizar os recursos das BD para as bibliotecas e usuários, onde e quando forem necessários.
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formato de registro bibliográfico padronizado 
intercâmbio de listas padronizadas de autoridades (pessoais e corporativas), vocabulários, tesauros, dicionários,
padrões de interoperabilidade para implantação de hiperlinks e maior visibilidade na Internet



Ilza Leite Lopes     - UnB/FCI 12



13

In form açã o no do c um e nto N ecessida de d o us uário

Texto íntegro
em

ling uagem  na tura l
Texto íntegro

em
ling uagem  na tura l

Análise  de  co nteúdo  e
se leção dos  conceitos

Análise  de  co nteúdo  e
se leçã o dos  conce itos

Traduç ão dos
conce itos  para  a

ling uagem  docu m entária
Traduç ão dos

conce itos  para  a
ling uagem  docu m entária

D oc um ento a rqu ivado
nas bas es de  dados

D oc um ento a rqu ivado
nas bas es de  dados

P ergunta  e m
ling uagem  na tura l

P ergunta  em
ling uagem  natura l

Análise  de  co nteúdo  e
se leçã o dos conce itos

Análise  de  co nteúdo  e
se leção dos conce itos

Tradução dos
conceitos  para  a

ling uagem  docu m entária
Tradução dos

conce itos  para  a
ling uagem  docu m entária

D ocum ento  recuperado
das  bas es  de  dados

D ocum ento  recupe rado
das  bases  de  dados

P alavras  que representam
co nce itos

P alavras  que representam
co nce itos

U so de  um a s in ta xe  de
recupera ção
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INDEXAÇÃO - Objetivos

•

Organizar e conceitos em  instrumentos que 
permitam a representação  da  informação. 
Analisar e organizar as perguntas dos usuários. 
Permitir um fácil acesso na recuperação da 

informação.
•
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Política de seleção e aquisição:  cobertura dos assuntos, 
qualidade da informação e tipos de suportes.

Capacidade de exaustividade e precisão da indexação.
Capacidade de recuperação da linguagem documentária.
Esforço do usuário em consultar o sistema.
Tempo de resposta do sistema.
Forma de apresentação dos resultados de busca.
Avaliação constante do sistema.
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1. Completeza da representação, isto é, pertinência
2. Evitar a ambigüidade, isto é, precisão
3. Descritores homogêneos, isto é, consistência
4. Indexação neutra e objetiva, sem julgamentos
5. Concisão, clareza e acessibilidade
6. Permite identificar e realizar modificações que não 

provoquem ruptura no conjunto da descrição

REPRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO
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Especificidade
1.
2.
3.
4.
...

Use  Laranjas e 
não Frutas 

cítricasNúmero 
médio de 
termos 

atribuidos

REPRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO
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ESPECIFICIDADE
“O princípio [...] mais importante da indexação de 
assuntos [...] é aquele segundo o qual um tópico 
deve ser indexado sob o termo mais específico que 
o abranja completamente.”

(LANCASTER, 2004, p.34-35). 



A informação digital é mutidimensional e dinâmica.
Associa o material ao imaterial, o local com o distante e o visível com o invisível (dados semânticos). (PAPY, 2016).
As bibliotecas digitais estão intencionalmente mais próximas de seus usuários por meio das redes sociais.



O documento digital:
introduz maior diversidade combinatória entre forma e conteúdo.
redefine as relações entre assunto e uso. 
A forma carrega em si um conjunto de usos e de valores semióticos.
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