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A REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA E OS AUDIOLIVROS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DOS 
DEFICIENTES VISUAIS: UM ESTUDO A PARTIR DA VISÃO DO PROFISSIONAL INDEXADOR EM 

UNIDADES DE INFORMAÇÃO 
  CABRERA, MIRIAM REGIANE DUTRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

Dentro da tendência atual do mercado editorial mundial, os suportes informacionais têm se diversificado visando
melhorias de qualidade no armazenamento e maior receptividade e aproximação com o público. Neste contexto, 
uma definição mais generalista de audiolivros é a gravação em voz alta dos conteúdos de livros já publicados,
na qual o narrador enriquece a história por meio de sua interpretação, utilizando efeitos sonoros e músicas que 
ajudam o ouvinte a simular melhor a atmosfera que se pretende criar. É um formato versátil, de fácil adaptação,
principalmente para os deficientes visuais. Destaca-se a relevância para os indexadores que precisam descrever
assuntos e não possuem tempo para ouví-los. Mas, ainda mais importante é a relevância social pois abordará a
inclusão e a democratização da informação para os deficientes visuais. A consequentemente transcrição errônea
ou incompleta dos assuntos prejudicam a recuperação de dados relevantes aos usuários e a comunidade ao 
qual está inserida, comprometendo a função da unidade de informação onde o alto grau de qualidade de
recuperação da informação, além de promovem a inclusão cultural, permitindo o acesso à informação e
recuperação correta das informações, um dos grandes desafios da inclusão digital na sociedade
contemporânea. . Objetivo Geral: contribuir para a comunidade científica com subsídios teóricos para a
representação fiel do conhecimento humano através de conceitos e metodologia apropriados a este suporte em 
específico, investigando quais estratégias de leitura documentária e técnicas de coleta de dados é mais
verossímil visando à qualidade dos termos indexados e a alta revocação do sistema informacional de acordo
com as necessidades dos deficientes visuais; Objetivos Específicos: 1) Avaliar as políticas de indexação para
unidades de informação que possuem acervo de audiolivros visando identificar problemas na representação
temática destes conteúdos e propôr uma metodologia única 2)Identificar que formação complementar e 
habilidades devem ser desenvolvidas para que o indexador possa fazer a melhor leitura e a mais eficiente
transcrição documentária 3) Investigar se os audiolivros possibilitam a inserção social e se o uso dos mesmos 
contribuem para o gosto pela leitura dos deficientes visuais. Se fará por meio de um estudo teórico-investigativo 
a partir da busca do domínio conceitual composto pelos termos: audiolivros, deficientes visuais, unidades de
informação e seus respectivos termos em inglês e espanhol em um corpus de revistas científicas das áreas de
interesse. Em sua vertente aplicada, a pesquisa utilizará a técnica de observação direta extensiva, através de
aplicação de questionário aos indexadores para descobrir como estão sendo feitas as representações temáticas 
deste suporte procurando constatar o nível de consistência, bem como uma investigação com deficientes cegos,
para investigar se os termos indexados correspondem realmente aos conteúdos dos mesmos. .  
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