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RESUMO 

 

 

 

 

A temática da presente pesquisa é a realização de mapeamento de domínios de conhecimento. 

A atividade de acompanhamento das construções discursivas dos diversos domínios do saber 

tem se mostrado útil para diferentes objetivos e tem despertado o interesse da Organização e 

Representação do Conhecimento para o mapeamento temático. Esta pesquisa se propõe a 

mapear um domínio do conhecimento e contribuir, através do caminho metodológico 

percorrido, com diretrizes para o mapeamento de domínios do conhecimento. Por meio das 

palavras-chave das comunicações orais do GT2 “Organização e Representação do 

Conhecimento” do ENANCIB, foi possível mapear  e analisar as temáticas apresentadas neste 

evento, mais precisamente em suas dez últimas edições, período compreendido entre 2003 e 

2013. A pesquisa teve como abordagem teórica os princípios da Organização e Representação 

do Conhecimento com ênfase nas formas de recortar conceitualmente um domínio e na 

análise do referencial teórico envolvido na construção de modelos classificatórios. Também 

utilizou a teoria de Análise de Domínio, que apresenta orientações de como identificar um 

domínio e uma comunidade discursiva. O método hipotético-dedutivo guiou a forma de 

pensar as questões levantadas pelo campo empírico, quanto aos objetivos, esta pesquisa 

caracteriza-se como exploratório descritiva, os resultados foram obtidos pela abordagem 

quantitativa e, também se enquadra em uma pesquisa documental. Os termos representativos 

do domínio ligados à sua comunidade discursiva foram organizados de forma a transparecer 

as temáticas mais recorrentes, visando demonstrar o estado da arte do domínio.  Os dados 

organizados possibilitaram, em um primeiro momento,  uma visão geral do domínio e, em um 

segundo momento, uma análise dos termos classificados no “Sistema de Classificação da 

Literatura de Organização do Conhecimento”. A análise permitiu obter como principais 

resultados: elevado índice de dispersão temática no domínio; alta concentração de pesquisas 

na região Sudeste do país; preferência pela pesquisa aplicada; carência de pesquisas nas 

temáticas que envolvem os aspectos metodológicos utilizados no domínio e nos assuntos 

referentes a Representação Descritiva da Informação. O caminho percorrido para obtenção 

destes resultados é apresentado em forma de diretrizes, organizadas em ações práticas, 

visando à realização de mapeamento temático de domínios do conhecimento.  

 

Palavras-chave: Mapeamento temático. Análise de Domínio. Organização e Representação 

do Conhecimento. ENANCIB.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The subject of this research is mapping out knowledge domains. Accompanying discursive 

constructions of diverse knowledge domains has proven useful for different objectives and 

has called the attention of Organization and Representation of Knowledge for Thematic 

Mapping. This research proposes mapping a knowledge domain and contributing, by way of 

the chosen methodology, with directives for mapping knowledge domains. Using the 

keywords of the papers presented for the GT2 “Organization and Representation of 

Knowledge” at the ENANCIB seminar made it possible to map and analyze the subject matter 

presented during this event, more precisely during its last 10 editions, from 2003 through 

2013. The theoretical approach to this research made use of the principles of Organization and 

Representation of Knowledge with emphasis given to forms of conceptually delineating a 

domain and in analyzing the theoretical referential involved in constructing classificatory 

models. This approach also used the theory of Domain Analysis, presenting guides to 

identifying a domain and a discursive community. The hypothetical-deductive method guided 

the way problems were dealt with as they came up during the empirical research phase. 

Regarding objectives, this research may be characterized as exploratory and descriptive and 

results were obtained by using a quantitative approach, also pertaining to a documental 

research approach. The representative terms of domain tied to its discursive community were 

organized so that more recurrent subject matter would appear, with the aim of demonstrating 

the state of the art of domain. The data organized initially made a general view of the domain 

possible and then afterwards an analysis of the terms classified in the “Classification System 

for Knowledge Organization Literature”. The analysis allowed obtaining the following 

results: an elevated index of thematic dispersion in the domain; a high concentration of 

research in the Southeast region of the country; preference for applied research and a lack of 

research on the methodological aspects used in the domain and the Descriptive Representation 

of Information. The route taken in order to obtain these results was described as directives, 

organized into practical acts, with the aim of carrying out thematic mapping of knowledge 

domains.  

 

Keywords: Thematic Mapping. Domain Analysis. Organization and Representation of 

Knowledge. ENANCIB.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conhecer os temas de pesquisa dos domínios do conhecimento consiste em uma 

atividade essencial ao trabalho de Organização do Conhecimento. Cada domínio tem um 

conjunto de conceitos utilizados em seus processos comunicativos que o distingue dos 

demais. Alguns são próprios, exclusivos, outros são utilizados por diversos domínios, 

contudo, em cada um deles, podem ter um sentido singular. A identificação deste sentido 

específico dos conceitos é um dos objetivos do trabalho de Organização do Conhecimento 

para uma recuperação eficaz da informação. Sendo assim, é uma prerrogativa do próprio 

domínio sistematizar os meios de se extrair e conhecer a semântica dos termos envolvidos nos 

objetos, nos processos e nos métodos utilizados na produção discursiva dos demais domínios 

do conhecimento.  

O domínio da Organização do Conhecimento teve uma fase cujo enfoque recaiu sobre 

o tratamento generalista da informação, momento em que priorizava o ordenamento do 

conhecimento para fins de representação e recuperação da informação. Tal fase foi marcada 

pela construção dos sistemas universais de Organização do Conhecimento (SOUZA, 2012, p. 

6). Nos estudos mais recentes, verifica-se um tratamento mais específico e especializado da 

informação. Com este objetivo são construídos os tesauros, as taxonomias e, mais 

recentemente, as ontologias.  A construção destes instrumentos, visando à recuperação precisa 

da informação, deve levar em conta os aspectos históricos, culturais e sociais do ambiente 

alvo do tratamento informacional (ANDERSEN, 2004). Esta forma de tratamento requer um 

olhar contextualizado ao domínio do conhecimento, no qual não importam somente as 

temáticas tratadas, mas também como foram formadas e de que modo são usadas. Uma das 

formas de se extrair estas informações é através de um mapeamento temático.  

Sendo assim, o domínio da Organização do Conhecimento carece de estudos que 

possam aprofundar os aspectos metodológicos para mapeamentos de domínios. Conhecer as 

formas como os diversos domínios do saber se organizam conceitualmente é essencial para 

uma disciplina que afirma estudar as formas comunicativas da ciência, como é o caso da 

Ciência da Informação.  

 Em tempos de efervescência de fusão e cisão de disciplinas, com formações de novos 

domínios do saber e novas configurações discursivas, é  importante que a Ciência da 

Informação, acompanhe os caminhos da formação dos discursos científicos. Saracevic (1996) 
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e González de Gómez (2001) são dois autores, dentre outros, que destacam esse ponto de 

vista: 

 

A Ciência da Informação é um campo dedicado às questões científicas e à prática 

profissional voltadas para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento e 

de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional ou 

individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento destas 

questões são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas 

tecnologias informacionais  (SARACEVIC, 1996, p. 46, grifo nosso). 

 

 

A representação dos conteúdos informacionais dos registros do conhecimento, 

através dos processos de catalogação, classificação e indexação, aplicados a grandes 

volumes de itens de informação, agregados e organizados nas grandes bases de 

dados cadastrais e bibliográficas, davam corpo e visibilidade ao conhecimento, 

como atividade ancorada no tempo e no espaço, coletiva, institucional, cujos 

movimentos e direções indicavam a prioridade e relevância de áreas temáticas, 

atores, centros de produtividade. Essas coordenadas informacionais acerca do 

conhecimento, não apenas seriam úteis para otimizar a comunicação científica, 

como instrumentos para a recuperação e disseminação da informação, mas 

também se mostrariam significativas para o monitoramento e análise da 

produtividade científica de organizações, instituições de pesquisa, regiões e 

países, numa re-utilização dessa meta-informação para a gestão político-

administrativa das atividades científicas. [...] Pode dizer-se, aliás, que a ciência da 

informação tem sido uma das guardiãs da comensurabilidade dos discursos 

científicos, caracterizando a ciência como a prática social de maior potência de 

circulação informacional, da maior eficácia de codificação e explicitação de seus 

próprios processos produtivos e de maior rigor e eficácia institucional na 

regulamentação dos mecanismos e práticas de estabilização de discursos e saberes 

(GONZÁLEZ  DE GÓMEZ, 2001,  p. 14, grifo nosso). 

 

 

Esse acompanhamento ou monitoramento do desenvolvimento dos domínios implica 

descobrir de que modo as teorias e os conceitos representativos de cada domínio estão 

configurados nos Programas de Pós-Graduação, nas Teses e nas Dissertações produzidas, nos 

periódicos e nos eventos científicos, dentre outros.    

O mapeamento temático de domínios do conhecimento evidencia os assuntos, termos e 

conceitos delimitados a um saber, utilizam-se dos enunciados comunicativos das principais 

fontes de informação para mostrar os delineamentos que este saber tem alcançado na sua área 

de atuação. É um retrato da construção discursiva do domínio realçado de acordo com os 

objetivos propostos para o mapeamento e a forma como os termos serão classificados.   

A presente pesquisa pretende mapear as temáticas referentes ao domínio de 

Organização e Representação do Conhecimento. Busca-se descobrir quais os delineamentos 

adquiridos por tal domínio ao longo de um determinado período. Esse é um campo da Ciência 

da Informação, sendo considerado por vários pesquisadores como um dos mais importantes 
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no universo dos estudos informacionais (SARACEVIC, 1992; PINHEIRO, 1997; WERSIG e 

NEVELING, 1975).  

Os objetos de pesquisa deste domínio podem ser observados nas próprias palavras que 

compõem o seu nome: Organização do Conhecimento e Representação do Conhecimento.  A 

atividade de organizar e representar visando à recuperação da informação é o seu foco 

principal, e, para tanto, se utiliza da construção de instrumentos que 

classificam/organizam/representam unidades de conhecimento. Trata-se de estruturas 

conceituais que representam uma dada realidade e constituem um modelo do domínio.   

Tais instrumentos apoiam-se em diferentes princípios teóricos e metodológicos na sua 

construção. De acordo com o princípio adotado, diferentes objetivos podem ser alcançados no 

ato de organizar e representar o conhecimento de um domínio. Sendo assim, podem seguir 

princípios diferentes de divisão por disciplinas ou campos de atividades, com subdivisões 

organizadas pela subdivisão do assunto de cada domínio. Podem igualmente basear-se, em um 

primeiro momento, em uma divisão por domínios do conhecimento e, no interior de cada 

domínio, receber um tratamento facetado. Há também a possibilidade de ter as unidades de 

conhecimento organizadas por fenômenos segundo os princípios dos níveis integrativos.  

Em uma postura de olhar um domínio como único, como uma comunidade discursiva, 

considerando suas particularidades, devem–se estudar quais os instrumentos que melhor 

poderiam representá-lo. Deve-se ter em mente que cada modelo classificatório possibilita um 

tipo de representação e, portanto, também, um tipo de visualização, ou ainda, quais aspectos 

se sobressaem em cada um deles. Os mesmos conceitos podem ser agrupados e relacionados 

de formas diferentes, de acordo com o modelo conceitual escolhido e com os objetivos de sua 

organização. Além do que, ao serem selecionados e organizados os conceitos, alguns aspectos 

e perspectivas podem ser realçados e outros ignorados. Café e Brasher (2011, p. 26) apoiam-

se em Sowa
1
 (1984, p. 344) para afirmar que:  

 

 

[...] conceitos e percepções não podem formar modelos perfeitos de mundo, são 

abstrações que selecionam características importantes para determinada finalidade e 

que ignoram detalhes ou complexidades que são importantes apenas para 

determinados objetivos. 

 

 

                                                 
1 
SOWA, J. F. Conceptual structures: information processing in mind and machine.  Massachussetts: Addison-

Wesley, 1984. 435p. 
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Trata-se de um processo de escolha e de tomada de decisão, e como tal,  deve ser feito 

de forma consciente, tendo em mente os diferentes modelos classificatórios e os princípios 

pelos quais foram construídos.  

A principal função dos modelos classificatórios é permitir a organização de 

documentos e informações visando também uma recuperação precisa dos conteúdos 

informacionais, mas além disto, são igualmente úteis para um mapeamento conceitual de uma 

determinado domínio do saber. Esta última característica é particularmente relevante  para a 

presente pesquisa. Tal análise é demonstrada por Couzinet (2009, p. 8), ao constatar que o 

trabalho de “[...] elaboração de classificação de uma disciplina tem um interesse científico, 

pois ao colocar as articulações, as fronteiras e os métodos, ele torna visível as condições de 

aberturas possíveis para outras disciplinas [...]”.  A autora segue relatando que esses 

esquemas, como classificação e tesauros, nos obrigam a um trabalho de delimitação em 

relação às disciplinas próximas. Segundo ela, impelem a uma reflexão sobre: “[...] a forma de 

expressão nos conceitos, nos métodos, nos objetos, nas aproximações e nas associações que as 

ligam.” (Id., 2009, p. 8) Sendo assim, permitem um conhecimento organizado sobre um 

determinado domínio e ainda possibilitam visualizar suas especificidades e quais os usos e as 

associações de termos  são feitos de forma contextualizada.  

No domínio de Organização e Representação do Conhecimento é possível notar que, 

há muitas e diferentes correntes conceituais coexistindo. Essa afirmação encontra respaldo na 

pesquisa da professora Mariângela Fujita (2008), que analisou as comunicações apresentadas 

no Grupo de Trabalho (GT2) do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

(ENANCIB), no período de 2005 a 2007. A este respeito, ela declara: 

  

 [...] a área está em pleno vigor dado suas diversidades conceituais teóricas e 

metodológicas em discussão. Portanto, se por um lado, falta à área de Organização 

do Conhecimento uma consolidação científica, de outro, é inegável sua diversidade 

conceitual e o impacto de seus resultados para a Organização do Conhecimento de 

outras áreas científicas. Nesse contexto, é absolutamente fundamental à comunidade 

científica conhecer seu domínio em Organização do Conhecimento [...] (grifo nosso) 

 

 Sob a mesma ótica da pluralidade conceitual no domínio, mas agora tendo como base 

os trabalhos apresentados nos encontros internacionais e regionais da International Society for 

Knowledge Organization (ISKO), Gomes (2009, p. 61) ressalta que: “[...] não ficam claras 

as fronteiras da OC, o que é uma característica da atividade científica atual, ou seja, não há 
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limites claros nas atuais atividades científicas da área. Mas haveria um núcleo que 

caracterizaria a área” (grifo nosso). A autora deixa clara a existência de um corpo conceitual 

basilar do domínio, que poderia ser identificado como aquele mais visível e, por isso, bem 

conhecido pela comunidade de pesquisadores e os conceitos fronteiriços, que se encontram no 

limite do domínio, e, por essa razão, nem sempre percebidos. A dinâmica conceitual entre o 

núcleo e as bordas consiste em um movimento contínuo impulsionado pelos fenômenos 

pesquisados. Sendo assim, conceitos centrais em um determinado período, ou de determinado 

ponto de vista, podem passar a periféricos e vice-versa; ou ainda, podem ser reformulados e 

adaptados na intenção de satisfazer a uma determinada necessidade.  

O domínio de Organização  e Representação do Conhecimento também é influenciado 

pelo imperativo tecnológico, a tal ponto influente no campo, que pode chegar a direcionar o 

seu desenvolvimento. Tal situação, caracterizada como um posicionamento passivo, de 

simples uso da tecnologia e não de contribuição para o seu desenvolvimento por meio de 

princípios teóricos, não é vista como satisfatória para o domínio (HJORLAND, 2003, p. 90). 

Hjorland (2008, p. 87) ainda esclarece que o problema não está somente em formular teorias, 

mas em descobrir pressupostos teóricos em diferentes práticas, e formular tais abordagens, de 

forma clara, de modo que seja possível compará-las. Sem clareza teórica, o campo não 

avança. Por este motivo, é importante descrever as diferentes abordagens, de um modo que 

seja possível diferenciá-las uma das outras. Hjorland ainda ressalta que: “temos que examinar 

e interpretar os rótulos utilizados para as abordagens muito honesta e cuidadosamente. Caso 

contrário, vamos ficar em um campo muito confuso” (Id., 2008, p. 87).  

Sendo a Ciência da Informação uma área interdisciplinar, utiliza-se constantemente de 

referencial teórico de outras áreas do conhecimento, com objetivo de dar suporte a suas 

temáticas de pesquisa. Nesse sentido, López-Huertas (2008, p. 115) aponta para a abundância 

de modelos teóricos e metodológicos neste domínio, sem apresentar uma ligação bem definida 

e sem consciência da exata dimensão de seus limites conceituais. Afirma  ainda que: “A nível 

conceitual pode haver um adicional problema resultante da migração de termos de outras 

disciplinas para o domínio interdisciplinar, junto com dificuldades em determinar as 

dinâmicas conceituais” (2008, p. 115).  

Os conceitos nucleares utilizados em um determinado domínio de conhecimento são 

periodicamente revistos, as principais teorias figuram sempre nos canais de comunicação, 

tanto através da leitura de um artigo científico como na audição de uma palestra. Contudo, as 

interlocuções teóricas e metodológicas nem sempre estão tão claros. Os desdobramentos e as 
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aberturas conceituais e metodológicas aplicados em diferentes situações de pesquisa são 

pouco conhecidos.  Esta é também a constatação de Kobashi e Santos (2006, p. 31): “Não se 

dispõem, dessa forma, de estudos abrangentes sobre as temáticas de pesquisa dos programas 

de pós-graduação, as relações sociais estabelecidas (cooperação) e seu mapeamento”. 

Com o aval da problemática levantada pelos autores citados acima, a presente pesquisa 

se justifica como importante para se conhecerem as temáticas presentes no domínio de 

Organização do Conhecimento. Ainda que, essa pesquisa represente apenas uma amostra de 

sua produção científica, considera-se que possa possibilitar uma visão, ainda que parcial 

destes estudos.  

Esta investigação se apoiará, em um primeiro momento, na proposta de Análise de 

Domínio, sistematizada por Birger Hjorland, que afirma que os estudos de domínios do 

conhecimento devem ser feitos através das comunidades discursivas, como partes da divisão 

do trabalho na sociedade. O conhecimento deve ser analisado através de seus objetos de 

estudo e aplicações em uma atividade profissional (HJORLAND e ALBRECHTSEN, 1995, p. 

400).  

O uso da metodologia de Análise de Domínio embasa a presente pesquisa, tendo em 

vista a decisão de utilizar as palavras-chave dos artigos do ENANCIB como representantes do 

discurso de uma comunidade. Ao tratar as questões e as perspectivas que envolvem a 

explicitação de um domínio e seu entendimento pelo analista, Hjorland (2002a) apresenta 

orientações quanto aos tipos documentais, nos quais os termos do domínio são representados, 

em uma perspectiva ontológica, epistemológica e sociológica. A identificação destes aspectos, 

segundo a teoria, é o que identifica um domínio. A presente pesquisa se dedicará somente à  

análise do domínio em sua dimensão ontológica, tendo em vista que a complexidade da 

análise das outras duas não seria possível, neste caso, devido a exiguidade do tempo.  

Hjorland (2002a) enumera 11 abordagens, apresentadas na seção 4.2.1, que auxiliam 

os estudos de Análise de Domínio. Nesta pesquisa será utilizada a segunda abordagem, que 

trata da classificação especializada, permitindo visualizar de que modo os conceitos e as 

relações semânticas estão configurados. As 11 abordagens apresentadas por Hjorland (2002a) 

restringem-se a descrever os tipos documentais como representantes dos termos de um 

domínio. O autor não apresenta orientações ou procedimentos metodológicos de como lidar 

com os termos a fim de se analisar um domínio. Esta pesquisa pretende fornecer um conjunto 

de procedimentos que orientem o pesquisador no mapeamento e, assim, permitir a sua análise.   
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 Por meio das comunicações orais do GT2 “Organização e Representação do 

Conhecimento” do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB)
2
, 

esta pesquisa visa à identificação dos assuntos tratados neste evento, mais precisamente em 

suas dez últimas edições, período compreendido entre 2003 e 2013. Através do discurso 

produzido em um dos mais importantes espaços de apresentação de pesquisas, o 

(ENANCIB)
3
, pretende-se investigar qual a configuração temática das comunicações orais 

apresentadas no GT2 e classificá-las em um modelo classificatório. Neste caso, o modelo 

escolhido foi o “Sistema de Classificação da Literatura de Organização do Conhecimento” 

(Anexo A), que vem sendo utilizado há mais de 30 anos para classificar os assuntos do 

domínio referenciados no Boletim Bibliográfico,
4
 os trabalhos apresentados na International 

Society Knowledge Organization (ISKO) e os artigos do periódico Knowledge Organization. 

Ele foi criado por uma pesquisadora, classificacionista do domínio, Ingetraut Dahlberg e 

apresentado em 1993. Barité (2011, p. 265) afirma que Dahlberg recorreu  a seu próprio 

julgamento, tendo como base sua especialização e conhecimento profundo da área, para 

distribuir o domínio em classes principais e selecionar os tópicos localizados dentro de cada 

classe do sistema de classificação.  Trata-se, portanto, de um instrumento de autoridade 

reconhecida no domínio, considerado como o mais importante  devido a seu longo período de 

uso e  a seu alcance temático. 

O estudo de um domínio do conhecimento, identificando e classificando os seus 

conceitos, de forma a visualizar sua distribuição em uma tabela, pressupõe, neste contexto, 

um olhar avaliativo sobre o seu discurso, ainda que delimitado por um esquema de 

classificação. A presente pesquisa propõe uma reflexão sobre o próprio domínio, que 

permitiria identificar o corpus de assuntos abordados relacionados aos seus objetos/questões 

de pesquisa.  

Esse “olhar para dentro” é essencial para qualquer domínio científico que, por meio da 

análise e avaliação do seu discurso, pode corrigir deficiências e avançar em pesquisas de 

qualidade. Marteleto (2009, p. 20) baseou-se em Bourdieu
5
 (2001), que denominou essa 

                                                 
2
 Os anais do ENANCIB foram reunidos graças ao trabalho do Grupo de Pesquisa “Questões em Rede”, liderado 

pela Prof. Lídia Freitas da Universidade Federal Fluminense. Tem como objetivo  a análise temático-discursiva 

das diversas configurações históricas dos Grupos de Trabalho desde o primeiro ENANCIB em 1994. Esse grupo 

organizou um repositório chamado BENANCIB com todos os trabalhos do referido evento, disponível em 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/ 

 
4
 Este boletim lista exaustivamente os trabalhos que têm como assunto a “Organização do Conhecimento”, em 

qualquer formato de documento, qualquer idioma e produzidos por quaisquer áreas do conhecimento.  
5
 BOURDIEU, Pierre. Science de la Science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001. Paris: 

Raisons d’Agir, 2001. 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/
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atividade “reflexividade”, para se referir à “[...] necessidade de submeter a ciência a uma 

análise histórica e sociológica, que permite àqueles que a fazem compreender os mecanismos 

sociais que orientam a prática científica e a própria estrutura e dinâmica do seu campo 

disciplinar.”   

  Diante do presente quadro, percebe-se o quanto o domínio de Organização e 

Representação do Conhecimento carece de pesquisas que transpareçam suas principais 

abordagens conceituais. Há de se destacar que a área tem buscado a autorreflexão. No item 

7.1 são apresentados alguns trabalhos que tiveram como campo empírico o GT2, a partir de 

diferentes perspectivas.  

A Ciência da Informação tem interesse nos estudos temáticos de domínios do 

conhecimento. Por sua vez, o próprio domínio analisado se utiliza desses estudos para a 

construção de instrumentos classificatórios. É nesse contexto que se justifica a importância de 

uma pesquisa como esta. Tais estudos ainda poderão ser utilizados para a gestão e a avaliação 

das atividades acadêmicas, para que os próprios autores possam conhecer os desdobramentos 

conceituais atuantes no domínio, ou ainda no direcionamento dos investimentos, por parte de 

agências de  fomento à pesquisa.  

A estrutura da pesquisa proporciona o desenvolvimento do tema, tendo em vista o 

alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, a presente dissertação está dividida em dez 

capítulos.  No primeiro deles, aborda-se o tema da pesquisa com a explicação de sua proposta, 

sua motivação e justificativa, com a explicitação de alguns pressupostos teóricos que situam a 

pesquisa na área de Ciência da Informação e demonstram a importância do estudo em 

questão. Também são apresentados a organização do trabalho, seu objetivo geral e os 

objetivos específicos. No segundo capítulo, são apresentados a metodologia e os 

procedimentos metodológicos que viabilizaram a consecução da pesquisa. O terceiro capítulo 

apresenta a abordagem da Representação e Organização do Conhecimento com enfoque no 

recorte conceitual e os tipos de modelos classificatórios existentes, como também os 

princípios teóricos que norteiam tais modelos. No quarto capítulo, são abordados a teoria da 

Análise de Domínio, com ênfase nas orientações para identificação de um domínio,  como 

também os aspectos teóricos dos conceitos: “domínio” e “comunidade discursiva”. O quinto 

capítulo descreve os aspectos históricos, a estrutura e apresenta um quadro com as principais 

atualizações do modelo classificatório “Sistema de Classificação para Literatura de 

Organização do Conhecimento”, escolhido para classificar os termos do domínio estudado. 

No sexto capítulo, é apresentado um breve relato histórico da sociedade científica e da criação 
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da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB).  

São igualmente descritos o evento científico ENANCIB e seus Grupos de Trabalho (GT), 

principalmente o GT2. No sétimo capítulo são apresentados a análise dos dados e os 

resultados da pesquisa.  Os dados são apresentados de duas formas: demonstrando-se uma 

perspectiva geral com a identificação da comunidade discursiva do domínio, a análise das 

comunicações por instituição e por região geográfica, a análise dos termos mais recorrentes e 

os que foram apresentados pela primeira vez no ENANCIB. Os dados também foram 

analisados da perspectiva do modelo classificatório, sendo distribuídos pelas nove classes do 

Sistema de Classificação para Literatura de Organização do Conhecimento, o que permitiu 

analisar o estado da arte das comunicações do GT2. Em uma análise dos dados classificados 

foi possível comparar com os de outras três pesquisas que também utilizaram o Sistema de 

Classificação para Literatura de Organização do Conhecimento: as de Barité (2011); Pan 

(2010) e Dahlberg (1995). Todos estes três trabalhos classificaram os assuntos referentes ao 

domínio de Organização do Conhecimento. No oitavo capítulo, são apresentadas as diretrizes 

para o mapeamento temático de domínios do conhecimento, em um formato de procedimentos 

a serem observadas nesse tipo de estudo. No nono capítulo são tecidas as considerações finais 

como propostas de continuação dos estudos neste  domínio. No décimo capítulo, são 

apresentadas as referências, que são seguidas pelos apêndices e anexos.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

 

Propor diretrizes para o mapeamento temático de domínios do conhecimento a partir 

da análise do domínio de Organização e Representação do Conhecimento através das 

comunicações orais do GT2 do ENANCIB.  

 

 

1.1.1.2 Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar fundamentos teóricos  e metodológicos apresentados na literatura para a 

análise de  domínios do conhecimento;  

 Identificar o corpus empírico da pesquisa;  

 Demonstrar o estado da arte dos estudos desenvolvidos no GT2 da ANCIB;  

 Descrever ações metodológicas que visem ao mapeamento temático de domínios do 

conhecimento através de diretrizes.  
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2 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos que serão empregados no 

presente estudo. A primeira parte trata dos requisitos teórico-metodológicos: quanto ao 

método científico; quanto aos objetivos da pesquisa; quanto à forma de abordagem e quanto 

aos procedimentos. A segunda parte explica os procedimentos metodológicos necessários para 

o alcance dos objetivos da pesquisa. 

 

 

2.1 Requisitos teórico-metodológicos da pesquisa 

 

 

Diante do problema que se propõe a investigar, é necessário observar o caminho 

metodológico a ser percorrido. A metodologia orienta os procedimentos necessários para o 

alcance dos objetivos, funciona como um guia para os passos que precisam ser dados em cada 

fase da pesquisa, ou como afirma Minayo (2012, p. 16) “[...] precisamos de parâmetros para 

caminhar na produção do conhecimento.”  

A construção do conhecimento científico possui diretrizes, as quais precisam ser 

adequadas aos objetivos da pesquisa, de forma a produzir resultados passíveis de 

comprovação. Minayo e Sanches (1993, p. 240) declaram que: “O conhecimento científico é 

sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade empírica; o método é o fio 

condutor para se formular esta articulação.” Sendo assim, será explicado como o referencial 

metodológico foi utilizado na condução desta pesquisa.  

Como método científico a guiar a forma de pensar o problema de pesquisa, considera-

se que esta pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo. Gil (1999, p. 30 e 31) explica que 

este método busca evidências empíricas para refutar as hipóteses. Quando se pensa em um 

problema de pesquisa, formulam-se hipóteses, que deverão ser testadas; esse método busca 

derrubar ou falsear as hipóteses. Quando não se consegue refutar, há uma corroboração ou 

comprovação da hipótese como válida, ainda que não definitivamente, pois a qualquer 

momento poderá surgir um fato que a invalide.  Ainda que, a presente pesquisa não apresente 

hipóteses, trabalha com pressupostos, pois, parte-se das palavras-chaves determinadas pelos 

autores como representativas de suas pesquisas, configurando-se como representativas do 
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domínio de Organização e Representação do Conhecimento. Estas palavras tratadas 

conceitualmente tornam-se termos, as quais, relacionadas a variáveis de análise, demonstrarão 

o estado da arte do domínio, tanto de uma forma geral, como através de um modelo 

classificatório. Ainda presume-se que, o modelo classificatório “Sistema de Classificação para 

literatura de Organização do Conhecimento” comporte a maioria dos assuntos tratados nas 

comunicações orais do GT2; o que possibilita, também, determinar em que medida 

comportará e o que não será possível atender.  

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta se caracteriza como pesquisa exploratória e 

descritiva, Cervo e Bervian (2005, p. 67) declaram que os estudos exploratórios proporcionam 

maior familiaridade com o fenômeno, e os estudos descritivos se ocupam “[...] da descrição 

das características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade 

pesquisada.” (Id., 2005, p. 67) Essa afirmação se enquadra nos propósitos dessa pesquisa, pois 

se busca conhecer o domínio de Organização e Representação do Conhecimento através de 

sua produção científica, em um trabalho de descrição de suas temáticas.  A pesquisa descritiva 

também sustenta as discussões teóricas em torno dos princípios classificatórios, de forma a 

fundamentar a escolha do modelo classificatório “Sistema de Classificação para literatura de 

Organização do Conhecimento”.  

A abordagem quantitativa é a que se adequa ao propósito dessa pesquisa, pois o 

levantamento dos dados e as análises serão feitas com base na frequência dos termos no 

domínio. Esta abordagem “[...] tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis.” (MINAYO e SANCHES, 1993, p. 247). Richardson 

(1989, p. 29) ressalta que, este método visa garantir a precisão dos resultados, evita distorções 

de análise e interpretação, e possibilita uma margem de segurança quanto às inferências.  

A forma de proceder com o objeto empírico, neste caso, comunicações de um grupo de 

pesquisa, em formato de artigos científicos, registrado nos anais de um evento científico; 

caracteriza esta pesquisa como documental. Gil (1999, p. 66) observa que a pesquisa 

documental utiliza materiais que, podem ainda não ter passado por um tratamento analítico, 

tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, 

fotografias, gravações, etc. E os que, de alguma forma, já foram analisados, como: relatórios 

de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. Os artigos científicos, objeto de 

nossa análise, se constituem em documentos passíveis de investigação.   
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2.2 Procedimentos metodológicos  

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Propor diretrizes para o mapeamento 

temático de domínios do conhecimento a partir da análise do domínio de Organização e 

Representação do Conhecimento através das comunicações orais do GT2 do ENANCIB.  

 Tendo esta meta principal, foram estabelecidos os objetivos específicos, que se 

constituem no “[...] desdobramento das ações que serão necessárias à realização do objetivo 

geral.” (DESLANDES, 2012, p. 45)  

 Dessa forma, será apresentado cada objetivo com suas respectivas ações 

metodológicas: 

a) Identificar fundamentos teóricos e metodológicos apresentados na literatura para a 

Organização e Representação de domínios do conhecimento. 

 

Neste sentido, far-se-á a revisão bibliográfica em duas fases:  

Na primeira fase serão identificados os trabalhos que tiveram como tema a análise do 

GT2 do ENANCIB, na perspectiva de conhecer sobre quais métodos se basearam estes 

trabalhos. O termo ENANCIB será pesquisado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) e na base BRAPCI. Também será solicitado ao Grupo de Pesquisa “Questões em 

rede”, artigos, relatórios e outros documentos de pesquisa referentes ao evento. Dentre esses 

trabalhos, serão selecionados os que tratam de aspectos referentes ao GT2.  

A segunda fase terá por finalidade buscar fundamentação teórica e metodológica no 

que tange à Organização e Representação do Conhecimento e à Análise de Domínio. Para isso 

será consultado material bibliográfico em bibliotecas da universidade e  material de fontes 

digitais como: teses, dissertações e artigos de periódicos e de eventos científicos.  

 

b) Identificar o corpus empírico da pesquisa; 

 

Buscar-se-á os anais do ENANCIB no site da ANCIB, nas páginas virtuais onde o 

evento foi realizado e também será solicitado ao Grupo de Pesquisa “Questões em Rede”.  

Nesses anais, serão selecionadas as comunicações do GT2 do ENANCIB, no período de 2003 

a 2013, que correspondem da V à XIV edição do evento. Essa escolha se deu pelo fato das 

comunicações desse evento se constituir em uma relevante produção discursiva do domínio, 
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são trabalhos avaliados pelos pares e tem como origem os Programas de Pós-Graduação no 

país, em nível de mestrado e doutorado.  

Os dados das comunicações orais apresentadas nas 10 edições do ENANCIB serão 

organizados em uma planilha Excel,  a cada artigo será atribuído um número, que deverá 

coincidir com os dos arquivos digitais em formato PDF, organizados em pastas por ano do 

referido evento. Essa será uma “planilha mestra”, a partir dela será possível fazer novas 

planilhas, organizando os dados de acordo com o que se deseja evidenciar. A forma de 

identificar as temáticas das comunicações será através das palavras-chave, esta será o 

principal objeto de estudo; portanto, deverá ser sempre acompanhada de sua respectiva 

afiliação institucional, ano e número; estes dados serão uma extensão da palavra em todas as 

planilhas. A ferramenta “filtro” do Excel será utilizada para facilitar a contagem dos dados. 

A observação desse conjunto de dados permitirá o estabelecimento de critérios, de 

forma a evidenciar significativas informações a respeito do domínio “Organização e 

Representação do Conhecimento”, são eles:  

 

1) Inclusão somente dos trabalhos com palavras-chave e das comunicações de origem 

nacional; 

2) Inclusão das comunicações orais de autores com mais de 3 publicações no período 

correspondido à pesquisa
6
, ou seja, as 10 edições do ENANCIB, de 2003 a 2013; dessa 

forma, será visualizado o conjunto de autores que podem ser considerados como 

integrantes da comunidade discursiva do domínio; 

3) Exclusão de pôsteres e palestras;  

4) Exclusão das palavras não representativas do domínio de Organização do 

Conhecimento, sob o seguinte parâmetro: serão excluídas as palavras que se referem a 

aspectos gerais e vazias de sentido (Apêndice A - Termos excluídos).  

5) Exclusão de termos sinônimos, homônimos e outras inconsistências comuns a 

linguagem natural.  

Com esse conjunto de dados organizados, e identificadas as co-ocorrências, será possível 

chegar ao corpus definido da pesquisa.  

A observação desses critérios possibilitará:  

 

                                                 
6
 Esse tipo de critério de análise também foi utilizado na pesquisa de Oliveira e Grácio (2009). 
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 identificar os autores com mais de 3 comunicações, as quais foram 

apresentadas com palavras-chave;   

 identificar o quantitativo das comunicações orais de acordo com a afiliação 

institucional desses autores. Será considerada a instituição atribuída pelo autor 

no artigo; nos casos de dúvida será consultado o currículo Lates.  

Obs.: A afiliação das comunicações do IBICT/UFF e IBICT/UFRJ não será considerada sob o 

convênio de pesquisa, e sim, a afiliação institucional de origem dos autores.  

 identificar, em valores percentuais, a distribuição da produção científica de 

acordo com as regiões do país e pelos estados.  Considerar-se-á a sigla da 

afiliação institucional para identificar o estado. Nos casos de coautoria entre 

instituições de diferentes estados, o valor será dividido de forma 

correspondente. Por exemplo: uma comunicação em coautoria entre 

pesquisadores da UNESP e UEL, o valor percentual da comunicação será 

dividido entre as duas instituições e entre as regiões Sudeste e Sul.  

Com o corpus da pesquisa definido, será possível analisar os dados de forma a  lançar 

dois diferentes olhares sobre o domínio “Organização e Representação do Conhecimento”. 

Em um primeiro momento, permitirá um olhar dos aspectos gerais sob a perspectiva das 

temáticas abordadas no GT2. Em um segundo momento, um olhar das temáticas sob a 

perspectiva do modelo classificatório: “Sistema de Classificação para Literatura de 

Organização do Conhecimento" (Anexo A).  

No primeiro momento, a organização e a análise dos dados possibilitará uma visão 

geral de como as temáticas de pesquisa do domínio estão sendo estudadas.  A visualização 

desses dados será possível mediante o agrupamento dos dados da segunda planilha Excel, 

tendo na primeira coluna a palavra-chave e sua extensão (instituição-ano-número) de todos os 

trabalhos que utilizaram essa palavra, e em uma segunda coluna a frequência da palavra.  

   A organização desses dados permitirá:   

 identificar e demonstrar as temáticas mais recorrentes no GT2, nesse caso serão 

consideradas aquelas que possuírem 3 frequências ou mais.  

 calcular o índice percentual do núcleo e da dispersão dos termos apresentados. Será 

considerado como nucleares no GT2, os termos com 2 frequências ou mais, e como 

dispersos os que tiverem 1 frequência. Entende-se que os termos apresentados mais de 
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uma vez demonstram ter continuidade de pesquisa. Ressalta-se que os termos serão 

considerados em sua especificidade conceitual, tal como apresentada pelas palavras-

chave, não serão reunidos por seus aspectos mais genéricos.  

 identificar as principais temáticas tratadas por cada instituição. Neste caso, será 

adotado como critério de escolha: a instituição com no mínimo 3 termos e frequência 

igual ou superior a 2.  Esta escolha tem o mesmo motivo citado acima, o entendimento 

de que este número de instituições e de termos demonstra continuidade nas pesquisas. 

Esses dados serão demonstrados por gráficos. Também será calculado o índice de 

dispersão das temáticas por instituição, considerando os termos com 1 de frequência. 

Ainda serão demonstradas as temáticas apresentadas exclusivamente por uma 

instituição, acompanhado do respectivo ano do ENANCIB.  

 identificar as instituições com primazia em temáticas de pesquisa no GT2. Para melhor 

visualização desses dados, será construído um mapa utilizando a ferramenta IHMC 

CmapLite
7
. 

 

c) Demonstrar o estado da arte dos estudos desenvolvidos no GT2 da ANCIB;  

 

 

Nesse segundo momento, os dados serão classificados no “Sistema de Classificação 

para Literatura de Organização do Conhecimento" (Anexo A), que permitirá um segundo 

olhar sobre o domínio.  

Para essa classificação, será necessário entender o conteúdo conceitual do termo. Com 

esta finalidade será confeccionada uma Ficha Terminológica com os seguintes campos: 

número sequencial, termo, afiliação/ano/número de identificação, título, explicação do autor 

ou levantamento de definições em material terminológico e observação. (Apêndice B - 

Modelo de Ficha terminológica)  

Essa ficha será preenchida através da busca da explicação do termo no texto, quando 

possível; buscar-se-á identificar como o autor se apropriou do termo em sua pesquisa. Alguns 

termos são tratados em mais de um trabalho, sendo assim, para alguns termos será necessária 

mais de uma explicação. Nessa fase, será utilizado o atalho de localização de palavra para 

                                                 
7
 O IHMC CmapLite foi desenvolvido  pelo Institute for Human and Machine Cognition, é um software livre que 

auxilia na criação de mapas conceituais. Disponível em: < http://www.ihmc.us/cmaptools.php>.  
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arquivos digitais (Ctrl+F), com objetivo de encontrar o termo e identificar a explicação 

apresentada pelo autor. Essa identificação pressupõe  a leitura de frases anteriores e 

posteriores ao termo no texto. Em alguns casos será utilizado o radical da palavra, num 

esforço de identificar as possíveis variações do termo.  Os arquivos em formato PDF 

protegido, em que não será possível o uso do atalho, serão lidos o resumo e a parte teórica do 

texto.  

Nos casos em que não for possível encontrar a explicação do termo no texto do autor, 

será pesquisada em fontes terminológicas da área, como: dicionários, glossários, etc. Se ainda 

assim, não encontrar a definição do termo, será feito buscas na base BRAPCI e na BDTD. Na 

Ficha Terminológica será referenciada a fonte da explicação do termo. 

O preenchimento da Ficha Terminológica permitirá o entendimento de cada termo, 

juntamente com o título do trabalho; o que possibilitará a acomodação dos termos nas classes 

do modelo classificatório definido.  É importante também mencionar que o entendimento do 

conteúdo conceitual dos termos que compõem as classes da tabela será possível através da 

análise dos elementos (termos) destas classes, analisando a extensão da tabela. 

Para cada classe de termos classificados será construído um mapa, de forma a 

demonstrar como os termos são distribuídos entre as classes e subclasses. O arranjo de cada 

subclasse será marcado por uma cor, o que possibilitará a identificação visual das classes e 

seus desdobramentos. Para confecção desse mapa, será utilizado o software CmapLite. 

 

d) Descrever ações metodológicas que visem ao mapeamento temático de domínios do 

conhecimento através de diretrizes. 

 

Será descrito, em forma de ações práticas, diretrizes necessárias à realização de um 

mapeamento temático em um dado domínio do conhecimento.  
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3 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Este capítulo apresentará a abordagem da Representação e Organização do 

Conhecimento, tratando as questões de unidades de representação do documento: palavras-

chave, termos e conceitos. Enfoca a classificação bibliográfica e os tipos de modelos 

classificatórios: geral e especializado. Também aborda os princípios teóricos que norteiam a 

construção de modelos: a Teoria da Classificação Facetada e a Teoria dos Níveis Integrativos.  

As discussões teóricas, aqui apresentadas, têm a finalidade de evidenciar questões que 

envolvam a escolha de um modelo classificatório para representação em um domínio do 

conhecimento.  

 

 

3.1 Unidades de representação dos assuntos de documentos 

 

 

 As iniciativas para representar o conhecimento remontam ao período pré-histórico, 

quando o homem registrava nas paredes das cavernas acontecimentos do seu cotidiano. A 

conhecida arte rupestre é a representação gráfica do conhecimento que os homens possuíam 

sobre suas crenças, seus rituais e as formas que obtinham o alimento através da caça de 

animais. De uma forma espontânea, o homem deixava registrada sua história de 

sobrevivência, permitindo que historiadores traçassem inúmeras interpretações sobre o 

conhecimento que possuíam e como o utilizavam em seu favor. Neste caso, fica evidenciada a 

vontade de transmitir seus saberes, de compartilhar, de tornar público/socializar suas ações e 

descobertas, ainda aqui, de forma iconográfica.  

Os saberes publicados, transferidos para um suporte, é o tipo de informação que 

interessa a Documentação. Vickery (1986, p. 145) ressalta que: “A representação do 

conhecimento na forma simbólica é uma questão que preocupou o mundo da documentação 

desde sua origem.”   

 Com a invenção da escrita pelos sumérios, o instinto natural de registrar o saber tem 

um importante aliado. Observa-se, também, o aprimoramento das técnicas de suporte onde se 

inscreveriam os saberes acumulados: tabuletas de argila, rolos de pergaminho, blocos de 

madeira, códices, livro impresso e registros digitais; são alguns dos exemplos representativos 
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da tecnologia disponível, utilizada para: registrar, preservar e difundir a informação. A 

alfabetização da população, a divisão do trabalho na sociedade, a descoberta dos tipos móveis, 

as grandes guerras do Séc. XX e outras questões históricas, sociais e culturais foram 

determinantes para as novas formas de registro.  

 Esses saberes registrados demandavam formas de organização e representação para 

sua recuperação, Battles (2003, p. 31 e 32) menciona que no séc. VII a. C., na antiga cidade 

de Nínive, Assurbanipal II organizou uma grande biblioteca com 25 mil placas, as que faziam 

parte da mesma obra eram reunidas em um único bloco, com um rótulo identificador do 

conteúdo.  O ato de separar e reunir assuntos afins é conhecido como organização, essa 

atividade em Ciência da Informação pressupõe processos classificatórios.     

Para Shera e Egan (1969, p. 51), o verbo classificar tem dois sentidos:  

 

1. Estabelecer ou conceber uma classe ou classes de uma pluralidade de coisas. 

Significa que as semelhanças das coisas formam o núcleo da classe, e desde então, 

outras coisas com as mesmas semelhanças são referidas ou designadas para aquela 

classe.   

2. Ordenar as classes ou relacioná-las dentro de um sistema de acordo com um 

princípio ou conceito, objetivo ou interesse. Significa não só que as coisas sejam 

classificadas e que as classes sejam formadas, mas ainda que as próprias classes 

sejam ordenadas e sistematizadas.  

 

 

A formação de classes e suas relações em um todo metodicamente coerente, é feito 

seguindo a certos objetivos ou pontos de vista que interessam realçar para que se alcance o  

propósito de sua construção. Por isso, Langridge (1977, p. 17) lembra que não há 

classificações que possam ser consideradas certas ou erradas, mas as que melhor se adequam 

a certos propósitos do que outras.   

A organização consiste em escolher quais características são representativas do 

documento, as quais deverão ser sistematizadas em um arranjo coerente. Piedade (1983, p. 17) 

designa característica como a qualidade ou o atributo escolhido para servir de base à 

classificação, é o princípio da divisão entre semelhantes e diferentes.  

Embora pareça algo complicado, observa-se que o ato de classificar é instintivo no ser 

humano, quando se busca o entendimento de determinado assunto ou acontecimento, a mente 

humana trabalha separando e reunindo por características. Essa constatação é apresentada 

amplamente na literatura da área (LANGRIDGE, 1977; PIEDADE, 1983).  Essa percepção 
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natural e o aprimoramento de métodos e técnicas ao longo dos anos, tem influenciado os 

processos  classificatórios, de forma que melhor representem uma determinada realidade. Esse 

acompanhamento evolutivo pode ser notado, desde a sua forma mais rudimentar na 

construção de listas de assunto e enciclopédias, até aos grandes esquemas de classificação 

verbais e notacionais.    

Segundo o entendimento de Dahlberg (2006), Organização do Conhecimento é a 

ciência que estrutura e organiza de forma coerente os conceitos, de acordo com suas 

características, em que termos e classes de termos são organizados para descrever o 

conhecimento de qualquer tipo de objeto.  

 Esse conhecimento é representado nos Sistemas de Organização do Conhecimento 

(SOC), também relatado na literatura da área com a denominação e sigla Knowledge 

Organization Systems (KOS), os  quais são divididos por Hodge (2000, p. 5-7) em três tipos: 

•  Listas de termos, as quais incluem: glossários, dicionários e dicionários geográficos;  

• Classificações e categorias, abrangendo: cabeçalhos de assunto, tabelas de 

classificação, taxonomias e esquemas de categorização;  

•   Listas de relacionamento, com: tesauros, redes semânticas e ontologias.  

 Além destes, Hjorland (2008) também inclui: mapas bibliométricos, mapas 

conceituais, hipertexto, mapas de tópicos e folksonomias. 

 Pode-se afirmar que, os Sistemas de Organização do Conhecimento são os produtos ou 

o resultado do ato de classificar um determinado domínio ou área de assunto, esses 

instrumentos classificatórios são representações condensadas de uma área do saber, as quais 

são planejadas com objetivo de alcançar propósitos específicos.  

 Como forma de explicitar qual o escopo da área, em seus aspectos gerais  e de uma 

forma didática, Gnoli (2011) se baseia em (Mcllwaine e Mitchell8, 2008) para afirmar que a 

Organização do Conhecimento é um domínio interdisciplinar com influência de outras áreas, 

como: Filosofia, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Computação, Linguística, 

Sociologia, dentre outros. O autor também declara que a área abarca tanto aspectos teóricos 

como práticos, se estende desde ideias abstratas até as necessidades concretas. Para 

exemplificar a ligação entre as atividades teóricas e práticas, estruturou o campo em quatro 

camadas, sendo uma dependente da outra. (Figura 1) 

                                                 
8 
McIIwaine, la C.; Mitchell, Joan (eds.). What is knowledge organization: special issue. Knowledge 

Organization, v. 35, n. 2-3, 2008. 
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Figura 1: Ligação entre as atividades teóricas e práticas da área de Organização do Conhecimento  

Fonte: Gnoli (2011) elaborado pela autora 

 

A primeira camada é a mais abstrata, inclui todas as teorias e abordagens do 

conhecimento vindas de campos externos, as quais orientam em como organizar e analisar o 

conhecimento, é representado pela: Filosofia da Ciência, Hermenêutica, Psicologia, 

Sociologia, etc. A segunda camada dependente desta, é a que se destacam os Sistemas de 

Organização do Conhecimento, inclui todos os tipos de esquemas, como: palavras-chave, 

vocabulário controlado, classificações, ontologias digitais, etc. Estes sistemas levam a 

terceira camada, voltada para o compartilhamento em uma escala global, são de natureza 

técnica, consistindo em padrões e formatos, como: MARC, RDF, SKOS ou OWL, os quais 

permitem a integração de sistemas em serviços de informação digital através da 

interoperabilidade dos dados. O autor apresenta esta camada como a mais importante 

novidade no recente desenvolvimento da Organização do Conhecimento, com promessa de 

grande impacto nos Sistemas de Organização do Conhecimento. A última camada é a de 

aplicação das teorias, sistemas e atuais coleções de itens do conhecimento, são: as bibliotecas, 

os arquivos, as exibições e seus catálogos e diretórios, tanto impressos como digitais. 

Teorias 
•  Filosofia da ciência, Hermenêutica, 

Psicologia, Sociologia, etc.   

SOC's 
•  Palavras-chave, vocabulários 
controlados, classificações, 
ontologias digitais, etc.  

Padrões e 
formatos 

• MARC, RDF, SKOS, OWL 

Aplicação  
•  Catálogos, Diretórios, 
tanto impressos como 
digitais.   
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Pode-se afirmar que o presente estudo utiliza como campo empírico a segunda 

camada, pois utiliza as palavras-chave como representativas dos assuntos de um domínio, 

demonstradas através de um esquema de classificação, neste caso o “Sistema de Classificação 

para literatura de Organização do Conhecimento”, apresentado no cap. 5.   

A expansão e crescente utilização da informação em meio digital maximizou a 

importância das palavras-chave como indicativas de conteúdo informacional; com diferentes 

propósitos, as palavras-chave são determinantes no processo de refinamento de busca e 

recuperação de dados em sistemas de informação. 

A atribuição de palavras-chave tem o objetivo de representar o conteúdo dos 

documentos em um duplo esforço: primeiro - o de representar fielmente os assuntos 

abordados no texto; e segundo – buscar uma aproximação semântica com o vocabulário usado 

pelo usuário como termo de busca. Tendo consciência dessa complexidade no ato de 

representar, percebe-se que atribuir palavras-chave a um documento, não é a tarefa das mais 

simples; pois, está diretamente relacionado à satisfação na recuperação da informação9 e  

também é alvo de análises temáticas10 como esta. 

Em se pensando no conhecimento do assunto a ser representado, o autor do texto é a 

melhor pessoa a atribuir as palavras-chave, pois possui o domínio sobre os assuntos 

abordados e pode mensurar os aspectos mais importantes a serem representados11. No entanto, 

visto sob a ótica da Recuperação da Informação, nem sempre os autores tem a percepção de 

que o essencial seria que as palavras se aproximassem da linguagem utilizada pelo usuário em 

suas buscas; sendo assim, deveriam pensar nos possíveis leitores de sua obra.  

A palavra-chave pode ser retirada do texto, como também de um vocabulário 

controlado, poderá demonstrar os aspectos gerais ou específicos do texto; em ambos os casos 

estará mais próxima da linguagem do especialista, ou seja, da terminologia utilizada em sua 

área de assunto, essa é a constatação de Borba, Van der Laan e Ros Chini (2012, p. 29).  

                                                 
9
 Em pesquisa com 22 periódicos da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 16 consideram as 

palavras-chave como mais apropriadas a representar e recuperar o conteúdo da revista.  (DIAS e CERVANTES, 

2012) 
10 

Araújo (2006) ressalta o interesse da pesquisa de mapeamento temático, afirma que: “No contexto brasileiro, 

vários são os estudos que buscam mapear e quantificar temáticas  estudadas numa disciplina científica específica 

para a produção de um diagnóstico dessa  disciplina. Entre esses estudos podem ser citados, como exemplos, na 

área de Ciência da  Informação, trabalhos de OLIVEIRA (1998), WITTER; PÉCORA (1997), MUELLER;  

PECEGUEIRO (2001), FROTA (1998) e BUFREM (1996). Outros exemplos, em outras  áreas de 

conhecimento, são as pesquisas que buscam mapear os assuntos estudados em áreas  como contabilidade 

(RICCIO; SAKATA; CARASTAN, s.d.), gerência de operações  (ARKADER, 2003), marketing (VIEIRA, 

2003), finanças (LEAL et al, 2003) e recursos  humanos (TONELLI et al, 2003).” 
11

 Dias e Cervantes (2012) mencionam que nos periódicos nacionais a preferência da atribuição de palavras-

chave aos artigos é pelo autor (86%), nos periódicos internacionais essa é uma responsabilidade do editor (14%).   
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A palavra-chave passa a ser considerada um termo ou descritor, exatamente quando 

passa por um controle terminológico, em que o conteúdo é representado pelo termo exato, 

consensualmente autorizado na área de assunto. Galvão (2004) se apoia em Cabré12 (1995) 

para afirmar que a terminologia tem duas funções básicas: como primeira função é um 

elemento chave para representar e acessar o conteúdo dos documentos, tem os tesauros e as 

classificações como inventários terminológicos organizados tematicamente e controlados 

formalmente; a segunda função é a de transferência, serve de comunicação direta, de 

mediação comunicativa e de planejamento linguístico. Prossegue destacando que: “A 

terminologia é uma ferramenta básica dos especialistas que, sem os termos não poderiam 

expressar ou comunicar seus conhecimentos.” 

A autora também explica que o termo não é só um componente do sistema, mas são 

ocorrências em textos técnico-científicos. Ressalta que:  

 

 

A análise textual é um meio que permite determinar o estado atual de uso e de 

apresentação do termo (significante e significado). O uso de um termo reflete o 

resultado de várias atividades dos especialistas, portanto, reflete o pluralismo e a co-

existência de diferentes abordagens. [...] A análise dos textos torna também evidente 

um outro aspecto dos termos: sua dinamicidade. O avanço, ou, às vezes, o regresso 

da ciência é refletido na terminologia. Os termos são concretizados nos textos e, 

portanto, o sistema terminológico adapta-se e codifica-se constantemente, nos 

textos. (KOCOUREK
13

, 1991 apud GALVÃO, 2004, p. 249) 

  

 

  Como observado, os termos de uma área de assunto têm muito a revelar sobre os 

delineamentos de uma especialidade, pesquisas com objetivos de mapeamentos temáticos 

podem mostrar interessantes informações sobre uma área de assunto, muitas das quais 

imperceptíveis, se não houver um trabalho consistente de análise temática.  

As palavras-chave já podem ser atribuídas como termos, desde que estejam de acordo 

com o instrumento de controle terminológico (tesauro ou cabeçalho de assunto) e também 

podem ser conceitos, como apresentado a seguir.  

A palavra conceito vem do latim conceptus, do verbo concipere, que significa "conter 

completamente", "formar dentro de si"14. Com o sentido de conter completamente, o conceito 

                                                 
12

 CABRÉ, M. T. La terminologia hoy: concepciones, tendencias y aplicaciones. Ciência da Informação, 

Brasília, v. 24, n. 3, 1995.  
13 

KOCOUREK, R. Textes et termes. Meta, v. 36, n. 1, p. 71-76, 1991.  

14 http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
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reúne ideias, é portador de significado, congrega conhecimentos e tem a função de representar 

elementos da realidade, tais elementos podem ter a configuração de um processo, um objeto 

físico ou uma abstração.   

O acúmulo dos saberes nos diversos domínios científicos carece de tratamento que 

objetive sua recuperação. Antes de abordar a questão do conceito, cabe aqui refletir sobre qual 

conhecimento contido nos conceitos será representado. Esse conhecimento deve ser público e 

divulgado, ou seja, explicitado por meio de documentos, “[...] em qualquer meio material 

através da linguagem – natural ou artificial” (CHERNYI, 1997, p. 4). O autor também 

menciona que, o “Conhecimento existe como ideias, concepções, julgamentos e teorias, 

fixados em formas de signos.” Ele utiliza da definição de Locke (1961)15 para afirmar que: 

“signos são representações consensuais de ideias, mas não as ideias em si.” e “as ideias por 

eles designados representam seu significado real e direto.” (Id., 1997, p. 4) 

Comentando sobre a complexidade de representar o conhecimento, Gopinath e Das 

(1997) definem representação do conhecimento como “[...] um método para expressar o 

pensar humano e as concepções que os homens vêm reunindo através das diferentes épocas e 

regiões.” Esse conhecimento, oriundo do campo das ideias e do pensar, sendo registrado, se 

encaixa no tipo de conhecimento objetivo, definido por Gopinath e Das (1997) como: 

“conhecimento registrado nos documentos e apresentado de maneira lógica e sistemática para 

rápida absorção intelectual.”  

Dahlberg (1993, p. 211) enuncia que: “o conhecimento por si só não pode ser 

apreendido ou representado a menos que seja apresentado por unidades do conhecimento e 

suas possíveis combinações em palavras/termos ou afirmações.” Dessa forma, a autora 

ressalta que, qualquer tarefa de organizar o conhecimento deve ter como base as unidades do 

conhecimento, que nada mais são do que os conceitos, definido como: “Uma unidade de 

conhecimento (conceito) é a síntese das características essenciais de um referente a ser 

representado por designações (termos, nomes, códigos)” (DAHLBERG, 2011, p. 69). Ainda 

adverte que, conceito  tem sido entendido como “o significado de uma palavra” e tratado 

dessa forma na literatura da área, este é o sentido linguístico; contudo, para os interesses da 

Organização do Conhecimento, importa a concepção de representação de uma dada realidade 

demonstrada pelo conceito (Id., 2011, p. 69).    

O conceito é o insumo básico para tarefa de Organização do Conhecimento, o conceito 

como uma síntese de ideias apresentadas pode abranger vários descritores, ou palavras 

                                                 
15 

LOCKE, J. An essay concerning human understanding. L.:Everyman’s Library. 1961.   
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representativas de um dado domínio. Em qualquer estrutura classificatória, o conceito deve 

ser analisado de uma forma crítica, deve ser pensado em sua importância e implicações, pois 

encerra em si conhecimentos de acordo com o contexto em que está inserido. Por isso, deve 

exprimir de forma clara o sentido que possui no contexto da representação, isso implica 

compreender que, nem sempre esse significado estará pronto em um glossário ou dicionário 

especializado; portanto, poderá ser construído segundo as características específicas, de 

acordo com o domínio a que pertence.  

Tão importante quanto os conceitos em uma estrutura classificatória, são os 

relacionamentos existentes entre eles, são estes que demonstrarão o sentido do conhecimento 

organizado. A compreensão das possíveis relações existentes é essencial para Organização do 

Conhecimento. Langridge (1977, p. 34) declara que devem ser explorados os detalhes das 

relações entre as várias formas de conhecimento. “Há uma relação entre uma coisa e suas 

propriedades, uma coisa e suas ações, uma coisa e as ações desenvolvidas nela e assim por 

diante.” (Id., 1977, p. 37) As relações entre os objetos/conceitos de um domínio, quando 

demonstrados em uma estrutura classificatória, formam uma rede conceitual. 

Brascher e Café (2008) declaram que, a Organização do Conhecimento envolve o 

processo de modelagem do conhecimento. Tem como objetivo a construção de representações 

do conhecimento, que neste caso “[...] não se restringe ao conhecimento expresso por um 

autor, ela é fruto de um processo de análise de domínio e procura refletir uma visão 

consensual sobre a realidade que se pretende representar.” (Id., 2008, p. 6). As autoras 

também afirmam que:  

 

 

Esse processo tem por base a análise do conceito e de suas características para o 

estabelecimento da posição que cada conceito ocupa num determinado domínio, 

bem como de suas relações com os demais conceitos que compõem esse sistema 

nocional. (Id., 2008, p. 8) 

 

 

 O arranjo conceitual, representativo de domínios do conhecimento, é o alvo da 

Organização do Conhecimento, envolve o sentido que um conceito possui para uma 

determinada área de assunto e como está relacionado semanticamente com outros conceitos. 
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3.2  O recorte conceitual de um domínio: alguns pressupostos 

 

 Quando se propõe a olhar um domínio do conhecimento, com objetivo de construir 

uma estrutura conceitual, o profissional da informação se lança a uma atividade de modelar o 

conhecimento, em uma tarefa extremamente complexa. Souza (2012, p. 4) demonstra os 

diferentes olhares do universo do conhecimento como decorrentes das funções práticas que as 

classificações exercem. Enquanto os pesquisadores estão concentrados no método científico 

para produção do conhecimento de suas áreas, os administradores da ciência se voltam para o 

planejamento, apoio, organização, gestão e avaliação, como formas de apoiar a sistematização 

da ciência e tecnologia; já os profissionais da informação estão preocupados com a 

organização e representação com objetivo de busca e acesso ao conhecimento registrado. Com 

diferentes propósitos, cada segmento de usuários  lança um olhar sobre o conhecimento que 

deseja entender, organizar, classificar. Com esse entendimento, Souza (2012, p. 5) declara 

que: “[...] podem existir tantas classificações do universo do conhecimento quantos possam 

ser os objetivos de organizar e representar esse conhecimento.”  

Toda essa tarefa é antes de tudo uma construção mental, em que o objeto físico (como 

exemplo: classificação de plantas ou de animais)  ou mental (conceitos, teorias, etc.), alvo da 

representação, são pensados em todo o seu significado, em quanto está relacionado a outros 

objetos, em como é interpretado, onde é aplicado, e, para os interesses do profissional da 

informação, qual a melhor forma de encaixá-lo em um Sistema de Organização do 

Conhecimento, com vistas a representação e posterior recuperação. Campos; Gomes e 

Oliveira (2013) ressalta o pensamento de Sayers16 (1955, p. 7) quando afirma que:  

 

A classificação é primariamente uma operação mental. Somente agregamos coisas 

em uma determinada ordem quando esta ordem se encontra em nossa mente, nós não 

podemos arranjar coisas em uma ordem que não existe em nossa mente. É este 

processo mental que é o verdadeiro significado de classificação.   

 

Como resultante de uma operação mental, implica uma visão pessoal, mesmo que haja 

esforços para se entender os aspectos gerais e suas especificidades, de uma forma 

sistematizada e metódica, presume-se haver ausência de neutralidade; portanto, de forma 

                                                 
16 

SAYERS, B.W. A Manual of Classification for Librarians and Bibliographers. London: Grafton, 1955. 
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inocente ou deliberada, as estruturas classificatórias podem ser instrumentos a serviço de 

interesses políticos e ideológicos, dentre outros. 

   Esse processo de representar uma realidade pode ser entendido como modelo, 

apresentado por Sayão (2001, p. 83) como “[...] representações simplificadas e inteligíveis do 

mundo, que permitem vislumbrar características essenciais de um domínio ou campo de 

estudo.” Também declara que os modelos são uma compreensão aproximada dos fenômenos, 

e como tais devem ser considerados em uma representação, jamais será a realidade em si; pois 

como: “[...] aproximações altamente subjetivas, no sentido de não incluírem todas as 

observações e mensurações e medições associadas, mas, como tais, são valiosas por ocultarem 

detalhes secundários e permitirem o aparecimento dos aspectos fundamentais da realidade.”   

Diante dessa complexidade, cabe ao profissional se cercar de todas as informações 

possíveis sobre o domínio que deseja classificar. Também deve avaliar se é importante seguir 

os modelos classificatórios existentes, se cabe uma adaptação à suas necessidades, ou se deve 

construir estruturas classificatórias específicas, de forma que melhor representem o 

conhecimento de um determinado domínio.  Chernyi (1997, p. 6) assegura que: “O propósito 

é o fator determinante para a escolha de um método de descrição, formalização e 

representação do conhecimento.” 

Assim, a representação de um domínio do conhecimento implica em um recorte 

conceitual, quando intencional e propositadamente seleciona aspectos, funções, motivos, 

resultados estruturados em termos ou conceitos; os quais devem ser organizados em uma 

sequência lógica de entendimento, em comum acordo com o propósito ou com o principal 

objetivo da representação. Não são produtos da imaginação à esmo, mas devem  seguir 

rigorosamente princípios metodológicos que fundamentem cientificamente e justifiquem sua 

construção.  

Campos (2004) destaca como importante nesse processo: o método de raciocínio, as 

unidades de representação, as relações semânticas e a representação gráfica. Deve-se pensar 

em qual método de raciocínio utilizar na tarefa de recortar conceitualmente o domínio. O 

método de raciocínio pode ser dedutivo (top-down), quando o ponto de partida para 

representação é pensar primeiro no domínio ou no contexto da área de assunto. Esse método 

parte do geral para o específico, é utilizado nas mais conhecidas classificações bibliográficas 

(CDD, CDU, LCC), pois parte das principais áreas do conhecimento e vai fracionando em 

seus assuntos correspondentes (GNOLI e MEI, 2006).   
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O método indutivo (bottom-up) introduz uma forma de pensar a representação a partir 

dos objetos/elementos/conceitos e suas relações dentro de um determinado contexto 

(CAMPOS, 2004, p. 25). Parte-se do específico para o geral, o processo de modelização inicia 

com os elementos e suas ligações, pensa-se primeiro nos conceitos e em seus 

relacionamentos, para depois se chegar as classes mais gerais. Spiteri (1995) relata que esse 

foi o método adotado pelo Classification Research Group (CRG) em seus estudos de 

classificações do conhecimento, quando receberam a tarefa de pensar em uma estrutura 

classificatória diferente das classificações por disciplina. O grupo constatou que a melhor 

forma de pensar em novas estruturas classificatórias, seria pensando primeiro nos conceitos, e 

depois determinar suas correspondentes áreas do conhecimento. 

Interessante constatação é a utilização do método indutivo e dedutivo como princípio 

utilizado pela teoria do conceito elaborada por Dahlberg (1978), quando analisa as categorias, 

mas também analisa o conceito e sua melhor colocação no interior das categorias (CAMPOS, 

2004, p. 26). A autora defende que os dois métodos podem ser unidos, como forma de pensar 

o particular como um todo e o todo como um particular, em uma perspectiva sistêmica, “[...] 

segundo a qual o indutivo e o dedutivo, a análise e a síntese, são vistos como processos não 

disjuntos, que se complementam em um todo, ou seja, análisesínteseanálisesíntese...” (Id., 

2004, p. 26) Essa seria a forma de alcançar, na representação, a complexidade do 

conhecimento como se apresenta na atualidade, com as questões da multidisciplinaridade.  

Além do método de raciocínio, outras etapas estão em jogo, a saber: qual unidade de 

representação será utilizada (conceitos, assuntos); quais as relações semânticas existentes 

entre essas unidades de representação (gênero/espécie, partitivas, funcionais) e qual tipo de 

representação gráfica será utilizada para representar a estrutura conceitual. (CAMPOS, 2004)   

O recorte conceitual poderá ser por áreas do conhecimento/disciplinas ou por 

fenômenos, para citar dois diferentes tipos utilizados no âmbito dos estudos informacionais.  

Cada um desses tipos poderá realçar aspectos diferentes, nota-se que o conhecimento a ser 

organizado e representado será o mesmo, contudo o produto final, a classificação, poderá 

apresentar resultados distintos.   

 Bliss (1929, p. 142) afirma que,  uma série de classes organizadas de acordo com 

algum princípio ou concepção, propósito ou interesse pode ser definido como uma 

classificação. Por diferentes motivações o ser humano classifica as coisas, ou seja, agrupa de 

acordo com algum princípio de diferenciação e de acordo com algum objetivo. De forma 
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consciente ou inconsciente, busca colocar objetos ou ideias de um modo ordenado, para que 

facilite suas atividades no dia a dia.  

Langridge (1977, p. 11) menciona que: “A classificação transforma impressões 

sensoriais isoladas e incoerentes em objetos reconhecíveis e padrões recorríveis.” As 

impressões sensoriais, tanto as naturais, tais como: tato, paladar, visão, olfato e audição; como 

as adquiridas pela tradição, vivência ou experiência pessoal, como: o significado ou sentido 

das coisas no mundo; tornam-se reconhecíveis ou inteligíveis através da classificação. Para 

Pombo (1998, p. 1) as classificações dos entes, dos fatos e dos acontecimentos mentais, onde 

o indivíduo está inserido, se “[...] constituem em pontos estáveis que nos impedem de 

rodopiar sem solo, [...] permitem orientar-nos no mundo à nossa volta [...]”  

Com esse sentido de ordenamento que leva a objetos reconhecíveis e recorríveis, as 

classificações são utilizadas tanto para ordenar objetos físicos, palpáveis; como também para 

ideias, pensamentos, assuntos. Esta é colocada como a mais complexa e difícil 

(LANGRIDGE, 1977, p. 13).  

Pombo (1998, p. 2 e 3) faz a diferenciação entre a classificação dos seres e a dos 

saberes. A classificação dos seres corresponde ao problema da classificação nas ciências, 

possui orientação ontológica e interessa às áreas que a utilizam como forma de classificação 

dos seus objetos de pesquisa. Seguem uma hierarquização lógica, dividida por categorias de 

gênero e espécie. Este é o caso da biologia, geologia, antropologia, dentre outras. A 

classificação dos saberes corresponde à classificação das ciências, preocupação dos filósofos 

em oferecer uma divisão do conhecimento coerente com os problemas estudados ou com os 

métodos de pesquisa. Tem uma orientação gnosiológica, pois também tratava da validade dos 

novos ramos do conhecimento.   

O primeiro filósofo a classificar o conhecimento foi Platão (428-437 a.C.), em sua 

obra “A República”, dividiu o conhecimento em: Física, Ética e Lógica. Já a divisão de 

Aristóteles (384-322 a.C.) seguiu os objetivos da ciência: ciências teóricas, ciências práticas e 

ciências poéticas; de acordo com o pensar, agir e produzir. (PIEDADE, 1983, p. 61)  

A base aristotélica para classificação é influenciadora em muitos dos modelos 

classificatórios utilizados na atualidade.  

Segundo Dahlberg (1979) a classificação progride do status de arte para o de ciência, 

como arte se ocupava  dos arranjos enciclopédicos, reunindo tudo o que era conhecido em 

uma determinada época, organizados segundo uma ideia pré-concebida. Como ciência, a 

classificação deixa de ser o esboço de um texto e passa a mostrar esquematicamente as 
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relações entre as ciências ou áreas do conhecimento. Em 1605, o plano de classificação das 

ciências de Francis Bacon, em poesia, história e filosofia é representativo desse período. Esta 

foi a classificação que mais influenciou os bibliotecários na criação de classificações 

bibliográficas, tais como: a classificação de Harris (1870), a de Dewey (1876), Classificação 

Decimal  Universal (1905) e a Classificação da Biblioteca do Congresso americano 

(PIEDADE. 1983, p. 63 e 64).  

Diante da variedade de questões que o tema pode suscitar, dois aspectos sobre o 

recorte conceitual de um domínio serão abordados nos itens seguintes. No item 3.2.1 

“Classificações bibliográficas e as possíveis formas de recorte de domínios” será observado 

aspectos dos tipos de recorte utilizado em classificações gerais e especializadas e no item 

3.2.2 “Teorias de Classificação”, evidencia-se os princípios teóricos considerados mais 

importantes para a Organização e Representação do Conhecimento no âmbito da Ciência da 

Informação.  

 

 

3.2.1  Classificações bibliográficas e as possíveis formas de recorte de domínios 

 

 

A classificação bibliográfica é reconhecida por Ranganathan como classificação de 

assuntos, mais especificamente como o assunto representando disciplinas. Segundo sua 

concepção: “o principal núcleo da classificação bibliográfica é a classificação de assunto” 

(RANGANATHAN17, 1967, p. 94 apud CAMPOS, 2001, p. 28). Note que, a base é o assunto, 

mas não que toda classificação por assunto seja bibliográfica. O uso do predicado 

bibliográfico se refere a finalidade de aplicação da classificação, ou seja, de sua utilidade para 

a organização de documentos. No âmbito dos estudos de organização e representação do 

conhecimento, o recorte por assunto tem sido o mais utilizado para ordenação do 

conhecimento em geral, e como tal se confunde com os próprios sistemas de classificação 

bibliográfico (CDD, CDU, etc.), como se toda classificação que tivesse um recorte por 

assunto fosse exclusivamente bibliográfica.  O que não procede, o princípio utilizado é o 

recorte por assunto, o qual também é amplamente empregado em outras estruturas 

classificatórias que não tenha como objeto exclusivo o material impresso. Neste sentido, as 
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RANGANATHAN, S. R. Prolegomena to library classification. Bombay: Asia Publishing House, 1967.  
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taxonomias podem, em alguns contextos, serem consideradas classificações de assunto, mas 

estão inseridas em portais institucionais com a finalidade de nem sempre serem utilizadas para 

documentos bibliográficos.  

A classificação por áreas do conhecimento foi pensada em alcançar a totalidade do 

conhecimento produzido, em uma divisão disciplinar ou, como afirma Langridge (1977, p. 

33) através das formas de conhecimento. Para o autor: “Todo o conhecimento humano é um 

conhecimento parcial e os nossos enfoques diferentes do mundo são refletidos em diferentes 

formas de conhecimento ou disciplinas fundamentais.” Vickery (1980, p. 34) observa  que 

essa divisão disciplinar, nas classificações gerais, corresponde as grandes áreas do 

conhecimento ou “classes principais”, definidas por Ranganathan
18

 (1963) como: “regiões 

convencionais do conhecimento, regularmente homogêneas, que juntas formam o primeiro 

arranjo ordenado de classes que são mutuamente exclusivas e totalmente completas, da área 

total do conhecimento.” 

Essas grandes classes são subdividas em menores classes especificando cada vez mais 

os assuntos. Esse tipo de classificação foi amplamente desenvolvido no século XIX, 

reconhecido como “século de ouro” das classificações bibliográficas generalistas. (SOUZA, 

2012, p. 6). Essa fase é identificada como classificatória original ou notacional, quando foram 

criadas as principais tabelas de classificação (CDD, CDU, LC, etc.), em que a prioridade era 

organizar para atribuir um local fixo na estante (DAHLBERG, 1978).  

Campos (2004, p. 32) relata que os classificacionistas dessa época elaboram esquemas 

classificatórios para representação dos assuntos conhecidos até aquele momento, 

considerando a frequência de ocorrência na literatura. “Daí a dificuldade em classificar 

assuntos novos, muito dos quais ainda sem um nome fixado” (Id.. 2004, p. 32). A autora 

destaca que desta forma, “[...] não ocorre a ligação entre o conhecimento e as classificações, 

mas entre os assuntos dos documentos e as classificações”.  

Também explica que  quando Ranganathan cria a Colon Classification, apresenta uma 

forma de classificar o conhecimento que não somente privilegia o conhecimento já produzido, 

mas também recepciona os novos assuntos, os que ainda vão surgir, de modo que tenha seu 

lugar garantido no esquema (CAMPOS, 2004, p. 32). 

Neste tipo de classificação geral, o conhecimento é também recortado em disciplinas. 

Entretanto, no interior de cada disciplina, os assuntos são organizados em categorias, facetas e 

classes, a partir de uma notação que segue princípios analíticos-sintéticos, completamente 
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 RANGANATHAN, S. R. Prolegomena to library classification. 3
rd

. ed. London, 1963.  
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diferente das classificações bibliográficas anteriores. Ranganthan introduz o princípio das 

categorias que irá influenciar toda uma geração de classificacionistas, inclusive aqueles que 

irão se debruçar na elaboração de classificações especializadas.  

Campos (2004, p. 28) ressalta que: “Os esquemas de classificação bibliográfica teriam, 

assim, dupla função: a de permitir a organização dos documentos nas estantes e a de 

representar o conhecimento registrado numa dada área de assunto.” 

Quando a classificação tem um caráter específico, restrito a uma área de assunto é 

chamada de especializada. Geralmente, é designada por seu título, a área de assunto que 

abrange (VICKERY, 1980, p. 34). Foskett (1973, p. 104) aponta que este tipo de classificação 

começou a se desenvolver a partir da ideia da análise de facetas criada por Ranganathan. As 

técnicas de análise e síntese e os esquemas notacionais foram propícios ao desenvolvimento 

de esquemas localizados aplicados a um campo ou disciplina.  

A necessidade deste tipo de classificação é motivada pela insatisfação com as 

classificações gerais. Estas se mostravam inadequadas para descrições especializadas do 

conhecimento; nesse sentido, Langridge (1976, p. 95) relata duas queixas principais: o 

tratamento de determinados assuntos é incompatível com a estrutura disciplinar das 

classificações gerais e a demora na atualização dos assuntos, juntamente com problemas na 

escolha da ordem de citação.  

Com essas dificuldades, os estudos e a aceitação das classificações especializadas em 

determinados assuntos ganham espaço. Após a II Guerra Mundial há uma profusão de 

sistemas especializados na área de ciência e tecnologia, muitos dos quais projetados pelos 

membros do CRG, “[...] responsáveis por coleções que necessitavam melhor organização para 

produzir eficientes serviços aos usuários.” (LANGRIDGE, 1976, p. 96) 

Os recursos financeiros aplicados nas pesquisas para classificações especiais na área 

de Ciência e Tecnologia trouxeram desenvolvimento superior em comparação ao realizado 

nas ciências humanas. Como motivo para o não investimento nas ciências humanas, 

Langridge (1976, p. 96) declara que os assuntos das humanidades são mais estáveis,  e não 

servem a objetivos práticos e imediatos. Ainda que por outros motivos, além destes, essa 

constatação ainda pode ser notada nos dias atuais. 

Na construção de classificações especializadas, duas variáveis devem ser consideradas 

na sua complexidade: os usuários e o conhecimento a ser representado. Os dois devem ser 

analisados cuidadosamente, buscando adequar a linguagem utilizada por ambos. Langridge 

ressalta que: a “descrição de uma coleção especial em termos de seus usuários não 
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necessariamente coincide com a descrição do conteúdo dos assuntos.” (1976, p. 97) Portanto, 

a seleção do conteúdo informacional deve se dá de forma criteriosa, consoante com as 

necessidades do grupo de usuários. O autor ainda adverte que, um tratamento extremamente 

especializado em áreas não muito bem definidas, gera classificações confusas. É preciso 

definir a natureza da área de assunto ou do fenômeno a ser classificado. Ele cita o exemplo de 

um esquema para vestuário, o tipo de informação está relacionado a forma estética, histórica, 

técnica, econômica ou psicológica. Ele declara que o criador de um esquema especial deve 

conhecer bem sua terminologia, sua bibliografia e as necessidades dos usuários antes de 

iniciar a parte técnica da tarefa. (LANGRIDGE, 1976, p. 98) 

Vickery (1980, p. 41) evidencia que as classificações especializadas são únicas, seus 

objetivos são focalizados aos da área que deseja classificar. Apresenta a possibilidade de 

arranjar seus assuntos de forma mais detalhada, em seus vários aspectos, o que aumenta o 

índice de satisfação na recuperação.  

Além das classificações gerais e especializadas, com base nos assuntos de domínios do 

conhecimento há a classificação por fenômenos, também conhecida como naturalista.  

No âmbito da Organização do Conhecimento, a classificação por fenômeno ressurge 

nos trabalhos do CRG, em meados do século XX, quando busca uma classificação alternativa 

às que se baseavam em disciplinas.  A base desse tipo de classificação remonta aos ideais 

positivistas, representadas por Auguste Comte em 1830, quando se mostrou insatisfeito com 

as classificações do conhecimento, segundo ele, pautadas no subjetivismo. Comte propõe uma 

classificação que venha do próprio estudo dos objetos, sendo determinada pelas afinidades 

reais do encadeamento natural apresentado por eles. (COMTE19, 1973, p. 28 apud ANJOS, 

2008, p. 67)    

Vários foram os filósofos a considerar a classificação por fenômenos, Piedade (1983, 

p. 64) lista as obras principais: Bentham (1748-1832), Coleridge, Hegel (1770-1831), Ampère 

(1775-1836), Comte (1798-1857), Stuart Mill (1806-1873), Spencer (1820-1903) e Wundt 

(1832-1920).  

No cenário da Organização do Conhecimento, a classificação por fenômenos surge da 

limitação da classificação por disciplinas em representar novos assuntos, muitos dos quais 

pertencentes a mais de uma área científica. Esse é o caso de assuntos, como: Biotecnologia e 

Físico-Química, por exemplo. Nesse impasse, qual área disciplinar escolher para classificar o 

                                                 
19

 COMTE, A. Curso de filosofia positiva: discurso sobre o espírito positivo: catecismo positivista. São Paulo: 

Abril Cultural, 1973, (Os pensadores, v. 33) 
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assunto? Essa dificuldade está relatada em Austin20 (1969, p. 151) que, listou alguns dos 

problemas, os quais são apresentados por Gnoli (2005, p. 17):  

 

 dificuldades em manter o sistema atualizado;  

 problemas em receber assuntos novos, o que implica forçar a colocação do 

termo em alguma outra parte da tabela;  

 o esquema rígido da tabela condiciona o autor a escrever, de forma a que seu 

assunto se encaixe nos assuntos da tabela, ou ao contrário, obras que não se 

ajustam a nenhuma classe definida, o que resulta numa classificação cruzada.   

Diante desses fatos, pesquisadores são levados a considerar uma nova forma de 

classificar o conhecimento, não mais partindo de áreas do conhecimento, mas sim do 

objeto/fenômeno real, em seu sentido ontológico. Gnoli (2008, p. 178, tradução nossa) explica 

da seguinte forma:   

 

O abandono de disciplinas, como princípio estruturante fundamental da Organização 

do Conhecimento, significa que, o que deve ser organizado é diretamente os 

fenômenos no mundo (como é conhecido por nós). Um esquema de classificação  

deveria ter fenômenos como suas subdivisões principais. Esse esquema deverá levar 

os usuários a expressar, em vez de: "os objetos de estudos zoológicos", o conceito de 

'animais', sem qualquer implicação a priori por serem estudados pela genética, ou 

zoologia, ou medicina veterinária, ou a história dos transportes. 

  

 A prioridade para representação são os fenômenos e não os aspectos ou pontos de vista 

disciplinares, estes serão considerados posteriormente, de acordo com a área que serão 

classificados. 

Fenômeno no sentido comum é o mesmo que aparência. “É a aparência sensível que se 

contrapõe à realidade, podendo ser considerado manifestação desta, ou que se contrapõe ao 

fato, do qual pode ser considerado idêntico.” (ANJOS, 2008, p. 76) A autora destaca que a 

partir de Husserl, fenômeno começou a ser entendido como, não só o que se manifesta ao 

homem em condições particulares, mas também ao que se manifesta em si mesmo, em como 

se apresenta, em sua essência.  

                                                 
20

 AUSTIN, D. Prospects for a new general classification. Journal of librarianship, vol. 1, n. 3, 

July 1969, p. 149-169. 
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Tendo como ponto de partida o fenômeno, utiliza o método indutivo, em que cada 

fenômeno tratado no documento recebe uma notação constante, as classes são formadas pela 

combinação de componentes de fenômenos (GNOLI e MEI, 2006). Essa combinação permite 

a representação de assuntos multidisciplinares, a especificidade do assunto acontece pela 

sobreposição dos níveis e facetas correspondentes.  

Como instrumento de classificação, tendo como princípio de divisão o fenômeno, 

existe a Classificação de Bliss, segunda edição, mais conhecida pela sigla BC2. As classes 

principais são representadas por níveis, cada nível tem suas próprias facetas características, as 

quais contribuem para definição do nível. (GNOLI, 2010) 

A BC2 ainda não desenvolveu todas as classes, o esquema continua sendo estudado 

(GNOLI, 2005, p. 19). Esse esquema tem sido utilizado entre as bibliotecas acadêmicas e 

especializadas do Reino Unido e do Commonwealth. Sua adoção pelas bibliotecas do Reino 

Unido começou ainda em sua primeira edição, por ter uma classe principal dedicada à 

Assistência Social. (ANJOS, 2008, p. 216)  

 

 

3.2.2 Teorias de Classificação  

 

 

A Teoria da Classificação Facetada21 foi desenvolvida na década de 1930 pelo indiano 

Shiyali Ramamrita Ranganathan. Ele idealizou um sistema totalmente diferente dos utilizados 

em classificações bibliográficas anteriores; pois, apesar de subdividir todo o conhecimento 

humano a partir de disciplinas, no interior de cada disciplina os conceitos são arranjados em 

categorias denominadas PMEST e não mais em subdisciplinas. Como manifestações, no 

interior de cada categoria existem as facetas, e estas são formadas por classes de conceitos. As 

categorias, segundo Ranganathan são:   

 Personalidade (Personality) – Broughton (2006, p. 53) afirma que nesta 

categoria está o núcleo dos conceitos que representam os objetos de estudos 

primários ou a essência de uma disciplina.  No entanto, Campos (2001, p. 57) 

relata que essa faceta é considerada por Ranganathan como a indefinível, ela 

pode ser determinada por eliminação das outras categorias.   

                                                 
21 Também conhecida como Teoria dinâmica da informação 
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 Matéria (Matter) – Compreende tanto o material como a propriedade.  

 Energia (Energy) – Está relacionada a ação de uma espécie ou entidade, 

envolve processos, operações, técnicas e métodos, por exemplo.  

 Espaço (Space) – é o local, o lugar onde acontecem as ações; é representado 

por divisão geográfica. 

  Tempo (Time) – é exemplificada por divisão cronológica do tempo e também 

por ideias de: dia, manhã, tarde, noite, estações do ano, tempo meteorológico. 

(CAMPOS, 2001, p. 56)  

Para Ranganathan, essas cinco categorias seriam capazes de representar melhor  os 

assuntos, pois também permitiria acompanhar as mudanças e a evolução do conhecimento em 

uma tabela flexível, com capacidade de alocar os assuntos novos (CAMPOS, 2001, p. 28).  A 

flexibilidade é conseguida devido à separação entre o universo do conhecimento e o universo 

do documento. O universo do conhecimento é dinâmico, está em constante mudança, a 

melhor representação para acompanhar essa evolução são os conceitos e não os assuntos 

como nas tabelas tradicionais, onde os assuntos são expressos (Id., 2008, p. 38). Dahlberg 

(1979) considera que esse sistema:  

  

[...] diferia dos outros, sobretudo pelo fato de que não usava classes pré-

estabelecidas e prontas às quais os títulos tinham de ser relacionados, mas criava 

classes de livros somente no momento em que um livro era analisado segundo os 

elementos conceituais de seu assunto, e sintetizando segundo as regras das fórmulas 

de facetas ligada às disciplinas.  

 

Campos (2001, p. 57) evidencia que, nessa estrutura “[...] as unidades que a 

constituem não são mais os assuntos dos documentos, mas os conceitos, que ele denomina de 

isolados. Estes, reunidos por um processo de arranjo ou combinação, permitem formar 

qualquer assunto.” É uma abordagem analítico-sintética, em que o enunciado com os assuntos 

do documento é analisado buscando identificar os conceitos, que serão sintetizados em “[...] 

expressões combinatórias que formam a classe, construída analítico-sinteticamente, de um 

determinado tópico do documento” (DAHLBERG, 1979). 

A teoria da classificação facetada é uma teoria complexa, pois além das categorias, 

Ranganathan apresenta uma série de princípios e cânones para ordenação das classes no 

interior de cada categoria.  
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A classificação facetada foi considerada pelo CRG como superior as classificações 

enumerativas, um dos motivos para essa constatação, pode ser que, a formação de classes, em 

uma estrutura facetada, é mutuamente exclusiva, o que traz precisão na recuperação 

(BROUGHTON, 2006, p. 54). Spiteri (1998) esclarece que, o CRG considerou as cinco 

categorias limitadas na representação de algumas disciplinas,  e propôs a expansão das 

categorias fundamentais para 13: coisa, tipo parte, propriedade, material processo, operação, 

agente, paciente, produto, subproduto, espaço e tempo.   

Broughton (2006, p. 54) esclarece que a base para utilização da teoria deve ser a partir 

de uma área disciplinar ou uma área de estudo específica, contudo a faceta inicial não é a 

disciplina.  Cada área tem “[...] sua própria estrutura e fórmula de faceta ou ordem de citação” 

(Id., 2006, p. 54).  

A teoria da classificação facetada possibilitou perceber que existem mais de uma 

forma de enxergar o conhecimento, mesmo os assuntos complexos podem ser tratados e 

olhados por diferentes perspectivas.  

A aplicação da teoria da classificação facetada, tem se mostrado eficiente para além da 

elaboração de tabelas de classificação, esse é o caso do ordenamento de informações em 

formato digital, por exemplo. Broughton (2006, p. 50) lista os benefícios dessa utilização: 

     

 capacidade de expressar através da síntese a complexidade de assuntos e  

conteúdo que é típica de documentos digitais; 

 uma sintaxe sistemática que garanta o gerenciamento de forma regular e 

consistente; 

 uma estrutura lógica rigorosa compatível com a manipulação computacional  em 

qualquer nível; 

 uma estrutura compatível com uma interface gráfica para a navegação e 

formulação de consultas do usuário final; 

 facilidade de variação na ordem de citação dos assuntos de forma a permitir 

pesquisas por diferentes ângulos, como pesquisa cruzada.  

 estrutura e metodologia que permitem a conversão para outros formatos de 

linguagens de indexação, como listas de cabeçalhos de assunto e tesauros. 

 como característica dessas ferramentas integradas, é a permissão para modificar 

termos de pesquisa através do mapeamento de vocabulários e controlar o 

vocabulário através de tesauros,  também fornecem ferramentas para navegação e 

visualização através da lista de cabeçalho de assunto.  

 

A classificação facetada tem resistido com bravura às novas tecnologias, e tem se 

mostrado capaz de ser aplicada para Organização do Conhecimento em diferentes contextos 

de uso. É aplicada como método para recuperação da informação, e também é utilizada como 

ferramenta de navegação em websites, ajudando a estruturar todo tipo de informação, ainda 
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tem sido utilizada como ferramenta conceitual, auxiliando pesquisadores na indexação 

automática e web semântica, no entendimento das relações complexas entre os objetos 

(BROUGHTON, 2006, p. 68). 

Ainda que as classificações por áreas do conhecimento sejam mais conhecidas por seu 

alcance em representar o conhecimento geral, seus princípios podem também ser aplicados a 

domínios específicos do conhecimento. Este é o caso da proposta de classificação criada por 

Ingetraut Dahlberg, intitulado “Sistema de Classificação para Literatura de Organização do 

Conhecimento”, a ser utilizado na presente pesquisa para classificar as comunicações orais do 

GT2.  

A abordagem teórica subjacente à classificação por fenômenos é a Teoria dos Níveis 

Integrativos. Baseia-se em concepções filosóficas, que apontam “[...] a realidade estruturada 

em uma série de níveis integrados, tais como: o físico, o biológico, o mental e o cultural, e  

que cada nível funciona como uma base para o aparecimento ou a emergência de níveis mais 

complexos”  (ANJOS, 2008, p. 74 e 75). 

 Piedade (1983, p. 75) afirma que, essa teoria entende que as coisas no mundo, se 

integram do simples para o complexo, as propriedades vão se acumulando em uma sucessão 

de níveis atingindo novos graus de complexidade, até atingirem as agregações que constituem 

as ciências.  

 

Os átomos combinam-se para constituir as moléculas – unidades de novo nível de 

complexidade. As moléculas combinam-se para formar as massas, que constituem 

formas orgânicas e inorgânicas. A série inorgânica produz os minerais 

(Mineralogia), que se constituem nas matérias da superfície terrestre (Geologia) e, 

mais adiante, criam as características e as configurações com forma (Geografia 

física), as matérias e os processos da atmosfera (Meteorologia), as estrelas, os 

planetas e outros fenômenos galácticos (Astronomia). (Id., 1983, p. 76) 

 

 

 Essa teoria tem suas origens nos trabalhos desenvolvidos por Auguste Comte e 

Herbert Spencer, os quais influenciaram teóricos da classificação, como Henrry Evelyn Blis 

(GNOLI, 2008, p. 179). Contudo, a teoria não está ligada a uma escola filosófica, mas foi alvo 

do estudo de vários filósofos. No século XX, dois filósofos sistematizaram as leis dos níveis: 

Feiblemann na Inglaterra, influenciador da proposta do CRG22 e Nicolai Hartmann, na 

                                                 
22 Classification Research Group começou como uma comissão na Conferência sobre Informação Científica 

patrocinada pela Royal Society em 1948, tinha como objetivo melhorar os métodos para organização da 

informação especializada. Passou a se chamar Classification Research Group em 1952 sob a liderança de Brian 



53 
 

 
 

Alemanha, influenciador da proposta utilizada por Dahlberg no ICC (Information Coding 

Classification). (GNOLI, 2004; DAHLBERG, 2008, p. 162)    

 A proposta de Fleiblemann mostra cada nível como correspondendo a um objeto, um 

processo e uma propriedade característica (SCHREINER,  1976), como detalhado no Quadro 

1.  

 

Nível Objeto Processo Propriedade 

Antropológico Sociedade Contato e adaptação Etos 

Psicológico Pessoa Estímulo/resposta Autoconsciência 

Biológico Organismo Sensibilidade/reação Vida 

Químico Molécula Combinação/ordenação Valência 

Físico Átomo Causa/efeito Energia 

Quadro 1: Proposta da Teoria dos Níveis Integrativos 

Fonte: SCHREINER (1976).  

 

 

 Baseado nessa proposta o CRG propôs as seguintes classes para organização das 

entidades: 

 

Entidades físicas 

Entidades químicas 

Entidades heterogêneas não vivas 

Artefatos 

Entidades biológicas 

Homem 

Mentefactos 

 

 Spiteri (1995) relata que essa sequência de classes se mostrou inconsistente em vários 

sentidos, um deles: se artefatos são fabricados por pessoas, porque está em posição anterior a 

Homem. Assim como este, são listados na literatura outros problemas de aplicação da teoria, é 

o caso da utilização pelas ciências humanas em comparação com objetos concretos; contudo, 

                                                                                                                                                         
Vickery.(FOSKETT, D. J., 1973, p. 371) Anjos (2008, p. 75) se baseia em Austin (1969) e Spiteri (1995) para 

relatar que o trabalho teórico do grupo está direcionado para a análise por facetas, operadores relacionais e a 

teoria dos níveis integrativos. Esclarece a oposição do grupo à abordagem tradicional [top-down] de cima para 

baixo da classificação, em que áreas do conhecimento são pré-concebidas e estão subdivididas em seus 

elementos constituintes. A abordagem [bottom-up] de baixo para cima considera primeiro os elementos 

individuais (os conceitos) para determinar a área do conhecimento que lhe dá forma.  
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os autores são unânimes em defender mais estudos e experimentações. (GNOLI e POLI, 

2004, p. 158; VICKERY, 2008) 

Como critério para localização no esquema de classificação, utiliza o princípio do 

‘lugar da definição única’ para cada fenômeno, como o primeiro local onde o fenômeno 

apareceu. Gnoli e Poli (2004, p.156, tradução nossa) citam o seguinte exemplo: Girassóis, 

para Botânica é uma planta; para jardinagem é uma planta ornamental; é entendido como 

fonte de óleo no periódico Dairy Science e pode se apresentar como assunto de pintura nas 

Artes. Neste caso, mesmo sendo identificados diferentes usos ou interpretações para o mesmo 

objeto, será classificado no nível biológico, porque foi onde primeiro surgiu o girassol. O 

código atribuído a esse objeto será numerado de acordo com o nível, e será reutilizado como 

uma subcadeia formando conceitos de mais alto nível, tais como: “pintura de girassol no 

século 19”.  

Essa classificação é reconhecida como naturalista, por se basear na ordem natural do 

fenômeno. Considera a localização no esquema de classificação, de acordo com seu lugar no 

mundo. (GNOLI e POLI, 2004, p. 157)  

Gnoli (2005, p. 17, tradução nossa) declara que essa teoria não é útil para os 

propósitos de localização de livros na estante. Ele relata que, um usuário não sendo médico, 

não ficaria satisfeito em encontrar na prateleira obras sobre fisiologia do coração humano 

junto com coração de cavalo, pinturas de corações e poemas sobre o coração. Parece ser mais 

bem empregada para documentos digitais, quando a busca é feita pela notação, esta é única 

para determinada entidade, em qualquer tipo de contexto ou ponto de vista. 

De acordo com Gnoli (2004), o CRG se envolveu com outros projetos e não mais se 

dedicou a pesquisar a teoria dos níveis integrativos. Existem, atualmente,  dois grupos de 

pesquisa trabalhando com a teoria dos níveis integrativos: o Integrative Level Classification 

(ILC) e o Information Coding Classification (ICC).  Será aqui apresentada, brevemente, a 

estrutura dos dois esquemas, como forma de exemplificar as diferentes aplicações feitas da 

teoria dos níveis integrativos.  

O Integrative Level Classification (ILC) liderado pelo Prof. Claudio Gnoli, é um 

projeto de pesquisa apresentado, em 2004,  na ISKO Itália. Tem como base a classificação por 

fenômenos, está testando a aplicação da teoria dos níveis integrativos em vários domínios. 

(GNOLI, 2006, tradução nossa) De acordo com esse projeto são apresentadass as seguintes 

classes principais de fenômenos: 
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A  information, structure  

C  energy  

D  time, space  

E  atoms 

F molecules   

G  masses 

H  rocks 

I  celestial objects  

J  weather 

K  regions  

L  cells  

M  organisms 

N  behaviour 

O  reason  

P  groups  

Q  ecosystems 

R  signals 

 

S     agriculture, medicine  

T  artifacts 

U  economy  

V  institutions 

W  fiction  

X  arts  

Y  knowledge  

Z  spirituality 

 

 

Cada uma dessas classes pode ser subdividida em classes mais específicas, as 

subclasses são ordenadas em níveis integrativos. Gnoli (2006, tradução nossa) cita o exemplo 

utilizado por D. F. Foskett. O assunto linguagem é formado por uma série de níveis, como: 

fonemas, morfemas, palavras, frases, sentenças, etc. Ficaria organizada da seguinte forma: 

R   signals, communication 

               Rm   mimicry 

               Rp displays 

               Ru language 

                        Ruf phonemes 

                        Rum morphemes 

                        Ruo words 

                        Rus phrases 

                        Ruu discourses 

 

 Logo, a composição de um assunto ficaria assim: 

   R  Qr  Mqvo     communication : forests : birds 

Essa notação poderia ser usada como uma classificação livre, pela combinação da 

notação e listando os conceitos em ordem inversa aos níveis integrativos (GNOLI, 2006, 

tradução nossa). 

As facetas utilizadas pelo ILC são expressas por dígitos, que correspondem a dez 

categorias padronizadas, semelhante às usadas por Ranganathan e pelo CRG. São as 

seguintes: 

 

0 of size, measure 

1 at time 

2 in location 

3 on patient 
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4 by agent 

5 through process, tool 

6 made of 

7 related to, about 

8 towards goal 

9 in form 

 

 As facetas representam os pontos de vista das entidades, as quais possibilitam 

representar os conteúdos relativos a mais de uma disciplina.    

 O Information Coding Classification (ICC), liderado por Ingetraut Dahlberg, é um 

projeto de pesquisa, criado em 1971, com objetivos de classificar o conhecimento universal. 

Tem como princípio as áreas ônticas, se apoia na Teoria da Classificação Facetada e na Teoria 

dos Níveis Integrativos, em uma abordagem diferenciada desenvolvida por Feibleman e 

Hartman, no contexto da ontologia alemã (GNOLI, 2008, p.179). 

Dahlberg (2008) idealizou um sistema de classificação, com uma série de nove níveis, 

com base nos “Objetos do Ser” propostos por Aristóteles para Organização do Conhecimento. 

São nove áreas ônticas, a partir dos objetos da realidade, que de acordo com a Teoria dos 

Níveis Integrativos, pressupõe uma construção a partir do nível anterior (DAHLBERG, 2006). 

Também desenvolveu uma série de nove categorias gerais de forma, semelhante a facetas para 

subdivisão da área de assunto a partir de seus pontos de vista.  

As nove categorias são:  

0 – General form concepts 

1 – Theories, principles 

2 – Object, componente 

3 – Activity, process 

4 – Property, atribute 

5 – Persons or cont’d’ 

6 – Institution or cont’d’  

7 – Technology & Production 

8 – Application & Determinant 

9 – Distribution & Systhesis 

 

Utiliza a teoria do conceito, com quatro tipos de relacionamento: o genérico, o 

partitivo, o de oposição e funcional (DAHLBERG, 1978). 

Dahlberg (2008, p. 173) cita o exemplo de um assunto classificado, com especial 

destaque para o aspecto mnemônico da tabela, como apresentado no Quadro: 3. 
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If 

 

82          Information sciences 

822        Documents                                            with e.g. 82.27 Manuscripts 

823        Information handling                              with e.g. 82.32 Information analysis 

824        Archivistics 

 

 

Then 

 

824.27              Archival manuscripts 

824.27.32         Information analysis of archival manuscript 

 

Tabela 1: Exemplo de classificação de assunto no ICC 

Fonte: DAHLBERG (2008) 

 

 Dahlberg ressalta que vem trabalhando na construção dessa tabela por mais de vinte 

anos, melhorias estão sempre sendo acrescentadas, e a autora sugere que seja utilizada em 

substituição as classificações tradicionais (2006, p. 17). 

Como visto, existem diferentes princípios para recortar conceitualmente um domínio. 

Aqui foram apresentados o princípio de recorte disciplinar  e o de recorte por fenômeno, 

dentre outros existentes; também foram apresentados dois tipos de uso da Teoria dos Níveis 

Integrativos. Em um esquema disciplinar, a sequência de assuntos pressupõe uma divisão 

refém da temática ou classe principal. A classificação por fenômenos permite tratar o assunto, 

não como objeto de estudo de uma área de assunto, mas a partir de sua essência, do que ele é 

ou representa para cada área do conhecimento. 

 As tabelas de classificação, além de esquemas para Organização do Conhecimento 

com objetivos de recuperação, também podem ser utilizados para mapear o conhecimento de 

um domínio, de forma que se conheçam como as temáticas de uma determinada disciplina 

estão organizadas. 

O estudo dos tipos de modelos classificatórios, visando à classificação dos termos no 

domínio, orienta o profissional da informação a como organizar conceitualmente os termos 

em um todo coerente com as atividades e funções do domínio.  
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4  ANÁLISE DE DOMÍNIO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 

Esse capítulo explica a teoria da Análise de Domínio, apresenta as dimensões 

epistemológica, ontológica e sociológica como forma de identificar um domínio. Aborda o 

conceito de comunidade discursiva e apresenta as 11 abordagens ou orientações de como  

analisar um domínio do conhecimento através de seus tipos documentais.  

Entende-se que toda e qualquer tarefa de Organização do Conhecimento deve ser 

precedida por uma análise de, se possível, todos os aspectos que estão em torno do processo 

de tratamento informacional no domínio. A abordagem da Análise de Domínio é um aporte 

metodológico para presente pesquisa, pois orienta como observar, e quais aspectos considerar 

como influenciadores na tarefa de olhar o domínio de Organização do Conhecimento. Dessa 

forma, aqui serão apresentadas, de forma explicativa e detalhadas, as principais ideias da 

teoria de Análise de Domínio.     

Em uma análise histórica, o termo Análise de Domínio foi primeiramente utilizado na 

engenharia de software por Neighbors23, descrita como: “a atividade de identificar os objetos e 

as operações de uma classe de sistemas similares em um domínio  de problema particular” 

(1981, apud PRIETO-DÍAZ, 1990, p. 48, tradução nossa). Está associado à atividade de 

identificar e estruturar a informação para reuso. Prieto-Díaz (1990, p. 47, tradução nossa) 

define como: “[…] um processo do qual a informação utilizada no desenvolvimento de 

software é identificada, capturada e organizada com o propósito de ser reutilizada na criação 

de novos sistemas.”   

Na Ciência da Informação os estudos de Análise de Domínio foram sistematizados por 

Birger Hjorland e Hanne Albrechtsen, em 1995, como um paradigma na área, afirmando que: 

“[...] a melhor forma de entender a informação é através do estudo de domínios do 

conhecimento através das comunidades discursivas, que são partes da divisão de trabalho na 

sociedade” (1995, p. 400, tradução nossa). Para os autores o paradigma é: 

 

primeiramente social, pois promove uma psicologia social, uma sociolinguística, 

uma sociologia do conhecimento e uma sociologia da ciência. Em segundo lugar é 

                                                 
23 J.  Neighbors.  Software Construction Using Components.Ph.D.Thesis, Department of Information and 

Computer Science, University of California, Irvine, 1981. 
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um paradigma funcional, pois busca entender as funções da informação e 

comunicação implícitas e explícitas, e traça mecanismos do comportamento 

informacional a partir desta visão. Como terceiro lugar é uma abordagem realística 

filosófica, tentando encontrar bases para Ciência da Informação em fatores que são 

externos às percepções subjetivas individualistas dos usuários, opostas ao paradigma 

cognitivo e comportamental (Id., 1995, p. 400, tradução nossa). 

 

 

Para Hjorland e Albrechtsen (1995) a Análise de Domínio é uma nova abordagem na 

Ciência da Informação, que ele denomina como sócio cognitivista, em contraposição ao 

paradigma cognitivo com suas preocupações voltadas para o indivíduo isolado em suas 

transformações mentais pelo sistema de informação. Capurro (2003) menciona que a 

abordagem cognitiva “[...] trata de ver a forma como os processos informativos transformam 

ou não o usuário, entendido em primeiro lugar como sujeito cognoscente, possuidor de 

“modelos mentais” do “mundo exterior” que são transformados durante o processo 

informacional.” 

A perspectiva da Análise de Domínio é diferente, pois vê a informação como algo 

construído socialmente, através da interação do usuário com o seu específico contexto de 

informação, em um espaço discursivo formado pelas principais temáticas de assunto, em seus 

menores ou mais detalhados ambientes de uso. Na visão de Hjorland; Albrechtsen (1995, p. 

409, tradução nossa) “[...] os indivíduos deveriam ser vistos como membros de grupos de 

trabalho, disciplina, comunidades de pensamento ou discurso.” Não se pensa no usuário 

isolado, mas este, em uma perspectiva social e coletiva, é o indivíduo no espaço social e não o 

indivíduo e o espaço social.  

Hjorland (2004, p. 18, tradução nossa) destaca que a Análise de Domínio “[...] não 

está preocupada com o usuário em geral, mas os vê como pertencentes a diferentes culturas, 

estrutura social e domínios do conhecimento.” Ainda relata que, pessoas envolvidas com a 

atividade de informação, como: produtores, usuários ou intermediários estão ligadas em maior 

ou menor grau a comunidades, que compartilham linguagem comum, gêneros e outras típicas 

práticas informacionais.  

É uma proposta metodológica que busca entender a informação no ambiente de sua 

criação e uso, através das pessoas envolvidas e de suas formas de comunicação em espaços 

específicos.  Estes ambientes, com suas regras, formalizações, padrões e convenções, dentre 

outros; formam uma comunidade discursiva, que de acordo com a atividade exercida requer 

maior e mais complexo grau de informação. Para Hjorland; Pedersen (2005a, p. 590) “[...] 
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estudos de diferentes domínios, tradições, gêneros, e perspectivas na literatura, podem auxiliar 

a identificação de padrões que podem ser úteis na recuperação da informação.”  

A ênfase da visão de Análise de Domínio está no tratamento do assunto do documento 

visando sua recuperação. Para o autor “[...] o assunto de um documento deveria ser definido 

como potencial epistemológico desse documento (também aplicável para documentos não 

textuais, por exemplo, fotografias)” (HJORLAND; ALBRECHTSEN, 1995, p. 408, tradução 

nossa). Em outro artigo comenta que conceitos devem ser estudados em domínios e 

disciplinas, relacionando, entre outros, a teorias e paradigmas destes domínios (HJORLAND, 

2009, p. 1520). Isso se justifica, diante da defesa que o autor faz, declarando que será uma 

maior contribuição à pesquisa do usuário, quando este é informado sobre qual perspectiva 

teórica trata determinado documento. 

O autor supracitado ainda destaca os posicionamentos conflitantes em uma 

comunidade discursiva, as bases teóricas não são uniformes ou homogêneas, isso afeta o 

critério de necessidade e relevância no tratamento da informação. Também afirma que: 

 

 

A visão dominante está refletida no currículo do programa educacional, nas 

prioridades dos programas de pesquisa, nas prioridades dos editoriais de periódicos 

científicos, na seleção de canais de informação feito pelos usuários, nos critérios 

para selecionar periódicos e indexar nas bases de dados, [ ] indivíduos que 

discordam com a visão dominante trabalham arduamente para obter informação 

alternativa e tentar mudar a visão predominante. (HJORLAND, 2002b, p. 264) 

 

 

Entende-se que a representação deve ir além das palavras que identificam o assunto do 

documento, faz-se necessário estudar sob qual corrente teórica o documento foi produzido.  

Hjorland (2003, p. 95) ressalta que, em uma recuperação eletrônica, palavras e frases 

são utilizadas como pontos de acesso totalmente desprovidas de contexto, elas estão 

misturadas em um periódico ou em uma base de dados, completamente soltas, sem 

significado, sem representar um sentido. Ele defende que a Ciência da Informação deve 

estudar como as palavras e símbolos dão sentido em seu contexto específico, a forma como as 

disciplinas constroem seus significados, como a composição de documentos fornece 

significado às palavras e símbolos e como diferentes vocabulários controlados constroem 

significados.  
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A busca do entendimento do descritor usado em seu contexto, com um significado 

específico, em uma determinada área de atuação é contrário à forma como os estudos em 

Organização do Conhecimento faziam até então, as abordagens tinham características 

“universalistas”, “reducionistas” ou “individualistas”, segundo as próprias afirmações de 

Hjorland (2003, p. 96). 

Hjorland prossegue afirmando que a atividade de escolha de um descritor, que melhor 

represente um documento, “não é uma atividade objetiva ou neutra, mas é influenciada por 

diferentes visões e interesses.” (2003, p. 96). Neste sentido, propõe que a definição do assunto 

de um documento considere o seu potencial epistemológico. Contudo, o autor não demonstra 

como identificar as diversas correntes teóricas, ou potencial epistemológico presente em um 

documento. 

Hjorland (2009, p. 1529) defende a ideia de que o Sistema de Organização do 

Conhecimento (Knowledge Organization System) não deveria considerar conceitos universais, 

mas relacionar a certos discursos e interesses. Também ressalta que deveria reconhecer a 

natureza histórica e pragmática do conceito, de forma explícita, e tentar relacionar o conceito 

com paradigmas e discursos.  

Evidencia que o entendimento do conceito de um documento vem sendo tratado pela 

Ciência da Informação de acordo com quatro principais visões epistemológicas (Id., 2009, p. 

1527, tradução nossa):  

 O ideal do empiricismo define conceitos agrupando assuntos similares 

(confiando nas características do que pode ser observado subjetivamente e 

evitando seleção teórica na definição de propriedades);  

 O ideal do racionalismo define conceitos de um conjunto primitivo de 

conceitos (ou semântica primitiva) considerados “determinados”; 

 O ideal do historicismo define conceitos genealogicamente e explicita suas 

relações entre teorias e discursos; 

 O ideal do pragmatismo define conceitos decidindo que classes de coisas 

melhor servem a um dado propósito, e então fixa essa classe em um signo. 

Para Hjorland (2003, p. 109, tradução nossa), o ideal empiricista apresenta sistemas 

baseados em medida de frequência de palavras, o racionalismo é exemplificado pelo sistema 

de análise facetada de Ranganathan, o historicismo tem seu sistema baseado na evolução dos 

campos do conhecimento, e o pragmatismo se baseia na análise de metas, valores e 

consequências e pode ser chamada de classificação crítica ou política. 
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Segundo o mesmo autor tem sido preponderante a teoria empírica e racionalista na 

forma de tratar assuntos sobre conceitos na Ciência da Informação. A abordagem da Análise 

de Domínio está apoiada na visão histórica e pragmática por considerar os aspectos culturais, 

sociais e históricos tanto do contexto de produção do documento como do usuário deste 

documento. Para Hjorland (2009, p. 1522 e 1523, tradução nossa):  

 

Conceitos são dinamicamente construídos e seus significados coletivamente 

negociados, que classificam o mundo de acordo com teorias e interesses. Conceitos 

e seus desenvolvimentos não podem ser entendidos  isolados dos  interesses e teorias 

que motivaram sua construção [...]. 

 

 

Para Hjorland, devem-se levar em consideração os aspectos culturais que influenciam 

o relacionamento das pessoas com a informação, o significado culturalmente desenvolvido de 

um determinado conceito ou palavra em um específico ambiente ou área de atuação. Para o 

autor: “[...] a visão pragmática e a Teoria da Atividade são instrumentos de linguagem 

adaptados culturalmente para servir as necessidades dos usuários” (2003, p. 99). Neste 

sentido, o autor declara a existência de dois tipos de linguagens: linguagem geral, que pode 

ser vista como adaptações, que servem as necessidades da maioria da população; e a 

linguagem para especial propósito (LSP-Languages for Special Purpose),  como aquelas que 

servem as necessidades de grupos específicos, como: químicos, advogados, musicistas, etc.  

Percebe-se que para Hjorland, o estudo do tipo de linguagem utilizada e as formas de 

aplicação e organização são primordiais para o entendimento de um domínio, onde se deseja 

representar a informação. Cada domínio tem um tipo de linguagem que lhe é peculiar, que se 

altera com o tempo, quando novos significados são dados a antigos termos e novas palavras 

são incorporadas. A realização do  estudo de Análise de Domínio permite identificar palavras 

com significados ou sentidos diferentes em determinados contextos, daí a importância do 

relacionamento semântico, quando “[...] a relação semântica entre dois conceitos, pode ser 

relativa para a perspectiva e  teoria de que foram criados” (HJORLAND, 2003, p. 104). 

Sob essa perspectiva, deve haver uma nova forma de pensar o fazer do profissional 

indexador, se tinha sua atenção voltada para a linguagem apresentada no item, alvo da 

indexação, e na melhor representação através dos termos de tesauros e listas de cabeçalhos de 

assunto; agora, também precisa ter especial atenção para a linguagem utilizada pela 
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comunidade de falantes na área temática do item que está sendo indexado, em quais possíveis 

usos sociais ou aplicações práticas a comunidade fará desse item. 

Sendo assim, os instrumentos para tratamento conceitual da informação devem ser 

pensados para uso em domínios específicos, de acordo com a utilidade ou o propósito do 

conceito naquele domínio.   

Para Hjorland (1998, p. 164) as classificações não são neutras, mas são construções 

que favorecem a alguns tipos de atividades à custa de outras. Classificações objetivas e 

neutras são associadas a abordagem positivista, enquanto que os esquemas de classificação 

mais interpretativos estão associados ao pós-modernismo e a abordagens neopragmáticas.   

Essa forma de proceder é uma quebra de paradigma, pois a orientação era de que em 

tempos de amplo acesso através das tecnologias de informação, o tratamento da informação 

deveria ser feito de forma que alcançasse o maior número de usuários, em ambientes 

interoperáveis de recuperação e uso universal.  

Esse tratamento diferenciado da informação sugere que o olhar do profissional da 

informação deve ser o de: conhecer como os sistemas de comunicação são organizados em 

diferentes domínios, quais são os tipos de documentos produzidos, seus gêneros e linguagens 

especiais utilizadas; deveriam conhecer quem são os produtores do conhecimento, quem são 

os intermediários, quem são os usuários e como todos esses agentes, instituições e serviços 

estão ligados em um sistema social. Também deveriam ter conhecimento sobre os critérios de 

relevância e qualidade usados para selecionar, indexar e recuperar documentos (HJORLAND, 

2005b, p. 130 e 131). São procedimentos que o profissional deve ter que estão além do 

manuseio de instrumentos de padronização (tabelas de classificação, tesauros, etc.), mas que, 

de igual modo, tem tanta importância quanto. Não significa que os estudos em Ciência da 

Informação devem ser dissolvidos em domínios específicos do conhecimento, mas deve haver 

um esforço em preparar o profissional com novas perspectivas de olhar uma área de assunto, 

buscando identificar qual a melhor forma de tratar a informação naquele domínio, o que 

implica em nem sempre utilizar instrumentos prontos, mas criá-los com propósitos e pontos 

de vista específicos. 

Nessa árdua tarefa de coletar e analisar a literatura, buscando compreensão para o que 

seja Análise de Domínio, dois termos utilizados por Birger Hjorland recorrentemente em seus 

textos saltaram aos olhos como carentes de definição, são eles: Domínio e Comunidade 

Discursiva. Por vezes, pensou-se que teriam o mesmo significado, mas em uma busca mais 

detalhada, percebeu-se que são termos com sentidos distintos, e por isso, mereciam receber 
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tratamento especial, pois implicaria em melhor entendimento para aplicação do método na 

pesquisa.  

 

 

4.1 Domínio: uma discussão teórica 

 

 

Hjorland define domínio como: “[...] uma disciplina científica ou um campo 

acadêmico, também pode ser uma comunidade de discurso ligada a um partido político, uma 

religião, um comércio ou um hobby” (HJORLAND, 2005b, p. 131, tradução nossa). 

Birger Hjorland e Jeppe Nicolaisen são editores de uma página na internet intitulada 

“The Epistemological Lifeboat Epistemology and Philosophy of Science for Information 

Scientists24”, com uma parte dedicada a conceitos tratados na filosofia da ciência sob o ponto 

de vista da Ciência da Informação. Apresentam o conceito de domínio da seguinte forma: 

“[...] domínio é a informação sobre a qual estamos pesquisando, comunicando ou 

aprendendo.” Também esclarece que: “[...] domínios não são divisões prontas do mundo, mas 

são dinâmicas e historicamente desenvolvidas” (HJORLAND, 2005c). Eles apontam Dudley 

Shapere25 (1974, p. 281) como pioneiro no conceito de domínio, este autor afirma que: “um 

corpo de informação constitui um domínio, que é em si uma hipótese que pode ser rejeitada.” 

Ainda destacam que um domínio são coisas que exigem cuidadosa e profunda investigação 

para ser definido.  

Os editores do site também esclarecem que um domínio pode se modificar ao longo do 

tempo, e isso não acontece pelo domínio ter uma concepção errada ou vaga e passar a ter uma 

descrição certa e clara. A mudança pode ocorrer pelo contexto teórico, em que o domínio é 

aceito por certas teorias e por outras não. 

Hjorland e Hartel (2003, p. 243) ressaltam que a principal forma de definir um 

domínio é atentando para os diferentes paradigmas atuantes no campo. Eles asseguram que: 

“[...] uma definição será sempre mais relacionada para uma visão ou paradigma, e 

relativamente a outros paradigmas.” Ainda enfatizam que primeiramente devem-se descobrir 

os interesses nas diferentes concepções da área através de excelentes estudos interpretativos 

                                                 
24

Disponível em: <http://www.iva.dk/jni/lifeboat/info.asp?subjectid=71>.  
25

Shapere, Dudley.Scientific theories and their domains. In: SUPPE, F. (ed.) The Structure of Scientific 

Theories, Urbana: University of Illinois Press. 1974. 

http://www.iva.dk/jni/lifeboat/info.asp?subjectid=71
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do assunto ou interesses da comunidade, “[...] e então negociar por uma definição ideal de 

domínio.” 

Hjorland (2005b) defende que a melhor forma de conhecer um domínio é identificar 

quais são as teorias atuantes no domínio: teorias ontológica, epistemológica e sociológica.  

  A dimensão ontológica “[...] implica em assertivas do que constitui o mundo e seus 

objetos [...] descrevem ou explicam a realidade e como é estruturado” (HJORLAND e 

HARTEL, 2003, p. 239). Os autores utilizam a definição de Smith26 (2004, p. 155) para 

ontologia como “a ciência do que é, dos tipos e estruturas dos objetos, propriedades, eventos, 

processos e as relações em todas as áreas da realidade.” Os autores destacam que envolvem 

explicações dos seguintes termos: áreas, domínios, elementos, campos, tipos, objetos, 

problemas, assunto (substância/diferença substancial) e tópicos. Um exemplo de relação 

ontológica são as relações genéricas do tesauro e sistemas de classificação (HJORLAND, 

2005b, p. 132).  

A dimensão epistemológica se refere ao estudo do conhecimento e de como  foi 

formado, os autores declaram que diferentes epistemologias estão ligadas a diferentes escolas 

de pensamento, e podem ser descobertas estudando o desenvolvimento histórico do domínio. 

Os seguintes termos podem ajudar a localizar assuntos epistemológicos: abordagens, 

metateorias, movimentos, paradigmas, filosofias (da disciplina “X”), regimes (ex. regime de 

tratamento), escolas (de pensamento e pesquisa), sistemas (de pensamento e pesquisa), 

tradições (acadêmicas), tendências (em um campo) e visões (pontos de vista)  (HJORLAND, 

2003, p. 242). Os estudos epistemológicos são  importantes devido a tendência das pessoas se 

organizarem de acordo com sua visão em paradigmas, tradições e teorias (HJORLAND, 

2005b, p. 132). 

A dimensão sociológica está relacionada “[...] a grupos de pessoas trabalhando com 

alguns objetos, através da aplicação de alguma abordagem” (HJORLAND, 2003, p. 242). 

Pode ser expressa através dos seguintes conceitos: disciplinas (de pesquisa, de ensino), 

subdisciplinas, comunidades discursivas, comunidades epistêmicas, profissões, 

especialidades, sistema social da ciência e uma variedade de coletividades da vida cotidiana 

(hobbies, amadores, entusiastas). Essa teoria se ocupa do estudo de grupos sociais, tais como: 

cientistas, profissões, estudantes ou crianças (HJORLAND, 2005b, p. 132). 

 

                                                 
26

 SMITH, Barry. Ontology. In.: L. Floridi (ed.), Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and 

Information, Oxford: Blackwell, 2003, 155–166. 
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Figura 2: As 3 dimensões de um domínio 

Fonte: HJORLAND (2005b) elaborado pela autora 

 

 

A figura 2 demonstra como essas dimensões se encontram imbricadas em um domínio, 

em uma relação, por vezes conflituosa; dependendo do contexto são bem delimitadas, com 

características bem definidas, em outros domínios serão identificadas somente a partir de um 

intenso trabalho de pesquisa.  

Mai (2005, p. 606) considera que um domínio fora do ambiente acadêmico e 

científico, pode ser definido através das metas e objetivos de uma organização onde as 

estratégias de indexação são formuladas, como por exemplo, uma empresa farmacêutica ou 

um arquivo de filmes. Ele também destaca que usuários de uma biblioteca pública podem se 

constituir em um domínio, uma vez que estes possuem necessidades de natureza mais geral do 

que os de biblioteca especializada. O mesmo autor deixa claro que domínio pode ser definido 

como: “um grupo de pessoas que compartilham objetivos comuns”, esclarece que está 

estritamente relacionado à atividade humana. Pode-se afirmar que, o tipo de necessidade de 

informação e a prática ou desempenho de uma atividade auxiliam a delimitação de um 

domínio. 

Para tratar da questão da definição do domínio, Tennis (2003) desenvolveu dois 

mecanismos analíticos chamados “eixos” como método para definir um domínio. Na tentativa 

de delimitação e de melhor entendimento do domínio estudado, o primeiro eixo foi 

denominado como “Áreas de modulação”, em que determina qual é a extensão do domínio 

através de dois parâmetros: qual o nome do domínio e qual a sua total cobertura. O segundo 

D 
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eixo é denominado “Grau de especialização”,  o qual qualifica o domínio através de dois 

critérios: foco e interseção. O foco é a especificidade do domínio, e a interseção é o quanto 

determinado domínio se relaciona com outro(s) domínio(s).  

Smiraglia (2011) utiliza esse método proposto por Tennis (2003) para analisar os 

núcleos teóricos conceituais com foco na extensão e intensão dos trabalhos apresentados nos 

congressos da ISKO (International Society for Knowledge Organization).  

Apesar desse método já ser utilizado, Hjorland (2013, p. 14) faz uma crítica à proposta 

de Tennis (2003) quanto à delimitação de um domínio. Para Hjorland, um domínio é algo que 

está em constante construção, e esse processo é marcado pelos pontos de vista e interesses de 

seus membros. “A forma de classificar um domínio não é “objetiva”, mas é inevitavelmente 

“tendenciosa” pelos nossos interesses e perspectivas” (HJORLAND, 2013, p. 14). Nesse 

sentido, o autor segue afirmando que não se deve fazer, como afirmado por Tennis (2003) 

“uma definição operacionalizada, uma definição transferível e padronizada”, sendo feito dessa 

forma, ignora as questões históricas, sociais e políticas de definição no campo. Para Hjorland 

(2013, p. 14) a melhor forma de classificar um domínio é através do círculo hermenêutico27, 

reafirma que a melhor forma de descrever um domínio é analisando suas interações 

complexas entre as teorias: ontológicas, epistemológicas e sociológicas.   

Apesar das tentativas de alguns autores em conceituar o que é domínio, foram 

identificadas na literatura, críticas e questionamentos quanto à falta de explicação do que 

constitui um domínio e de como é formado  (PALMER, 1999; TALJA, TUOMINEN e 

SAVOLAINEN, 2005; MAYERNICK, 2007). 

Mayernick (2007, p. 11) evidencia que: “A concepção de um domínio, em Hjorland, é 

em si problemática.” Destaca que ele utiliza de muitos termos para descrever domínios: 

especialidades, disciplinas, negócios, ambientes e comunidades de discurso, sem efetivamente 

definir o que constitui um “domínio”. Nessa mesma concepção, Feinberg (2008) declara que: 

“A construção básica de um domínio não é concretamente definida, por exemplo, o que torna 

difícil determinar como estabelecer limites para análise.” Comentando sobre quais seriam os 

limites de um domínio, Hjorland (2013) declara que: “[...] esses limites não podem ser 

definidos a priori, e que eles são sempre provisionais [...] Domínios são construídos 

dinamicamente [...]”. Mai (2005, p. 606) já havia reconhecido esse aspecto, afirmando que 

                                                 
27 

Diz respeito a estrutura circular da compreensão, a relação formal entre o todo e suas partes. As partes só são 

conhecidas quando determinadas a sua relação com o todo. (BUTLER, 1998, p. 290) 



68 
 

 
 

não é proveitoso ter um conceito exclusivo de domínio, este deve ser um conceito envolvente 

e aberto, desenvolvido de acordo com o uso e aplicação na pesquisa e na prática.  

Esse aspecto dinâmico e provisional acontece devido às influências e interesses 

atuantes no domínio, em que objetos de estudo e conceitos são mais estudados em 

determinados períodos do que em outros, e ainda podem ser associados ou divididos 

originando novos conceitos ou objetos de estudo ou se dividirem para formar novos campos 

de estudo.      

O entendimento de domínio não está mais, tão somente, sujeito ao formato disciplinar, 

ou às áreas conhecidas e designadas por um título em um espaço acadêmico ou profissional. 

Mas, além destes, poderão ter um sentido mais amplo,  não com limites ou uma configuração 

pré-definida; mas, reunidos, agrupados ou construídos de acordo com algum objetivo em 

comum, que poderá ser: um tipo de estudo, o desempenho de uma atividade, ou ainda, a 

construção de um produto, por exemplo. Em todos esses casos, segundo a teoria, devem ser 

importantes reconhecer as dimensões ontológica, epistemológica e sociológica. Com esse 

entendimento deve-se proceder ao tratamento informacional com vistas a uma recuperação 

mais precisa da informação.   

Com objetivo de conhecer um domínio, Hjorland (2002a) aponta onze abordagens, 

que podem ser entendidas como orientações “[...] não exaustivas nem mutuamente exclusivas 

[...]” (Id., 2002a, p. 422).  Essas orientações direcionam o profissional da informação sobre 

quais documentos consultar, e na busca de identificar e delimitar um domínio ao qual deseja 

conhecer.  

1ª Guias de literatura ou portais especializados – É uma publicação com informações 

sobre os principais documentos de uma determinada especialidade, é a literatura de referência 

de uma especialidade (bibliografia, dicionários, enciclopédias, etc.). Tem a função de orientar 

o usuário sobre as diferentes obras, com informações críticas alertando sobre seus pontos 

fortes e fracos e de guiá-lo no vasto acervo de comunicações de um domínio. Deve ser 

continuamente atualizada. Aplicando essa abordagem à Análise de Domínio é necessário: 

levantar a literatura de um domínio; classificar de acordo com suas funções específicas, 

desenvolvendo uma taxonomia ou tipologia de espécies de documentos; descrever as 

características das obras individuais  de referência; selecionar as fontes mais importantes e 

fornecer diretrizes à respeito de como usar as fontes de informação. Podem ser combinadas 

com outras abordagens do tipo: produção de classificações especializadas; estudos de 
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documentos e gêneros; estudos epistemológicos e críticos e estudos de estruturas e 

instituições de comunicação científica.  

2ª Classificações especializadas e tesauros - Os sistemas de classificação e os tesauros 

consistem basicamente em conceitos centrais de um domínio, organizados de acordo com 

relações semânticas, como as genéricas e de sinonímia. Assim como os guias de pesquisa, as 

classificações e tesauros são de difícil construção, levam tempo, possuem alto valor prático  e 

pouco reconhecimento acadêmico. Essa abordagem é mais bem aproveitada em Análise de 

Domínio se combinada com: pesquisa sobre indexação e recuperação nas especialidades; 

estudos bibliométricos, históricos, epistemológicos e críticos, e terminológicos.  

3ª Indexação e Recuperação nas especialidades – Hjorland (2002a) relata a falta de 

pesquisas nessa área por parte da Biblioteconomia e Ciência da Informação, afirma que tem 

sido ignorado como diferentes domínios organizam e recuperam informações. Apesar de 

existir considerável número de indexações sendo feitas diariamente em milhares de bases de 

dados, ainda carecem de pesquisas sobre os métodos utilizados e a capacidade de avaliar as 

práticas ruins e propor melhorias. Para o autor o tratamento de indexação deve ter como alvo 

a recuperação e a visibilidade dos “potenciais epistemológicos” dos documentos. (Id., 2002a, 

p. 450) Esses estudos para Análise de Domínio são favorecidos, em conjunto com: produção 

de classificações especializadas e tesauros; estudos bibliométricos, epistemológicos e críticos, 

terminológicos e de discurso.  

4ª Estudos empíricos de usuários - O autor evidencia a importância de que os estudos 

de usuários sejam bem alicerçados teoricamente. Serão aproveitados para Análise de 

Domínio, se considerar os fatores de mediação no relacionamento das pessoas com a 

informação, priorizando os aspectos culturais, levando em conta os diferentes objetivos e 

valores dos significados dos documentos. Dessa forma podem fornecer diferentes informações 

sobre preferências, comportamentos ou modelos mentais que estejam utilizando em domínios 

distintos. Essa abordagem deve ser compartilhada com: estudos bibliométricos, 

epistemológicos e críticos e estudos de estruturas e instituições de comunicação científica.  

5ª Estudos Bibliométricos – Hjorland (2002a, p. 432 e 433, tradução nossa) ressalta 

que a Bibliometria “[...] pode ser usada como uma ferramenta e um método na análise de 

domínio de diversas maneiras [...] é uma forte abordagem porque mostra conexões detalhadas 

e reais entre os documentos.” Contudo, adverte quanto à análise cuidadosa dos diferentes 

tipos de viés aplicados a esse tipo de pesquisa e a interpretação dessas análises devem contar 

com o auxílio de estudos históricos, epistemológicos e críticos. 
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6ª Estudos Históricos – Toma como base estudos de natureza histórica do assunto ao 

qual deseja pesquisar. Nos estudos de um domínio, devem enfatizar o desenvolvimento da: 

terminologia; categorias; literatura; gêneros; sistemas de comunicação; etc. Aspectos 

retrospectivos de um domínio fornecem uma perspectiva mais coerente e ecológica, quando 

comparada a estudos não históricos. 

7ª Estudos documentais e de gênero – Essa abordagem refere-se aos diferentes tipos 

de documentos característicos em cada domínio, quais são preferidos e para qual objetivo, 

como são constituídos e quais suas partes mais importantes. Podem ser publicações formais 

ou não, como exemplo em áreas distintas temos: na Música – partituras; na Geografia – 

mapas e atlas; no Direito – códigos e conjuntos de leis; na Astronomia – almanaques; na 

Genealogia – pedigrees e árvores genealógicas e na Psicologia – testes. Para os estudos de 

Análise de Domínio, essa abordagem deve se apoiar em pesquisas sobre indexação e 

recuperação em áreas especializadas, estudos históricos, epistemológicos e críticos.  

8ª Estudos epistemológicos e críticos – De acordo com Hjorland (2002a, p. 439, 

tradução nossa), essa é a abordagem principal e mais importante para Análise de Domínio. 

“[...] em cada área do conhecimento, especialmente nas Ciências Sociais, diferentes 

“paradigmas”, “escolas” ou “abordagens” podem ser identificadas.” Para o mesmo autor:  

 

Epistemologia é o estudo filosófico do conhecimento, e epistemologias são as teorias 

de abordagem do conhecimento. [...] Os estudos epistemológicos são estudos que 

examinam os pressupostos explícitos e implícitos por trás das tradições da pesquisa. 

Tais pressupostos estão muitas das vezes ligados a pressupostos ontológicos 

concernentes ao objeto de estudo. (2002a, p. 439) 

 

Aplicado aos estudos de domínio, essa abordagem deve ser combinada com estudos 

históricos, o autor ressalta a importância de se conhecer como os autores e obras foram 

recebidas pela área; assim sendo, sugere “[...] estudos de recepção, de natureza mais histórica 

e social, em oposição aos estudos de recepção de natureza mais psicológica.” Como exemplo, 

o estudo de como a obra “A estrutura das revoluções científicas” de Thomas Kuhn foi 

recebida e utilizada nas ciências sociais. Hjorland (2002a, p. 440) propõe classificar as 

posições epistemológicas em cinco amplas categorias, as quais seriam as generalizações das 

epistemologias existentes que formam o nível mais geral da descrição das teorias, são elas: 1. 

empirismo/relativismo; 2. racionalismo; 3. historicismo/hermenêutica/fenomenologia; 4. 

pragmatismo/funcionalismo/Marxismo/feminismo; 5. ecletismo/pós-modernismo e ceticismo. 
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Os estudos epistemológicos para Análise de Domínio fornecem “[...] diretrizes para a seleção, 

organização e recuperação de informação e fornecem o mais alto nível de generalidade sobre 

as necessidades de informação e critérios de relevância que podem ser obtidos” (Hjorland, 

2002a, p. 440). 

9ª Estudos terminológicos, linguagens especializadas, bases de dados semânticas e 

estudos de discurso –  Essa abordagem questiona: Que espécie de teoria pode orientar o 

cientista da informação a explorar a linguagem de um dado domínio? O autor evidencia que 

em algumas áreas há uma preocupação maior com questões de padronização terminológica, 

como é o caso da Química, enquanto em áreas como as Ciências Sociais, há carência de 

linguagens padronizadas. Segundo o autor, a aproximação da Ciência da Informação com a 

Linguística tem sido problemática devido a não aceitação de sublinguagens ou Linguagens 

com Propósitos Especiais (LPE) como objeto de estudo.  

O autor considera como relevante para LPE a teoria sociolinguística descrita por 

Ammon, segundo o autor favorece a “[...] Ciência da Informação porque ajuda a explicar 

problemas terminológicos e fornece diretrizes para o trabalho com tesauros e terminologia 

especializada” (HJORLAND, 2002a, p. 444). A abordagem do autor para LPE e semântica de 

bases de dados é de natureza teórica e está ligada a quatro pressupostos principais:  

 

1) Signos e seu significado são formados por grupos sociais principalmente como 

parte da divisão social do trabalho na sociedade. Tais comunidades de discurso 

podem ser muito diferentes em tamanho e estrutura. Um grande número de grupos 

pode desenvolver sistemas de símbolos e compartilhar conhecimento que não 

compartilham com o resto da sociedade. [...]  

2) Diferentes comunidades desenvolvem tipos de documentos específicos de 

composição mais ou menos diferente. [...] O valor de informação de um ponto 

específico de acesso é relativo às convenções usadas num domínio ou tradição 

específicos.  

3) As comunidades discursivas ou epistêmicas acima mencionadas são sempre 

influenciadas por diversas normas e tendências epistemológicas, que também 

influenciam a construção social de sistemas simbólicos, meios de comunicação, 

conhecimento, significados e distâncias semânticas. [...] 

4) Quando os documentos são absorvidos numa base de dados, perde-se a 

informação sobre os sentidos implícitos do contexto anterior. Quanto maior o grau 

de absorção, maior a perda de informação implícita. [...] 
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Linguagem e Terminologia são assuntos que carecem de estudos aprofundados pela 

Ciência da Informação. Para Análise de Domínio, devem ser combinados com estudos 

bibliométricos, históricos, epistemológicos e críticos.  

10ª Estruturas e instituições na Comunicação Científica –  Essa abordagem trata dos 

gêneros documentais, as quais informam as pessoas de fora do domínio ou as ensinam a se 

tornarem profissionais da área. Nesse sentido o autor lista categoriais gerais de documentos 

entre primários, secundários e terciários, que devem ser complementados com material em 

ciências  da história e literatura, e fontes de informação incidental.   Surgem algumas questões 

empíricas: Como as disciplinas diferem umas das outras? Como são os sistemas de 

documentos, instituições e serviços organizados no domínio X? Nesse sentido, o autor adverte 

que se devem ater as causas essenciais que possam explicar as diferentes estruturas. Quanto 

ao sistema de comunicação científica, além de diferir de domínio para domínio, são 

necessários muitos dados qualitativos e quantitativos para mapear a estrutura de modo 

preciso, o autor sugere alguns questionamentos: 

 

 

Quem são os produtores? Quanto eles publicam e comunicam  e como esta 

comunicação se distribui nos diferentes canais? Como a comunicação é  filtrada e 

influenciada pelos diferentes meios? Qual é a cobertura quantitativa e qualitativa nas 

diferentes bases de dados e bibliotecas? Que espécies de tradições nacionais ou 

geográficas, normas culturas e influências econômicas estão em jogo (por exemplo: 

diferenças entre organizações lucrativas e não-lucrativas)? (HJORLAND, 2002a, p. 

448). 

 

 

É preciso estudar as estruturas da divisão interna do trabalho dentro dos domínios e a 

troca de informações externas entre domínios, para que se tenha entendimento das funções e 

tipos de documentos e serviços de informação.    

11ª Cognição científica, conhecimento especializado e Inteligência Artificial (IA) – 

Estudos de cognição são realizados para o desenvolvimento de sistemas computadorizados em 

Inteligência Artificial, na Ciência da Informação esses estudos são ampliados na busca da 

compreensão de diferentes disciplinas e grupos de usuários em uma perspectiva mais social e 

humanística. Também objetivam fornecer aos usuários informações que auxiliem a avaliar a 

validade das diferentes buscas de informação, e a estabelecer sua própria visão acerca de 

algum tópico com condições de refletir sobre as incertezas e lacunas do conhecimento 

desejado.  
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 Percebe-se nas abordagens propostas pelo autor, a preferência por estudos que 

valorizem a pesquisa considerando sua esfera social e humanística, em contraponto às 

pesquisas com percepções universalistas, as quais apresentam um olhar generalista, não 

específico, não contextualizado aos aspectos históricos e culturais. Para o autor, o olhar que 

influencia o tratamento informacional deve se voltar para os tipos documentais e seus usuários 

em contextos específicos de utilização do conhecimento.   

Conhecer as diferentes dimensões de ação e os tipos de documentação que validam o 

comportamento de uma comunidade discursiva fornece fundamentos para estudá-la e 

possibilita um conhecimento sólido sobre o domínio, minimizando as incertezas e os 

“achismos” da forma de agir e dos modos de comunicação em tal domínio. 

 

 

4.2 Comunidade Discursiva 

 

 

Comunidade discursiva é um termo relatado nos textos sobre Análise de Domínio, 

contudo não se encontra uma definição clara de comunidade discursiva, como é formada, 

como se organiza, quais suas características e quais seus limites. 

Hjorland (2002b, p. 258, tradução nossa) menciona que:  

 

O ponto central em minha abordagem é afirmar que instrumentos, conceitos, 

significados, estruturas de informação, necessidades de informação e critérios de 

relevância são compartilhados em comunidades discursivas, por exemplo, nas 

disciplinas científicas, que são partes da divisão de trabalho na sociedade. 

  

Hjorland28 (1997, apud NASCIMENTO, 2006, p. 31) identifica comunidade discursiva 

como:  

 

científica, acadêmica ou profissional, com estruturas de comunicação e publicação, 

tipos de documentos, terminologia específica e estruturas informacionais únicos; 

estas com estrutura e Organização do Conhecimento, padrões de cooperação, formas 

de linguagem e comunicação, sistemas de informação, literatura sua distribuição e 

critérios de relevância. 

 

                                                 
28

 HJORLAND, B. Information seeking and subject representation: an activity-theoretical approach to 

Information Science. New York: Greenwood Press, 1997. 
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Smiraglia (2011) afirma que: “Análise de Domínio é o estudo da evolução  do discurso 

em torno de núcleos teóricos representados por produtos formais, como a literatura de uma 

comunidade discursiva.”  

Pela definição dos autores citados acima, a comunidade discursiva está ligada as 

atividades de comunicação interna e externa, em qualquer tipo de estrutura informacional.   

Sob o ponto de vista da Ciência da Informação,  pode se considerar comunidade discursiva, o 

grupo de pessoas exercendo atividades delimitadas pela mesma designação, que são 

condicionadas pelos mesmos objetivos e propósitos e compartilham de teorias e conceitos que 

tornam a forma de se comunicarem distinta das demais.  

É essencial para o entendimento de um domínio, o estudo da comunidade discursiva, 

como é o seu processo de comunicação, sob quais critérios se constituiu, como se 

desenvolveu e quais fatores a influenciam ou chagam a alterá-la. Para estudar uma 

comunidade discursiva, Saldanha (2011, p. 63) a vê como: 

 

[...] específica, reconhecida em sua cultura, é o objeto de estudo; para penetrá-lo, é 

necessário, preliminarmente, conhecer e conviver com seus jogos de linguagem – ou 

critérios com os quais constroem e compartilham seus saberes –, a partir da 

investigação dos usos que este grupo de indivíduos confere aos signos com os quais 

se comunica – os discursos - como ponto de partida da análise. 

 

O reconhecimento de uma comunidade discursiva acontece por quem está fora dela, a 

sua legitimidade é conferida pela percepção do discurso produzido e a forma como interpreta 

e utiliza as teorias e conceitos. 

Na busca de melhor entendimento do que seja comunidade discursiva e seguindo o 

conselho de Hjorland e Albrechtsen (1995, p. 421), quando em resposta  ao parecerista de um 

artigo, foi questionado pela falta de exemplo e definição do termo, respondeu em nota:  

 

Não é nosso trabalho sozinho dar uma definição final do conceito de comunidade 

discursiva. A Ciência da Informação deve relacionar as definições feitas em outras 

ciências, como por ex., a linguística. 
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Sendo assim, buscou-se identificar como o conceito é trabalhado na Linguística; ainda 

que sob o aspecto dos estudos de comunicação, essa contribuição favorece o entendimento do 

termo e traz clareza ao seu uso.   

A epistemologia pragmática influenciou a formação ou alteração de conceitos em 

várias correntes teóricas, Hjorland (2009) observa que a Análise de Domínio em seu aspecto 

funcional está ancorada nessa abordagem. Hjorland (2002b, p. 258) relata como essa 

abordagem mudou conceitos na Linguística, passando a  privilegiar os  aspectos culturais e 

sociais nos estudos de cognição, os quais anteriormente eram marginalizados; pois estavam 

interessados na cognição individual e não no contexto social.  

O conceito de comunidade na visão pragmática tem um significado de infinitude, 

como declarado por Pogrebinschi (2005, p. 127 e 128): 

 

 

A comunidade permanece, portanto, ditando aquilo que é real e aquilo que não é, 

hoje e sempre. O que é confirmado no presente pode ser negado no futuro, pois 

quem vai determinar isso é a comunidade, e não os indivíduos que a compõem. Os 

indivíduos, afinal, são perenes, finitos; eles nascem, crescem e morrem, enquanto a 

comunidade permanece. O que é tornado real pelos indivíduos que compõem a 

comunidade hoje pode deixar de sê-lo no futuro em virtude dos novos e outros 

indivíduos que irão então compor a comunidade. Assim, de certa forma, a 

informação e o raciocínio não pertencem aos próprios indivíduos, na medida em que 

dão vazão a algo abstrato, que vai além e independe deles. O conhecimento gerado 

pela investigação ganha vida e passa a ser gerido autonomamente, sem vínculos com 

seus atores individuais. Os indivíduos se definem ao passo que o conhecimento 

produzido pela comunidade é indefinido; eles entram em contato com a sua finitude 

ao se depararem com a infinitude da comunidade em que vivem.  

 

 

 

O conceito de comunidade corrobora os princípios da Análise de Domínio, aplicando 

as atividades da Organização do Conhecimento deve se voltar para os fazeres e saberes 

produzidos por um grupo; é o que fica, o que permanece. Esse estoque informacional 

pertencente a esse saber é o insumo para geração de novo conhecimento, vai configurar como 

um saber atual e passar para um saber histórico; mas continuará a ser entendido mediante o 

contexto de sua produção. 

Um importante autor no estudo de comunidades discursivas é John M. Swales, o qual 

tem se dedicado a pesquisa de gêneros textuais, considerando importante o estudo do contexto 

para o entendimento e interpretação de um texto. Ele considera comunidades discursivas 

como: 
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um grupo de pessoas que regularmente trabalham juntas e têm uma noção estável 

dos objetivos do grupo, ao mesmo tempo que percebem a possibilidade de haver 

mudança nos objetivos. A comunidade de lugar desenvolve os gêneros de acordo 

com os objetivos e as propostas do grupo. Os gêneros, por sua vez, constituem uma 

rede interativa de comunicação e representam o meio pelo qual as atividades da 

comunidade são validadas fora do seu ambiente. Conhecem também a sua própria 

história, e os novatos são instruídos nas tradições e nas práticas discursivas da 

comunidade. (SWALES
29

, 1990 apud BIASI-RODRIGUES; HEMAIS; ARAÚJO, 

2009, p.23) 

 

 

Esse conceito amplia a possibilidade de aplicação a qualquer tipo e tamanho de 

comunidade, destacam o papel interativo dos gêneros textuais; neste caso, quais tipos de 

documentos a comunidade utiliza no registro de suas atividades.  

O domínio de Organização do Conhecimento tem a configuração de uma comunidade 

discursiva alinhado ao seu principal objetivo de promover ações que visem a como melhor 

organizar o conhecimento produzido. É uma comunidade multidisciplinar, que mesmo 

oriundas de diferentes  domínios do saber, compartilham o mesmo ideal. É uma comunidade 

científica ligada aos estudos teóricos e técnicos com interesse na aplicação prática. Está 

organizada em torno de associações, em nível nacional com o Grupo de pesquisa do 

ENANCIB e em nível internacional, através da ISKO.   

As discussões na literatura sobre Análise de Domínio consideram o aspecto sócio 

cognitivo para tratamento informacional, em como um grupo de pessoas com atividades afins 

utilizam a informação, ou seja, em domínios do conhecimento. Hjorland e Albrechtsen (1995) 

sistematizam e reúnem abordagens já consideradas no tratamento da informação, 

principalmente a especializada, daí a própria pergunta do autor da teoria: Análise de Domínio 

é realmente algo novo, ou é vinho novo em antigas garrafas? (Id., 1995, p. 400). Talvez, este 

seja o maior mérito desta abordagem, o de trazer à tona, reunido sob a denominação de 

Análise de Domínio, algumas das orientações já aplicadas pela área há décadas. Sendo assim, 

percebe-se a necessidade de estudos mais aprofundados com objetivo de descobrir quais 

destas orientações são realmente novas e quais foram somente recicladas ou ganharam uma 

nova atualização. Vickery (1980, p. 39-41) comentando sobre a classificação de uma área de 

assunto, apresenta algumas orientações abordadas por Hjorland em seus textos.  No trecho 

                                                 
29 

SWALES, J. M. Genre analysis: english in academic and researching settings. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990. 
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reproduzido abaixo, fica claro que deve se considerar os tipos documentais mais utilizados 

associados às atividades desenvolvidas.  

 

Na construção de uma classificação especial para uma determinada instituição – por 

exemplo, a biblioteca de uma firma industrial – a literatura mais relevante é aquela 

que se relacione com as atividades da instituição, principalmente seus relatórios de 

pesquisa e de desenvolvimento. Os termos e categorias usados nesse caso serão 

altamente seletivos – específicos, talvez, às atividades empreendidas pela instituição 

(VICKERY, 19880, p. 41). 

 

 

Hjorland, em seus textos, menciona que a Análise de Domínio enfatiza o tratamento 

conceitual do documento, mas não detalha os procedimentos metodológicos necessários para 

se analisar os assuntos de um domínio do conhecimento. As orientações apresentadas 

restringem-se aos tipos documentais que deverão ser consultados com objetivo de apoiar e 

respaldar o estudo. Faz-se necessário especificar as ações metodológicas de como analisar os 

termos de forma a extrair e explicitar o máximo de conhecimento representado no domínio. A 

complexidade de se lidar com termos e conceitos de um domínio está além do que foi 

teorizado pelo referido autor, faz-se necessário considerar os aspectos mais práticos, o como 

fazer, com a consciência de que cada domínio requer, muitas das vezes, ações metodológicas 

diferenciadas.  

Hjorland também declara que o usuário deveria ser informado de qual corrente teórica 

se apoia o documento de sua pesquisa, reconhece-se que esta informação é importante e 

agregaria informação à descrição do assunto do documento, contudo Hjorland também não 

apresenta como seria identificada a visão epistemológica predominante em tal documento, se 

seria pelo autor do texto ou se pelo indexador, se ficaria junto das palavras-chave ou de algum 

outro modo.  

Estes são alguns questionamentos suscitados no estudo desta abordagem para esta 

pesquisa, os quais carecem de estudos mais aprofundados para que se elucidem estes e outros 

possíveis questionamentos.  
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5 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO PARA LITERATURA DE 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

 

 Neste capítulo será apresentado o modelo classificatório escolhido, com ênfase nos 

aspectos históricos, na composição e na estrutura. Também se analisa as atualizações através 

de um quadro comparativo, em que são demonstradas as principais mudanças publicadas em 

1993, 1999 e a consultada em sua versão digital no site da ISKO em 2012, utilizada na 

presente pesquisa.  

O Sistema de Classificação para Literatura de Organização do Conhecimento (Anexo 

A) foi criado pela Dra. Ingetraut Dahlberg, filósofa e bibliotecária alemã, fundadora do 

principal periódico na área de Organização do Conhecimento, International Classification em 

1973, continuado como Knowledge Organization, a partir de 1993. Também fundou em 1977 

a Society for Classification e em 1989 a International Society for Knowledge Organization 

(ISKO) principal sociedade científica da área de Organização do Conhecimento 

(DAHLBERG, 2011, p. 68). É o primeiro sistema de classificação especializado, criado 

especialmente para o domínio. Vem sendo utilizado continuamente desde 1974 e teve como 

objetivo classificar os dados bibliográficos, reunidos em um Boletim Bibliográfico, de todos 

os trabalhos que envolvem o assunto Organização do Conhecimento em qualquer idioma e em 

diversos tipos de publicações (livros, teses, dissertações, anais de eventos, artigos, etc.). 

Inicialmente foi chamado de Classification Literature Classification, utilizado para classificar 

os artigos do periódico International Classification e Indexing Bibliography, este publicado 

nos anos de 1982 e 1985 com referências para a literatura de 1950 a 1982 (DAHLBERG, 

1993, p. 212).  

Ainda com o nome de Classification Literature Classification,  foi apresentado pela 

primeira vez em 1985, no número 3, décimo segundo volume da revista International 

Classification, com uma divisão de 9 classes, subdivididas em até 3 dígitos, apesar de alguns 

assuntos subdividir até 4 dígitos. (BARITÉ, 2011, p. 266)  

A segunda apresentação do modelo classificatório foi na mudança do nome do 

periódico, até então intitulado “International Classification” para “Knowledge Organization”, 

no número 4, do vigésimo volume da mesma publicação. Dahlberg (1993) justifica a  

mudança no nome do periódico através da amplitude temática alcançada pelo domínio e 

apresenta o sistema para classificação dos assuntos abordados em 3 tabelas: a primeira é um 

sumário com as 10 classes principais e sua primeira subdivisão; a segunda tabela é 
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apresentada de forma completa com as 3 subdivisões e a última é um sumário para o 

Information Coding Classification (ICC), esquema de classificação universal do 

conhecimento, também criado por Dahlberg, em que deve ser usado para complementar, 

quando da necessidade de especificar as áreas de assunto de algumas classes, especialmente 

as dedicadas as áreas  da pesquisa aplicada.   

Barité (2011, p. 268) lista as diferenças entre a primeira tabela publicada e a segunda, 

segundo o autor: é acrescentado ao esquema a classe 0 (subdivisão de forma); há uma perda 

nos níveis de especificidade, só aparecem os tópicos até 3 dígitos; e são acrescentadas novas 

notações, 158, 169, 199, 349, 399, dentre outros.  

O autor também relata que a tabela é novamente publicada quando da comemoração 

dos 10 anos da ISKO, no número 4, do vigésimo sexto volume de 1999, da revista Knowledge 

Organization. Neste número foi recompilado a bibliografia do periódico, com os anais dos 

congressos e demais publicações da ISKO. Nessa publicação, é afirmado que a tabela incluía 

algumas modificações considerando as mudanças na literatura da área, mas não explica quais 

foram as mudanças. (Id., 2011, p. 269) 

 

 

5.1 Composição e estrutura  

 

 

A construção desse esquema teve como objetivo apresentar o escopo das temáticas 

desenvolvidas pelo domínio, em um esforço de alcançar a representação dos assuntos 

estudados e demonstrar os possíveis desdobramentos de cada assunto. Dahlberg (1993, p. 

211) enuncia que os assuntos compreendem 3 grandes eixos temáticos: Teoria dos Conceitos; 

Terminologia Sistemática e Organização do Conhecimento; os quais influenciaram a divisão 

da tabela.   

Como visto anteriormente, essa classificação pode ser considerada especializada, pois 

abarca um só domínio de conhecimento, segue a estrutura de uma classificação facetada com 

as notações em um esquema decimal e apresenta uma base hierárquica, com relações entre 

termos genéricos e específicos. Barité (2011, p. 271) ressalta que não existe relação de 

sinonímia em nenhuma parte da tabela, são utilizados somente os termos preferidos. Também 

destaca: “[...] as relações de coordenação entre os assuntos da mesma faceta, com uma relação 
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extensiva e equidistante ao termo genérico comum. Essas relações não possuem valor 

classificatório, somente de referência.”   

Há de se ressaltar que a tabela não apresenta nenhum tipo de orientação para seu uso, 

não há indicações na literatura de como foram formadas as classes, quais as motivações para 

divisão de assunto e quais aspectos das temáticas são contemplados em cada classe. Todas as 

informações da tabela são muito gerais, não foram encontradas informações explicativas e 

detalhadas, de forma que venha facilitar seu entendimento e manuseio. Também não há 

indicação de que a tabela seja atualizada com novas temáticas da área. Essa também é a 

constatação de Barité (2011), o qual apresenta como principal crítica ao sistema, a falta de um 

índice geral e de tabelas auxiliares, o que dificulta a utilização da tabela. 

Também se percebe na fala de Gnoli (2012) reconhecimento da falta de atualização da 

tabela, ele afirma: “Embora este esquema de classificação tenha sido concebido há várias 

décadas, portanto, necessita de algumas adaptações, a fim de classificar assuntos 

contemporâneos [...]”. Atribui como grande mérito da tabela, o seu uso continuado por um 

longo período e a vantagem de oferecer pesquisa unificada por campos de assunto.  

O esquema classificatório foi idealizado em 10 classes principais: a classe 0 trata da 

subdivisão de forma  e as outras 9 são divididas em três grupos, cada um correspondendo a 

uma categoria de assuntos na área. Essa sequência de divisão de 3 x 3, é chamada de 

Systematifier, definido como “um conjunto de princípios do sistema, uma sequência 

estruturada das posições no sistema.” (DAHLBERG, 1978a, p. 42) Foi organizado em uma 

sequência de facetas, com uma característica mnemônica que auxilia a memorização dos itens 

que pertencem a cada área de assunto (DAHLBERG, 1993, p. 212). As temáticas do domínio 

foram divididas da seguinte forma: 

 

0. Subdivisão de forma      

 

 

 

 

 

1. Fundamentos teóricos e problemas  

               gerais de Organização do Conhecimento  

2. Conceitos e classes de   

    conceitos (tipos e sistemas) 

3. Métodos e atividades de  

    classificar e indexar 

 

representa as divisões 

constituintes do campo. 

relacionado aos tipos de 

documento, como: bibliografias, 

revisões, dicionários, resumos 

sistemas de classificação e 

tesauros, etc. 
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4. Sistema universal 

5. Sistemas de classificação  

    orientados a objetos (taxonomias) 

6. Sistemas relacionados a assuntos  

     

 

7. Conceitos de outros campos relacionados  

    externamente com a área 

8. Métodos da área aplicados à forma dos  

    documentos e conteúdos de assunto 

9. Ambiente da Organização do  

    Conhecimento  

 

Essa classificação possui três níveis de subdivisão, a cada nível é acrescentado um 

dígito na notação, a qual vai apresentando as temáticas de forma mais específica.    

Nas áreas 5, 6, 78, 82, 88 e outras posições com o final 8, a tabela indica ligação com 

o sistema de classificação denominado Information Coding Classification (ICC), em que 

permite especificar as especialidades ou áreas de assunto, utilizando as notações desse 

sistema.  

Essa classificação é apresentada em formato digital no site <www.isko.org/lit.html> 

desde 2012, o que possibilita uma pesquisa multifacetada por suas subdivisões, cobrindo o 

período de 1997 até os dias atuais (GNOLI, 2012, p. 304).   

Com objetivo de entender como os assuntos são acrescentados na tabela, fez-se uma 

comparação entre a tabela publicada em 1993 (DAHLBERG, 1993),  a publicada em 

(DAHLBERG, 1999) e a disponível em formato digital em 2013. No quadro 2 é apresentado a 

comparação com as alterações. É possível identificar que  a maioria das mudanças 

aconteceram entre 1993 e 1999. De uma forma geral, as modificações demonstram que o 

objetivo foi o de: dar maior especificidade aos assuntos, exemplificar a aplicação de alguns 

termos ou tipos documentais e para acrescentar  novas temáticas do domínio. Percebe-se que a 

estrutura da tabela ou os eixos temáticos (divisão de dois dígitos) continuam os mesmos. As 

alterações entre a publicada em 1999 e a disponível, em formato digital em 2013, visaram 

alcançar questões relacionadas a informação digital. Sendo assim, é interessante notar quando 

essas alterações ocorreram e como os novos assuntos foram recepcionados na tabela. Também 

é importante salientar que o ano de publicação da tabela pode não corresponder a mesma 

época que uma nova temática apareceu, pois pode ter havido demora na publicação do artigo 

no periódico.  

representa as aplicações  das 

divisões constituintes da 

área. 

representam a influência e a 

aplicação em ambientes da 

área. 
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São apresentadas, no quadro 2, as mudanças ocorridas, principalmente, na terceira 

subdivisão de assunto. Os termos sublinhados referem-se as modificações consideradas mais 

importantes.   
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Identificação de alterações no SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO PARA LITERATURA DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

1993 1999 2013 (Anexo A) 
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111- Teoria da Classificação em geral.  111 – Organização do Conhecimento em geral. Teoria da 

Classificação e Indexação em geral. 

111 – Ciência da Informação. Organização do 

Conhecimento em geral. Teoria da 

Classificação e Indexação em geral. 

117 – Livre 117 – Orientação a objeto.  

122 – Teoria de Conceitos. 

 

122 – Teoria de Conceitos. Estrutura do conhecimento.  

124 – Lógica da Representação do Conhecimento. 124 – Modelos conceituais para Representação do 

Conhecimento 

 

126 – Tipos de Conceitos gerais e especiais.  126 – Tipos de Conceitos.   

127 – Conceitos Individuais. 127 – Qualidade dos dados.  

131 – Teoria matemática da Organização do 

Conhecimento. 

131 – Teoria matemática da Organização do Conhecimento. 

Conjuntos difusos (Fuzzy sets). Representação de conceitos.  

 

 136 – Teoria da distribuição e estudos de frequência.  

 

136 – Teoria da distribuição e estudos de 

frequência. Lei de Zipf.  

14 – Teoria de Sistemas em Organização do Conhecimento.  14 – Teoria de Sistemas em Organização do 

Conhecimento. Sistemas Especialistas.  

145 – Livre 145 – Sistemas de apoio à decisão.  

149 – Livre 149 – Gestão da Informação. Gestão do Conhecimento.  

156 – Aquisição de Conhecimento. 156 – Cognição e novo conhecimento. Aquisição de 

Conhecimento. 

 

178 – Problemas de Organização do 

Conhecimento em campos de assunto. 

178 – Problemas de Organização do Conhecimento em 

campos de assunto. Classificação de Domínio. 

 

182 – Estado da arte da Pesquisa de Classificação 

em geral.  

182 – Estado da arte da Pesquisa de Classificação e Indexação 

em geral. 
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183 – Métodos e Técnicas da Pesquisa em 

Classificação em geral.  

183 – Métodos e Técnicas da Pesquisa em Classificação e 

Indexação em geral. 

 

187 – Influência de fora na Pesquisa em 

Classificação. 

187 – Influência de fora na Pesquisa em Classificação e 

Indexação. 

 

188 – Pesquisa em Classificação em campos de 

assuntos especiais.  

188 – Pesquisa em Classificação e Indexação em campos de 

assuntos especiais. 

 

189 – Pesquisa em Classificação em certos países 

e instituições.  

189 – Pesquisa em Classificação e Indexação em certos países 

e instituições. 

 

195 – Livre 195 – História da construção de Tesauros.   
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21 – Questões gerais de Sistemas de Classificação 

e Tesauro. 

 

21 – Questões gerais de Sistemas de Classificação e Tesauro. 

Linguagens de Informação em geral. 

 

214 – Tesauros em geral, definição, etc.  

 

214 – Tesauros em geral, definição, etc. Ontologias.   

218 – Uso de Sistemas de Classificação e Tesauro 

em ambientes especiais. 

218 – Uso de Sistemas de Classificação e Tesauro em 

ambientes especiais. Por ex.: Bibliografias Nacionais. 

 

224 - Hierarquia e Níveis hierárquicos. 

 

224 - Hierarquia e Níveis hierárquicos. Relações Poli-

hierárquicas.  

 

225 – Facetas, Classificação Facetada. 225 – Facetas, Classificação Facetada. Tesauro Facetado.  

227 – Descritores compostos, combinação de 

descritores. 

227 – Descritores compostos, combinação de descritores. 

Anéis de descritores. 

 

 229 – Formas de representação de descritores. Formas gráficas 

de Sistema de Classificação e Tesauro. 

229 – Formas de representação de descritores. 

Formas gráficas de descritores.  

267 – Sistema e códigos numéricos para 

propósitos especiais. (ex. formato MARC) 

267 – Sistema e códigos numéricos para propósitos especiais.  

275 – Programas de computador para Sistemas de 

Classificação. 

275 – Programas de computador para Classificação. 

 

 

276 – Programas de computador para compilação 

de Tesauros. 

276 – Programas de computador para Tesauros.  
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321 – Problemas gerais  de  “Aboutness”. 

 

321 – Problemas gerais  de  “Aboutness”. Relevância, Análise 

e interpretação de dados, Análise de 

assunto/informação/conhecimento.  

 

324 – Análise de conteúdo – análise de textos.  324 – Análise de conteúdo – análise de textos. (Sociologia).  

325 – Análise de facetas, fórmulas indexat. 325 – Análise de facetas.  

326 – Preparação da informação para manuseio 

por máquinas.  

326 – Abstração. 

 

 

327 – Análise de assuntos de tipos de 

documentos.  

327 – Preparação da informação para manuseio por máquinas.  

34 – Classificação e Indexação automática 34 – Classificação e Indexação.  

344 – Métodos semiautomáticos e Indexação 

assistida por computador.  

344 – Métodos semiautomáticos e Indexação assistida por 

computador. Indexação automática. Ex. Indexação semântica. 

 

 

347 – Indexação Online. 347 – Indexação Automática Online.  

348 – Classificação Automática.  348 – Classificação Automática. Categorização automatizada.   

353 – Geração de agrupamento de arquivos. 353 – Geração de agrupamento de arquivos. Fusão de 

arquivos. Consolidação de arquivos. Reconhecimento de 

registros similares.  

 

357 – Estruturação de documentos, SGML, etc.  357 – Estruturação de documentos, SGML, Hytime, DSSSL, 

HTML, etc. Linguagens de marcação.  

357 – Estruturas de documentos, Linguagens 

de marcação, SGML, Hytime, DSSSL, 

HTML, XML, SKOS, OWL, etc. 

359 – Avaliação de procedimentos de ordenação.  359 – Avaliação de ordenação manual e automática.  

364 – Codificação de entradas de índices.  364 – Codificação de entradas de índices. Tríades.   

365 – Codificação de dados de catálogo.  365 – Codificação de dados de catálogo. Número de Cutter.   

369 – Livre. 369 – Codificação de registros bibliográficos.  

376 – Conversão para LBC.  376 – Conversão para LBC/BBK.  

392 – Critérios de avaliação: consistência, 

eficiência funcional, etc.  

392 – Critérios de avaliação: consistência, eficiência 

funcional, etc. Recuperação e precisão. 
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413 – Livre.  413 – Padrões para Classificação e Tesauro.  

414 – Problemas de Classificação Bibliográfica. 414 – Teorias e problemas de Classificação Bibliográfica.  

 448 – Cabeçalho de Assuntos da Biblioteca do Congresso.  

485 – Sistemas de Classificação e Tesauro para 

Bibliotecas.  

485 – Sistemas de Classificação e Tesauro para Bibliotecas, 

incluindo Bibliotecas Públicas. Listas de cabeçalhos de 

assuntos.  
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715 – Formalização da Linguagem Natural. 

Inteligência Artificial.  

715 – Formalização da Linguagem Natural. Inteligência 

Artificial. Sistemas Especialistas em geral.  

 

733 – Métodos e procedimentos do 

Processamento da Linguagem Natural. Análise. 

Alocação de palavras, etc.  

733 – Métodos e procedimentos do Processamento da 

Linguagem Natural. Análise. Alocação de palavras, Co-

ocorrência, etc.  

 

751 – Problemas teóricos e gerais.  751 – Problemas teóricos e gerais. Pesquisa em geral. 

Recuperação da Informação em geral.  

 

 

752 – Diálogo de sistemas. Catálogos online, 

interativos. 

752 – Diálogo de sistemas. Catálogos interativos. Catálogos 

online. OPAC’s.  

752.2 - Catálogos interativos. Catálogos 

online. OPAC’s. Z39.50. Web-Catálogos.  

752.3 – Redes de Internet. Redes de assuntos. 

Acesso para Internet.  

753 – Acesso online, otimização de perguntas, 

navegação. 

753 – Acesso online, otimização de perguntas, navegação, 

expansão de perguntas, pesquisa em texto completo, pesquisa 

em texto livre. 

 

 

754 – Programas para perguntas online.  754 – Programas para perguntas online. Ex. para 

ranqueamentos.  

 

755 – Problemas de sistemas online, ex. pesquisa 

estruturada.  

755 – Problemas de sistemas online, tipos de pesquisas, ex. 

pesquisa booleana, pesquisa estruturada,  pesquisa 

probabilística. 

 

 

756 – Classificação e Tesauro baseado em 

perguntas. 

756 – Classificação e Tesauro baseado no acesso. 

 

756 – Classificação e Tesauro baseado no 

acesso.  Portal Vertical e Horizontal. 
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757 – Sistemas Especialistas. 757 – Sistemas especialistas em pesquisas. Motores de busca. 

Agentes inteligentes. Roteamento. DSI. Mineração de dados. 

Fusão de dados. Fusão de coleção. Serviços atuais de 

conscientização.  

 

758 – Sistemas online em Área de Assunto.  758*  – Sistemas online em Área de Assunto. Sistemas de 

Informação em Áreas de Assunto. 

 

759 – Avaliação de Técnicas de Recuperação 

Online. 

759 – Avaliação de Sistemas e Técnicas de Recuperação da 

Informação Online.  
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811 – Problemas gerais de Índices e Indexadores.  811 – Problemas gerais de Índices e Indexadores. Indexação 

de assuntos em geral. Consistência.  

 

816 – Regras para bons Índices. 816 – Regras para bons Catálogos de Assuntos e Índices.   

818 – Índices e Catálogos de Assuntos em certas 

Instituições.  

818 – Índices e Catálogos de Assuntos em certas Instituições e 

países.  

 

819 – Avaliação de Índices e Catálogos.  819 – Formas de representação da Classificação e Indexação.   

83 – Classificação e Indexação de Títulos.  83 – Classificação e Indexação de Títulos. Indexação 

derivada.  

 

832 – Conteúdo da informação dos  títulos. 832 – Valor da informação dos títulos.   

834 – Livre. 834 – Uso de tabelas de conteúdo.   

835 – Livre. 835 – Livre.  835 – Tagueamento. Folksonomia.  

836 – Livre. 836 – Valor da informação dos termos de resumos ou textos.   

841 – Classificação e Indexação de Relatórios de 

Pesquisa. 

841 – Classificação e Indexação de Pesquisa corrente e 

Relatórios de Pesquisa. 

 

842 – Classificação e Indexação de Patentes e 

documentos similares.  

842 – Classificação e Indexação de Patentes, Padrões e 

documentos similares. 

 

848 – Classificação e Indexação de documentos 

primários orientados para campos.  

848 – Classificação e Indexação de documentos primários 

orientados para campos. Registros de conhecimento.  

 

 

849 – Classificação e Indexação de outros tipos 

de documentos.  

849 – Classificação e Indexação de outros tipos de 

documentos, incluindo software.  

 

855 – Livre.  855 – Indexação de Periódicos.   
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 857 – Indexação computadorizada de livros. 

 

857 – Indexação computadorizada de livros. 

Indexação automática de livros.  

871 – Problemas gerais. 871 – Problemas gerais. Ex. de formato. Classificação e 

Indexação de Imagens em geral. Multimeios. Meios áudio 

visuais. 

 

 

876 – Classificação e Indexação Cartográfica.  876 – Classificação e Indexação Cartográfica. Classificação e 

Indexação Geográfica.  

 

877 – Classificação e Indexação de Registros 

Fonográficos. 

877 – Classificação e Indexação de Registros Fonográficos. 

Partitura. Instrumentos musicais.  

 

879 – Classificação de materiais não 

bibliográficos, ex. CD-ROM. 

879 – Classificação de materiais não bibliográficos, ex. CD-

ROMs. Internet. E-mail. Documentos eletrônicos.  
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911 – Livre. 911 – Problemas gerais. Ex. Aspectos sociológicos.   

916 – Organização do trabalho em instituições.  916 – Organização do trabalho.   

917 – Livre.  917 – Transferência de dados. Ex. CD-Roms – outras bases de 

dados. Ligação das bases de dados. Consolidação.  

 

918 – Livre.  918 – Problemas concernentes a Internet. Metadados.  918 – Problemas concernentes a Internet. 

Metadados. Resource Description 

Framework (RDF). 

938 – Livre. 938 – Livre. 938 – Atividades na Australásia.  

94 – Livre. 94 – Controle Bibliográfico. Registros Bibliográficos.  

 941 – Controle Bibliográfico. Bibliografia como disciplina.   

 942 – Catalogação e Indexação em geral.  

 943 – Descrição de Arquivo. EAD.  

 944 – Registro Bibliográfico. Funções dos Catálogos e Bases 

de Dados Bibliográficas. Funcional Requirements for 

Bibliographic Records (FRBR).  

 

 

 

 945 – Estrutura do Registro. MARC, MARC 21, UNIMARC.  

 946 – Descrição bibliográfica. Catalogação formal. Regras de 

Catalogação. ISBD.  

946 – Descrição bibliográfica. Catalogação 

formal. Regras de Catalogação. ISBD. 

Catalogação automática. RDA.  
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 947 – Interface para apresentação de Registro Bibliográfico ou 

Registros de Arquivo.  

 

 948 – Números padronizados. ISBN. ISSN. ISMN. ISAN.   

 949 – Livre. 949 – Controle de Autoridade.  

959 – Ensino aos usuários finais.  959 – Instrução ao usuário. Ensino aos usuários finais.   

971 – Livre.   971 – Aspectos gerais. Ex.: Financiamento.   

981 – Estudos de usuários, leitores em geral.  

 

 

981 – Estudos de usuários, leitores em geral, capacitação do 

usuário (literacy information).  

981 – Estudos de usuários. Uso de Bibliotecas, 

Arquivos, Internet, etc. Leitores em geral, 

capacitação do usuário (literacy information). 

 982 – Requisitos dos usuários de Classificação e Indexação. 

(Interface do usuário, Feedback do usuário, seleção de termo 

de busca).  

982 – Requisitos dos usuários de Catálogos. 

Bases de Dados Bibliográficas e Internet 

(Descrição, Classificação e Indexação, 

Interface do usuário, Feedback do usuário, 

seleção de termo de busca). 

998 – Livre. 998 – Arquivo de autoridade. Padronização de nomes 

pessoais. Arquivos de Autoridade para Indexação.  

 

 

 

Quadro 2:  Comparação entre as alterações do Sistema para Classificação da Literatura de organização do Conhecimento. 

Fonte: (DAHLBERG, 1993, 1999) 
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6. A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ANCIB 

 

 

 É apresentado neste capítulo a ANCIB. Inicia com um resgate histórico sobre 

sociedade científica e o seu papel na disseminação do conhecimento científico. 

Apresenta o ENANCIB como evento promovido pela ANCIB e destaca a sua 

importância como principal canal de discussões sobre as temáticas de pesquisa da 

Ciência da Informação. Também focaliza o GT2 como espaço privilegiado para a 

comunicação das pesquisas no domínio de Organização do Conhecimento.     

 As academias científicas surgem em um movimento à parte ao das 

universidades, o motivo desse distanciamento reside no fato das universidades 

manterem  forte ligação com as ideias da igreja e voltadas somente a transmitir o 

conhecimento, mas não em descobri-los (BURKE, 2003, p. 38). Os adeptos das  

discussões humanísticas, não desfrutavam de espaço nas universidades, sendo assim, se 

organizam e formam as academias. Por volta de 1600, já existiam aproximadamente 400 

academias organizadas somente na Itália.  Em um ambiente menos formal, “[...] a 

academia era a forma social ideal para explorar a inovação.” (Id., 2003, p. 40)  

Impulsionadas pela rejeição ao saber institucionalizado das universidades, as 

sociedades científicas surgem em “[...] escala mais grandiosa, os adeptos do novo 

movimento tentaram incorporar conhecimentos alternativos ao saber estabelecido” (Id., 

2003, p. 43). Com um ambiente propício, conhecimentos como os de: artesãos, 

curandeiros, viajantes, mestres de obras, etc. foram alvo de interesse dos “estudiosos 

acadêmicos”.  

Sendo assim, as academias científicas surgiram com intenção de mostrar para 

população como eram feitas as descobertas científicas, era comum a demonstração dos 

seus experimentos para o público leigo (BARRETO, 2009, p. 8). Esse espaço 

diferenciado de discussões científicas surgiu em vários países do mundo e favoreceram 

uma nova forma de discussão dos objetos de pesquisa por seus pares.  

No Brasil foi fundada em 1773 a primeira “Sociedade Scientifica”, a qual 

manteve suas atividades até 1794. No período de 1808 e 1810, D. João VI incentivou o 

desenvolvimento científico e artístico com a fundação da Academia Naval Real e a 

Academia Militar Real, a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos Reais, a Escola de 

Cirurgia da Bahia e a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 

(BARRETO, 2009, p, 8). 
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Desde então, várias sociedades científicas foram criadas, reunidas em torno de 

seus eixos temáticos nos diversos domínios do conhecimento. A SBPC lista no seu 

quadro como associadas 105 sociedades científicas brasileiras (SBPC, 2013).   

A ANCIB é caracterizada como uma Sociedade Científica, filiada à Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), órgão que reúne as sociedades 

científicas  do país e patrocina ações de promoção e divulgação científica por meio das 

secretarias regionais. A SBPC define sociedade científica como uma organização não 

governamental, com pessoas ativamente envolvidas na livre produção, discussão e 

divulgação do conhecimento de sua área específica de atuação e interessada no 

progresso das ciências em geral (SBPC, 2013). 

Para compreender a criação da ANCIB, é preciso voltar um pouco na história e 

relembrar a criação da Pós-Graduação em Ciência da Informação no Brasil.  

O curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação começou no Brasil em 

1970, foi criado pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). A 

formação dos primeiros professores mestres possibilitou a criação de outros cursos de 

Pós-Graduação em outras universidades do país ainda na década de 1970 

(MARTELETO, 2009, p. 30). Como forma de reunir os coordenadores dos cursos 

recém-criados e promover a troca de ideias e experiências, sejam relativas a problemas 

acadêmicos ou administrativos, acontecia desde o início da década de 1980 o Encontro 

dos Cursos de Pós-Graduação em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação. Foram 13 encontros realizados até 1994, com objetivo de “[...] discutir 

problemas comuns e procurar soluções para seu funcionamento e para uma 

fundamentação da área de conhecimento que nascia” (BARRETO, 2009, p. 13).   

Em junho de 1989, no X Encontro Nacional de Cursos de Pós-Graduação em 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação foi criada a ANCIB, com 

características de uma sociedade civil sem fins lucrativos, “[...] destinada a congregar 

instituições, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissionais egressos da 

pós-graduação em Ciência da Informação e áreas afins” (ANCIB, 2010). Freire (2008) 

afirma que: “Desde sua criação, a ANCIB tem se projetado, no país e no exterior, como 

uma instância de representação científica e política importante para o debate das 

questões pertinentes à área de informação.”  
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6.1  Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – ENANCIB 

 

 

As comunicações apresentadas em eventos científicos se constituem, em grande 

parte, de apresentações de pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação. 

Este é o caso do ENANCIB, esses trabalhos são resultado de um processo rigoroso de 

pesquisa, com acompanhamento do orientador, avaliado por uma banca de professores 

pesquisadores que a certifica com requisitos teóricos e metodológicos básicos de um 

coerente processo de investigação. Meadows (1999, p. 139) destaca que: “O conteúdo 

das apresentações feitas em congressos e conferências em geral é atual, sendo baseado 

em pesquisas concluídas não há muito tempo antes da reunião.”  

Cunha (2001, p. 1) considera a apresentação de trabalhos em eventos científicos 

(conferências, congressos, encontros, seminários, painéis, workshops, etc.) como um 

dos mais importantes meios de disseminação de informação científica. Campello (2000, 

p. 56) comenta que a apresentação de trabalhos em encontros científicos possibilita: a 

avaliação do trabalho pelos pares de forma mais ampla e rápida; o retorno é instantâneo, 

pois comentários e críticas são feitos logo após a apresentação, com discussão de 

diferentes pontos de vista e apresenta a possibilidade de comunicação com os pares.  

Tendo ciência da importância dos eventos científicos como canal de discussões 

conceituais em uma área do saber, são apresentados os aspectos históricos do 

ENANCIB.  

Citando o Informe da ANCIB, a qual faz parte do anexo de seu artigo, Barreto 

(2009, p. 13 e 14) afirma que, em 1992, durante o XII Encontro Nacional dos Cursos de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia foi aprovada a 

recomendação que prioriza a pesquisa em Ciência da Informação nos eventos futuros. 

Desta forma, em outubro de 1993, na cidade de Belo Horizonte, aconteceria o novo 

modelo de evento para área  

 

 

[...] denominado Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 

no momento com a sigla ENPeCI, pois nessa primeira investida, se 

abandonava a denominação Biblioteconomia para o novo formato das 

reuniões nacionais.” (Id., 2009, p. 14, grifo do autor).  
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Essa denominação não prevaleceu, o segundo encontro, em 1994, foi realizado 

sob novo nome: Encontro Nacional de Ciência da Informação e Biblioteconomia 

(ENANCIB). O evento permaneceu com essa denominação até 2005, quando pela 

segunda vez, foi aprovada a retirada da palavra Biblioteconomia, portanto desde o VI 

ENANCIB adotou-se como denominação “Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação”.  

A ANCIB tem suas atividades estruturadas pelos Programas de Pós-Graduação 

stricto-sensu, representado pelos seus coordenadores e pelo ENANCIB, como um “[...] 

fórum de debates e reflexões que reúne pesquisadores interessados em temas 

especializados da área, organizados em Grupos de Trabalho” (ANCIB, 2012). É um 

evento significativo para área de Ciência da Informação, reconhecidamente um 

ambiente privilegiado de debate científico, quando pesquisadores tem a oportunidade de 

apresentar os  resultados de suas pesquisas, e assim, contribuir para um constante 

fortalecimento e amadurecimento da área. 

Como visto, estes encontros se constituem em importante canal de comunicação 

da ciência, a forma como se organiza somada a qualidade dos relatos de pesquisa, tem 

tornado esses encontros um interessante espaço de discussão e interação entre 

pesquisadores de diversas linhas de pesquisa. 

  Diferentemente da publicação em periódico científico, as comunicações 

publicadas em anais de um mesmo evento com periodicidade regular, são todas reunidas 

em torno de um mesmo tema ou área de assunto, o que facilita o trabalho de se 

pesquisar sobre o domínio. Também se pode afirmar, que essas discussões, amadurecem 

ao longo do tempo, possibilitando discursos atualizados e  consistentes, com 

profundidade conceitual e metodológica, o que faz dos anais dos eventos  uma 

importante fonte de pesquisa por um longo tempo. 

Com um olhar retrospectivo, relatando os 20 anos da ANCIB, Barreto (2009, p. 

14) ressalta que:  

 

 

[...] a Associação tem procurado direcionar e interpretar a área. Seus 

encontros nacionais são as reuniões mais importantes para se apreciar os 

rumos da informação como campo de conhecimento. Nesses encontros, a 

pesquisa é colocada em diferentes grupos homogeneizantes, como que para 

explicitar a significância do campo para todos os que trabalham com a 

informação. 
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Os grupos homogeneizantes referidos acima são os Grupos de Trabalho, também 

denominados GTs.  

 

 

6.1.1  Os Grupos de Trabalho: o GT2 

 

 

Os Grupos de Trabalho surgiram da troca de ideias entre colegas nas reuniões da 

ANCIB no final da década de 70 e início de 80, “[...] os participantes aproveitavam a 

ocasião para trocar ideias com colegas de outros centros que tinham interesses de 

pesquisa semelhantes aos seus. Essas conversas deram origem a grupos de pesquisa por 

interesse temático [...]” (MUELLER, MIRANDA, SUAIDEN; 1999/2000, p. 294). O 

estatuto da ANCIB prevê que sejam “[...] constituídos por aglutinação, a partir dos 

interesses de pesquisa, em torno de temáticas relevantes para a área” (ANCIB, 2012).  

Em documento disponível no site da ANCIB30 sobre os critérios para criação, 

funcionamento e avaliação dos GTs, explica como são organizados:  

 

  

A organização dos GTs segundo temas e metodologias corresponde a uma  

clivagem, simultaneamente conceitual e prática, do campo da  Ciência da  

Informação em determinado momento. Não devem se caracterizar, portanto, 

como agregados fixos, mas espaços temporários de interlocução cuja 

manutenção ou modificação deve ser testada e validada pela maioria dos seus 

participantes. Não se pretende que os GTs sejam regidos por recortes rígidos 

ou por especializações excessivas. Eles são provisórios, temporários. Nesse 

sentido, as clivagens são instrumentos de adequação aos objetivos de 

interlocução. 

 

 

Os GTs refletem as discussões científicas geradas nos programas de Pós-

Graduação, e neste sentido, apresentam as principais temáticas desenvolvidas pela área, 

as quais são delimitadas conceitualmente por uma ementa explicativa do conteúdo 

abordado que indica o alcance de sua atuação. Há liberdade para adequação dos GTs 

aos temas propostos pelas pesquisas, isso denota flexibilidade conceitual e condições de 

                                                 
30 

Disponível 

em:http://www.ancib.org.br/media/download_gallery/Criterio%20para%20a%20criacao%20funcionamen

to%20e%20avaliacao%20de%20grupos%20de%20trabalho%20na%20Ancib.pdf 
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acompanhar o conhecimento produzido e apresentado pelos programas de Pós-

Graduação. Neste sentido, cada GT possui um coordenador que promove reuniões 

periódicas em cada evento, no sentido de avaliar, dentre outros pontos, sua linha 

conceitual e metodológica, na busca de oferecer maior consistência às pesquisas 

apresentadas (ANCIB, 2012).   

O quantitativo dos GTs e suas denominações tem se alterado ao longo dos 13 

ENANCIBs, como demonstrado no Quadro 3. Também se pode observar que à partir do 

ano 2000, as edições do evento se desenvolveram em torno de um tema central, e desde 

2005 vem apresentando periodicidade anual. No quadro 3 está em destaque a temática 

“Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da Classificação”, apresentada com 

essa denominação somente no I ENANCIB e como pertencente ao GT 3. Em 1995 

mudou para o GT2 e permaneceu sob a mesma denominação até 2003, em 2005 e 2006 

utilizou como título “Organização e Representação da Informação”, e desde 2007 tem 

como título: “Organização e Representação do Conhecimento”31.  

O Grupo de Trabalho “Organização e Representação do Conhecimento” 

congrega trabalhos, que abordam em seu escopo, temáticas compreendidas na ementa 

do GT2, a qual consiste de:  

 

Teorias, metodologias e práticas relacionadas à organização e preservação de 

documentos e da informação, enquanto conhecimento registrado e 

socializado, em ambiências informacionais tais como: arquivos, museus, 

bibliotecas e congêneres. Compreende, também, os estudos relacionados aos 

processos, produtos e instrumentos de representação do conhecimento (aqui 

incluindo o uso das tecnologias da informação) e as relações inter e 

transdisciplinares neles verificadas, além de aspectos relacionados às 

políticas de organização e preservação da memória institucional. (ANCIB, 

2012) 

 

Essa ementa deve ter uma abrangência de assuntos que corresponda às temáticas 

desenvolvidas pelos pesquisadores da área. O GT 2 tem se destacado por ser um dos 

únicos grupos atuantes desde o primeiro ENANCIB em 1994, o que tem resultado na 

coesão de seus membros e boa repercussão de suas pesquisas, isso reflete no crescente 

número de comunicações apresentadas a cada ano. 

                                                 
31 

Na literatura pesquisada, até o momento, não foi encontrada nenhuma referência sobre a mudança de 

denominação do GT2. 
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Núm. Ano Tema Local 
Grupos de Trabalho 

GTs Títulos 

I 1994  Belo Horizonte, organizado pelo 

PPGCI da UFMG 
7 

GT1. Informação Tecnológica 

GT2. Informação e Sociedade/Ação Cultural 

GT3. Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação 
GT4. Administração/Gestão/Avaliação e Estudos de Usuários 

GT5. Formação profissional/Mercado de trabalho 

GT6. Produção Científica/Literatura Cinzenta 

GT7. Políticas de Pesquisa dos Cursos de Pós-Graduação 

II 1995  

Valinhos, organizado pelo 

Departamento de Biblioteconomia 

e Ciência da Informação da 

PUCCAMP 

6 

GT1. Informação Tecnológica e Administração de Serviços 

GT2. Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação 
GT3. Novas Tecnologias/Bases de Dados/Fontes de Informação [e a 

Educação 

GT4. Informação e Sociedade/Ação Cultural 

GT5. Produção Científica/Literatura Cinzenta 

GT6. Formação profissional e Mercado de trabalho 

III 1997  
Rio de Janeiro, organizado pelo 

PPGCI, convênio IBICT/UFRJ 
6 

GT1. Informação Tecnológica e Administração de Serviços 

GT2. Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação 
GT3. Novas Tecnologias/Redes de Informação/Educação a Distância 

GT4. Informação e Sociedade/Ação Cultural 

GT5. Produção Científica/Literatura Cinzenta 

GT6. Formação Profissional/Mercado de Trabalho 

IV 2000 

“Conhecimento para o Século XXI: a 

Pesquisa na Construção da Sociedade 

da Informação” 

Brasília, organizado pelo 

PPGCI/UnB 
8 

GT1. Informação Tecnológica e Informação para Negócios 

GT2. Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação 
GT3. Novas Tecnologias/Redes de Informação/Educação à Distância 

GT4. Informação e Sociedade/Ação Cultural 

GT5. Comunicação Científica 

GT6. Formação Profissional e Mercado de Trabalho 

GT7. Planejamento e Gestão de Sistemas de Informação e Inteligência 

Competitiva 

GT8. Epistemologia da Ciência da Informação 
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V 2003 
“Informação, Conhecimento e 

Transdisciplinaridade: desafios do 

milênio” 

Belo Horizonte, organizado pelo 

PPGCI da UFMG 
8 

GT1. Informação Tecnológica e para Negócio 

GT2. Representação do Conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação 
GT3. Novas Tecnologias/Redes de Informação/Educação à Distância 

GT4. Informação e Sociedade/Ação Cultural 

GT5. Comunicação e Produção Científica/Literatura Cinzenta 

GT6. Formação Profissional e Mercado de Trabalho 

GT7. Planejamento e Gestão de Sistemas 

GT8. Epistemologia da Ciência da Informação 

VI 2005 

“A política científica e os desafios da 

sociedade da informação” 

 

Florianópolis, organizado pelo 

PPGCI da UFSC 
7 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização do Conhecimento e Representação da Informação 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão de Unidades de Informação 

GT5. Política, Ética e Economia da Informação 

GT6. Informação e Trabalho 

GT7. Informação para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 

VII 2006 

“A dimensão epistemológica da 

Ciência da Informação e suas 

interfaces técnicas, políticas e 

institucionais nos processos de 

produção, acesso e disseminação da 

informação” 

Marília, SP, organizado pelo 

PPGCI da UNESP 

 

7 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização do Conhecimento e Representação da Informação 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão de Unidades de Informação 

GT5. Política, Ética e Economia da Informação 

GT6. Informação e Trabalho 

GT7. Informação para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 

VIII 2007 

“Promovendo a inserção 

internacional da pesquisa brasileira 

em Ciência da Informação” 

Salvador, organizado pelp PPGCI 

da UFBA 
7 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6.  Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

. Debates sobre Museologia e  Patrimônio 
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IX 2008 
“Diversidade cultural e políticas de 

informação” 
São Paulo, organizado pela USP 8 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

X 2009 
“A responsabilidade social da Ciência 

da Informação” 

João Pessoa, organizado pelo 

PPGCI da UFPB 
9 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

GT9. Museologia, Patrimônio e Informação 

XI 2010 
“Inovação e inclusão social: questões 

contemporâneas da informação” 

Rio de Janeiro, organizado pelo 

PPGCI/IBICT convênio UFRJ, 

realizado com o Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Saúde 

da FIOCRUZ e cursos de 

Biblioteconomia, Museologia e 

Arquivologia da UNIRIO e o 

Curso de Biblioteconomia e 

Gestão das Unidades de 

Informação da FACC/UFRJ 

10 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

GT9. Museologia, Patrimônio e Informação 

GT10. Informação e Memória 

XII 2011 
“Políticas de informação para a 

sociedade” 

Brasília, organizado pelo 

PPGCINF da Faculdade de 

Ciência da Informação da UnB 

11 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 
GT3. Mediação, Circulação e Uso da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

GT9. Museologia, Patrimônio e Informação 



 

99 
 

GT10. Informação e Memória 

GT11. Informação e Saúde 

XIII 2012 

“A sociedade em rede para a 

inovação e o desenvolvimento 

humano” 

Rio de Janeiro, organizado pelo 

Programa de Pós-Graduação em 

Informação e Comunicação em 

Saúde da FIOCRUZ 

11 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 

GT3. Mediação, Circulação e apropriação da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

GT9. Museu, Patrimônio e Informação 

GT10. Informação e Memória 

GT11. Informação e Saúde 

XIV 2013 

“Informação e interação: ampliando 

perspectivas para o desenvolvimento 

humano” 

Florianópolis/SC, organizado pelo 

Departamento de Ciência da 

Informação da UFSC 

11 

GT1. Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 

GT2. Organização e Representação do Conhecimento 

GT3. Mediação, Circulação e apropriação da Informação 

GT4. Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

GT5. Política e Economia da Informação 

GT6. Informação, Educação e Trabalho 

GT7. Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

GT8. Informação e Tecnologia 

GT9. Museu, Patrimônio e Informação 

GT10. Informação e Memória 

GT11. Informação e Saúde 

Quadro 3: Denominações dos GTs 

Fonte: Dados retirados dos anais do ENANCIB (elaborado pela autora). 
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A apresentação dos trabalhos no ENANCIB é organizada em duas modalidades: 

comunicações orais e pôsteres. Para comunicação oral são aceitos trabalhos não publicados e 

resultantes de pesquisas já concluídas ou em estágio avançado de desenvolvimento, o autor 

principal deve ter titulação mínima de mestre. O ENANCIB reúne esses trabalhos e os publica 

em forma de anais, desde 2005 os anais passaram a ser disponibilizados em formato 

eletrônico.  

A professora Rosali Fernandez de Souza, coordenadora do GT2, no ENANCIB de 

2007, quando da análise dos trabalhos apresentados por esse grupo  na página eletrônica do 

evento
32

, apresentou a área de Organização e Representação do Conhecimento como ampla e 

complexa. Afirmou que a área tem sido objeto de pesquisa por diferentes áreas, com interesse 

nos processos de produção, tratamento, disseminação e recuperação da informação. Segundo 

a autora, “[...] o escopo e a abrangência desse campo ultrapassam fronteiras e dialogam com 

outras temáticas da Ciência da Informação e de outros campos do conhecimento.” (SOUZA, 

2007) Como apresentado, a abrangência temática do GT2 favorece a análise e discussão das 

principais temáticas envolvendo a Organização e Representação do Conhecimento.  

Fica evidente a importância de um evento do porte do ENANCIB para área de Ciência 

da Informação, por oportunizar ambientes de intenso aprendizado com a percepção do que 

está sendo produzido nos diversos programas de Pós-Graduação do país. Pode se afirmar que, 

é o principal espaço de comunicação e troca de experiências entre novatos e veteranos 

pesquisadores, essa interação resulta em um melhor direcionamento e fundamentação 

conceitual e metodológica na produção científica de seus participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Disponível em:  http://www.enancib.ppgci.ufba.br/ 

http://www.enancib.ppgci.ufba.br/
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7 ANÁLISE  DOS DADOS E RESULTADOS  

 

 

Em atendimento as metas desta pesquisa, por meio dos objetivos específicos, 

apresenta-se neste capítulo a interpretação dos dados e os resultados alcançados.  Deste modo 

está dividido em subitens, onde o item 7.1 “Discussão das análises temáticas das pesquisas do 

GT2 na literatura de Ciência da Informação” corresponde ao primeiro objetivo específico, ou 

seja, identificar fundamentos teóricos e metodológicos apresentados na literatura para análise 

de domínios do conhecimento. Os itens  7.2 “Caracterização do corpus empírico”; 7.3 

“Comunidade Discursiva do GT2”; 7.4 “Uma visão geral do domínio” e 7.5 “A primeira vez 

do termo no GT2: análise por instituições” referem-se ao segundo objetivo específico que foi 

o de identificar o corpus empírico da pesquisa. Os itens, 7.6 “Um olhar pela janela: 

classificação dos termos” e 7.7 “Análise da classificação dos termos: o que a janela permitiu 

enxergar” correspondem ao terceiro objetivo específico, que é o de demonstrar o estado da 

arte dos estudos desenvolvidos no GT2 da ANCIB.  

 

 

7.1 Discussão das análises temáticas das pesquisas do GT2 na literatura de 

Ciência da Informação 

 

   

Quando do interesse em pesquisar as temáticas do domínio “Organização e 

Representação do Conhecimento” através das comunicações apresentadas no GT2, procurou-

se descobrir quais autores já haviam utilizado o domínio como campo empírico. 

Deste modo, foi efetuado buscas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) e recuperada 1 tese, o mesmo foi feito na Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) e foram recuperados 27 artigos. Todas as 

buscas foram feitas no campo “Resumo” e utilizando como termo de pesquisa a palavra 

“ENANCIB”. Entre estes trabalhos, foram selecionados 3 artigos, os quais tiveram como 

campo empírico o GT2 e mais 2 artigos foram conseguidos com o Grupo de Pesquisa 

“Questões em Rede”.   

O contato com esses 5 trabalhos exerceram influência em como construir o caminho 

desta pesquisa, possibilitaram conhecer qual aspecto do GT2 foi enfocado, como também em 

quais teorias e metodologias se basearam. Os trabalhos são: 



102 
 

 

 

 FUJITA, M. S. L. Organização e Representação do Conhecimento no Brasil: análise de 

aspectos conceituais e da produção científica do ENANCIB no período de 2005 a 2007. 

Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação,  v. 1, n. 1, 2008. 

  

 SILVA, A. K. A. da; BARBOSA, R. R.; DUARTE, E. N. Rede social de coautoria em 

Ciência da Informação: estudo sobre a área temática de “Organização e Representação  do 

Conhecimento. Informação & Sociedade, v. 22, n. 2, 2012.  

 

 OLIVEIRA, E. F. T. de; GRACIO, M. C. C. A produção científica em organização e 

representação do conhecimento no Brasil: uma análise bibliométrica do GT-2 da ANCIB. In: 

ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 10., 2009, João Pessoa. Anais... João 

Pessoa: ANCIB, 2009. 

 

 OLIVEIRA, M. O. E. de. Multiples concepciones de la representacion del conocimciento. 

In: CONGRESO ISKO-ESPAÑA, 5., 2001, Madrid. Actas... Madrid: [s.n.], 2001.  

 

 CAFÉ, L. Grupo 2 – Representação do conhecimento/Indexação/Teoria da Classificação. R. 

Bibliotecon. Brasília, v. 23/24, n. 3, especial 1999/2000. 

 

Com base nestes artigos e em informações colhidas nos anais do ENANCIB, foram 

identificados os dados mais importantes, os quais são apresentados abaixo:  

A pesquisa de Silva, Barbosa e Duarte (2012, p. 75) relata que no período de 1994 a 

2012, 60 instituições foram representadas por 297 pesquisadores, que comunicaram suas 

pesquisas através do GT2; 25 destes pesquisadores se constituem nos mais produtivos na área, 

com produção de 4 a 13 artigos e estão afiliados a 13 instituições.  

A pesquisa também revela que, nos anos iniciais a forma preferida de publicação é a 

individual; contudo, desde 2006 o formato em coautoria ganha destaque significativo. Os 

dados desta pesquisa são considerados importantes, devido a cobertura temporal de 12 edições 

do evento, a maioria das pesquisas envolvendo o GT2 abrange períodos mais curtos.  

Este é o caso da pesquisa apresentada por Fujita (2008) que analisou o período de 

2005 a 2007, essa pesquisa versou sobre os aspectos conceituais dos trabalhos apresentados. 

As temáticas representativas dos trabalhos foram arranjadas em três modelos conceituais: o 

Sistema de Classificação para Literatura de Organização do Conhecimento, proposto por 

Dahlberg (1993); a estrutura de conteúdos didáticos da área de Organização e Representação 

do Conhecimento no Brasil, proposta por Guimarães (2001) e a estrutura de organização das 

comunicações orais dos trabalhos apresentados no GT2 de 2007. Interessante dado dessa 

pesquisa pode ser visualizado no quadro 4,  quando mostra intensa concentração dos trabalhos 
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na área de Organização do Conhecimento, o que denota desequilíbrio no estudo dos temas de 

pesquisa; pois, se a teoria acompanha a prática e se o conhecimento é organizado para ser 

representado deveriam ser mais bem estudados no campo.  

  

 

Esquema de Sistematização da área de ORC: divisões 2005 2006 2007 TOTAL 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E DIMENSÕES INTERDISCIPLINARES 

DE ORC 
4 7 9 

20 

(21,3%) 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 20 12 19 
51 

(54,25%) 

REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 2 4 17 
23 

(24,46%) 

TOTAL 26 23 45 94 

Quadro 4: Sistematização da área de Organização e Representação do Conhecimento 
 Fonte: FUJITA (2008) 

 

 

Em uma proposta de pesquisa diferenciada da anterior, o estudo de Oliveira e Gracio 

(2009) compreendeu 5 edições do ENANCIB, foram 134 artigos correspondendo aos anos de 

2003, 2005, 2006, 2007, e 2008.  Na análise das temáticas mais frequentes no domínio, as 

autoras, além de uma análise geral, também relacionaram os dados aos autores mais 

produtivos no domínio. Dessa forma, estabeleceram como critérios: “[...] os temas mais 

estudados pelos pesquisadores mais produtivos, a partir da relação entre eles e as palavras-

chave mais citadas.” Foram considerados pesquisadores mais produtivos os que tiveram pelo 

menos 3 produções no GT2 nesse período determinado. As palavras-chave mais citadas foram 

exatamente as que dão nome a área: organização e representação da informação, com 26 

ocorrências; organização e representação do conhecimento, com 17 e recuperação da 

informação com 9.  

 A pesquisa também aponta em ordem decrescente de ocorrência, os termos ligados 

aos instrumentos da área, como: ontologias, linguagens documentárias e tesauros. O segundo 

grupo em destaque foi quanto aos processos específicos da área, com os seguintes termos: 

indexação, análise documentária e questões referentes a tematicidade. O terceiro grupo 

abarca termos relacionados a interface da área: terminologia em uma dimensão 

interdisciplinar, museologia e arquivologia (arquivos fotográficos) enquanto espaços de 

memória.   Com menor representação estão os termos referentes aos impactos das tecnologias: 

patrimônio digital, publicação eletrônica e Web semântica.  

A autora fez uma análise dos autores mais citados e os aspectos gerais de seus 

respectivos temas de pesquisa, representados no quadro 5.  
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Autores mais citados Convergência temática 

Campos, M. L. de A.; Fujita, M. S. L.; Guimarães, J. A. C. Linguagens documentárias ou de indexação 

Campos, M. L. de A.; Guimarães, J. A. C.; Sistemas de classificação e tesauros 

Fujita, M. S. L.; Lima, G. A. B.; Guimarães, J. A. C. 
Linguística, Terminologia e Diplomática  (aportes 

disciplinares, respectivamente) 

Fujita, M. S. L. e Guimarães, J. A. C. 
Formação e atuação profissional em organização e 

representação do conhecimento e da informação 

Campos, M. L. de A. e Lima, G. A. B. Dimensão teórica e aplicada da área, 

respectivamente 

Quadro 5: Autores mais citados e seus respectivos temas de pesquisa 

Fonte: OLIVEIRA e GRACIO (2009), elaborado pela autora. 

 

 

Essa análise permitiu visualizar os eixos temáticos mais pesquisados na área, ou seja, 

as questões que podem ser consideradas como nucleares no período compreendido entre 2003 

e 2008.  

Em análise dos principais temas apresentados no IV ENANCIB no ano 2000, Oliveira 

(2001) destaca como, mais representativos nesse ano, temas com foco na teoria e na prática 

relacionados a Linguística, Semiótica e Terminologia.  

Abordada a primeira fase, com foco nas discussões envolvendo o GT2, passa-se a 

segunda fase do levantamento bibliográfico, o qual versou na base teórica da pesquisa. 

Primeiro, enfocando a área de Representação e Organização do Conhecimento, abordando 

questões relacionadas aos pressupostos necessários a um recorte conceitual de domínios do 

conhecimento, também discorreu sobre a identificação de estruturas classificatórias capazes 

de modelar um domínio. Sendo assim, foram estudadas: a classificação por disciplinas, geral e 

especializada; a classificação por fenômeno, e também foram analisados os aspectos teóricos 

e metodológicos de duas  teorias que estão na base da construção de estruturas classificatórias, 

ou seja, a Teoria dos Níveis Integrativos e a Teoria da Classificação Facetada. 

 Essas discussões forneceram subsídios metodológicos que nortearam a escolha de um 

modelo classificatório para os termos.  Neste caso, foi escolhido o modelo classificatório 

idealizado por Ingetraut Dahlberg, o “Sistema de Classificação para Literatura de 

Organização do Conhecimento”. É uma classificação especializada, com um esquema 

facetado e vem sendo utilizado para classificação de trabalhos no domínio de Organização do 

Conhecimento desde 1974. Também está ligado a ISKO, órgão internacional de reconhecida 

importância no domínio.   
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 O outro aspecto teórico abordado na pesquisa é a que trata da Análise de Domínio, 

essa proposta foi sistematizada por Hjorland e Albrechtsen em 1995. Segundo esses autores, 

um domínio do conhecimento deve ser entendido por suas dimensões ontológicas, 

epistemológicas e sociológicas ligadas a comunidade discursiva do domínio.  

  

 

7.2 Caracterização do Corpus empírico 

 

 

Reunir os anais do ENANCIB com os arquivos digitais foi um desafio, foram 

pesquisados o site da ANCIB e as páginas virtuais do evento. O acesso é limitado aos anos 

mais recentes do evento, os anais dos anos iniciais foram conseguidos através  do Grupo de 

Pesquisa “Questões em Rede”. Ainda assim, não foram localizados os anais do IV 

ENANCIB, realizado no ano 2000 em Brasília; neste caso, foi utilizado um artigo recuperado 

na BRAPCI com um relatório das apresentações de cada GT e as referências das 

comunicações apresentadas nesse ano. No quadro 6 pode ser visualizado a localização dos 

anais de cada evento.  

 

Ano Localização 

1994 a 1997 Grupo de Pesquisa “Questões em Rede”. 

 

2000* 

CAFÉ, L. Grupo 2 – Representação do conhecimento/Indexação/Teoria da 

Classificação. R. Bibliotecon. Brasília, v. 23/24, n. 3, especial 1999/2000. 

2003 a 2009 Site da ANCIB 

2010 a 2013 Páginas institucionais de cada evento. 

Quadro 6:    Localização dos anais 

Fonte: Dados da pesquisa 

* Os dados referentes a esse ano foram consultados através do artigo: CAFÉ, L. Grupo 2 – Representação do 

conhecimento/Indexação/Teoria da Classificação. R. Bibliotecon. Brasília, v. 23/24, n. 3, especial 1999/2000. 

 

Foi constatado que no período de 1994 a 2013 foram realizadas 14 edições do 

ENANCIB. É demonstrado no quadro 7 o quantitativo de comunicações orais e pôsteres 

apresentados nestes anos. Percebe-se constante crescimento na quantidade de trabalhos 

comunicados, principalmente nos últimos 5 anos, em 2008 foram apresentados um total de 

151 trabalhos, e em  2013, 318 entre comunicações orais e pôsteres, ocasionando um 

crescimento em mais de 100%. Ressalva deve ser feita ao crescimento apresentado do III para 

o IV ENANCIB, atribuído ao distanciamento de 3 anos entre os eventos e ao fato de ainda 

não ter avaliação pelos pares, quando todos os trabalhos submetidos foram aceitos para 
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apresentação (SOUZA, 2008, p. 4). O mesmo autor informa que o mecanismo de avaliação 

prévia foi instituído a partir da sexta edição, em 2005, aproximando ao que é feito na análise 

de originais de artigos para periódicos, incluindo a avaliação “cega”.  

 

 

Ano Com. oral Pôsteres Total 

1994 23  23 

1995 56  56 

1997 135  135 

2000 209  209 

2003 139  139 

2005 125  125 

2006 109  109 

2007 144 43 187 

2008 122 29 151 

2009 157 41 198 

2010 190 62 252 

2011 256 6 262 

2012 247 69 316 

2013 219 99 318 

TOTAL 2131 349 2480 

Quadro 7: Quantitativo de trabalhos apresentados no ENANCIB 

Fonte: Dados retirados dos anais do ENANCIB (elaborado pela autora).  

 

 

Com o levantamento de todos os trabalhos apresentados no GT2, estes trabalhos foram 

organizados em pastas de acordo com o ano do evento. Cada arquivo, em formato PDF, foi 

renomeado em uma sequência numérica, coincidindo com os dados organizados em uma 

planilha Excel, com os seguintes campos: número sequencial, título, autor, filiação 

institucional, palavras-chave e número do artigo. (Apêndice C - Corpus da Pesquisa) 

Seguindo os procedimentos metodológicos, considerou-se trabalhar somente com as 

comunicações orais, portanto excluíram-se as palestras e pôsteres. Foi contabilizado que no 

período de 1994 a 2013 foram apresentadas 315 comunicações orais. No gráfico 1 são 

demonstrados o quantitativo de comunicações orais do GT2 de cada ano, cobrindo todos os 

anos do evento.  



107 
 

 

 

Gráfico 1: Comunicações orais apresentados no GT2 do ENANCIB 

Fonte: Dados retirados dos Anais do ENANCIB (elaborado pela autora). 

 

 

Como a pesquisa se pautou nas temáticas representadas pelas palavras-chave, adotou-

se o critério de trabalhar somente com as comunicações que tivessem palavras-chave. Dessa 

forma, evitou-se a indexação dos artigos e favoreceu a fala do autor como sujeito 

interpretativo do seu texto.  A pesquisa, também, buscou ver o reflexo destas comunicações a 

nível nacional, sendo assim escolheu-se não trabalhar com as de origem estrangeira. Foi 

verificado que até o ano 2000 não era exigida apresentação de palavras-chave, portanto 78 

trabalhos correspondentes a esse período foram excluídos.  

Assim, a análise se pautou pelas comunicações orais do período de 2003 a 2013, nesse 

intervalo foram identificados mais 14 trabalhos sem palavras-chave e 3 comunicações de 

origem estrangeira. Com a aplicação desses critérios, o número de comunicações orais ficou 

em 220, envolvendo 229 autores e um total de 956 ocorrências de palavras-chave. 
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7.3 Comunidade Discursiva do GT2 

 

 

Por sugestão dos professores participantes da banca de qualificação
33

, considerou-se 

como comunicações orais, representativas do domínio de Organização e Representação do 

Conhecimento,  as de autores que apresentaram mais de 3 trabalhos no ENANCIB no período 

compreendido da pesquisa. Este critério de representatividade também foi observado na 

pesquisa de Oliveira e Gracio (2009). Autores com mais de três publicações possuem um 

percurso de pesquisa mais constante no GT2, e por este motivo, suas comunicações são 

consideradas representativas da produção científica. A adoção deste critério excluiu 52 

comunicações, ficando como corpus da pesquisa 167 comunicações orais, com 734 

ocorrências de palavras-chave  referentes a 43 autores (Quadro 8).  

Estes autores constituem a comunidade discursiva do domínio de Organização e 

Representação do Conhecimento, representado pelo GT2, e suas pesquisas como 

representativas das principais temáticas abordadas.  

 

 

Autores Número de 

Comunicações 

Maria Luiza de Almeida Campos 14 

José Augusto Chaves Guimarães 11 

Rosali Fernandes Souza 11 

Renato Rocha Souza 10 

Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima 8 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 8 

Marilda Lopes Ginez de Lara 8 

Maria Aparecida Moura 7 

Lídia Alvarenga 6 

Manoel Palhares Moreira 6 

Miriam Paula Manini 6 

Brígida Maria Nogueira Cervantes 5 

Carlos Henrique Marcondes 5 

Dulce Amélia de Brito Neves 5 

Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo 5 

Mauricio Barcellos Almeida 5 

Vera Dodebei 5 

Ana Celia Rodrigues 4 

Beatriz Valadares Cendón 4 

                                                 
33

 Prof. Drs. Maria Luiza de Almeida Campos/UFF (Orientadora),  Carlos Henrique Marcondes/UFF (Membro 

Titular Interno) e Nair Yumiko Kobashi/USP (Membro Titular Externo). 
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Carlos Cândido de Almeida 4 

Daniela Lucas da Silva 4 

Eduardo Ismael Murguía 4 

Fabio Assis Pinho 4 

Hagar Espanha Gomes 4 

Jóice Cleide Cardoso Ennes de Souza 4 

Lígia Maria Arruda Café 4 

Marcello Peixoto Bax 4 

Marisa Bräscher 4 

Renata Maria Abrantes Baracho 4 

Fernanda Passini Moreno 3 

João Batista Ernesto de Moraes 3 

Linair Maria Campos 3 

Luana Farias Sales 3 

Márcio Bezerra da Silva 3 

Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda 3 

Maria Cristiane Barbosa Galvão 3 

Maria de Lourdes Lima 3 

Maria Luiza Machado Campos 3 

Nair Yumiko Kobashi 3 

Rosa Inês de Novais Cordeiro 3 

Suely Moraes Cerávolo 3 

Telma Campanha Madio 3 

Vera Regina Casari Boccato 3 

                               Quadro 8: Autores mais produtivos 

                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Desse conjunto de trabalhos, 8 não apresentavam afiliação institucional, o que 

demandou busca ao currículo Lates para identificar a instituição do autor no ano do referido 

trabalho apresentado.  4 comunicações do ano de 2006 não apresentaram o nome do autor, 

neste caso, a autoria foi atribuída consultando a listagem de trabalhos na página virtual do 

ENANCIB. 

Agrupando as 734 palavras-chave, verificou-se a frequência de co-ocorrência de 

similaridade lexical, sendo assim chegou-se a 438 palavras.  

 Também, considerou-se trabalhar somente com as palavras-chave representativas do 

domínio de Organização e Representação do Conhecimento, assim como critério de 

representatividade, neste caso, foram retiradas 121 palavras-chave.  (Apêndice A - Termos 

Excluídos)  

O conjunto de palavras foi submetido a uma análise conceitual com objetivo de 

identificar termos sinônimos, homônimos e compostos. Para essa análise foi consultada a 
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Ficha Terminológica para entendimento do conteúdo conceitual do termo (Apêndice D - 

Análise conceitual).  

Com a aplicação desses critérios, totalizaram 290 termos como representantes das 167 

comunicações orais do GT2. Após a análise conceitual, passou-se a usar a designação termo e 

não mais palavra-chave; entende-se por termo, neste contexto, a representação linguística de 

um só conteúdo conceitual.  

Para melhor entendimento na leitura dos dados, no contexto desta pesquisa, o uso do 

termo “ocorrência” refere-se a manifestação única do dado e “frequência”, refere-se a 

repetição da ocorrência.   

   

 

7.4 Uma visão geral do Domínio 

 

 

 Através da organização e tabulação dos dados foi possível ter uma visão geral do 

domínio, as observações tiveram como foco: o quantitativo de comunicações por instituição e 

por regiões do país; as temáticas mais recorrentes; os termos mais pesquisados por instituição 

e ainda, quando e por qual instituição o termo foi apresentado pela primeira vez no 

ENANCIB.  

 

 

7.4.1 Comunicações por Instituição 

 

 

Em uma primeira análise foi possível visualizar o quantitativo das comunicações orais 

de acordo com a afiliação institucional
34

.  

Destaca-se no Quadro 9, a UFMG como a instituição que mais submeteu trabalhos no 

GT2, 34 comunicações orais correspondem a aproximadamente 20%  de todos os trabalhos 

submetidos no período. Seguido da UNESP, UFF, UnB e USP, que juntas apresentaram mais 

de 100 comunicações no período, constituem-se nas mais produtivas do GT2. 

 

 

                                                 
34

 Considerou-se como afiliação das comunicações do IBICT/UFF e IBICT/UFRJ, a afiliação de origem dos 

autores, e não a referente ao convênio de pesquisa entre as instituições.  
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Afiliação Institucional 

Nº de 

Comunicações 

 

% 

UFMG 34 20,4% 

UNESP 26 15,6% 

UFF 24 14,4% 

UnB 11 6,6% 

USP 11 6,6% 

IBICT 8 4,8% 

UniRio 7 4,2% 

UFPB 4 2,4% 

UFF/UFRJ 4 2,4% 

UFBA 3 1,8% 

UEL 3 1,8% 

UFMG/PUCMG 3 1,8% 

PUCCamp 2 1,2% 

UFSCar 2 1,2% 

UFSC 2 1,2% 

UFPe 2 1,2% 

UFBA/PUCCamp 2 1,2% 

UEL/UNESP 2 1,2% 

CNEN 2 1,2% 

UNESP/USP 2 1,2% 

PUCMG 1 0,6% 

UFMT/USP 1 0,6% 

UniRio/IBICT 1 0,6% 

UniRio/USP 1 0,6% 

UFSC/UNESP 1 0,6% 

UnB/UFSC 1 0,6% 

UFMG/Estácio de Sá 1 0,6% 

UFSJ/UFMG 1 0,6% 

UFF/IBICT 1 0,6% 

UFES/FGV 1 0,6% 

UEL/UTFP 1 0,6% 

IBICT/MAST 1 0,6% 

IBICT/FioCruz 1 0,6% 

TOTAL 167 100% 

                                                 Quadro 9: Quantitativo de comunicações por instituição 

       Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A pesquisa de Oliveira e Gracio (2009) também aponta a UFMG, UNESP, UFF, UnB, 

IBICT e USP como as 6 instituições mais produtivas, as autoras afirmam que estas 

instituições também são as que possuem a Organização e Representação do Conhecimento 

como conteúdo em uma de suas linhas de pesquisa.  
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7.4.2 Comunicações por Regiões Geográficas 

 

 

Observando a figura 3, pode-se perceber como as pesquisas estão distribuídas em cada 

região do país. Nota-se que há uma forte representação das instituições da região Sudeste, 

onde também se situa os Programas de Pós-Graduação mais antigos no domínio, e talvez por 

este motivo, mais atuantes. Essa região apresentou 80% das comunicações.  

Essa foi a mesma constatação de Silva; Barbosa e Duarte (2012, p. 68), a centralidade 

das pesquisas do GT2 na região Sudeste, os autores atribuem ao fato de que na região há 

maior número de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação.  

 

           Figura 3: Comunicações por regiões geográficas 

                                                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

A mesma informação apresentada acima pode ficar mais clara no gráfico que 

demonstra a proporção da porcentagem das pesquisas de acordo com a região. 
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Gráfico 2: Pesquisas por região do país. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A alta frequência no quantitativo de pesquisas provenientes de instituições da região 

Sudeste do País, demonstra que as temáticas estão concentradas em 3 estados: Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais. Portanto, refletem a realidade social e os tipos de pesquisa aplicada 

dessas regiões, com todo seu potencial de pesquisa direcionado a realidade desses locais. As 

problemáticas de pesquisa das regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-oeste carecem de 

representatividade na área, os profissionais dessas regiões precisam de formação adequada ao 

tratamento informacional destes locais.  

 

 

7.4.3 Temáticas mais recorrentes  

 

 

As temáticas mais recorrentes abordadas no GT2 estão descritas no Quadro 10. Para 

esta demonstração e melhor visualização no corpo da dissertação, considera-se os termos com 

frequência igual ou superior a 3. São demonstrados 44 termos em ordem decrescente de 

frequência.  

As temáticas mais recorrentes, considerando a frequência acima de 1 termo, é 

apresentada no Apêndice E – Termos Nucleares.   

Ressalta-se que os termos foram considerados em sua especificidade conceitual, tal 

como apresentada pelas palavras-chave, não sendo reunidos por seus aspectos mais genéricos.  
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TERMO FREQUÊNCIA 

1.  Organização da Informação 24 

2.  Ontologia 23 

3.  Organização do Conhecimento 23 

4.  Representação do Conhecimento 18 

5.  Recuperação da Informação 16 

6.  Representação da Informação 16 

7.  Linguagem Documentária 14 

8.  Folksonomia 8 

9.  Indexação 8 

10.  Terminologia 8 

11.  Ciência da Informação 7 

12.  Semiótica 7 

13.  Tesauro 7 

14.  Linguística Documentária 6 

15.  Modelagem Conceitual 6 

16.  Sistema de Recuperação da Informação 6 

17.  Taxonomia 6 

18.  Teoria da Classificação Facetada 6 

19.  Relações Conceituais 5 

20.  Análise Documentária de Conteúdo 4 

21.  Construção de Ontologias 4 

22.  Fotografia 4 

23.  FRBR 4 

24.  Hipertexto 4 

25.  Identificação Arquivística 4 

26.  Indexação Automática 4 

27.  Protocolo verbal 4 

28.  Tratamento Temático da Informação 4 

29.  Vocabulário Controlado 4 

30.  Web Semântica 4 

31.  Análise de Assunto 3 

32.  Análise Facetada 3 

33.  Categorização 3 

34.  Compatibilização de Linguagens Documentárias 3 

35.  Comunicação Científica 3 

36.  Descrição Bibliográfica 3 

37.  Documento Fotográfico 3 
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38.  Mapa Conceitual 3 

39.  Memória Social 3 

40.  Memória 3 

41.  Publicações Eletrônicas 3 

42.  Sistemas de Informação 3 

43.  Sistemas de Organização do Conhecimento 3 

44.  Web 3 

                    Quadro10: Temáticas mais recorrentes. 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

7.4.4 Núcleo e dispersão nas temáticas apresentadas 

 

 

Nesta pesquisa os termos com duas frequências ou mais foram considerados nucleares 

no domínio; sendo assim, dos 290 termos, 88 são considerados nucleares, ou seja, 30% 

(Apêndice E - Termos Nucleares).
35

 Com apenas 1 ocorrência foram identificados 202 

termos, considerados dispersos, ou seja, 70% (Apêndice F - Termos Dispersos).  

O percentual de termos nucleares nas comunicações do GT2 pode ser considerado 

pequeno, subtende-se que os termos mais pesquisados são poucos; os estudos estão 

concentrados em torno de um número reduzido de termos. A grande maioria, 202 termos, só 

foram abordados no GT2 uma única vez. Este dado demonstra alto índice de dispersão nas 

temáticas estudadas, o que também pode corresponder a uma grande variedade de assuntos 

sendo estudado de forma mais específica; portanto, representados por palavras-chave que 

denotam maior especificidade. Ainda com essa consideração, percebe-se que não 

apresentaram continuidade nas pesquisas, o que pode transparecer que são temáticas 

superficiais que não se perpetuaram como de interesse do domínio.   

Esse entendimento entre núcleo e dispersão é apresentado por Santos e Kobashi (2009, 

p. 165), afirmam que: o núcleo representa o grupo de dados com maior frequência e a 

dispersão representa os dados com pequena frequência, ambos relativos ao total de itens 

analisados.  Os autores também destacam que os termos nucleares cultivam a ideia de 

identidade, pois quanto mais pesquisados, mais citados.    

                                                 
35

 Para não ocupar muito espaço no corpo da dissertação, considerou-se apresentar os 88 termos nucleares no 

apêndice. 
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A figura 4 demonstra a porcentagem de termos considerados nucleares e dispersos, 

considerando a dispersão os termos de 1 ocorrência no GT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Frequência dos termos. 

Fonte: Adaptado de Santos e Kobashi (2009). 

 

 

 

Entre os 10 termos com maior frequência, 5 são os relacionados a titulação da área, 

são eles: Organização da Informação; Organização do Conhecimento; Representação da 

Informação; Representação do Conhecimento e Recuperação da Informação; essa alta 

frequência pode ser, talvez, por uma questão de adequação do trabalho ao eixo temático. Essa 

é a mesma constatação de Oliveira e Gracio (2009), em estudo abordando as temáticas do 

GT2 nos anos de 2003 a 2008. As autoras declaram que: “[...] tal aspecto poder-se-ia explicar 

em virtude da necessidade de os autores tornarem efetivamente compreensível e visível a 

inserção temática de seu trabalho no âmbito do GT2.” Nota-se que entre termos com maior 

frequência estão os assuntos basilares da área, além dos que denominam a área, estão: 

Linguagem Documentária, Indexação, Terminologia e Tesauro, dentre outros. Também 

chama a atenção o quantitativo dos termos Ontologia, Folksonomia e Semiótica, esse dado 

demonstra que estes assuntos conquistaram espaço privilegiado nas pesquisas do domínio.  

 

 

 

 

70% dos termos 

30% dos  termos 

Frequência dos termos 

núcleo dispersão 
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7.4.5 Termos mais pesquisados por instituição 

 

 

 São apresentados nos gráficos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 os termos mais pesquisados por cada 

instituição, ou seja, os termos considerados nucleares nas pesquisas destas instituições. Foram 

selecionadas as instituições que apresentaram, no mínimo 3 termos com frequência igual ou 

superior a 2. Foi calculado em porcentagem, o índice dos termos que apresentaram 1 de 

frequência, entendendo que estes termos constituem a dispersão temática nas pesquisas da 

instituição.   

Ao tabular estes dados percebeu-se os termos que foram pesquisados unicamente por 

uma instituição, estes termos foram listados com os respectivos anos do ENANCIB. 

 

 

UFMG 

 

 

No gráfico 3 são apresentados os 26 termos mais pesquisados pela UFMG frequência  

(superior a 1).  

Foram apresentados 100 termos por esta instituição no período da pesquisa, 74% 

possuem frequência de 1 termo, o que demonstra elevado o grau de dispersão das temáticas 

estudadas.  

 O termo mais pesquisado pela UFMG é Ontologia, com 10 de frequência, essa mesma 

constatação também foi a de Santos (2014).  

 Nota-se, no conjunto de termos mais pesquisados, maior ênfase nas temáticas 

relacionadas às Linguagens Documentárias.  

Os termos unicamente apresentados no GT2 pela UFMG são:  Hipertexto (2005, 2006, 

e 2007); Análise facetada (2005, 2006 e 2007); Mapa conceitual (2005 e 2007); Recuperação 

baseada no conteúdo visual da imagem (2006 e 2008); e Recuperação de imagens (2006 e 

2008).  
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Gráfico 3:  Termos mais pesquisados por instituição – UFMG 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UNESP 

 

 

São demonstrados no gráfico 4 os 18 termos mais pesquisados (frequência superior a 

1).   

Foram considerados como representantes das pesquisas da UNESP no GT2, 66 

termos;  portanto, considerando os termos com 1 de frequência como termos dispersos no 

domínio, a porcentagem de dispersão é de 72%.  
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Percebe-se no conjunto de termos mais pesquisados uma maior ênfase nos 

procedimentos de indexação.  

Os termos apresentados unicamente pela UNESP no GT2 são: Protocolo Verbal (2003, 

2005 e 2008); Indexador (2003 e 2006); Política de Indexação (2003 e 2008) e Leitura 

Documentária (2005 e 2006). 

 

 

  

Gráfico 4:  Termos mais pesquisados por instituição – UNESP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UFF 

 

 Os 12 termos mais pesquisados pela UFF são demonstrados no gráfico 5 (frequência 

superior a 1).  

Foram apresentados pelos pesquisadores ligados a UFF 75 termos como 

representativos de suas pesquisas, dessa forma o índice de dispersão é de 84%.   
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Analisando os termos mais pesquisados pela UFF, percebe-se maior concentração nas 

temáticas relacionadas a Ontologias e Modelagem Conceitual.  

Exclusivamente apresentados no GT2 pela UFF estão os seguintes termos:  

Compatibilização de Linguagens Documentárias (2007, 2011 e 2013); Comunicação 

Científica (2005, 2006 e 2009); Publicações eletrônicas (2005, 2006 e 2010); Definição 

conceitual (2005 e 2013) e Integração de Ontologias (2005 e 2006).  

 

 

 

Gráfico 5:  Termos mais pesquisados por instituição – UFF 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

USP 

 

 

Os 8 termos mais pesquisados pela USP no GT2 são demonstrados no gráfico 6 

(frequência superior a 1). 

  As comunicações da USP totalizaram 34 termos, portanto 76% correspondem ao grau 

de dispersão.  

O termo Transferência da Informação (2005) foi, exclusivamente, apresentado em uma 

comunicação da USP no GT2.  
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Ressalta-se no conjunto de termos pesquisados pela USP, as temáticas relacionadas as 

Linguagens Documentárias e àquelas com uma visão mais abrangente do domínio, como 

Organização da Informação.  

 

 

 

Gráfico 6:  Termos mais pesquisados por instituição – USP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UnB 

 

 São demonstrados no gráfico 7 os 9 termos mais pesquisados (frequência superior a 1). 

A UnB apresentou um total 35 termos, sendo assim 71%  representa o índice de 

dispersão temática.  

O termo registro bibliográfico (2005 e 2007) é unicamente apresentado pela UnB nas 

comunicações do GT2 no período compreendido pela pesquisa.  
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             Gráfico 7:  Termos mais pesquisados por instituição – UnB 

             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UniRio 

 

São apresentados no gráfico 8 os 4 termos mais pesquisados  (frequência superior a 1).  

A UniRio apresentou um total de 13 termos como representativos de suas comunicações,  

sendo assim 70% é o índice de dispersão temática.  

 O termo exclusivamente apresentado pela UniRio é Memória Social (2005, 2006 e 

2009).  

 

 

 

   Gráfico 8:  Termos mais pesquisados por instituição – UniRio 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 
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IBICT 

 

 

 Seguindo a metodologia proposta para pesquisa, os 3 termos mais pesquisados são 

demonstrados no gráfico 9 (frequência superior a 1). 

O total de termos apresentados pela instituição foram 35, o índice de dispersão é de 

91%. 

Evidencia-se nos termos mais pesquisados pelo IBICT a predominância das pesquisas 

em temas abrangentes do domínio, como Representação e Organização do Conhecimento.   

 

 

             Gráfico 9:  Termos mais pesquisados por instituição – IBICT 

             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Como demonstrado, o índice de dispersão pode ser considerado elevado em todos os 

Programas de Pós Graduação. Como já afirmado, as causas para este fato podem ser: alta 

especificidade na representação das palavras-chave por parte dos autores e, em alguns casos, 

uma referência a termos novos, em que os estudos estão em fases iniciais no domínio. Mas, 

também podem ser entendidos como falta de aprofundamento ou continuidade nas temáticas 

de pesquisa. 

Todas estas instituições apresentaram grau de dispersão temática superior a 70%, estes 

dados corroboram o índice de dispersão do domínio apresentado no item 7.4.4. Estes dados 

carecem de pesquisas mais detalhadas, na intenção de descobrir os motivos pelos quais, um 
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número grande de termos é estudado somente uma vez no domínio e qual é a principal 

característica dos termos dispersos.  

Esta análise também evidenciou os termos apresentados no GT2 exclusivamente por 

uma instituição. Este dado pode ser entendido como temas de pesquisa que foram ou ainda 

são preferenciais de alguns pesquisadores destas instituições, ou seja, há uma produção mais 

densa nessas temáticas, e ainda não suscitou o interesse de outros pesquisadores do domínio.  

 

 

7.5  A primeira vez do termo no GT2: análise por instituições  

 

 

São apresentadas nas figuras abaixo, em formato de mapas, quando os termos foram 

apresentados pela primeira vez na pesquisa das instituições que conduziram a apresentação do 

trabalho. Essa análise foi possível obedecendo aos critérios estabelecidos para esta pesquisa, 

ou seja, temáticas de pesquisa representadas por palavras-chave; o que pode significar que um 

determinado termo foi primeiro pesquisado por outra instituição, mas não foi representado 

como palavra-chave, ou ainda,  pode não ter sido apresentado como trabalho do ENANCIB.  

Também pode ter sido apresentado nas edições do ENANCIB em período anterior ao 

proposto nesta pesquisa, ou seja, anterior a 2003. De igual forma, termos já consagrados na 

área, também estão sendo demonstrados. Entende-se que a separação entre os termos já 

comprovadamente consagrados e os mais recentes envolveria análises mais complexas que 

fogem ao escopo desta pesquisa.  

 Ainda com essas ressalvas, é interessante notar quando as temáticas de pesquisa 

começaram a ser apresentadas no GT2, uma vez que refletem diretamente os estudos 

realizados pelos Programas de Pós-Graduação, principalmente as temáticas consideradas 

como mais recentes na área, tais como: Ontologia, Folksonomia, Modelagem Conceitual, 

Arquitetura da Informação, dentre outros.   

São apresentadas as temáticas por instituição, neste caso, considerou-se somente as 

instituições que tiveram a ocorrência de novos termos superior a 3.  No conjunto de 290 

termos foram selecionados os que tiveram frequência superior a 1 termo, esta decisão foi 

tomada por questão de melhor visualização no mapa e também, por entender que os termos 

que apareceram uma única vez carecem de mais estudos.  
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 Dentre os termos, foram destacados, na parte escrita, os apresentados mais 

recentemente no GT2; sendo assim, foram considerados os termos que apareceram nos 

últimos 5 anos, entre 2009 e 2013. 

As linhas em pontilhado azul nas figuras representam os termos que também são 

apresentados por outra instituição no mesmo ano. 

  

UFMG 

 

Na figura 5 são apresentados os termos da UFMG, nota-se que é a instituição pioneira 

no tratamento de várias temáticas de pesquisas na área, foram 25 termos que primeiramente 

foram pesquisados por esta instituição; ainda que, alguns destes termos, também fossem 

pesquisados no mesmo ano por outras instituições,  é um dado considerável.  

O termo Ontologia aparece nas pesquisas dessa instituição no ano de 2003, apesar de 

parecer uma temática recente, já possui uma longa caminhada de pesquisa e se posiciona entre 

os mais pesquisados no GT2.  

Como temáticas mais recentes apresentadas pela UFMG, estão: Folksonomia, 

Processamento da Linguagem Natural e Categorias.  

 

 

Figura 5:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – UFMG  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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UNESP  

 

A UNESP é a segunda instituição com maior número de termos, são 23 termos 

primeiramente pesquisados por esta instituição (Figura 6).  

As temáticas mais recentes são: Classificação bibliográfica, Classificação Arquivística 

e Classificação Museológica.  

 

 

Figura 6:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – UNESP  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UFF 

 

Na figura 7 são apresentados 17 termos considerados como primeiramente 

pesquisados pela UFF.  

Destaca-se que a UFF foi a instituição que apresentou mais termos, como novas 

temáticas de estudo no GT2 nas 5 últimas edições do ENANCIB, são eles: Análise de 
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Domínio, Arquivística, Arquivologia, Compromisso ontológico, Identificação, Ontologia de 

fundamentação e Ontologia de Domínio. 

 

 

Figura 7:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – UFF  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

USP 

 

 

Foram pesquisados primeiramente pela USP 9 termos (Figura 8). Os mais recentes, 

considerando os 5 últimos anos do ENANCIB, são Categorias e Análise de Domínio.  
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         Figura 8:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – USP  

         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

UnB 

 

 

A UnB apresentou 7 termos (Figura 9).  Destacam-se as pesquisas na área de 

Representação Descritiva da Informação, como primeiramente apresentados por esta 

instituição.  

O termo de pesquisa mais recente é Leitura de imagens.  

 

 

 
         Figura 9:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – UnB  

        Fonte: Dados da pesquisa. 
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UFBA 

 

 

São apresentados na figura 10 os 4 termos primeiramente apresentados pela UFBA no 

GT2. Destaque para o termo Museologia, introduzindo os primeiros estudos desta área. Os 

demais termos também denotam a introdução das questões relacionadas a documentos 

digitais. 

 

 
                      Figura 10:  Termos apresentados pela primeira vez no GT2 – UFBA  

                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Demais instituições 

 

 

 UFPB – Folksonomia (2009), Indexação social (2009) e Modelagem de dados 

(2011). 

 IBICT – Organização do Conhecimento (2005), Representação da Informação 

(2005) e Classificação (2012). 

 UniRio – Sistemas de Organização do Conhecimento (2007), Web (2006) e 

Memória Social (2005). 

 PUCCamp – Linguagem de especialidade (2008), Museu (2007) 

 PUCMG – Indexação de Imagens (2010) 

 UFPE – Análise documentária (2013). 

 UEL/UTFPR – Repositórios Institucionais (2010) 
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A visualização dos mapas acima possibilitou conhecer quais instituições tem 

recepcionado novas temáticas de pesquisa em seus Programas de Pós-Graduação. Esta análise 

permitiu conhecer por qual instituição e em qual ano o assunto foi apresentado no GT2. Sendo 

as comunicações do ENANCIB, em sua grande maioria, fruto das pesquisas desenvolvidas 

nos Programas de Pós-Graduação (NORONHA, et al, 2007, p. 177) depreende-se que estas 

temáticas começaram a ser pesquisadas no ano anterior ao do respectivo evento. Este dado é 

importante para traçar o percurso histórico do termo no GT2 e há quanto tempo vem sendo 

pesquisado. Também foram identificados os termos, apresentados mais recentemente no GT2, 

mais especificamente nos últimos 5 anos; esta informação mostra quais são as temáticas mais 

novas no domínio e quais instituições estão conduzindo estas pesquisas. 

 

 

7.6 Um olhar pela janela: classificação dos termos 

 

 

São apresentados os termos classificados no Sistema de Classificação para Literatura 

de Organização do Conhecimento (Anexo A). Nos dois itens seguintes, são explicadas as 

atividades que antecederam ao processo de classificação.   

 

 

7.6.1 Ficha Terminológica  

 

 

Para realização da classificação dos termos na tabela, assim como do entendimento 

acordado sobre o conteúdo conceitual dos termos, foi necessária a elaboração de uma ficha 

terminológica com a finalidade de levantamento de explicações sobre o seu conteúdo, 

determinado como palavra-chave dos artigos. A ficha foi numerada sequencialmente e 

composta pelos seguintes campos: Termo – denominação do assunto a ser pesquisado; 

Filiação/Ano/Número – instituição onde o termo foi pesquisado, o ano de apresentação da 

pesquisa no ENANCIB e o número correspondente ao arquivo digital; Título – Título da 

comunicação de onde o termo foi retirado; Explicação – informação do conteúdo conceitual 

retirado do próprio texto; Observações – espaço para registro de alguma informação que fosse 
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julgada importante para melhor entendimento do conteúdo da Ficha Terminológica.  

(Apêndice G - Ficha Terminológica) 

Priorizou-se a explicação
36

 apresentada pelo autor no texto, quando essa explicação 

não foi identificada no texto, buscou-se o significado do termo em dicionários e glossários da 

área de Ciência da Informação. Neste caso, foi feito um levantamento das fontes 

terminológicas no domínio da Ciência da Informação; sendo assim, chegou-se aos seguintes 

documentos:  

 

 CUNHA, M. B. da; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário  de Biblioteconomia e 

Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

 

 NORTE, Mariângela Braga. Glossário de termos técnicos em Ciência da Informação. 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.   

 

 BARITE, M. Glossário sobre organizacion y representacion del conocimiento: 

classificación, indización, terminología. Montevideu: Indice, 1997. 

 

 REITZ, Joan M. ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science. 

Disponível em: <http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx>. Acesso em out. 

2013. 

 

 DICIONÁRIO Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2005. Disponível em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf>. Acesso 

em: out. 2013. 

Quando não encontrado a explicação dos termos
37

 nestes documentos, foram 

consultados artigos na base BRAPCI e em Dissertações e Teses na BDTD.  

Sendo assim: 249 termos foram explicados através da fala do autor; 31 foram 

explicados através de dicionários e glossários e 10 termos foram pesquisados em artigos e em 

Teses e Dissertações do domínio de Organização do Conhecimento.  

Em primeiro lugar, são apresentadas algumas observações necessárias ao 

entendimento da tabela e a forma como os termos foram classificados, antes de proceder a 

classificação propriamente.  

É importante ressaltar e reconhecer que o propósito em usar a tabela difere da que ela 

foi idealizada, pois  foi utilizada para classificar os termos; quando, na verdade, ela foi criada 

                                                 
36 Como na maioria dos casos foi utilizada a fala do autor para entendimento do significado do termo, preferiu-se 

a expressão “explicação”, mesmo quando retirado de um dicionário ou glossário.   
37

 Quando o termo denotava o contexto de aplicação da pesquisa, buscamos na fala do autor uma explicação que 

trouxesse entendimento do campo ou objeto empírico.   

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx
http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf
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e é utilizada para classificar trabalhos completos, onde chega-se a um enunciado sobre o 

conteúdo do trabalho, que por vezes abordaram vários aspectos. Contudo, julgou-se ser este 

um instrumento válido, que atende ao propósito desta pesquisa, principalmente, por ser 

específico do domínio de Organização do Conhecimento e com considerável cobertura às 

temáticas do domínio.  

Esclarece-se que cada termo foi classificado somente uma vez, quando a 

especificidade do termo não correspondia com a apresentada pelo modelo classificatório, 

classificava-se na classe mais geral. Em todos os casos houve a preocupação de arranjar o 

termo da forma mais condizente possível com a classe de assuntos do modelo.  

Vale ressaltar também, que por mais cuidadosa que se tenha buscado realizar esta 

atividade, ela tem um alto grau de subjetividade.  

Também se destaca a não utilização da classe 0 - Subdivisão de forma. Esta classe 

trata de aspectos referentes ao formato dos documentos, tais como: bibliografias, dicionários, 

resumos, etc. Para o escopo desta pesquisa, interessa as classes 1 a 9 por abranger as temáticas 

do domínio.    

Como já afirmado anteriormente, no capítulo 5, não há explicações sobre o conteúdo 

conceitual das classes, e nem sobre como os assuntos foram subordinados; sendo assim, 

buscou-se entender a divisão das classes e subclasses através dos elementos que compunham 

cada classe, e assim arranjar os termos.  

Na análise do “Sistema de Classificação para Literatura de Organização do 

Conhecimento” percebeu-se classes que privilegiam a parte teórica e outras que se destinam a 

demonstrar a parte mais aplicada da pesquisa.  

Também foi notado, que a pesquisa aplicada é demonstrada na tabela, de forma mais 

específica, a partir da ação sofrida pelo campo ou objeto empírico. Sendo assim,  identificou-

se que as classes: 4; 5; 6; na classe 7, a 78 e a 8 são as que permitem demonstrar os termos 

característicos de uma pesquisa aplicada.  No quadro 11 é demonstrada a parte aplicada de 

cada classe. 
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CLASSE 
TÍTULO DA 

CLASSE 
OBJETO OU CAMPO EMPÍRICO 

Classe 4 

Sistemas de 

Classificação Universal 

e Tesauro 

A classe permite a classificação dos instrumentos de Classificação 

Universal, tais como: CDU, CDD, LC, Classificação de Bliss, Colon 

Classification, etc. E ainda os que forem construídos para áreas mais 

específicas, como: Sistemas de Classificação e Tesauro para arquivos, 

para bibliotecas, para normas e patentes, etc.  

 

Classe 5 
Classificação de 

objetos especiais (KOS) 

Essa classe abarca os objetos relacionados a sistemas, como exemplo as 

taxonomias. Sua subdivisão é por áreas do conhecimento, tais como: 

Matemática, Física, Geociências, Medicina, Engenharia , etc.  

 

Classe 6 
Classificação e Tesauro 

em assuntos especiais 

Essa classe está relacionada aos assuntos do sistema,  também é 

subdividida em áreas do conhecimento. 

 

Classe 

78 
Terminologias 

Permite classificar as terminologias por áreas do conhecimento. 

 

Classe 8 
Classificação e 

Indexação aplicada 

Essa classe permite classificar de acordo com o tipo dos documentos, tais 

como  classificação e indexação: de dados, de literatura primária,  de 

literatura secundária, de materiais não bibliográficos e por campos de 

assunto, esta dividida pelas áreas do conhecimento.  

 

Quadro 11: Demonstrativo das classes com pesquisa aplicada. 

Fonte: Sistematização a partir das classes da tabela (ISKO, 2012) 

 

Os procedimentos de análise dos termos para a classificação na tabela se deu seguindo 

o seguinte procedimento: 

1) Foram utilizadas as palavras chaves atribuídas pelos autores a suas pesquisas, 

buscando determinar os conceitos existentes representados pelos termos. Neste sentido, os 

termos foram apropriados como representantes conceituais de um domínio do conhecimento, 

neste caso: “Organização e Representação do Conhecimento”.   Sendo assim, estes termos 

foram separados de seu contexto de pesquisa, e tratados de forma conceitual, independente do 

documento onde foi extraído.  Nossa fonte de consulta para esses termos foi a Ficha 

Terminológica com a explicação teórica do termo, apresentada pelo autor ou retirada de um 

Dicionário ou Glossário.  Esta forma de olhar permitiu demonstrar quais são as temáticas 

tratadas no domínio e como estão relacionadas ou subordinadas hierarquicamente. 

2) No caso, quando, identificado que a temática designava uma pesquisa aplicada, 

sentiu-se a necessidade de olhar não só a explicação do termo, mas esta em conjunto com o 

título e as demais palavras-chave atribuídas pelo autor, assim teria o entendimento sob qual 

aspecto ou contexto o termo foi utilizado.  Desta forma, além da Ficha Terminológica, 

também foi consultado o arquivo denominado “Corpus da pesquisa” (Apêndice C), quando 

foi possível visualizar um conjunto de informações de cada trabalho, buscando identificar 

qual o tipo de aplicação da pesquisa.  
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7.6.2 Classificação dos Termos 

 

 

Com as observações apresentadas no item anterior, os termos foram classificados, os 

quais podem ser visualizados através de um mapa com cada classe da tabela.  Na parte central 

do mapa está o título da classe, ligado por linha contínua em cor vermelha aos títulos da 

subclasse, e estes ligados aos termos. Para facilitar a visualização e o entendimento de como 

os termos foram distribuídos em cada classe, só foram demonstrados no mapa a primeira e a 

segunda subdivisão da tabela, e estes com letra maiúscula. Para melhor destacar os termos, 

eles estão em diagrama na cor correspondente a classe a que pertencem.  Os termos que 

demonstram a pesquisa aplicada estão apresentados em fonte branca, diferente dos demais em 

fonte preta.  

 

 

7.6.2.1 CLASSE 1 – Fundamentos Teóricos e Problemas Gerais 

 

 

A figura 11 mostra o mapa com a classe 1, em que trata dos aspectos e princípios 

teóricos envolvidos nas atividades de classificação e indexação. Foram observadas 107 

frequências nos 42 termos analisados. 

 A análise desses dados e a visualização do mapa permitem reconhecer maior 

diversidade de temáticas na subclasse 12 – “Conceito e Organização do Conhecimento”, 

como também maior frequência (37 vezes). Esse fato demonstra a preocupação da área com 

as questões que envolvem o conceito e seu tratamento na Organização do Conhecimento. 

Também se observou que a subclasse 17 – Problemas na Organização do 

Conhecimento  e 19 – História da Organização do Conhecimento não foram representadas por 

nenhum termo. 
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            Figura 11: Classe 1 – Fundamentos teóricos e problemas gerais. 

            Fonte: Dados da pesquisa.  

                                Traço vermelho liga a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

         Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas  com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. 

        Número entre (  ) <parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2. 

       Termos em fonte branca denotam aspectos da pesquisa aplicada. Termo 
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7.6.2.2 CLASSE 2 – Estrutura e Construção de Sistema de Classificação e Tesauro 

 

 

É demonstrado na figura 12 o mapa com a classe 2, intitulada: “Estrutura e construção 

de Sistema de Classificação e Tesauro”, a qual apresentou 38 termos com 110 frequências. 

Essa classe trata de conceitos e classes de conceitos (tipos e sistemas) e sua elaboração 

(DAHLBERG, 2006, p. 14).   

Sobressai a subclasse 21 “Questões gerais de Sistema de Classificação e Tesauro. 

Linguagens de Informação em geral” com maior número de frequência (72 vezes) e maior 

especificidade (15 termos). O termo Ontologia, um dos termos com maior frequência de 

estudo na área, é alocado nessa subclasse, em que também se observa o detalhamento das 

temáticas envolvidas com o assunto.  

As subclasses 26 – “Notação. Códigos” e a 27 – “Manutenção, atualização e 

armazenamento de Sistemas de Classificação e Tesauro” não foram representados por 

nenhum termo.  
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Figura 12: Classe 2 – Estrutura e construção de Sistema de Classificação e Tesauro 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                Traço vermelho liga  a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

        Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. Número entre (  ) 

<parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2. 
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7.6.2.3 CLASSE 3 - Metodologia da Classificação e Indexação 

 

 

A subclasse 3 é demonstrada na figura 13.  Foram apresentados 21 termos com 48 

frequências. Esta classe trata dos aspectos metodológicos envolvidos no trabalho de 

classificação e indexação. Nota-se que a subclasse 32 - “Análise de assunto”  reúne maior 

quantitativo de pesquisa, foram 12 termos com 23 de frequência. Este dado demonstra a 

preocupação do domínio com métodos que viabilizem a identificação do assunto dos 

documentos, além da identificação das principais metodologias utilizadas nas pesquisas na 

área. 

As subclasses 31 – Teoria da Classificação e Indexação (metodologia), 36 – 

Codificação, 37 – Reclassificação e 38 – Geração e programas de Índices, não foram 

representadas por nenhum termo.  
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Figura 13: Classe 3 - Metodologia da Classificação e Indexação. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

                                Traço vermelho liga  a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

        Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. Número entre (  ) 

<parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2. 
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7.6.2.4 CLASSE 4 - Sistema de Classificação Universal e Tesauro 

 

 

São representados na figura 14, 9 termos com 11 de frequência. Esta classe enfoca as 

estruturas classificatórias universais e tesauros, é uma das que apresentou menor ocorrência 

de termos.   

Este dado demonstra que o campo tem pesquisado pouco sobre classificações 

universais, considerando a cobertura temporal da presente pesquisa (2003-2013),  este pode 

ser um dado significativo, haja vista estas estruturas continuarem a ser amplamente utilizadas 

nos dias atuais, tanto no formato impresso como no digital. Gomes (2009, p. 70) se baseia nos 

estudos de Slavic
38

 (2005, 2006) para afirmar que classificações universais podem ser 

utilizadas como fonte para classificação automática. Estes estudos têm focado a aplicação das 

tabelas como fonte de vocabulário da linguagem natural para a indexação coordenada ou para 

comparação de termos na classificação automática, também pode ser ampliado como fonte de 

vocabulário natural para uma terminologia mais adequada ao serviço. Segundo a autora, as 

tabelas tradicionais são de interesse para as bases de dados gerais e servem de apoio a sites. 

As classificações universais também são utilizadas em motores de busca e apresentação visual 

da informação digital. (MCILLWAINE
39

, 2004 apud GOMES, 2009, p. 71) 

 Percebe-se que a pesquisa apresentada no GT2 não atentou para este tipo de uso das 

classificações universais. 

                                                 
38

 SLAVIC, Aida; CORDEIRO, Maria Inês. Core requirements for automation of analytico-synthetic 

classification. In: INTERNATIONAL SOCIETY FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION (ISKO) 

CONFERENCE, 8., 13-16 july 2004, London. Proceedings… p. 187-192. Disponível em 

<http://dlist.sir.arizona.edu/651/01/asmic%5Fisho2004%5Fchanged.rtf>.  Acesso em: 10 jan. 2008. 

 

SLAVIC, Aida; CORDEIRO, Maria Inês; RIESTHUIS, Gerhard. Enhancement of UDC data for use and sharing 

in a netorked environment. LIBRARY WORKSHOP. ANNUAL CONFERENCE OF THE GERMAN 

CLASSIFICATION SOCIETY ON DATA ANALYSIS, 31., 2007, Freiburg, Germany. Machine learning: and 

application: proceedings. Disponível em: <http://dlist.sir.arizona.edu/2093/01/freiburg%5Fenhancement.pdf>. 

Acesso em: 10 jan. 2009. 

  
39

 MCILLWAINE, J. C. Trends in knowledge organization research. Knowledge Organization, [S.l.], v. 30, n. 

2, p. 75-86, 2004.  
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Figura 14: Classe 4 - Sistema de Classificação Universal e Tesauro 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

                               Traço vermelho liga a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

      Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas  com contorno colorido, 

ligadas por traço em cor  correspondente aos termos  classificados. Número entre 

(  ) <parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2.  

      Termos em fonte branca denotam aspectos da pesquisa aplicada.    
 

 

Term

o 
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7.6.2.5  CLASSE 6 – Classificação e Tesauro em Assuntos Especiais 

 

 

Foram representados nessa classe os termos que indicam a pesquisa aplicada em 

assuntos específicos, envolvendo uma abordagem voltada para os instrumentos 

classificatórios. As áreas com maior representação são as relacionadas à Área  Médica e 

Jurídica. Foram classificados 7 termos com 7 frequências. (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Classe 6 - Sistema de Classificação Universal e Tesauro 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

                               Traço vermelho liga a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

       Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas  com contorno colorido, ligadas por 

traço em cor  correspondente aos termos  classificados. Número entre (  ) <parênteses> 

indica a frequência do termo nas comunicações do GT2.  

      Termos em fonte branca denotam aspectos da pesquisa aplicada.    
 

 

Termo 
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7.6.2.6  CLASSE 7 - Representação do Conhecimento por Linguagem e 

Terminologia 

 

 

Nessa classe foram apresentadas 110 frequências em 47 termos (Figura 16). Essa 

classe lida com conceitos de outros campos, mas que apresentam alguma relação com a área 

de Organização do Conhecimento (DAHLBERG, 2006, p. 14) 

A subclasse 75 – “Tecnologias e Sistema de Recuperação On-Line” foi bem 

representada, com 40 de frequência em 18 termos; isso  denota a preocupação da área com as 

questões que enfatizam a recuperação da informação digital.  

Também apresentou diversidade de temas a subclasse 71 – “Problemas gerais da 

Linguagem Natural em relação à Organização do Conhecimento” com frequência de 20 em 8 

termos. Entende-se que, os estudos no domínio estão priorizando a problemática dos aspectos 

linguísticos relacionados ao processamento da linguagem natural para representação e 

recuperação da informação.  

Não foram representados termos nas subclasses 76 – “Problemas com 

dicionário/glossários” e 79 – “Problemas de tradução entre linguagens de sistema 

multilíngue”. 
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Figura 16: Classe 7 -  Representação do Conhecimento por Linguagem e Terminologia. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

                                Traço vermelho liga a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

        Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas  com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. Número entre (  ) 

<parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2. 

       Termos em fonte branca denotam aspectos da pesquisa aplicada.   Termo 
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7.6.2.7 CLASSE 8 - Classificação e Indexação Aplicada 

 

 

A classe 8 destaca os métodos aplicados nas formas dos documentos e conteúdos de 

assunto no campo (DAHLBERG, 2006, p. 14). Esta classe teve 135 de frequência em 88 

termos, foi a que teve maior frequência e maior representatividade temática, denota a 

valorização da pesquisa aplicada na área. (Figura 17) 

Nota-se maior representatividade da classe 87 – “Classificação e Indexação de 

materiais não bibliográficos” com 43 termos e 62 frequências. Este dado constata a 

preferência da pesquisa aplicada, de forma mais concentrada, em objetos imagéticos e os 

relacionados ao contexto digital.  

Também foi bem representada a classe 88 – “Classificação e Indexação de áreas de 

assunto (manual e informatizada)” com 21 termos e 22 frequências. Nesta classe se destacam 

os termos relacionados a Ciências Médicas e os termos que tratam da área Jurídica.  

Ao observar o número de termos e o número de frequência da classe 8, percebe-se 

que, a maioria dos assuntos não chegou a ser abordado 2 vezes, o que pode indicar falta de 

continuidade no estudo do objeto empírico; com a ressalva de que podem não ter sido 

representados através de palavras-chave ou ser relativo a pesquisas mais recentes. 

As classes: 85 – “Classificação e Indexação de livros” e 89 – “Classificação e 

Indexação em certas linguagens” não foram representadas por nenhum termo.  
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Figura 17: Classe 8 – Classificação e Indexação aplicada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                Traço vermelho liga a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

        Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas  com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. Número entre (  ) 

<parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do GT2. 

       Termos em fonte branca denotam aspectos da pesquisa aplicada.    

 

 

Termo 
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7.6.2.8 CLASSE 9 - Ambiente da Organização do Conhecimento 

 

 

A classe 9 permite que sejam representados termos que compreendem os espaços 

influenciadores nas atividades da área, como questões de educação, leis, aspectos econômicos,  

estudo de usuários, padronização e  etc. (DAHLBERG, 2006, p. 14). (Figura 18) 

Esta classe apresentou 23 termos com 35 frequências. Teve maior variedade de temas 

a subclasse 94, foram 11 termos com 18 de frequência. Os termos classificados nesta classe 

revelam as pesquisas na área de Representação Descritiva da Informação.  Há de se destacar a 

pequena frequência de pesquisa nesta temática, tendo em vista a importância do tema para 

área de Organização do Conhecimento.  
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Figura 18: Classe 9 – Ambiente da Organização do Conhecimento.  

Fonte: Dados pesquisa.

                                 Traço vermelho liga  a classe principal a sua primeira subdivisão de classe.  

         Primeira subdivisão de classe apresentada em caixas com contorno colorido, ligadas por traço em cor correspondente aos termos  classificados. 

        Número entre (  ) <parênteses> indica a frequência do termo nas comunicações do ENANCIB. 
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7.7 Análise da classificação dos termos: o que a janela permitiu enxergar  

 

 

A classificação dos termos no modelo classificatório (Anexo A) proporcionou uma 

visão de como estão distribuídas as temáticas de pesquisa nas 9 classes, que representam os 

principais eixos conceituais do domínio. É com a classificação dos dados, ou seja, com a 

reunião e o agrupamento por afinidades conceituais que se dá a análise temática. Fora isto, 

seria uma análise de descrição física, puramente descritiva, com os dados desorganizados 

conceitualmente, desconhecendo-se a relação de um com o outro. O modelo classificatório 

escolhido tem sua autoridade reconhecida no domínio, tanto por ter sido idealizada por uma 

pesquisadora e classificacionista experiente, quanto por ser utilizado há mais de 30 anos na 

classificação dos assuntos no domínio de Organização do Conhecimento; portanto, tem um 

percurso histórico de representação temática do domínio. 

A análise dos termos submetidos a um modelo classificatório sempre será dependente 

da forma como este modelo - com suas classes principais – tiver sido construído. Os dados 

classificados sempre estarão sob a égide da divisão conceitual da tabela, ou reféns do que ela 

permite demonstrar. Por este motivo, esta parte foi denominada “um olhar pela janela”, pois 

só será demonstrado de acordo com o que a tabela permite; é ela quem determina, não há 

liberdade.  Tal situação é distinta daquela verificada no item 6.4, “Uma visão geral do 

domínio”, no qual houve liberdade para escolher quais aspectos poderiam ser ressaltados, 

quais eram os mais interessantes a se demonstrar, ainda que não fossem sobre uma análise 

conceitual.  

 Os termos classificados e demonstrados nos mapas mostram as especificidades dos 

assuntos tratados em cada classe, e o modo como foram arranjados em cada subclasse. 

Buscou-se enquadrar os termos de uma forma, o mais aproximada possível, pois, nem sempre 

a classe alcançou a especificidade do termo ou vice-versa. O principal objetivo foi o de 

demonstrar o estado da arte, ou seja, de que modo os assuntos tratados no GT2 são 

representados na tabela, haja vista, esta ser uma tabela em que são classificados os diversos 

tipos de documentos do domínio de Organização do Conhecimento.  

No total foram classificados 275 termos, não se encontrou recepção na tabela para os 

seguintes termos: Acumulação, Arquitetura da Informação, Bias, Gênese Documental, 

Identificação Arquivística, Leitura de Imagens, Memória Social, Memória,  Respeito ao 
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Fundo, Reuso de Vocabulários, Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, Tabela de 

Temporalidade e Tipologia Documental.   

Observar de que modo as temáticas estão classificadas possibilitou uma percepção de 

quais classes apresentaram maior número de termos e maior frequência. Estes dados podem 

ser visualizados no gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10: Número de termos e frequência por classe 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A classe 8, “Classificação e Indexação aplicada”, foi a que obteve maior 

representação, indicando que a área tem privilegiado a pesquisa aplicada. A diferença entre o 

número de termos e a frequência demonstra, como já afirmado, falta de continuidade nas 

pesquisas em determinadas áreas de assunto. Entende-se que não há acompanhamento e 

pesquisas periódicas no campo empírico, de modo a favorecer as análises comparativas ou  de 

avaliação.   

Foram igualmente bem representadas as classes 1, “Fundamentos teóricos e problemas 

gerais”, a classe 2, “Estrutura e construção de Sistema de Classificação e Tesauro” e a classe 

7, “Representação do Conhecimento por Linguagem e Terminologia”. Comparando essas 

classes, nota-se que o total de termos não apresenta grandes diferenças. Contudo, o número de 

frequência de cada classe é bem superior ao número de termos, isto denota tratar-se de 

temáticas muito pesquisadas e fundamentais ao desenvolvimento das pesquisas.  
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Os aspectos metodológicos são demonstrados na classe 3, “Metodologia da 

Classificação e Indexação” com pequenas ocorrência e frequência. Este dado pode indicar a 

não representação do referencial metodológico aplicado na pesquisa por palavras-chave, como 

também o pouco interesse no desenvolvimento de pesquisas sobre as metodologias utilizadas 

no domínio.  

A classe 9, “Ambiente da Organização do Conhecimento”, também foi pouco 

representada. Nela são recepcionados os termos referentes às atividades de catalogação e aos 

aspectos descritivos de materiais de informação, tanto em formato bibliográfico como digital. 

Trata-se de uma área importante e essencial para  a organização, a representação e a 

recuperação da informação, contudo ela não tem despertado o interesse do pesquisador, ou 

esta temática não tem sido contemplada nas linhas de pesquisa dos Programas de Pós-

Graduação.  

A classe 4, “Sistemas Universais”, e a classe 6, “Classificação e Tesauro em assuntos 

especiais” tiveram uma pequena representação, e a classe 5, On Special Objects 

Classifications (KOS)  não obteve nenhum termo. Estas classes representam as divisões 

constituintes da área. Nelas busca-se demonstrar os termos relacionados a sistemas de 

classificação universal, como CDD e CDU, e os relacionados às áreas de assunto, as quais 

foram alvo de algum esquema de classificação ou tesauro. Os dados mostram que estas 

temáticas carecem de estudos, uma vez que constituem instrumentos essenciais nos processos 

de recuperação da informação.  

Ao classificar os termos, percebeu-se que o “Sistema de Classificação para Literatura 

de Organização do Conhecimento” não privilegia os assuntos referentes ao domínio da 

Arquivologia. Sendo assim, houve dificuldades em se classificar os seguintes termos: 

Acumulação, Gênese Documental, Identificação Arquivística, Respeito ao Fundo, Tabela de 

Temporalidade e Tipologia Documental. Também se notou que o grau de especificidade da 

tabela é pequeno. Ainda que ela tenha sido planejada para a classificação de trabalhos 

completos, percebe-se que os assuntos são classificados em classes mais abrangentes, sem 

representação de assuntos mais específicos. O esforço, nesta pesquisa, consistiu na 

classificação de todos os termos, mesmo que de forma aproximada à classe mais abrangente, 

uma vez que o seu objetivo consistia em visualizar o estado da arte das temáticas do GT2, 

distribuídas nas 9 classes da tabela. Por este motivo, mesmo os assuntos mais recentes foram 

classificados. Ainda assim, reconhece-se que a tabela necessita de atualização em seus 

esquemas, sendo esta também a opinião demonstrada por Barité (2011, p. 263).   
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Em uma análise da distribuição dos termos entre as 9 classes, percebeu-se que a 

interpretação seria mais rica se os dados fossem comparados com os de outras pesquisas, nas 

quais fosse possível identificar os aspectos distintivos do domínio.  

Neste sentido, propôs-se buscar em bases de dados da área, algum trabalho científico 

que tivesse utilizado este mesmo modelo classificatório. Sendo assim, identificaram-se 3 

autores, que também utilizaram o “Sistema de Classificação para Literatura de Organização 

do Conhecimento” com o objetivo de classificar as temáticas do domínio. Na medida do 

possível, buscou-se uma interlocução com essas análises. Os 3 autores e seus respectivos 

trabalhos são os seguintes: 

 Shu-Hui Pan (2010) publicou um artigo sobre as pesquisas na área de 

Organização do Conhecimento no qual analisou e classificou, pelo assunto 

principal, 215 artigos publicados no periódico “Knowledge Organization” no 

período de 1993 a 2008. Trata-se de um periódico, editado pela ISKO, que 

publica artigos originais, trabalhos de conferências, resenhas de livros e artigos 

selecionados nos capítulos regionais da ISKO. 

 Dahlberg (1995) utilizou essa tabela para sistematizar de que modo o domínio 

de Organização do Conhecimento vem trabalhando conceitualmente sua 

produção científica. A classificação dos trabalhos deu-se a partir das 

referências bibliográficas dos Boletins da “Literatura de Organização do 

Conhecimento”, editados pela ISKO no período de 1991 a 1993. Tal boletim 

reúne as referências bibliográficas de trabalhos envolvendo temáticas 

referentes à área de Organização do Conhecimento, de qualquer país e idioma, 

como também de outras áreas do conhecimento.  

 Em sua tese de doutorado Barité (2011) classificou as referências 

bibliográficas do mesmo boletim classificado por Dahlberg (1995), mas no 

período de 1994 a 2009.  

Considerando todas as diferenças de aspectos metodológicos, aplicados as pesquisas, 

tais como: documentos de diferentes fontes (portanto com diferentes objetivos), cobertura 

temporal, classificação do artigo completo, classificação de termos e classificação de 

referências, entende-se haver a possibilidade de uma comparação dos dados, pelo fato de 

todas as pesquisas tratarem dos aspectos temáticos do domínio de Organização e 
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Representação do Conhecimento e por considerarem as classes que mais  se sobressaíram, de 

acordo com o número total de publicações. 

Dahlberg (1995) analisou 3.402 referências bibliográficas, Pan (2010), 215 artigos, 

Barité (2011) contabilizou 12.833 classificações por classe da tabela, e a presente pesquisa 

classificou 275 termos. Para facilitar a identificação dos trabalhos, no gráfico 11, foi utilizado  

o nome dos autores, e a presente pesquisa como “ENANCIB”. Os dados estão em percentuais 

relativos a cada classe, atribuídos de forma proporcional ao número total de termos. 

 

 
Gráfico 11: Comparação da pesquisa do ENANCIB com a de outros autores. 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Analisando o gráfico 11, percebem-se diferenças importantes nas 4 pesquisas. 

Começando pela classe 1, “Fundamentos teóricos e problemas gerais”, nota-se que os 

aspectos teóricos são mais estudados nas pesquisas do GT2 do que as representadas no 

Boletim Bibliográfico, enquanto no periódico Knowledge Organization, os estudos teóricos 

são priorizados e valorizados,  tratando-se da classe com maior frequência.  

Ainda que se identifique na literatura brasileira, por parte dos autores do domínio, a 

necessidade de mais pesquisa teórica, os dados comprovam que a classe 1 “Fundamentos 

teóricos e problemas gerais”, está mais bem representada do que na pesquisa com o Boletim 

Bibliográfico. O mesmo não se pode afirmar quanto aos aspectos metodológicos. As 
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pesquisas do ENANCIB apresentaram o menor percentual diante das demais. Esta informação 

evidencia a necessidade de maior desenvolvimento nas temáticas referentes aos métodos 

utilizados no domínio.  

Percebe-se certa regularidade nos números percentuais da classe 4, “Sistema de 

Classificação Universal e Tesauro”, classe 5, “Classificação de Objetos Especiais (Special 

Objects Classifications - KOS)”, classe 6 “Classificação e Tesauro em Assuntos especiais” e 

classe 9 “Ambiente de Organização do Conhecimento”; o que indica que, diante das demais 

classes, estas são as que apresentam menor representatividade nas 4 pesquisas. Este dado 

demonstra que as pesquisas do ENANCIB estão de acordo com uma tendência demonstrada 

nos outros tipos documentais, o que leva a crer que esta seja uma tendência do domínio como 

um todo. Este dado carece de mais pesquisas, na tentativa de se descobrir o porquê do 

desinteresse por estas temáticas e quais seriam as consequências para o domínio como um 

todo.  

 A classe 7, “Representação do Conhecimento por Linguagem e Terminologia”, é a 

mais pesquisada no Boletim Bibliográfico. Como este último reúne as referências de trabalhos 

sobre Organização do Conhecimento, de forma mais abrangente - incluindo estudos de outros 

domínios - além da Ciência da Informação - entende-se que tal temática desperta o interesse 

das demais áreas. Este dado estaria apontando para uma maior preocupação, destas outras 

áreas com questões referentes aos aspectos semânticos, ao processamento de linguagem 

automatizada, a tecnologias e sistemas de recuperação online e a problemas relacionados à 

Terminologia e à Representação do Conhecimento? Se a resposta é verdadeira, os dados 

reunidos no gráfico 10 provam que os aspectos teóricos - representados na classe 1 por esta 

mesma pesquisa - não estão sendo considerados, pois tiveram a menor frequência na 

comparação entre as 4 pesquisas analisadas. Se este suposto entendimento for verdadeiro, os 

dados comprovam haver uma alta incidência de estudos envolvendo as temáticas relacionadas 

à representação da informação por linguagem e terminologia com pequeno referencial teórico.  

O aspecto mais característico das pesquisas do ENANCIB restringe-se à classe 8 

“Classificação e Indexação Aplicada”, o quantitativo de pesquisa aplicada sendo muito 

superior às demais pesquisas, prova que o domínio tem valorizado e recepcionado bem esse 

tipo de pesquisa.  

 Tendo em vista a análise da distribuição das temáticas apresentadas no GT2 nas 9 

classes do modelo classificatório - e sendo a maioria destas comunicações fruto do trabalho 

dos Programas de Pós-Graduação no país - pode-se afirmar que estes dados obtidos são um 
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reflexo deste trabalho. Ainda assim, pesquisas mais detalhadas sobre os aspectos abordados se 

fazem necessárias, podendo trazer maior entendimento sobre os dados em questão.   
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8 DIRETRIZES PARA ANÁLISE TEMÁTICA DE DOMÍNIOS DE 

CONHECIMENTO
40

  

 

 

Este capítulo corresponde ao último objetivo específico proposto para pesquisa, que 

foi o de descrever ações metodológicas que visem ao mapeamento temático de domínio do 

conhecimento através de diretrizes.   

O Mapeamento de domínios do conhecimento tem despertado o interesse de 

pesquisadores da Ciência da Informação já há algum tempo. Através do estudo de tipos 

documentais, como: Teses e Dissertações, Periódicos científicos, Anais de eventos, Relatórios 

de pesquisa, dentre outros; é possível conhecer os assuntos tratados nos diversos domínios do 

saber. 

Estudos com este teor têm se revelado úteis no desempenho de diversas atividades, 

como: o apoio em políticas de desenvolvimento de coleções nas unidades de informação; a 

construção de instrumentos classificatórios e como suporte a definição ou mudanças das 

linhas de pesquisa nos Programas de Pós-Graduação. Também são úteis para auxiliar os 

órgãos de fomento na criação de indicadores científicos mais próximos da realidade 

vivenciada pelas áreas e ainda, podem servir para o acompanhamento e avaliação do esforço 

científico no desenvolvimento conceitual do campo. Considera-se que estes estudos deveriam 

ter uma periodicidade definida, para que corresponda a realidade e assim viabilizem o 

acompanhamento da mudança terminológica das áreas.  

Cada domínio possui um conjunto de termos que adquirem significado singular 

quando circunscritos a um saber. Este vocabulário, específico a cada domínio, possui 

relações/associações entre os termos que se tornam construtos teóricos, os quais adquirem 

novos significados conforme se associam ou se ligam, de acordo com o contexto em que estão 

inseridos.  

Sendo assim, os estudos que envolvem a análise temática de um domínio buscam 

descobrir quais são os termos abordados e suas possíveis relações semânticas. O pesquisador 

ou profissional da informação não é um especialista da área a ser pesquisada, mas deve ter 

ferramentas metodológicas que o capacitem a lidar com conteúdos informacionais de qualquer 

                                                 
40

 Como já definido na parte teórica desta pesquisa, considera-se que o significado de Domínio do 

Conhecimento, não se restringe às áreas e subáreas do conhecimento científico, mas tem um significado 

ampliado a qualquer espaço onde circule um conjunto de informações formais ou informais que adquiram 

sentido próprio às atividades desenvolvidas e requeira um tratamento informacional.  
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domínio de conhecimento. É uma forma de proceder que conduz o pesquisador a uma visão 

mais abrangente do domínio, de modo a extrair o máximo de informações, da maneira mais 

condizente possível para atender aos propósitos do domínio.  

Os procedimentos para analisar as temáticas de um domínio se configuram em um 

conjunto de orientações, as quais devem ser observadas criteriosamente para que se alcance o 

pleno entendimento do campo que está sendo analisado.  

Ao propor estas orientações, a intenção é de contribuir com um pouco daquilo que se 

aprendeu fazendo esta pesquisa, não se pretende esgotar o assunto; reconhece-se que cada 

domínio conceitual tem suas particularidades e, portanto, novos e diferentes caminhos podem 

ser buscados. Almeja-se que estes procedimentos venham auxiliar o desenvolvimento de 

metodologias mais formais ou robustas para mapeamento de domínios do conhecimento. 

O mapeamento temático de um domínio do conhecimento envolve um conjunto de 

atividades que deverão ser desenvolvidas ao longo do trabalho.  Sendo assim, o texto foi 

organizado em uma sequência de ações. Tem-se a ciência que na prática, nem sempre o 

processo de realização acontece na ordem de ações aqui apresentadas, estas podem ocorrer 

concomitantemente, de acordo com o contexto de cada pesquisa.  

 

 

1ª Ação – Definir o domínio  

 

 

Segundo a discussão teórica apresentada no item 4.1, pode-se afirmar que: domínio se 

constitui de um conjunto de informações de interesse para um grupo de usuários, que deve 

receber tratamento conceitual com vistas a uma precisa recuperação. Sob este ponto de vista, 

o domínio não está restrito as áreas do saber ou a informações científicas; tem seu sentido 

ampliado, podendo abranger tanto uma área do conhecimento, como um contexto 

organizacional de uma empresa ou uma atividade profissional, de lazer ou cultural.  Definir o 

domínio significa delimitar ou circunscrever uma área informacional para fins de mapear suas 

temáticas.   
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2ª Ação – Definir o objetivo do mapeamento temático  

 

 

Como visto acima, inúmeros são os usos de um mapeamento, portanto é necessário 

traçar um objetivo de forma a direcionar o olhar sobre o domínio. Pode-se começar 

respondendo a questão: Qual o objetivo de mapear os assuntos deste domínio? Serão 

inúmeras as possibilidades de resposta, contudo é importante que este(s) objetivo(s) possa ser 

claro, coerente e exequível. Correspondente ao objetivo será a complexidade do trabalho, em 

alguns casos poderá se trabalhar com uma amostra de dados, em outros só interessa o trabalho 

com todos os termos, em alguns será necessário maior rigor na definição dos termos, dentre 

outros.  

 

 

3ª Ação – Explorar o domínio  

 

 

O conceito que mais se adequa nesta fase de conhecer o domínio é o verbo explorar, 

este conceito pode ser entendido como procurar, descobrir, perceber, estudar; é a atividade de 

explorar o domínio com a finalidade de conhecer quais os atores (pessoas, órgãos, setores, 

etc.), quais os fluxos de informação e tipos de documentos são mais importantes. O item 4.1 

apresenta 11 orientações voltadas para os documentos que poderão ser analisados.  

Deve-se buscar conhecer quais os tipos de documentos são produzidos por este 

domínio, se utiliza algum instrumento terminológico, como acontecem os processos de 

comunicação no domínio e ainda procurar descobrir qual o valor destas informações para suas 

atividades, para o contexto local ou para sociedade em geral. 

 

 

4ª Ação – Eleger o canal de informação a ser utilizado como fonte para 

levantamento dos termos do domínio. 

 

 

Com o conhecimento dos tipos de documentos, dê preferência aos que apresentam 

significativo conteúdo conceitual, com expressiva representação dos termos utilizados no 

domínio. Também é importante observar  se os documentos possuem autoridade reconhecida 
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pelos integrantes do domínio; se for informação científica, por exemplo, podem ser  

observados os indicadores de avaliação, os índices de citação, ou menções de reconhecimento 

de autores na área, dentre outros. A presente pesquisa utilizou as comunicações do 

ENANCIB, por fazer parte de uma reconhecida sociedade científica, a ANCIB, e por ter o 

reconhecimento dos autores da área como o mais importante fórum de discussão das temáticas 

apresentadas no domínio.  

 

 

5ª Ação – Estabelecer o corpus de análise da pesquisa  

 

 

Com os documentos escolhidos, estabelecer critérios que visem a definição do corpus 

da pesquisa. O objetivo principal do estabelecimento de critérios deve ser o de ajustar os 

dados, tornando-os flexíveis ao manuseio; também se evita as decisões motivadas por 

concepções pessoais (achismos), uma vez que devem ser explicados os motivos da escolha de 

cada critério. 

Alguns critérios podem ser: o período de cobertura para análise; a distribuição 

geográfica; o idioma; o número de autores; os tipos de documentos; determinados aspectos 

teóricos; dentre outros.  

 

 

6ª Ação – Definir o modo de identificar as temáticas do corpus analisado  

  

 

Os assuntos dos documentos podem ser identificadas através das palavras-chave 

atribuídas, de tags, da indexação automática ou ainda pela indexação de cada documento. O 

resultado desta ação será um conjunto de assuntos designativas do conteúdo dos documentos.  

Devem-se esquematizar formas de manter a procedência de cada assunto, de forma 

que o mesmo não perca seu vínculo com o documento. Uma das formas é manter as 

informações que individualizam o documento, como uma extensão do termo. Dessa forma, 

sob qualquer tipo de análise do termo, se saberá exatamente a qual documento pertence. 
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7ª Ação – Proceder a análise conceitual do termo 

 

Nesta análise serão identificadas a co-ocorrência lexical dos termos, os termos 

sinônimos, homônimos e compostos. Esta análise é feita mediante a consulta a definição dos 

termos em instrumentos terminológicos especializados no domínio do assunto, tais como: 

dicionários e/ou glossários; ou em outras fontes de informação autorizadas no domínio. Estas 

definições serão organizadas em uma ficha terminológica.  

 

 

 

8ª Ação – Construir e preencher a Ficha Terminológica 

 

 

 Construir e preencher a Ficha Terminológica com os campos necessários a 

identificação e a definição e/ou explicação de cada termo. Como exemplo de campos, sugere-

se o utilizado nesta pesquisa: número sequencial, termo, afiliação institucional, título do 

documento, definição e observações. (Apêndice B) 

 

 

9ª Ação – Analisar os termos  

 

 

A partir daqui a palavra ganha o status de conceito, pois possui um sentido singular no 

domínio estudado, é uma unidade de conhecimento. Sendo assim, entende-se que toda forma 

de análise pressupõe um objetivo, este objetivo vai guiar a forma de olhar e analisar os dados. 

Os termos podem ter uma análise livre e/ou de acordo com um modelo classificatório.  

a) Análise livre – O pesquisador tem a liberdade de escolher variáveis de análise para 

os dados. Dependendo dos objetivos do mapeamento, os termos podem ser 

analisados sob alguns aspectos: pelo ano de publicação, pela procedência, pela 

região geográfica, pelo tipo de autoria, dentre outros.  

b) Análise por um modelo classificatório – Esta análise pressupõe a escolha de um 

modelo classificatório ou a construção de categorias de análise para classificação 

dos termos. Esta análise é desdobrada na décima e décima primeira ação.   
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10ª Ação – Definir a forma de classificar as temáticas da pesquisa 

 

 

Esta ação requer definir a forma como será realizado o agrupamento temático, de 

modo a possibilitar uma visão e análise por grupos de assuntos das temáticas apresentadas. 

Pode-se utilizar um modelo classificatório já existente no domínio e, se possível adaptá-lo, ou 

elaborar um, de forma a agrupar, classificando os assuntos por proximidade semântica em 

classes e subclasses. No caso desta pesquisa, foi utilizada a primeira opção.  

No item 3.2 são apresentados alguns pressupostos envolvidos na tarefa de recortar 

conceitualmente um domínio. Mencionou-se que os modelos são  representações aproximadas 

da realidade, onde determinados aspectos ou características são intencionalmente 

demonstrados e outros não.  Portanto, modelo classificatório é uma forma de organizar os 

dados tais como são tratados no mundo fenomênico, ou da forma mais aproximada possível 

da realidade, de modo que os dados sejam visualizados em uma divisão de assuntos familiar 

ou mais conhecida aos membros do domínio. Sendo assim, os dados são organizados em um 

modelo classificatório, que tanto pode ser construído através da criação de categorias 

reunindo famílias de assuntos afins; como também, podem ser utilizados instrumentos 

classificatórios já existentes no domínio para classificação dos termos. Nos itens 3.2.1 e 3.2.2 

são demonstrados os tipos de modelos classificatórios e os princípios teóricos subjacentes a 

eles, estes modelos devem ser avaliados de forma a descobrir qual melhor se adequa aos 

objetivos do mapeamento.   

 

 

11ª Ação – Classificar os termos no modelo definido 

 

 

Através da consulta a Ficha Terminológica é possível ter o entendimento do 

significado do termo no domínio e desta forma buscar a classe que melhor o representa no 

modelo classificatório. A classificação demonstra o relacionamento semântico, a ligação  

existente entre os termos.  No momento da classificação dos termos, deve-se atentar para o 

entendimento das classes do modelo escolhido. No caso da não existência de uma explicação 

do modelo conceitual das classes da tabela, pode-se, como nesta pesquisa, verificar os 



162 
 

 
 

elementos conceituais que compõem cada classe e assim, por dedução chegar a um 

entendimento do conteúdo destas classes. 

 

 

12ª Ação – Escolher e representar graficamente os termos no modelo definido 

 

 

As formas de representação devem ser escolhidas de forma a transparecer de maneira 

clara os resultados da pesquisa, ou seja, o mapeamento. Alguns dados são mais bem 

representados por tabelas, outros por gráficos; contudo, as temáticas devem ser demonstradas 

de forma a revelar o agrupamento dos termos por suas relações; sendo assim, os mapas 

conceituais são uma interessante ferramenta na construção da representação. Alguns softwares 

têm sido bastante utilizados com esta finalidade, dentre podem ser citados: o Hipernavegador 

e o CmapTools, ambos disponibilizados livremente na internet.  

 

 

Recomendações:  

 

 

Como primeira recomendação, destaca-se uma orientação básica de nível prático que, 

em um primeiro momento, pode parecer ingênua, mas acredita-se ser essencial ao trabalho 

com palavras-chave ou termos de um domínio de assunto. Lidar com estes dados implica em 

tomadas de decisão, as quais nem sempre totalmente previsíveis; portanto, a “dica” consiste 

em: anotar todas as decisões tomadas e os motivos que as motivaram. Devem-se manter estas 

informações de forma organizada, pois se tornarão um guia de consulta para outras decisões, 

também serão úteis nas justificativas e poderão ser utilizadas para análise dos resultados. Não 

menospreze esta regra, ela é valiosa em todos os momentos da pesquisa.  

Como segunda recomendação, sugere-se submeter 30% dos dados a um teste, buscando 

identificar possíveis erros e avaliar se os objetivos são possíveis de serem alcançados.  

A terceira recomendação diz respeito à análise dos dados. Como afirmado acima, o 

profissional da informação não é o especialista do domínio, mas o ideal seria que realizasse o 

trabalho de mapeamento temático junto ao  especialista, pois o olhar de um especialista 

experiente, atento as transformações de sua área de atuação, é que darão maior sentido a 
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interpretação aos dados. Também se pode pensar em fontes documentais que auxiliem o 

entendimento dos conceitos abordados no domínio, como são usados, qual o seu grau de 

importância no desempenho de uma atividade ou em uma área de assunto.  A riqueza de uma 

análise temática está no cruzamento dos dados, ou na associação com outras informações, 

principalmente as de contexto histórico ou social. Neste sentido, a consulta a materiais 

históricos e a especialistas experientes no domínio em questão é primordial, os dados 

alcançam significado, sentido para o profissional da informação como também para os demais 

membros pertencentes àquela área do saber.   

Como última recomendação, é enfatizado o estabelecimento de critérios. A escolha de 

critérios norteia todo o trabalho de mapeamento, e influencia diretamente o tipo de resultado 

pretendido. Os critérios delimitam a forma de olhar os dados, direcionam a tarefa de mapear e 

justificam os motivos de se ter alcançado determinados resultados. Devem ser bem 

planejados, sempre avaliando o que se deseja obter como resultado, de forma a evitar que os 

critérios escolhidos impeçam ou não favoreçam aspectos importantes de sobressaírem.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tarefa de analisar as temáticas de um domínio do conhecimento é desafiadora em 

vários sentidos.  A sensação é a de que este trabalho é uma eterna construção, que nunca se 

dará por completo ou terminado. Além do processo de desenvolvimento científico que 

envolve novos assuntos, há também novas perspectivas semânticas sendo acrescentadas aos 

termos regularmente. Há de se reconhecer que não se consegue alcançar a total abrangência 

do significado de um termo, nem delimitado em um domínio do conhecimento. O máximo 

que se consegue é uma aproximação de acordo com a sua função e com as suas 

características. É reconhecendo esta aproximação que se entende o significado da palavra 

“modelizar” ou “recortar” conceitualmente um domínio do conhecimento. Não se teve a 

pretensão de representar todos os aspectos, mas somente aqueles que interessam aos objetivos 

e propósitos do mapeamento. Por isso, tem-se a certeza de que este trabalho representa um 

primeiro passo; os passos seguintes requererão uma análise do contexto epistemológico, 

social e histórico do domínio.  

Um dos propósitos desta pesquisa foi o de demonstrar o estado da arte do domínio de 

Organização e Representação do Conhecimento, através de seus processos discursivos, de 

forma a evidenciar suas principais temáticas de pesquisa, culminando no processo que 

Bourdieu (2001)
41

 denominou reflexividade, ou seja, o conhecimento da estrutura e a 

dinâmica conceitual de seu campo de estudos.  

O trabalho de mapeamento conduz ao entendimento das configurações do domínio. 

Trata-se de uma exposição ou “colocação na vitrine” do que lhe é, talvez, mais caro, mais 

precioso e o que lhe confere identidade: os termos e sua formação conceitual. A ciência destes 

dados direciona as ações de avaliação no domínio, proporcionando reconhecimento ao que foi 

realizado, possibilitando a identificação de falhas e direcionando as ações de correção de uma 

forma mais precisa.    

Esse tipo de estudo, com um viés de identificação temática, tem se mostrado útil para  

a própria área, identificando como foram tratados os assuntos de pesquisa, como também 

direcionando suas futuras questões. Ele também mostra-se útil para os gestores acadêmicos 

nos Programas de Pós-Graduação, permitindo ajustar suas linhas de pesquisa de modo a 

                                                 
41

 BOURDIEU, Pierre. Science de la Science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001. Paris: 

Raisons d’Agir, 2001. 
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corresponderem às carências teóricas e metodológicas da área. As agências de fomento à 

pesquisa podem se utilizar destes estudos para criar indicadores de avaliação científica mais 

condizente com as necessidades do domínio ou ainda para investir na pesquisa de questões 

mais pertinentes aos interesses deste último.  

 A pesquisa apontou um elevado índice de concentração de estudos na região Sudeste 

do país. O conhecimento desses dados por parte das agências de fomento levaria ao 

investimento na formação de Programas de Pós-Graduação nessas regiões, e dessa forma, 

promoveria melhor qualificação dos profissionais, o que poderia enriquecer a área com 

diversificados tipos de pesquisa e com o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de novas 

metodologias.   

 A pesquisa também verificou alto índice de dispersão de suas temáticas (70%). Este 

dado carece de mais investigações e suscita alguns questionamentos: qual o tipo de termos 

que são tratados uma única vez no domínio? Referem-se a métodos, a teorias, à pesquisa 

aplicada? Estes dados poderiam representar uma falta de adequação às linhas de pesquisa nos 

Programas de Pós-Graduação? Estes mesmos questionamentos também podem ser aplicados 

aos termos nucleares no domínio, pois carecem de estudos que visem descobrir as motivações 

que levam a ser os mais pesquisados.   

 Esta pesquisa analisou as temáticas apresentadas no GT2, resultado das pesquisas 

desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação no país, como uma forma de entender de que 

modo o domínio tem se estruturado conceitualmente. Ainda que se reconheça a importância 

destes dados, entende-se que carecem de mais pesquisas de modo a ampliar as considerações 

aqui apresentadas. Sendo assim, fica a proposta para pesquisas futuras, de forma a oferecer 

respostas aos seguintes questionamentos: quanto de pesquisa com escopo em Organização do 

Conhecimento é apresentado fora do GT2, ou seja, em outros GTs? Quanto destas pesquisas é 

produzido fora do âmbito da Ciência da Informação? De que modo as pesquisas no domínio 

são representadas nas Teses e Dissertações e nos artigos de periódicos e outros eventos da 

Ciência da Informação?  Porque o domínio menospreza a pesquisa referente à Representação 

Descritiva da Informação? Qual o motivo da pequena incidência de pesquisa nos aspectos 

metodológicos? A pesquisa que tem como fonte de dados o GT2 é uma pequena parcela de 

um vasto domínio. 

Seria preciso igualmente esclarecer que os dados aqui apresentados podem fornecer 

inúmeras outras interpretações. O olhar de um pesquisador experiente na área poderia revelar 
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outros aspectos do domínio e trazer um entendimento diferenciado e mais rico do que o aqui 

apresentado.  

O mapeamento temático apresentado possibilitou o alcance do objetivo geral desta 

pesquisa que foi o de propor diretrizes para o mapeamento temático de domínios do 

conhecimento a partir da análise do domínio de Organização e Representação do 

Conhecimento através das comunicações orais do GT2 do ENANCIB.  

O mapeamento temático de domínios do conhecimento evidencia os assuntos, termos e 

conceitos delimitados a um saber, utilizam-se dos enunciados comunicativos das principais 

fontes de informação para mostrar os delineamentos que este saber tem alcançado na sua área 

de atuação. Sendo a Ciência da Informação a área que estuda os processos informacionais que 

envolvem a representação e a organização da informação e do conhecimento para fins de uma 

precisa recuperação, os estudos atualizados de mapeamento temático se revestem de vital 

importância para a área. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi o de contribuir com um 

conjunto de diretrizes, como formas de procedimento organizadas em ações a serem 

cumpridas, que resultem no mapeamento das temáticas tratadas em um domínio do 

conhecimento. Com a consciência de que estas diretrizes não se constituem em uma receita 

pronta a ser utilizada em qualquer domínio, mas se configuram em orientações gerais com 

objetivo de dirigir as ações práticas necessárias à identificação dos termos e conceitos, 

sabendo que cada domínio tem suas particularidades, as quais devem ser consideradas para 

um melhor “retrato” da realidade do domínio.  

As diretrizes apresentadas em forma de ações demonstram o caminho percorrido por 

esta pesquisa, considerando o quantitativo de termos trabalhado, o tempo delimitado a uma 

pesquisa de mestrado e as ferramentas (softwares: Excel e Cmap Lite) utilizadas. Desejou-se 

explicitar estes procedimentos por não encontrar na literatura da área, reunido em um 

documento, procedimentos necessários para análise de domínios do conhecimento e, por 

reconhecer a importância destes estudos e a possibilidade de serem replicados em outros 

domínios do saber, o que virá sempre acrescentar, validar ou até mesmo refutar as diretrizes 

aqui propostas.  

Para finalizar são relatadas as dificuldades na reunião dos anais e  a falta de 

padronização dos dados. Há de se considerar que reunir os dados quantitativos dos anais do 

ENANCIB constituiu uma tarefa difícil. Além dessa dificuldade, quando observados outros 

artigos (FUJITA, 2008; OLIVEIRA, GRACIO, SEGUNDO, 2009; OLIVEIRA, GRACIO, 

2009; ÁLVARES JUNIOR, 2007; NUNES, 2009; FREIRE, 2008; MUELLER, MIRANDA, 
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SUAIDEN, 2000) que também tiveram como base empírica o ENANCIB, notam-se pequenas 

diferenças no número de trabalhos apresentados. Contagens foram feitas e refeitas no sentido 

de se apresentar os dados da forma mais fidedigna possível. Contudo, admite-se que, mesmo 

assim, ainda é possível haver pequenas diferenças. Algumas delas, podem ser atribuídas ao 

fato de alguns autores utilizarem em suas pesquisas não somente as apresentações orais, mas 

também incluírem as palestras e a apresentação de pôsteres, ou utilizarem os dados das fichas 

de inscrição do evento. Destaque deve ser dado à quarta edição do evento, em 2000, na qual 

foram apresentadas 24 palestras. Contudo, observando-se os anais do I ENANCIB, verifica-se 

que nem todos os trabalhos apresentados foram publicados. 

Notou-se a falta de padronização dos dados nas comunicações orais do GT2, sendo 

elevado o número de comunicações sem palavras-chave; outras não apresentaram afiliação 

institucional. Tampouco há um padrão para a apresentação das palavras-chave, algumas estão 

em formato de cabeçalho de assunto.  Observou-se ainda uma confusão entre a afiliação 

profissional e o local onde foi desenvolvida a pesquisa. Defende-se que seja considerada a 

afiliação de onde a pesquisa foi desenvolvida, pois a mesma constitui um  reflexo do 

Programa de Pós-Graduação no qual foi gerada e de suas linhas de pesquisa. 

Finalmente, é importante registrar a dificuldade em se construir um objeto de pesquisa. 

Sim, construir, pois ele não está pronto, não é oferecido pelo campo empírico. Este último 

simplesmente existe, tendo dados aparentes e outros submersos. A forma de olhar, perceber, 

ouvir, manusear é um construto pessoal, e isto não é fácil nem simples.  Os caminhos teórico 

e metodológico também precisam ser construídos. Há diversas vertentes, várias 

possibilidades. Qual escolher, qual melhor se adequa aos propósitos da pesquisa? O próprio 

campo empírico, alvo desta pesquisa, poderia ter sido pesquisado sob a vertente da 

Comunicação Científica ou dos Estudos Métricos. Contudo, foram escolhidos os fundamentos 

do próprio domínio, em uma meta análise, quando através de seus próprios construtos teóricos 

e metodológicos avaliar-se. 

Pesquisar as temáticas de um domínio constituiu uma tarefa difícil e extremamente 

trabalhosa, mas, ao mesmo tempo muito gratificante. É como se o campo empírico 

respondesse às interferências propostas de uma forma amigável.  Os dados  abrem-se a vários 

tipos de análise, de modo a sempre revelar algo interessante e, algumas vezes, com 

características de ineditismo. Isto aguça, no pesquisador, a curiosidade e o empenho em 

descobrir novas possibilidades de associação de variáveis ou de cruzamento de dados. A 

análise do mapeamento conceitual sempre suscita novos questionamentos e novas 
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interpretações que podem indicar a continuidade da pesquisa de outros pontos de vista. O 

profissional ou pesquisador da informação pode ter uma atuação diferenciada no mercado de 

trabalho ou campo de estudo, se atentar para a metainformação que tem à sua disposição.   
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APÊNDICE A – “TERMOS EXCLUÍDOS” 

 

 
1. Afrodescendentes 

2. áreas do conhecimento 

3. Arquivísitica contemporânea 

4. Arquivísitica integrada 

5. arquivística Pós-moderna 

6. Arquivística 

7. artes digitais 

8. autoria 

9. Base teórica e metodológica 

 10. base teórica 

11. Brasil 

12. Cañada 

13. Capacitação docente em Ciência da     

Informação 

14. Charles Peirce 

15. Ciberespaço 

16. Ciclo da informação 

17. ciclo junino 

18. Ciência, Tecnologia e Sociedade 

19. ciências aplicadas 

20. Colaboração 

21. coleções 

22. comunicação empresa-sociedade 

23. contexto 

24. convertibilidade 

25. Criação da informação 

26. descoberta científica 

27. Dialogismo 

28. Diplomática Arquivísitica 

29. Diplomática Contemporânea 

 30. Diplomática 

31. diretrizes teórico-metodológicas 

32. Documentação 

33. documentos 

34. e-Ciência 

35. eficácia probatória documental 

36. Ensino de biblioteconomia 

37. Ensino 

38. estrutura de texto 

39. Estrutura 

40. Ética informacional 

41. Etnoconhecimento 

 42. Etnometodologia 

43. Experiência didáticopedagógica 

44. fenomenologia 

45. Figuras de linguagem 

46. filosofia analítica 

47. Filosofia da linguagem 

48. Filosofia de Peirce 

49. garantia literária 

 50. Identificação de temas 

51. Imagem e informação 

52. imprecisão 

53. incerteza 

54. indefinição 

55. indeterminação 

56. Indicadores 

57. Informação documentária 

58. Informação e informatividade 

59. Informação Imagética 

60. informação imperfeita 

61. informação incompleta 

62. Informação 

63. Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo 

64. Interdisciplinaridade 

65. Internet colaborativa 

66. interpretação 

67. José Pedro Miranda 

68. leitor profissional 

69. leitura como evento social 

70. Linguagem Visual 

71. linguagem 

72. Matriz categorial para trabalhos 

acadêmicos 

73. Matriz da informação 

74. Memória institucional 

75. Memória Virtual 

76. Mensagem documentária 

77. Mercosul 

78. Metodologia Arquivística 

79. metodologia científica 

80. metodologia de Pesquisa 

81. metodologia sociocognitiva 

82. Modelagem Física 

83. Modelagem Lógica 

84. narrativa 

85. Netnografia 

86. novidade em ciência 

87. paradoxo do monte 

88. particulares 

89. patrimônio científico 

90. Patrimônio digital 

91. Patrimônio 

92. Percepção do usuário 

93. Pesquisa terminológica 

94. política 

95. Políticas Públicas 

96. Pragmática Lingüística 

97. preservação das artes digitais 

98. Produção 

99. Protótipo 

100. Qualidade da Informação 

101. Raciocínio Baseado em Casos 

102. Recepção de Textos Pragmáticos 

103. Registro 

104. Registros de Informação 

105. Remakes 

106. Representação 

107. sangue humano 
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108. Sistemas de recomendação 

109. sobreatribuições 

110. sorites 

111. Teorias da memória 

112. tipos de interpretante 

113. título 

114. unidades de informação 

115. Usuários (espectadores) de filmes 

116. Utilização da Informação 

117. valor simbólico 

118. Valores 

119. Vera Janacópulos 

120. Vila Boa dos Goyazes 

121. Visualização de informação
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APÊNDICE B 

 

MODELO DE FICHA TERMINOLÓGICA 

 

1 
 

TERMO 
 

FILIAÇÃO/ANO 
 

TÍTULO 
 

Explicação:  

  

Observações: 
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APÊNDICE C 

CORPUS DA PESQUISA 
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2003 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

1 
Pesquisa terminológica para a elaboração de 

Linguagem Documentária 

Brígida Maria Nogueira 

Cervantes; Mariângela Spotti 

Lopes Fujita; Maria Isabel 

Asperti Nardi 

UNESP 

Terminologia; Linguagem Documentária; 

Pesquisa Terminológica; Metodologia de 

Protocolo Verbal; Pensar alto. 

1 

2 

Ensino de tratamento temático da informação 

(T.T.I.) nos cursos de Biblioteconomia do 

Mercosul: uma análise de capacitação e 

produção científica docente com vistas ao 

delineamento de políticas integradas para área 

José Augusto Chaves 

Guimarães; Jane Coelho 

Danuelo; Pedro José Menezes 

 UNESP 

Tratamento temático da informação; Ensino de 

Biblioteconomia; Mercosul; Organização e 

recuperação da informação; Capacitação 

docente em Ciência da Informação; Produção 

científica em Ciência da Informação. 

4 

3 
Conceitos lingüísticos fundamentais para a 

organização e disseminação de informações 
Marilda Lopes Ginez de Lara  USP 

Lingüística estrutural, Filosofia da linguagem, 

Terminologia, Semântica Cognitiva, 

Transferência da informação, Linguagem 

documentária 

6 

4 
Taxonomia para projetos de integração de 

fontes de dados baseados em ontologias 

Mauricio B. Almeida; Marcello 

P. Bax 

PUCMG 

UFMG 
ontologia, integração, interoperabilidade 7 

5 
Política de Indexação na visão dos 

indexadores 

Milena Polsinelli Rubi; 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 
UNESP 

política de indexação; indexadores; leitura 

como evento social. 
8 

6 
Arquivo musical: a pesquisa no acervo Vera 

Janacópulos 

Vera Lúcia Doyle Dodebei; 

Isabel Arino Grau 
UniRio 

Vera Janacópulos; Arquivo musical; Memória 

institucional; catalogação de partituras 
10 

2005 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

7 

Avaliação do vocabulário controlado DECS - 

Descritores em Ciências da Saúde em 

Fonoaudiologia na perspectiva do usuário: 

estudo de observação da Recuperação da 

Informação com protocolo verbal 

Vera Regina Casari Boccato; 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 
UNESP 

Linguagem Documentária; sistema de 

informação; recuperação da informação; 

protocolo verbal; fonoaudiologia 

12 
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8 

O papel do professor na formação inicial do 

indexador em Leitura Documentária para 

Indexação: o uso do modelo de leitura e 

protocolo verbal interativo como recursos de 

aprendizagem 

Eliane Aparecida Borba; 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 
UNESP 

Leitura Documentária; Indexação; formação 

inicial do indexador; protocolo verbal 

interativo; modelo de leitura para textos 

científicos 

13 

9 
Organização de conteúdos do Serviço 

Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT 

Marisa Bräscher; Ana Karla 

Souza de Oliveira 
UnB 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas; 

organização da informação; recuperação da 

informação; indexação; padronização 

terminológica 

14 

10 

A problemática da compatibilização 

terminológica e a integração de ontologias: o 

papel das definições conceituais 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 
UFF 

integração de ontologia; base teórica; definição 

conceitual 
15 

11 

Museologia: retrospectiva sobre a formação da 

área e método de pesquisa para delimitar um 

domínio conceitual 

Suely Moraes Cerávolo UFBA 
Museologia: Museologia e Terminologia; 

Metodologia de Pesquisa 
16 

12 
A condição do patrimônio: uma questão de 

informação? 
Vera Dodebei UniRio 

Patrimônio; informação; memória social; 

domínio conceitual; valor simbólico 
17 

13 
O tema na narrativa ficcional – uma 

abordagem cognitivista 

Mariângela Spotti Lopes Fujita; 

João Batista Ernesto de Moraes;  

Igor A. D. Pedrini 

UNESP 
Indexação; narrativa; protocolo verbal; leitor 

profissional 
18 

14 
Modelo para Representação da Informação em 

manuais técnicos 
 Maria Cristiane Barbosa Galvão USP 

Organização da informação; representação da 

informação; transferência da informação e do 

conhecimento; manual técnico; comunicação 

empresa-sociedade 

19 

15 
Modelo hipertextual - MHTX: um modelo 

para organização hipertextual de documentos 

Gercina Ângela Borém Oliveira 

Lima 
UFMG 

Organização do conhecimento; hipertexto; 

análise facetada; mapa conceitual; modelagem 

conceitual 

20 

16 
Uma teoria terminológica para um conceito 

contemporâneo de informação documentária 
Marilda Lopes Ginez de Lara USP 

Ciência da Informação; Terminologia; 

Organização da Informação; Linguística 

Documentária 

21 
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17 

Da Comunicação Científica ao conhecimento 

público: artigos científicos digitais como 

bases de conhecimentos 

Carlos Henrique Marcondes UFF 

Publicações eletrônicas; metodológica 

científica; comunicação científica; 

representação do conhecimento; ontologias 

23 

18 

Organização temática da Doutrina Jurídica: 

elementos metodológicos para uma proposta 

de extensão da Classificação Decimal de 

Direito 

Marisa Luvizutti Coiado 

Martinez; José Augusto Chaves 

Guimarães 

UNESP 
Classificação Decimal; Documentação 

Jurídica; Recurso Trabalhista. 
24 

19 
Geração automática de Tesauros: abordagem 

conceitual e viabilidade tecnológica 

Manoel Palhares Moreira; Maria 

Aparecida Moura 
UFMG 

Representação da informação; tesauros, 

geração automática de tesauros; garantia 

literária; garantia de uso 

25 

20 
Formação de um vocabulário controlado a 

partir de palavras-chave 

Manoel Palhares Moreira;  Igor 

Seufferheld de Oliveira 

Pfeilsticker;  Sergio Murilo 

Stempliuc 

UFMG 
Organização da informação, palavras chave, 

vocabulário controlado, Indexação 
26 

21 

Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos – FRBR: um estudo no 

catálogo da rede Bibliodata 

Fernanda Passini Moreno UnB 
Registro bibliográfico; descrição bibliográfica; 

catalogação; FRBR; IFLA 
27 

22 

Representação informacional e as temáticas 

nacionais: desafios e tendências para a 

elaboração de linguagens de indexação 

Maria Aparecida Moura UFMG 

Informação; linguagem de indexação; 

Organização da Informação; representação 

informacional 

29 

23 

O arranjo arquivístico como escrita: uma 

reflexão sobre a narrativa em imagens a partir 

do fundo Pedro Miranda no Arquivo Público e 

Histórico de Ribeirão Preto 

Eduardo Ismael Murguía; Tânia 

Cristina Registro 
UNESP 

Imagem e informação; fotografia; arquivos 

fotográficos; arranjo fotográfico; coleções; 

Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto; 

José Pedro Miranda 

30 

24 

A eficácia probatória do documento como 

subsídio à organização da informação 

jurídico-digital: uma reflexão acerca dos 

avanços teóricos da Diplomática 

Lúcia Maria Barbosa do 

Nascimento; José Augusto 

Chaves Guimarães 

UNESP 

Representação da informação; análise 

diplomática; documento jurídico digital; 

eficácia probatória documental 

31 

25 

Web Semântica: aspectos interdisciplinares 

para a organização e recuperação de 

informações 

Rogério Aparecido Sá Ramalho;  

Silvana Aparecida Borsetti 

Gregorio Vidotti;  Mariângela 

Spotti Lopes Fujita 

UNESP 

Web Semântica; Ciência da Informação; 

Ciência da Computação; Recuperação de 

Informação; Ontologia 

32 
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26 
Uma proposta de metodologia para indexação 

automática utilizando sintagmas nominais 
Renato Rocha Souza UFMG 

Indexação automática; sistemas de recuperação 

de informações; sintagmas nominais 
33 

27 

A contribuição do método diplomático e da 

indexação sistemática de Kaiser para a análise 

documental de conteúdo de ementas jurídicas: 

uma experimentação com projetos legislativos 

Rodrigo Rabello da Silva; José 

Augusto Chaves Guimarães 
UNESP 

Editais; ementas; projetos legislativos; 

Diplomática; análise de conteúdo 
35 

28 

Organização e representação de áreas do 

conhecimento em ciência e tecnologia: 

princípios de agregação em grandes áreas 

segundo diferentes contextos de produção e 

uso de informação 

Rosali Fernandez de Souza IBICT 

Organização do Conhecimento; representação 

da informação; classificações em Ciência e 

Tecnologia; áreas do conhecimento 

36 

2006 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

29 

Estratégias de produção e organização de 

informações na WWW: conceitos para um 

método de análise de sites 

Carlos F. de B. d'Andréa; 

Beatriz Valadares Cendón 
UFBA 

Internet; documento eletrônico; organização da 

informação; arquitetura da informação, 

avaliação de sites 

38 

30 

Textos fílmicos de sci-fi: a representação do 

conhecimento em narrativas fílmico-

informacionais 

Carmen Irene C. de Oliveira; 

Rosa Inês de Novais Cordeiro 
UFF 

Informação. Remakes. Texto fílmico. 

Representação 
39 

31 

A  análise facetada na modelagem conceitual 

para organização hipertextual de documentos 

acadêmicos: sua aplicação no prototipo 

MHTX (mapa hipertextual) 

Gercina Angela Borém Oliveira 

Lima 
UFMG 

Análise facetada, Modelagem conceitual, 

Hipertexto, documentos acadêmicos 
40 

32 
Sistemas de recuperação de informação e 

memória 

Johanna W. Smit; Maria de 

Fátima Gonçalves Moreira 

Tálamo 

USPPUCCAMP 

Sistema de Recuperação de Informação, 

Linguagem documentária, Documentação, 

Memória 

41 

33 
Aspectos éticos em organização e 

representação do conhecimento (O.R.C.) 

José Augusto Chaves 

Guimarães; Fabio Assis Pinho 
UNESP 

Ética informacional. Valores. Organização e 

representação do conhecimento. 
42 

34 
Ontologias de domínio: um estudo das 

relações conceituais 

Luana Farias Sales; Maria Luiza 

de Almeida Campos;  Hagar 

Espanha Gomes 

UFF 
Relações conceituais; Terminologia, ontologia; 

organização do Conhecimento 
43 
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35 

A identificação de novas descobertas 

científicas através da análise do conhecimento 

contido em artigos científicos. 

Luciana Reis Malheiros; Carlos 

Henrique Marcondes 
UFF 

Comunicação científica, metodologia 

científica, publicações eletrônicas, 

representação do conhecimento, novidade em 

ciência 

44 

36 

Reconhecimento de títulos de artigos não 

condizentes com seu conteúdo através da 

utilização de palavras-chave 

Manoel Palhares Moreira; 

Sergio Murilo Stempliuc 
PUCMG 

Organização da informação, artigo científico, 

título, palavras-chave, recuperação de 

informação. 

45 

37 
Ambiente para manutenção semi-

automatizada de tesauros 

Manoel Palhares Moreira; Maria 

Aparecida Moura 

UFMG 

PUCMG 

Tesauro; linguagem de indexação; organização 

da informação; automação de tesauros; 

mineração de palavras 

46 

38 

Organização e representação do 

conhecimento: fundamentos teórico-

metodológicos na busca e recuperação da 

informação em ambientes virtuais 

Marcos Luiz Miranda UniRio 
Organização do Conhecimento; Recuperação 

da Informação; Web; Mecanismos de Busca. 
47 

39 

Da gênese à representação da informação: 

mapeando superestruturas textuais no setor da 

saúde 

Maria Cristiane Barbosa 

Galvão; Paulo Mazzoncini de 

Azevedo Marques; Joaquim 

Cezar Felipe 

USP 

Criação da informação, Organização da 

Informação, Representação da Informação, 

Informação em saúde. 

49 

40 
A gênese do arquivo fotográfico de leme: uma 

leitura indiciária da acumulação 

Maria de Lourdes Lima; 

Eduardo Ismael Murguia 
UNESP 

arquivo fotográfico, gênese, paradigma 

indiciário. arquivo Sebastião Leme, 

acumulação. 

50 

41 

Integração de ontologias: o domínio da 

bioinformática e a problemática da 

compatibilização terminológica. 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 
UFF 

Integração de ontologia, Elaboração de 

ontologia de domínio, Bioinformática, Base 

teórica e metodológica 

51 

42 

A abordagem cognitiva e sócio-cognitiva da 

leitura documentária na formação inicial do 

indexador: análise da perspectiva individual 

em contexto sóciocultural 

Mariângela Spotti Lopes Fujita UNESP 

Leitura documentária, indexador, contexto, 

abordagem cognitiva, abordagem sócio-

cognitiva 

52 

43 

Lingüística documentária e terminologia: 

experiência didática na interface das 

disciplinas 

Marilda Lopes Ginez de Lara;  

Maria de Fátima Gonçalves 

Moreira Tálamo 

USP 

PUCCAMP 

Terminologia; Lingüística Documentária; 

Linguagem documentária; Experiência 

didáticopedagógica; 

53 
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44 
Registro, documentação e organização das 

informações do projeto Anhumas 

Miriam Paula Manini, Roseli 

Buzanelli Torres, Vívian 

Furquim Scaleante 

UnB 
Projeto Anhumas, Documentação, Memória, 

Educação Ambiental, Políticas Públicas. 
54 

45 
Um estudo para recuperação da informação 

em projetos de engenharia 

Renata Maria Abrantes Baracho; 

Beatriz Valadares Cendón; 

Frederico Fonseca 

UFMG 

Recuperação de imagens, desenhos técnicos, 

recuperação da informação baseada no 

conteúdo visual da imagem, indexação de 

desenhos técnicos. 

55 

46 
O que vemos e como vemos: do ponto de vista 

do sujeito receptor 
Rosa Inês de Novais Cordeiro UFF 

Análise da imagem em movimento. 

Representação da informação de filmes. 

Indexação de filmes de ficção. Usuários 

(espectadores) de filmes. Unidades de 

informação com imagem em movimento. 

56 

47 
Contribuições das teorias da memória para o 

estudo do patrimônio na web1 
Vera Dodebei;  Inês Gouveia UniRio 

Memória Social; Teorias da memória; 

Patrimônio digital; Memória documentária; 

Preservação digital. 

57 

2007 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

48 

Os Museus e a representação do 

conhecimento: uma retrospectiva sobre a 

documentação em museus e o processamento 

da informação 

Suely Moraes Ceravolo; Maria 

de Fátima Tálamo 

UFBA 

PUCCAMP 
Documentação. Matriz da informação. Museus 58 

49 

Gerenciamento do conteúdo semântico no 

protótipo Mapa hipertextual-mhtx: 

perspectivas 

Gercina Ângela Borém de 

Oliveira Lima 
UFMG 

Organização do conhecimento, Hipertexto, 

Análise Facetada, Mapa Conceitual, 

Modelagem Conceitual. 

61 

50 
Digitalização do patrimônio e organização do 

conhecimento 
Vera Dodebei UniRio 

Patrimônio digital. Memória Virtual. 

Organização do conhecimento. Vila Boa dos 

Goyazes. 

62 

51 

Estudo comparativo entre interfaces 

hipertextuais de softwares para a 

representação do conhecimento 

Marcel Ferrante Silva; Gercina 

Angela Borem de Oliveira Lima 
UFMG 

Hipertexto; Diagramas Hierarquicos; Mapas 

Conceituais; Mapas Hiperbolicos; 

Representacao do Conhecimento; Navegacao. 

63 

52 

Relações conceituais para instrumentos de 

padronização terminológica: um novo modelo 

para o uso em Ontologias 

Luana Farias Sales CNEN 
Relações Conceituais. Terminologia. 

Ontologia. Organização do Conhecimento. 
64 
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53 
Taxonomia e Classificação: a categorização 

como princípio 

Maria Luiza de Almeida 

Campos; Hagar Espanha Gomes 
UFF 

Taxonomia. Teoria da Classificação. 

Categorização. 
66 

54 

Taxonomias de domínios interdisciplinares: 

uma experiência com a área de Geoquímica 

Ambiental 

Hildenise Ferreira Novo; Maria 

Luiza de Almeida Campos 
UFF 

Organização do conhecimento. Taxonomia. 

Domínios interdisciplinares. Teoria da 

Classificação Facetada. Teoria dos Níveis 

Integrativos. 

67 

55 

Avaliação de linguagem de indexação 

aplicada à Informação jornalística: estudo de 

caso 

Jóice Cleide Cardoso Ennes de 

Souza; Maria Luiza de Almeida 

Campos 

UFF 

Avaliação de linguagem documentária. 

Informação jornalística. Compatibilização de 

linguagens. 

68 

56 

Organização e representação do conhecimento 

no contexto de gestão e avaliação: domínios 

interdisciplinares em ciência e tecnologia 

Rosali Fernandez de Souza; 

Roberta Pereira da Silva 
IBICT 

Organização e Representação do 

Conhecimento. Interdisciplinaridade. 

Classificação de Áreas de Conhecimento. 

69 

57 
Indexação automática e semântica: estudo da 

análise do conteúdo de Teses e Dissertações 

Graciane Silva Bruzinga; 

Benildes Coura Moreira dos 

Santos Maculan; Gercina 

Ângela Borém de Oliveira Lima 

UFMG 

Indexação automática. Representação da 

informação. Semântica. Sintaxe. Lingüística 

computacional. 

70 

58 
A fotografia contemporânea entre o 

documento e a arte 

Maria de Lourdes Lima; 

Eduardo Ismael Murguia 
UNESP 

Documento fotográfico. Respeito ao fundo. 

Informação. Documentação. Arte. 
71 

59 
Práticas de elaboração de taxonomias: análise 

e recomendações 

Luciane Paula Vital; Ligia 

Maria Arruda Café 
UFSC 

Organização da informação. Representação do 

conhecimento. Modelo de representação. 

Portal corporativo. Taxonomia. 

72 

60 

Informação histórica: recuperação e 

divulgação da memória do poder judiciário 

brasileiro 

Miriam Paula Manini; Otacílio 

Guedes Marques 
UnB 

informação, memória, unidades de informação, 

poder judiciário, Brasil. 
74 

61 

Ontologias: indexação e recuperação de 

fotografias baseadas na técnica fotográfica e 

no conteúdo da imagem 

Miriam Paula Manini; Mamede 

Lima-Marques; Alex Sandro 

Santos Miranda 

UnB  

indexação de fotografias, dimensão expressiva, 

web semântica, ontologia, ferramenta de 

busca. 

75 

62 

Uma proposta taxonômica para o 

estabelecimento de relações em ontologias: 

contribuições da ciência da informação 

Julia Aparecida Gonçalves; 

Renato Rocha Souza 
UFMG  

ontologias, linguagens documentárias, relações 

entre conceitos, representação do 

conhecimento, web semântica. 

76 

63 
Método de modelagem domínio-ontológica do 

direito positivo brasileiro 

Roberto Figueiredo Paletta de 

Cerqueira; Marcello Peixoto 
UFMG  Ontologia. Modelagem. Direito. 78 
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Bax 

64 

Informação, informatividade e lingüística 

Documentária: Paralelos com as reflexões de 

Hjorland e Capurro  

Marilda Lopes Ginez de Lara USP 

Lingüística Documentária. Informação e 

informatividade. Informação e comunidades 

discursivas. Mensagem documentária 

79 

65 

Peirce e a Ciência da Informação: 

considerações preliminares sobre as relações 

entre a obra peirceana e a Organização da 

Informação 

Carlos Cândido de Almeida; 

José Augusto Chaves Guimarães 
UNESP 

Charles Sanders Peirce (1839-1914). Ciência 

da Informação. Semiótica. Organização da 

Informação. Interdisciplinaridade 

82 

66 

Requisitos funcionais para registros 

bibliográficos - FRBR: um estudo no catálogo 

da rede Bibliodata 

Fernanda Passini Moreno; 

Marisa Brascher 
UnB  

registro bibliográfico; descrição bibliográfica; 

FRBR; Formato MARC; IFLA 
83 

67 

A organização do etnoconhecimento: a 

representação do conhecimento 

afrodescendente em religião na CDD  

Marcos Luiz Cavalcanti de 

Miranda 
UniRio 

Etnoconhecimento. Sistemas de Organização 

do Conhecimento. Afrodescendentes. CDD. 
86 

2008 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

68 
Os tesauros e as ontologias sob um olhar 

terminológico 
Rodrigo de Sales; Lígia Café UFSC 

Tesauro. Ontologia. Linguagem documentária. 

Teoria Comunicativa da Terminologia. Método 

de Análise de Conteúdo. Representação do 

conhecimento 

88 

69 
Organização da Informação ou Organização 

do Conhecimento? 

Marisa Brascher/UnB; Lígia 

Café 

UnB 

UFSC 

Organização da informação. Organização do 

conhecimento. Representação da informação. 

Representação do conhecimento 

93 

70 Fotografia e Informação 
Maria de Lourdes Lima;  

Eduardo Ismael Murguia 

UNESP 

USP 

Ciência da Informação. Fotografia. Linguagem 

Visual. Registro. Informação Visual. 
94 

71 

Linguagem de especialidade e a elaboração da 

noção de campo científico: o caso da 

Museologia 

Suely Moraes Ceravolo; Maria 

de Fátima Gonçalves Moreira 

Tálamo 

UFBA 

PUCCAMP 

Museologia. Museu. Linguagem de 

Especialidade. 
95 

72 

Análise documental de textos literários 

infanto-juvenis: perspectivas metodológicas 

com vistas à identificação do tema 

Roberta Caroline Vesú Alves; 

João Batista Ernesto de Moraes 
UNESP 

Análise documentária de conteúdo. 

Identificação de temas. Tematicidade. Percurso 

gerativo de sentido. Literatura infanto-juvenil. 

96 
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73 

Uma comparação de metodologias para 

construção de ontologias e vocabulários 

controlados 

Daniela Lucas da Silva;  Renato 

Rocha Souza; Maurício 

Barcellos Almeida 

UFMG  

Ontologias. Vocabulários controlados. 

Construção de ontologias. Construção de 

vocabulários controlados. 

97 

74 

Análise Peirceana do Processo de Indexação: 

em busca de fundamentos para a organização 

da informação 

Carlos Cândido de Almeida; 

José Augusto Chaves Guimarães 
UNESP 

Ciência da Informação. Semiótica. 

Organização da Informação. Filosofia de 

Peirce. 

98 

75 

O uso de tesauro como base terminológica 

para a elaboração de ontologias de domínio: 

uma experiência com o domínio do Folclore e 

Cultura Popular 

Maria Luiza Machado Campos; 

Kauê Felipe Freitas; Maria 

Luiza de Almeida Campos; 

Hagar Espanha Gomes; Linair 

Maria Campos 

UFRJ 

UFF 

Ontologias. Tesauros. Representação 

terminológica. Reuso de vocabulários. 
100 

76 

A Medicina e sua representação em 

linguagens documentárias: marcos na 

evolução dos ambientes e ferramentas de 

tratamento da informação 

Sergio Ricardo Ferreira Síndico; 

Rosali Fernandez de Souza  
IBICT 

Organização do Conhecimento. Representação 

da Informação. Classificação em Medicina. 

Tabelas de Classificação. 

102 

77 
Esquema de classificação para recuperação de 

informação em projetos de engenharia 

Renata Maria Abrantes Baracho; 

Beatriz Valadares Cendón 

UFSJ 

UFMG 

Recuperação de informação. Sistemas de 

recuperação de informação. Recuperação de 

imagens. Recuperação baseada no conteúdo 

visual da imagem. Indexação. 

103 

78 

A indexação em catálogos on-line na 

percepção de usuários integrantes de grupos 

de pesquisa: uma contribuição ao 

desenvolvimento de política de indexação em 

rede de bibliotecas universitárias  

Maria Carolina Gonçalves; 

Mariângela Spotti Lopes Fujita 
UNESP 

Indexação. Percepção do usuário. Política de 

indexação. Catálogo on-line. Protocolo verbal. 
104 

79 

Linguagens empregadas em prontuários do 

paciente frente aos processos de organização e 

recuperação da informação no contexto da 

saúde 

Maria Cristiane Barbosa 

Galvão; Josiane Cristina Silva;  

Vanessa dos Santos Ferreira;  

Joeli Espírito Santo da Rocha  

USP 

UNESP 

Organização da informação. Recuperação da 

informação. Prontuário de paciente. 

Linguagem de especialidade. 

105 

2009 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

80 
A noção de estrutura e os registros de 

informação dos Sistemas documentários 

Cristina Dotta Ortega; Marilda 

Lopes Ginez de Lara 
USP  

Registros de Informação. Sistemas 

Documentários. Estrutura 
106 
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81 

Aspectos informacionais do tratamento de 

documentos Fotográficos tradicionais e 

digitais 

Miriam Paula Manini UnB 

Documentos Fotográficos. Informação 

Imagética. leitura de Imagens. Fotografia 

Digital. 

107 

82 

Aspectos semânticos da compatibilização 

terminológica entre Ontologias no campo da 

bioinformática 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 
UFF 

Compatibilização Terminológica. Ontologia de 

Domínio. Aspectos semânticos. 
108 

83 

Avaliação de sistema recuperação de 

informação jurídica: uma aplicação do modelo 

de raciocínio baseado em casos 

Symball Rufino de Oliveira; 

Marisa Bräscher Basílio 

Medeiros 

UnB 

Recuperação da Informação. Raciocínio 

Baseado em Casos. Avaliação de Sistemas de 

Recuperação da Informação. Jurisprudência 

Eleitoral. Cálculo de Similaridade. 

109 

84 

Diplomática contemporânea como 

fundamento metodológico Da identificação de 

tipologia documental em arquivos 

Ana Célia Rodrigues UFF 

Diplomática Contemporânea. Arquivologia. 

Metodologia Arquivística. Identificação 

Arquivística. 

112 

85 
Folksonomia como estratégia de indexação 

dos bibliotecários no del.icio.us. 

Geysa Flávia Câmara de Lima 

Nascimento; Dulce Amélia de 

Brito Neves 

UFPB 
Folksonomia. Indexação Social. Netnografia. 

Del.icio.us 
114 

86 
Folksonomia  e Classificação de etiquetas: 

estudo de caso Flickr 

Wagner Ferreira Caldas; Manoel 

Palhares Moreira 
UFMG 

Flickr; Folksonomia; Web 2.0; Internet 

colaborativa; Cañada. 
115 

87 

Identificação de traços de descobertas 

científicas pela Comparação do conteúdo de 

artigos em ciências biomédicas Com 

ontologias na web 

Luciana Reis Malheiros; Carlos 

Henrique Marcondes 
UFF 

Conhecimento médico, representação do 

conhecimento, ontologia, descoberta científica, 

comunicação científica. 

116 

88 

Mapeamento e representação do 

conhecimento e modelagem Ontológica: uma 

experiência na área da cultura do sorgo 

Andrés Villafuerte Oyola;  Lídia 

Alvarenga 
UFMG 

Ontologia. Construção de Ontologias. 

Aquisição de Conhecimento. Pesquisa 

Agropecuária. 

117 

89 

Memória e conhecimento: Oralidade, 

visualidade e reprodutibilidade no fluxo da 

informação 

Vera Dodebei UniRio 
Ciclo da informação. Organização do 

Conhecimento. Ciberespaço. Memória Social. 
118 

90 

O percurso gerativo de sentido aplicado à 

análise Documental de textos narrativos de 

ficção: perspectivas de utilização em 

bibliotecas universitárias 

Deise Maria Antonio; João 

Batista Ernesto de Moraes 
UNESP 

Análise Documental. Lingüística. Semântica 

Discursiva. Ciência da Informação. 
121 
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91 
Pragmática linguística e Organização da 

Informação 

Nair Yumiko Kobashi; Joliza 

Chagas Fernandes 
USP 

Organização Conhecimento. Representação da 

Informação. Informação Documentária. 

Pragmática Lingüística. Recepção de Textos 

Pragmáticos. 

122 

92 
Princípios metodológicos para construção de 

ontologias: uma abordagem interdisciplinar 

Daniela Lucas da Silva; Renato 

Rocha Souza; Maurício 

Barcellos Almeida 

UFMG 
Representação do Conhecimento. Ontologias. 

Construção de Ontologias. 
123 

93 

Processamento de Linguagem Natural: em 

busca de evidências temáticas nas publicações 

nacionais e contemporâneas 

Ana Paula Ladeira; Lídia 

Alvarenga 
UFMG 

Processamento de Linguagem Natural. Análise 

de Conteúdo. Artigo de Revisão. 
124 

2010 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

94 

Thesauros de acervos científicos em Língua 

Portuguesa: concepção e resultados 

preliminares 

Marcus Granato; Claudia Penha 

dos Santos; Zenilda Ferreira 

Brasil; Maria Lúcia de 

Niemeyer Matheus Loureiro; 

Rosali Fernandez de Souza 

IBICT 

MAST 

Acervos científicos, patrimônio científico, 

thesaurus, controle terminológico 
127 

95 

Diretrizes para definição de domínio no reuso 

de Ontologias Biomédicas: uma abordagem 

baseada na análise do compromisso 

ontológico 

Linair Maria Campos; Maria 

Luiza de Almeida Campos; 

Maria Luiza Machado Campos 

UFF 

UFRJ 

Ontologia; reuso de ontologias; diretrizes 

teórico-metodológicas; compromisso 

ontológico; definição de domínio 

128 

96 
Sobre o pensamento de Peirce e a Organização 

da Informação 
Carlos Cândido de Almeida UNESP 

Semiótica; Charles Peirce (1839-1914); 

Organização da Informação 
129 

97 

Taxonomias corporativas: um estudo sobre 

definições e etapas de construção 

fundamentado na literatura publicada 

Elisângela Cristina Aganette; 

Lídia Alvarenga; Renato Rocha 

Souza 

UFMG 

Taxonomia; Taxonomia corportativa; 

Definições de Taxonomia; Construção de 

Taxonomias 

130 

98 

Arquivística Pós-moderna, Diplomática 

arquivística e Arquivística integrada: novas 

abordagens de organização para a construção 

de uma disciplina contemporânea 

Natália Bolfarini Tognoli; José 

Augusto Chaves Guimarães 
UNESP 

Arquivísitica contemporânea; arquivísitica 

Pós-moderna; Diplomática Arquivísitica; 

Arquivísitica integrada 

131 
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99 

Classificação colaborativa de conteúdos não-

textuais na Internet: as novas formas de 

mediação e organização da informação da 

música através da Folksonomia 

Rose Marie Santini; Rosali 

Fernandez de Souza  
IBICT 

Classificação colaborativa; Internet; Música; 

Sistemas de recomendação; Folksonomia 
132 

100 
Um modelo semântico de publicações 

eletrônicas 
Carlos Henrique Marcondes UFF 

Publicações eletrônicas; Metodologia 

Científica; Representação do Conhecimento; 

Ontologias; Processamento semântico de 

conteúdos; e-Ciência 

134 

101 

Representação da Informação e do 

Conhecimento em sistemas de informações: 

contribuições de campos interdisciplinares 

Daniela Lucas da Silva; Renato 

Rocha de Souza; José Arimatéia 

de Aquino Ramos 

UFESFGV 

Ontologias; Representação da Informação; 

Representação do Conhecimento; Sistemas de 

Informações 

135 

102 A abordagem dialógica na Indexação social 

Roger Miranda Guedes; Maria 

Aparecida Moura; Eduardo José 

Wense Dias 

UFMG 
Indexação social; Folksonomias; World Wide 

Web; Dialogismo 
136 

103 
Folksonomia: análise da etiquetagem de 

imagens no Flickr 

Andre Abreu Rodrigues; 

Manoel Palhares Moreira 

UFMG 

PUCMG 

Folksonomia; Indexação; Indexação de 

imagens; Etiquetagem de imagens; 

Netnografia 

137 

104 
Metadados textuais e visuais para 

Recuperação de Informação em imagens 

Renata Abrantes Baracho; 

Beatriz Valadares Cendon; Lídia 

Alvarenga 

UFMG 
Metadados textuais; Metadados visuais; 

Recuperação da Informação 
140 

105 
Análise dos princípios metodológicos 

adotados no vocabulário controlado da FINEP 

Jóice Cleide Cardoso Ennes de 

Souza 
UFF 

Linguagem documentária; vocabulário 

controlado; sistema de recuperação da 

informação; Linguística; Terminologia 

141 

106 

A Organização e Representação do 

conhecimento e a Recuperação da Informação 

em Neurologia nos Websites especializados 

Marcos Luiz Cavalcanti de 

Miranda; Ilza Maria Mallrich; 

Claudia de Oliveira Borges; 

Claudia Cândida Conceição; 

Miguel Romeu Amorim Neto 

UniRio 

IBICT 

Organização do conhecimento; Recuperação 

da informação; Neurologia; Web 
142 

107 
Folksonomia: um estudo das Tags dos 

bibliotecários brasileiros no Del.icio.us 

Geysa Flávia Nascimento; 

Dulce Amélia Neves 
UFPB Folksonomia; Netnografia; Del.icio.us 144 
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108 

Organização da informação em repositórios 

institucionais: um parâmetro para a descrição 

da produção científica 

Lígia Patrícia Torino; Brígida 

Maria Nogueira Cervantes 

UEL 

UTFP 

Organização da informação; produção 

científica; repositórios institucionais 
145 

2011 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

109 

A precisão nas linguagens de indexação: um 

estudo com a temática da homossexualidade 

masculina 

Fabio Assis Pinho, José Augusto 

Chaves Guimarães 
UNESP 

Ética informacional. Representação do 

conhecimento. Figuras de linguagem. 
148 

110 
O blood project: uma iniciativa para 

organização da informação em biomedicina 

Mauricio Barcellos Almeida, 

Kátia Cardoso Coelho, André 

Queirzo Andrade, Luciana E. 

Santos Carneiro, Joel Augusto 

Oliveira, Fabricio Martins 

Mendonça, Renato Rocha Souza 

UFMG 

ontologias, representação da informação, 

recuperação da informação, hematologia, 

sangue humano 

149 

111 

Indicadores de qualidade da informação em 

sistemas baseados em folksonomia: uma 

abordagem semiótica 

Juliana de Assis e Maria 

Aparecida Moura 
UFMG 

Semiótica. Qualidade da Informação. 

Folksonomias. Colaboração. Redes sociais. 

Indicadores. 

150 

112 

A importância dos pressupostos ontológicos 

como base para o uso articulado de ontologias 

no contexto da Web Semântica 

Linair Maria Campos, Maria 

Luiza Almeida Campos, Maria 

Luiza Machado Campos e 

Miguel Gabriel Prazeres de 

Carvalho 

UFF 

UFRJ 

Construção de Ontologias. Pressupostos 

ontológicos. Ontologias de fundamentação. 

Web Semântica. Dados Ligados. 

151 

113 

O vocabulário controlado como instrumento 

de organização e representação da informação 

na FINEP 

Tatiana Almeida, Rosali 

Fernandes Souza 
IBICT 

Sistema de Recuperação da Informação. 

Vocabulário Controlado. Categorização. 
152 

114 
A linguística documentária e a análise de 

domínio na Organização da Informação 

Julietti de Andrade, Marilda 

Lopes Ginez de Lara 
USP 

Linguística Documentária, Análise de 

Domínio, Organização da Informação, 

Organização do Conhecimento. 

154 

115 
A Organização da Informação em sites de 

recursos humanos 

Brigida Maria Nogueira 

Cervantes, Antonio Bezerra de 

Lima Filho 

UEL 
Organização da informação. Sites de recursos 

humanos. Universidades estaduais 
155 



 
 

198 
 

116 

Relações conceituais e categorias filosóficas: 

aportes das ontologias e da terminologia para 

a representação do conhecimento 

Walter Moreira, Marilda Lopes 

Ginez de Lara 
USP 

Relações conceituais. Categorias. Ontologias. 

Terminologia. Representação do 

conhecimento. 

156 

117 

Indexação automática e visualização de 

informações: um estudo baseado em lógica 

paraconsistente 

Carlos Alberto Correa, Nair 

Yumiko Kobashi 
USP 

Indexação automática. Visualização de 

informação. Lógica paraconsistente 
157 

118 

A teoria clássica de categorização e os 

princípios categoriais de Ranganathan: uma 

análise teórica 

Alessandra Rodrigues da Silva e 

Gercina Angela Borem Oliveira 

Lima 

UFMG 
Categorização. Categorias. Teoria clássica de 

categorização. Classificação facetada 
158 

119 

A aplicação da teoria da classificação facetada 

em banco de dados, através da modelagem 

conceitual 

Márcio Bezerra da Silva, Dulce 

Amélia de Brito Neves 
UFPB 

Representação Temática da Informação. Teoria 

da Classificação Facetada de Ranganathan. 

Modelagem de Dados. Modelagem Conceitual 

159 

120 

Identificação arquivística: subsídios para a 

construção teórica da metodologia na 

perspectiva da tradição brasileira 

Ana Celia Rodrigues UFF 

Arquivística. Metodologia Arquivística. 

Identificação Arquivística. Tipologia 

Documental. Diplomática Contemporânea. 

160 

121 

Método de compatibilização de linguagens 

aplicado a imagens fotográficas: uma proposta 

de avaliação 

Joice Cleide Cardoso Ennes de 

Souza 
UFF 

Compatibilização de linguagens. Imagem 

fotográfica. Avaliação de indexação. 
161 

122 

Organização dos conteúdos de conhecimento 

para sites: representação das atividades de 

pesquisa em laboratório científico de biologia 

molecular 

Laura de Lira e Oliveira, Maria 

Luiza de Almeida Campos, 

Hagar Espanha Gomes  

UFF 

Organização do Conhecimento. Representação 

da Informação. Análise de Domínio. 

Etnometodologia. 

162 

123 

Biases na representação do conhecimento: 

uma análise da questão feminina em 

linguagens documentais brasileiras 

Suellen Oliveira Milani, José 

Augusto Chaves Guimarães 
UNESP 

Representação do conhecimento. Linguagens 

documentais. Bias. 
164 

124 

Semiose e análise de assunto em ícones 

comemorativos da Google: implicações da 

experiência colateral na representação da 

informação iconográfica em ambientes 

digitais 

Maria Aparecida Moura UFMG 
análise de assunto, informação iconográfica, 

semiótica, 
165 

125 

A leitura de imagens fotográficas: 

preliminares da análise documentária de 

fotografias 

Miriam Paula Manini UnB 
Fotografia. Leitura de imagens. Análise 

Documentária de Fotografias. 
167 



 
 

199 
 

126 

Taxonomia facetada navegacional: agregando 

valor às informações disponibilizadas em 

Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações 

Benildes Coura Moreira dos 

Santos Maculan, Gercina 

Angela Borém de Oliveira Lima 

UFMG 

Taxonomia facetada navegacional. Navegação 

facetada. Busca e recuperação da informação. 

Biblioteca de teses e dissertações. Matriz 

categorial para trabalhos acadêmicos. 

168 

127 

Tesauros conceituais e ontologias de 

fundamentação: análise comparativa entre as 

bases teórico-metodológicas utilizadas em 

seus modelos de representação de domínios 

Jackson da Silva Medeiros, 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 

UFF 

Tesauro conceitual. Ontologia de 

fundamentação. Organização do 

conhecimento. 

169 

2012 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

128 
A classificação de documentos fotográficos 

em Arquivos, Bibliotecas e Museus 

Ana Cristina de Albuquerque; 

Telma Campanha Madio 
UELUNESP 

Documento fotográfico. Classificação 

bibliográfica. Classificação Arquvística. 

Classificação Museológica. 

170 

129 

A importância dos metadados em bibliotecas 

digitais: da organização à recuperação da 

informação 

Eduardo Ribeiro Felipe; Gercina 

Ângela de Oliveira Lima 
UFMG 

Produção, Organização e Utilização da 

Informação, Metadados, Biblioteca Digital, 

Documento Eletrônico, Taxonomia, Protótipo. 

171 

130 

A organização temática da informação em 

periódicos científicos eletrônicos: atribuição 

de palavras-chave na biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

Geneviane Duarte Dias; Brígida 

Maria Nogueira Cervantes 
UEL 

Atribuição de Palavras-chave. Tratamento 

Temático da Informação. Periódicos 

Científicos Eletrônicos. Organização da 

Informação. 

172 

131 
As várias naturezas dos compromissos em 

ontologias aplicadas 

Eduardo de Mattos Pinto 

Coelho; Marcello Peixoto Bax; 

Wagner Meira Júnior  

UFMG 

compromisso ontológico, ontologias, intensão, 

extensão, universais, particulares, tropos, 

endurantes, perdurantes, fenomenologia, 

filosofia analítica, ciências aplicadas 

173 

132 

Classificação e relevância no discurso 

jornalístico: paralelos entre agências de notícia 

transnacionais e usuários de sistemas de 

informação 

Fernando Ewerton Fernandez 

Junior; Rosali Fernandez de 

Souza 

IBICT 
relevância; classificação; política; jornalismo; 

agências de notícia. 
174 

133 

De termos isolados a contextualizados: análise 

das estratégias argumentativas dos discursos 

de candidatura de Dilma e Serra 

Ludmila Salomão Venâncio; 

Maria Aparecida Moura 
UFMG 

linguagens documentárias; análise do discurso; 

discurso político; eleição presidencial 

brasileira 

175 

134 Em busca dos objetivos bibliográficos Fernanda Passini Moreno UnB 
Representação da Informação. Organização da 

informação. Teoria bibliográfica. Catálogos. 
177 



 
 

200 
 

135 

Identificação arquivística como requisito 

metodológico do Programa de Gestão de 

Documentos do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a 

construção teórica dos procedimentos e 

instrumentos. 

Ana Célia Rodrigues UFF 

Identificação arquivística. Diplomática 

contemporânea. Gestão de documentos. Plano 

de classificação. Tabela de temporalidade 

178 

136 

Identificação de tipologia documental como 

metodologia para organização de arquivos de 

arquitetura 

Claudio Muniz Viana; Ana 

Célia Rodrigues 

UFF 

UFRJ 

identificação; diplomática contemporânea; 

gênese documental; metodologia arquivística; 

arquivos de arquitetura. 

179 

137 

Interoperabilidade semântica entre 

repositórios institucionais brasileiros: o papel 

da organização do conhecimento 

Morgana Carneiro de Andrade; 

Brígida Maria Nogueira 

Cervantes 

UEL 
Interoperabilidade semântica. Organização do 

conhecimento. Repositórios institucionais. 
180 

138 
Manifestações de obras musicais: o uso do 

título uniforme 

Kátia Lúcia Pacheco; Lídia 

Alvarenga 
UFMG 

Título uniforme; Catalogação de documentos 

musicais; documentos musicais e Functional 

Requirements For Bibliographic Records 

(FRBR ). 

181 

139 
Modelo triádico de relações: um protótipo de 

modelagem conceitual para a área nuclear 

Luana Farias Sales; Luís 

Fernando Sayão 
CNEN  

Modelagem conceitual; relações conceituais; 

modelo triádico de Relações; energia nuclear 
183 

140 
O domínio cultura amazônica à luz da 

organização e representação da informação 

Anderson Luiz Cardoso 

Rodrigues, Rosali Fernandez de 

Souza 

IBICT 

Categorização de Domínios do conhecimento; 

Cultura Amazônica; Teoria da Classificação 

Facetada; Teoria dos Níveis Integrativos. 

184 

141 

Prototipagem de banco de dados: o uso da 

teoria da classificação facetada na modelagem 

de dados 

Márcio Bezerra da Silva; Dulce 

Amélia de Brito Neves 
UFPB 

Teoria da Classificação Facetada de 

Ranganathan. Modelagem de Dados. 

Modelagem Lógica. Modelagem Física. 

187 

142 Relações de significação em ontologias 
Joliza Chagas Fernandes; Nair  

Yumiko Kobashi 
UFMTUSP 

Linguagens documentárias; Ontologias; 

Radlex; Representação da Informação; 

Organização do conhecimento. 

188 

143 

Universo de ciência e tecnologia: organização 

e representação em classificações do 

conhecimento 

Rosali Fernandez de Souza IBICT 

classificação do conhecimento; áreas de 

ciência e tecnologia; organização e  

representação do conhecimento 

189 



 
 

201 
 

144 

Vaguidade e a importância de sua 

consideração para a Ciência da Informação e a 

construção de ontologias aplicadas 

Eduardo de Mattos Pinto 

Coelho; Marcello Peixoto Bax; 

Wagner Meira Júnior  

UFMG 

vaguidade, vagueza, sorites, paradoxo do 

monte, recuperação da informação, 

representação da informação, informação 

incompleta, informação imperfeita, 

ambiguidade, incerteza, indefinição, 

imprecisão, indeterminação, sobreatribuições, 

lógica fuzzy, lógica difusa, lógica 

sobreatribuitiva. 

190 

2013 Título Autores Filiação Palavras-Chave Núm. Artigo 

145 
Redes e agentes da arte digital: iniciativas para 

o tratamento da informação 

Gabriela Previdello Orth; 

Marilda Lopes Ginez de Lara 
USP 

Tratamento da informação. Artes digitais. 

Organização da informação. Organização do 

conhecimento. Documentação das artes 

digitais. Preservação das artes digitais 

191 

146 

A noção de classificação na Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia: abordagens 

teóricas  
Ana Cristina de Albuquerque; 

Telma Campanha Madio 

UELUNESP 

Classificação arquivística. Classificação 

bibliográfica. Classificação museológica. 

Classificação – Conceito. 

192 

147 

Interconexões entre a Teoria da Classificação 

Facetada (TCF) de Ranganathan e o modelo 

entidade-relacionamento (MER) de Peter 

Chen  

Regina Maria da Costa Smith 

Maia; Lídia Alvarenga  
UFMG 

Modelagem Conceitual. Teoria da 

Classificação Facetada. Modelo Entidade-

Relacionamento 

194 

148 
A relação entre a autoria, o documento e o 

usuário 

Naira Christofoletti Silveira; 

Maria de Fátima Gonçalves M. 

Tálamo  

UniRioUSP 
Representação documentária. Representação 

descritiva. Autoria. 
195 

149 

Descritores em Ciências da Saúde  (DeCS): 

um estudo de compatibilidade semântica na 

área  de tecnologias de alimentos  

Ana Cláudia Ferreira Messias; 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 

UFF 

Compatibilização de linguagens 

documentárias. Matriz de compatibilidade 

conceitual. Descritores em Ciências da Saúde. 

Definição conceitual. 

196 

150 

Análise do Portal IBGE à luz da arquitetura de 

informação e da Teoria da Classificação 

Facetada 

Solange de Oliveira Santos; 

Maria Luiza de Almeida 

Campos 

UFF 

Análise de portais. Teoria da Classificação 

Facetada. Arquitetura de informação; Sistemas 

de Organização do Conhecimento  

197 



 
 

202 
 

151 

O código de classificação de documentos de 

Arquivo para a Administração Pública Federal 

e a organização e representação da informação 

da Fundação Oswaldo Cruz 

Renata Lourenço Mendes; 

Rosali Fernandez de Souza 

IBICT 

FIOCRUZ 

Classificação de Documentos de Arquivo. 

Código CONARQ para Administração Pública 

Federal . Código FIOCRUZ de Classificação 

de Arquivo. 

198 

152 

Estudo sobre a adoção da Folksonomia em 

Sistemas de Informação: uma proposta de 

hibridismo 

Márcio Bezerra da Silva; Zeny 

Duarte Miranda 
UFBA 

Sistemas de Informação Folksonomia. 

Taxonomia. Hibridismo. Web 1.0. Web 2.0. 
199 

153 

Interfaces entre ontologias e conceitos 

seminais da Ciência da Informação: em busca 

de avanços na organização do conhecimento 

Maurício Barcellos Almeida; 

Fabricio Martins Mendonça; 

Elisângela Cristina Aganette 

UFMG 

Ontologias de domínio. Ontologias genéricas. 

Linguagens documentárias. Tesauros. 

Documentos. 

200 

154 

Conhecimento e linguagem na Organizaçã do 

Conhecimento: aspectos dialógicos a partir da 

concepção de Bakhtin  

Aline Elis Arboit; José Augusto 

Chaves Guimarães 
UNESP 

Dialogismo. Linguagem. Organização do 

Conhecimento. 
201 

155 

O Arquivo fotográfico ilustrativo dos 

trabalhos geográficos de campo do Intituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  

Vera Lucia Punzi Barcelos 

Capone; Rosa Inês de Novais 

Cordeiro 

UFF 

Fotografias – Análise e Indexação. Paisagens – 

Princípios de Análise e Indexação. IBGE – 

Arquivo Fotográfico Ilustrativo dos Trabalhos 

Geográficos de Campo. 

202 

156 

O campo Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e suas perspectivas dialógicas com a 

Ciência da Informação (CI) à luz da área de 

Organização e Representação do 

Conhecimento (ORC) 

Vera Regina Casari Boccato; 

Roberta Cristina Dal'Evedove 

Tartarotti  

UFSCar 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ciência da 

Informação. Organização e Representação do 

Conhecimento. Interdisciplinaridade. 

203 

157 
Indexação de fotografias para uso na 

publicidade: proposta para análise conceitual 

Joice Cleide Cardoso Ennes de 

Souza; Rosali Fernandez de 

Souza 

UFF 

IBICT 

Indexação de fotografia. Análise conceitual. 

Publicidade. 
204 

158 

A Organização do Conhecimento nas letras 

das músicas de Luiz Gonzaga: uma análise 

temática do ciclo junino 

Andrea Carla Melo Marinho; 

Fabio Assis Pinho; Francisco 

Arrais Nascimento  

UFPe 

Organização da Informação. Análise 

Documentária. Tratamento Temático da 

Informação. Ciclo Junino. Festas Populares. 

205 

159 

Informação musical e interpretação: 

contribuições semióticas para o campo da 

organização da informação 

Camila Monteiro de Barros; 

Lígia Maria Arruda Café; Carlos 

Cândido de Almeida  

UFSC 

UNESP 

Informação Musical. Interpretação. Tipos de 

Interpretante. Semiótica. 
206 



 
 

203 
 

160 

O modelo FRBR e a busca de semântica na 

catalogação e recuperação de informações em 

ambientes digitais  

Darlene Alves Bezerra; Carlos 

Henrique Marcondes 
UFF 

Modelo FRBR; Catalogação; Descrição 

bibliográfica; Semântica 
209 

161 
Conversão de Tesauros em Ontologias: um 

estudo exploratório 

Joice Rodrigues Teixeira; 

Renato Rocha Souza  
UFMG 

Sistemas de Organização do Conhecimento. 

Tesauros. Ontologias. Convertibilidade. 
211 

162 
Representação de documentos multimídia: dos 

metadados às anotações semânticas  

Daniela Lucas da Silva; Renato 

Rocha Souza  
UFMG 

Documentos multimídia. Padrões de 

metadados. Ontologias. Anotação semântica. 
212 

163 
Polissemia da imagem, indexação e 

recuperação da informação 

Paulo Roberto Gomes Pato; 

Miriam Paula Manini 
UnB 

Indexação. Fotografia. Semiótica. Referente 

Interno. 
213 

164 

Caracterização de teses de oito áreas de 

conhecimento: uma análise par o desempenho 

de indexação automática através de sintagmas 

nominais  

Luiz Antonio Lopes Mesquita; 

Renato Rocha Souza; Renata 

Maria Abrantes Baracho Porto  

UFMG 

Estácio de Sá 

Linguística Computacional. Processamento de 

Linguagem Natural. Indexação automática. 

Indexação automática por extração. Sintagmas 

Nominais. Estrutura de texto. 

214 

165 

Parâmetros sociocognitivos de construção de 

instrumento de representação temática da 

infromação de áreas técnico-científicas  

Greissi Gomes Oliveira; Vera 

Regina Casari Boccato  
UFSCar 

Linguagens documentárias alfabéticas. 

Sistemas de recuperação da informação. 

Metodologia sociocognitiva. Bibliotecas 

técnico-científicas. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

215 

166 

A contribuição da Organização do 

Conhecimento para a memória da 

homoafetividade 

Francisco Arrais Nascimento; 

Fabio Assis Pinho; Andrea Carla 

Melo Marinho 

UFPe 
Análise Documentária. Tratamento Temático 

da Informação. Comunidade Discursiva. 
217 

167 
Periódico Arquivo & Administração: 

reflexões a partir de uma análise métrica 

Eliana Kátia Pupim; Telma  

Campanha de Carvalho Madio 
UNESP  

Arquivologia. Análises bibliométricas. 

Produção científica em Arquivologia. 
218 
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APÊNDICE D – ANÁLISE CONCEITUAL 

 

ANÁLISE CONCEITUAL 

Palavras-chave 
Quant. de 

conceitos 
Conceitos 

S
IN

O
N

ÍM
IA

 

     

▪ Análise de assunto 

▪ Analise de conteúdo 1 
▪ Análise de assunto 

 

▪ Automação de Tesauros 

▪ Geração automática de Tesauros 1 ▪ Geração automática de Tesauros 

▪ Classificação-conceito 

▪ Classificação 
1 ▪ Classificação 

▪ Compatibilização de Linguagem 

▪ Compatibilização de Linguagens 

Documentárias 

1 
▪ Compatibilização de Linguagens 

Documentárias 

▪ FRBR 

▪ Modelo FRBR 
1 ▪ FRBR 

▪ Lógica difusa 

▪ Lógica Fuzzy 
1 ▪ Lógica difusa 

▪ Gênese 

▪ Gênese documental 
1 ▪ Gênese documental 

▪ Linguagem documentária 

▪ Linguagens documentais 

▪ Linguagem de indexação 

1 ▪ Linguagem   Documentária 

▪ Metodologia de protocolo verbal 

▪ Protocolo Verbal 
1 ▪ Protocolo Verbal 

▪ Recuperação baseada no conteúdo visual da 

imagem 

▪ Recuperação da informação baseada no conteúdo 

visual da imagem 

1 

▪ Recuperação baseada no conteúdo 

visual da imagem 

 

▪ Relações conceituais 

▪ Relações entre conceitos 
1 ▪ Relações conceituais 

▪ Representação da informação 

▪ Representação informacional 
1 ▪ Representação da informação 

▪ Teoria da Classificação Facetada 

▪ Teoria da Classificação Facetada de Ranganathan 
1 ▪ Teoria da Classificação Facetada 

▪ Tesauro 

▪ Thesaurus 
1 ▪ Tesauro 

▪ Vagueza 

▪ Vaguidade 
1 ▪ Vagueza 

▪ Web 

▪ World Wide Web 
1 ▪ Web 

▪ Leitura documentária 1 ▪ Leitura técnica 

▪ Atribuição de Palavras-chave 1 ▪ Atribuição de termos de indexação 

▪ Análise Documental 

▪ Análise Documentária 

▪ Análise Documentária de Conteúdo 

1 ▪  Análise documentária de conteúdo 
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T

E
R

M
O

S
 C

O
M

P
O

S
T

O
S

 

      

Busca e Recuperação da Informação 
 

2 
Busca da Informação 
 Recuperação da  Informação 

▪ Informação e Comunidade discursiva 2 
▪ Informação 

▪ Comunidade Discursiva 

▪ Organização e Recuperação da Informação 2 
▪ Organização da Informação 

▪ Recuperação da Informação 

▪ Organização e Representação do Conhecimento 2 
▪ Organização do Conhecimento 

▪ Representação do Conhecimento 

▪ Organização e Utilização da Informação 2 
▪ Organização da Informação 

▪ Utilização da Informação 

▪ Museologia e Terminologia 2 
▪ Terminologia 

▪ Museologia 

▪ Transferência da informação e do conhecimento 2 
▪ Transferência da informação 

▪ Transferência do conhecimento 
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APÊNDICE - E 

TERMOS NUCLEARES 

 

1. Organização da informação 

2. Ontologia 

3. Organização do Conhecimento 

4. Representação do Conhecimento 

5. Recuperação da Informação 

6. Representação da Informação 

7. Linguagem Documentária 

8. Folksonomia 

9. Indexação 

10. Terminologia    

11. Ciência da Informação  

12. Semiótica     

13. Tesauro   

14. Lingüística Documentária   

15. Modelagem conceitual    

16. Sistema de Recuperação da Informação   

17. Taxonomia   

18. Teoria da Classificação Facetada  

19. Relações Conceituais  

20. Análise Documentária de Conteúdo   

21. Construção de Ontologias    

22. Fotografia 

23. FRBR 

24. Hipertexto   

25. Identificação Arquivística 

26. Indexação Automática    

27. Protocolo Verbal   

28. Tratamento Temático da Informação   

29. Vocabulário Controlado 

30. Web Semântica    

31. Análise de Assunto  

32. Análise Facetada 

33. Categorização 

34. Compatibilização de Linguagens 

Documentárias 

35. Comunicação Científica 

36. Descrição Bibliográfica 

37. Documento fotográfico 

38. Mapa Conceitual 

39. Memória Social 

40. Memória 

41. Publicações eletrônicas 

42. Sistemas de Informação 

43. Sistemas de Organização do 

Conhecimento  

44. Web 

45. Análise de Domínio 

46. Arquitetura da Informação 

47. Arquivo fotográfico 

48. Arquivologia 

49. Catalogação 

50. Categorias 

51. Classificação Arquivística 

52. Classificação Bibliográfica 

53. Classificação Museológica 

54. Classificação 

55. Compromisso Ontológico 

56. Comunidade Discursiva 

57. Definição conceitual 

58. Documento eletrônico 

59. Gênese Documental 

60. Geração automática de tesauros 

61. IFLA 

62. Indexação de Fotografia 

63. Indexação de Imagens 

64. Indexação Social 

65. Indexador 

66. Integração de Ontologia 

67. Internet 

68. Leitura de Imagens 

69. Leitura Documentária = Leitura 

Técnica 

70. Linguagem de Especialidade 

71. Linguística computacional 

72. Modelagem de Dados 

73. Museologia 

74. Museu 

75. Ontologia de Domínio 

76. Ontologia de fundamentação 

77. Palavras Chave 

78. Política de Indexação 

79. Processamento de Linguagem Natural 

80. Recuperação baseada no conteúdo 

visual da imagem 

81. Recuperação de imagens 

82. Registro Bibliográfico 

83. Repositórios Institucionais 

84. Semântica 

85. Sintagmas Nominais 

86. Teoria dos Níveis Integrativos 

87. Transferência da informação 

88. Web 2.0 
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APÊNDICE F 

TERMOS DISPERSOS 

 

1. Abordagem cognitiva 

2. Abordagem sócio-cognitiva 

3. Acervos científicos 

4. Acumulação 

5. Agências de notícia 

6. Ambiguidade 

7. Análise Bibliométrica 

8. Análise Conceitual 

9. Análise da imagem em movimento 

10. Análise de portais 

11. Análise Diplomática 

12. Análise do Discurso 

13. Análise Documentária de Fotografias 

14. Anotação Semântica 

15. Aquisição de Conhecimento 

16. Áreas de Ciência e Tecnologia 

17. Arquivo musical 

18. Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto 

19. Arquivo Sebastião Leme 

20. Arquivos de Arquitetura 

21. Arranjo fotográfico 

22. Arte 

23. Artigo Científico 

24. Artigo de Revisão 

25. Aspectos semânticos 

26. Atribuição de Palavras-chave 

27. Avaliação de Indexação 

28. Avaliação de Linguagem 

Documentária 

29. Avaliação de Sistemas de Recuperação 

da Informação 

30. Avaliação de Sites 

31. Bias 

32. Biblioteca de Teses e Dissertações 

33. Biblioteca Digital 

34. Bibliotecas técnico-científicas 

35. Bioinformática 

36. Busca da informação 

37. Cálculo de Similaridade 

38. Catalogação de documentos musicais 

39. Catalogação de partituras 

40. Catálogo on-line 

41. Catálogos 

42. Categorização de Domínios do 

conhecimento 

43. CDD 

44. Ciência da Computação 

45. Classificação colaborativa 

46. Classificação de Áreas de 

Conhecimento 

47. Classificação de documentos de 

arquivo 

48. Classificação Decimal 

49. Classificação do conhecimento 

50. Classificação em Medicina 

51. Classificação facetada 

52. Classificações em Ciência e 

Tecnologia 

53. Código CONARQ para Administração 

Pública Federal 

54. Código FIOCRUZ de Classificação de 

Arquivo 

55. Compatibilização Terminológica 

56. Conhecimento médico 

57. Construção de Taxonomias 

58. Construção de Vocabulários 

Controlados 

59. Controle Terminológico 

60. Cultura Amazônica 

61. Dados Ligados 

62. Definição de Domínio 

63. Definições de Taxonomia 

64. Del.icio.us 

65. Descritores em Ciências da Saúde 

66. Desenhos técnicos 

67. Diagramas Hierárquicos 

68. Dimensão expressiva 

69. Direito 

70. Discurso político 

71. Documentação das Artes digitais 

72. Documentação Jurídica 

73. Documento jurídico digital 

74. Documentos acadêmicos 

75. Documentos multimídia 

76. Documentos musicais 

77. Domínio conceitual 

78. Domínios interdisciplinares 

79. Editais 

80. Educação Ambiental 

81. Elaboração de ontologia de domínio 

82. Eleição presidencial brasileira 

83. Ementas 

84. Endurantes 

85. Energia nuclear 

86. Etiquetagem de imagens 

87. Extensão 

88. Ferramenta de busca 

89. Festas populares 

90. Flickr 

91. Fonoaudiologia 

92. Formação inicial do indexador 

93. Formato MARC 

94. Fotografia Digital 

95. Fotografias-análise e indexação 

96. Garantia de uso 

97. Gestão de documentos 

98. Hematologia 
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99. Hibridismo 

100. IBGE-Arquivo Fotográfico Ilustrativo 

dos Trabalhos Geográficos de Campo 

101. Imagem fotográfica 

102. Indexação automática por extração 

103. Indexação de desenhos técnicos 

104. Indexação de filmes de ficção 

105. Informação em saúde 

106. Informação iconográfica 

107. Informação jornalística 

108. Informação musical 

109. Informação Visual 

110. Integração 

111. Intensão 

112. Interoperabilidade semântica 

113. Interoperabilidade 

114. Jornalismo 

115. Jurisprudência Eleitoral 

116. Linguagens documentárias alfabéticas 

117. Linguística estrutural 

118. Linguística 

119. Literatura infanto-juvenil 

120. Lógica difusa 

121. Lógica paraconsistente 

122. Lógica sobreatribuitiva 

123. Manual técnico 

124. Mapas Hiperbólicos 

125. Matriz de compatibilidade conceitual 

126. Mecanismos de Busca 

127. Memória documentária 

128. Metadados textuais 

129. Metadados visuais 

130. Metadados 

131. Método de Análise de Conteúdo 

132. Mineração de palavras 

133. Modelagem 

134. Modelo de leitura para textos 

científicos 

135. Modelo de representação 

136. Modelo entidade-relacionamento 

137. Modelo triádico de relações 

138. Música 

139. Navegação facetada 

140. Navegação 

141. Neurologia 

142. Ontologias genéricas 

143. Padrões de metadados 

144. Padronização terminológica 

145. Paradigma indiciário 

146. Percurso gerativo de sentido 

147. Perdurantes 

148. Periódicos Científicos Eletrônicos 

149. Pesquisa Agropecuária 

150. Plano de classificação 

151. Poder judiciário 

152. Portal corporativo 

153. Preservação digital 

154. Pressupostos ontológicos 

155. Processamento semântico de conteúdos 

156. Produção científica em Arquivologia 

157. Produção científica em ciência da 

informação 

158. Produção científica 

159. Projeto Anhumas 

160. Projetos Legislativos 

161. Prontuário de paciente 

162. Protocolo verbal interativo 

163. Publicidade 

164. Radlex 

165. Recurso Trabalhista 

166. Redes sociais 

167. Referente interno 

168. Relevância 

169. Representação descritiva 

170. Representação documentária 

171. Representação Temática da Informação 

172. Representação terminológica 

173. Respeito ao Fundo 

174. Reuso de ontologias 

175. Reuso de Vocabulários 

176. Semântica Cognitiva 

177. Semântica Discursiva 

178. Serviço Brasileiro de Respostas 

Técnicas 

179. Sintaxe 

180. Sistemas Documentários 

181. Sites de Recursos Humanos 

182. Tabela de Temporalidade 

183. Tabelas de Classificação 

184. Taxonomia Corportativa 

185. Taxonomia facetada navegacional 

186. Tematicidade 

187. Teoria bibliográfica 

188. Teoria clássica de categorização 

189. Teoria comunicativa da Terminologia 

190. Teoria da Classificação 

191. Tesauro conceitual 

192. Texto fílmico 

193. Tipologia Documental 

194. Título Uniforme 

195. Transferência do Conhecimento 

196. Tratamento da Informação 

197. Tropos 

198. Unidades de Informação com imagem 

em movimento 

199. Universais 

200. Universidades estaduais 

201. Vagueza 

202. Web 1.0 
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APÊNDICE G 

FICHA TERMINOLÓGICA 

 

A cor da Ficha Terminológica indica o instrumento utilizado para 

explicação/definição do termo 

 

 Termos explicados pelo autor da comunicação oral. 

 

 Definições retiradas de instrumentos terminológicos da área de 

Ciência da Informação.  

 

 Termos definidos por meio de consulta a teses, dissertações e artigos 

científicos. 
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1 156 

TERMO Abordagem cognitiva 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-52 

TÍTULO 

Abordagem cognitiva e sócio-cognitiva da leitura documentária na 
formação inicial do indexador: análise da perspectiva individual 
em contexto sóciocultural 

Explicação:  
 

A ciência cognitiva tem sido definida como uma intersecção da 
Lingüística, Inteligência Artificial e Psicologia (Schank e Abelson, 1977, 
citados por Ingwersen, 1992, p.37). Os enfoques principais das 
pesquisas em ciência cognitiva são a percepção, a cognição, 
conceitualização, compreensão, pensamento e função da linguagem, 
nas quais o conceito fundamental é a representação. (p. 3) 

Observações: Termo mais bem explicado na abordagem sócio-cognitiva. 

  
2 156 

TERMO Abordagem sócio-cognitiva 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-52 

TÍTULO 

Abordagem cognitiva e sócio-cognitiva da leitura documentária na 
formação inicial do indexador: análise da perspectiva individual 
em contexto sóciocultural 

Explicação:  
 

A perspectiva cognitiva em Ciência da Informação, entretanto, tem sido 
criticamente analisada por autores, entre outros, como Frohman (1990, 
1992), Hjørland (1997), Hjørland e Albrechtsen (1995) e Talja (1997) 
que adotam a abordagem sócio-cognitiva. O ponto básico das análises 
é que o processo de conhecimento individual é socialmente 
condicionado e, nesse sentido, é preciso ter o estudo do contexto 
sócio-cultural do processo de informação. Dessa forma, o foco dos 
estudos de perspectiva sócio-cognitiva muda da perspectiva 
unicamente individual para contextos sócio-culturais enfatizando uma 
abordagem epistemológica em informação, sistemas de informação e 
usuários. (p. 5) 

Observações:   

  
3 78 

TERMO Acervo científico 

FILIAÇÃO/ANO MAST-2010-127 

TÍTULO 
Thesaurus de acervos científicos em Língua Portuguesa: 
concepção e resultados preliminares 

Explicação:  
 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e o Museu de 
Ciências da Universidade de Lisboa (MCUL) verificaram que existem 
poucos materiais de referência para o assunto, tanto em português 
como em outros idiomas. A partir de 2006, e inspirados em 
experiências similares na França e na Itália, essas instituições estão 
envolvidas na produção de um thesaurus de acervos científicos em 
português.  

Observações:  

  

4 844 

TERMO Agências de notícia 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-174 

TÍTULO 

Classificação e relevância no discurso jornalístico: paralelos entre 
agências de notícia transnacionais e usuários de sistemas de 
informação 

Explicação:  
 

O presente trabalho parte da hipótese de que as agências de notícias 
transnacionais recorrem a esquemas de classificação próprios 
baseados numa tipologia comum de termos e analisa o conteúdo de 

textos distribuídos por quatro dessas agências (AFP, AP, EFE e 
Reuters) nas eleições presidenciais brasileiras de 1989 – a primeira 
após o regime militar – e 2010 – a primeira desde então sem o nome 
Luiz Inácio Lula da Silva na cédula – de forma a mapear os critérios de 
relevância aplicados na construção da representação dos candidatos 
no discurso jornalístico. 

Observações:  

  

5 724 

TERMO Ambiguidade 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-190 

TÍTULO 
Vaguidade e a importância de sua consideração para a ciência da 
informação e a construção de ontologias aplicadas 
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Explicação:  
 

No fenômeno da ambiguidade, uma palavra, ou frase possui vários 
significados distintos e podem gerar mais de uma interpretação de 
significado (Bräscher, 2002, p. 3). Por exemplo, ao se dizer de “banco” 
pode-se estar querendo dizer de banco de sangue, banco instituição 
financeira, banco mobiliário, banco de areia etc. Estudos e 
classificações mais recentes discriminam vários tipos de ambiguidade: 
Morfológica, Lexical, Sintática, Predicativa, Semântica e Pragmática 
(Santos, 2006, p. 24). (p. 2 e 3) 

Observações:   

  
6 872 

TERMO Análise da imagem em movimento 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-56 

TÍTULO O que vemos e como vemos: do ponto de vista do sujeito receptor 

Explicação:  
 

Ainda, uma abordagem que continua recorrente5 nos estudos sobre 
representação (análise e síntese/tradução) e recuperação de imagens 
e, em especial, sobre o conteúdo das imagens, refere-se às questões 
do ofness6 and aboutness7 das imagens. 
Necessitamos aqui esclarecer que estamos na instância do sujeito 
receptor; entretanto, temos o receptor-indexador e o receptor-
espectador nos âmbitos da imersão e da não-imersão. O contexto da 
pesquisa é da imagem em movimento e som, gerada pelo cinema. 
A abordagem sobre o espectador de cinema nos leva a considerar de 
imediato o princípio dos pontos de vista do espectador, e nas palavras 
de Aumont (1995, p.224) “as condições da ilusão representada”, 
aspecto ao qual logo retornaremos. [...] 
Em síntese, um filme sonoro é o resultado de um equilíbrio entre 
imagens em movimento e sons (palavras, ruídos ou música). Umas não 
deverão sobrepor-se aos outros. 
Quanto a denunciar ao espectador sua posição de receptor, pensamos 
ser este um posicionamento ideológico de cada autor (diretor). [...] 
o conceito de recepção como enunciado por Jensen e Rosengen 
(1990) e de forma exaustiva explicado por Escosteguy e Jacks (2005, 
p.41-45). 
“A análise da recepção comparte com os estudos culturais a 
concepção sobre a mensagem dos meios, considerando-a como 
formas culturais abertas a distintas decodificações, e sobre a 
audiência, definindo-a como composta por agentes de produção de 
sentido. [...] a análise da recepção pode ser definida como ´análise de 

audiência – com – análise de conteúdo`, a que dupla natureza, 
qualitativa e empírica. [...] As ferramentas básicas para a tarefa da 
análise-com-interpretação são a capacidade interpretativa do 
pesquisador e as categorias de análise que brotam da obra examinada, 
cujo significado de cada elemento e estabelecida com referência ao 
contexto da obra como um todo. [...] A área dos estudos de cinema é o 
lócus onde esta abordagem mais prosperou." 

Observações:  

  

7 32 

TERMO Análise de assunto 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-165 

TÍTULO 

Semiose e análise de assunto em ícones comemorativos da 
Google: implicações da experiência colateral na representação da 
informação iconográfica em ambientes digitais 

Explicação:  
 

No contexto de representação da informação, a análise de assunto se 
refere à etapa de apreciação do conteúdo informacional de um 
documento com propósito de representação em sistemas de 
informação. Essa etapa é precedida pela leitura técnica. (p. 633) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-124  

TÍTULO 
Processamento de linguagem natural: em busca de evidências 
temáticas nas publicações nacionais e contemporâneas 

Observações: 

Segundo Dias e Naves (2007), a análise de assunto é o processo de 
ler um documento para extrair conceitos que traduzam a essência de 
seu conteúdo. 

  
8 328 

TERMO Análise de Domínio 

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-154 

TÍTULO 
A linguística documentária e a análise de domínio na organização 
da informação 
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Explicação:  
 

A Análise de Domínio requer considerar atuação dos indivíduos nos 
grupos enfatizando a importância da comunicação nas especialidades 
(Wilson, 1993 citado por Hjørland e Albrechtsen, 1995), como também 
relacionar o tipo de área temática às necessidades de informação 
(Motes, 1962). (p. 453) 

Observações:   

  
9 759 

TERMO Análise de portais 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-197 

TÍTULO 
Análise do portal IBGE à luz da Arquitetura da Informação e da 
Teoria da Classificação Facetada 

Explicação:  

Rosenfield e Morville (2006) estabelecem Esquemas de organização 
como regras para apresentar itens específicos em um website, o que 
permite ao usuário perceber rapidamente como estão estruturadas as 
informações, possibilitando, assim, a consistência e o aumento da 
compreensão desta organização de conteúdos. Tais regras são 
entendidas como critérios para esta análise dos Esquemas, e tais 
critérios, que utilizaremos, têm as seguintes definições: 
Esquema Exato – possuem as categorias bem definidas e mutuamente 

exclivas (sem ambiguidade), e com regras claras para a inclusão de 
novos itens. 
Esquema ambíguo – aqueles que se baseiam na ambiguidade da 
linguagem e subjetividade humanas. 
Esquema híbrido – combina elementos de organização exatos e 
ambíguos. 
Em cada esquema, analisam-se duas variáveis, a saber: para o 
Esquema Exato, apresenta-se as variáveis alfabética, cronológica e 
geográfica; e para o Esquema Ambíguo, apresentam-se as variáveis 
por assunto, por tarefa, por público e por metáfora. O esquema híbrido 
conjuga variáveis tendo por base os estudos de AI.  

Observações:  

  

10 34 

TERMO Análise Diplomática 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-31 

TÍTULO 

A eficácia probatória do documento como subsídio à organização 
da informação jurídico-digital: uma reflexão acerca dos avanços 
teóricos da Diplomática 

Explicação:  

[...] observa-se que a análise diplomática, ao apresentar atribuição 
analítico-crítica da autenticidade dos documentos por meio das 
evidências do seu próprio processo de criação, torna explícitos os 
elementos constitutivos do teor documental e apresenta-se como 
critério auxiliar de análise do documento jurídico digital, posto que a 
atribuição de confiabilidade é base da existência da informação de 
qualquer documento público ou privado. (p. 1)  

Observações:   

  
11 323 

TERMO: Análise Documentária de conteúdo 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2009-121 

TÍTULO 

O percurso gerativo de sentido aplicado a análise documental de 
textos narrativos de ficção: perspectivas de utilização em 
bibliotecas universitárias 

Explicação:  
 

Segundo os autores [Moraes, Guimarães e Guarido (2007)]: Em suma, 
pode-se dizer que a área de análise documental de conteúdo, 
materializa-se por meio de um conjunto de procedimentos de natureza 
analítico-sintética, envolvendo os processos de análise do conteúdo 
temático dos documentos e sua síntese, por meio da condensação ou 
da representação em linguagens documentárias, com o objetivo de 
garantir uma recuperação rápida e precisa pelo usuário ou cliente. 
(p.648) 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-96 

TÍTULO 
Análise documental de textos literários infanto-juvenis: 
perspectivas metodológicas com vistas à identificação do tema 

Explicação:  
 

A análise documental de conteúdo proporciona, entre outros fatores, a 
identificação de temas, que podem responder a certas necessidades 
informacionais. (p. 2) 
Gardin (1981 apud GUIMARÃES, 1994) define análise documental 
como o conjunto de procedimentos realizados para expressar o 
conteúdo dos documentos, sob formas que facilitem a recuperação da 
informação. (p. 5) 
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Observações:   

  
12 872 

TERMO Análise Documentária de Fotografia 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2011-167 

TÍTULO 
A leitura de imagens fotográficas: preliminares da análise 
documentária de fotografias 

Explicação:  

Na leitura de documentos fotográficos, contudo, a importância dos 
componentes pode ser  suplantada pelo fato registrado. Assim, ainda 
que um componente vivo esteja sendo retratado em primeiro plano, 
talvez a sua ação, a sua atitude e o que ele representa no fato 
retratado ultrapassem a importância do indivíduo em si. Ou, por outro 
lado, pode-se estar aqui fazendo referência a dois níveis de leitura: 
uma leitura icônica (daquilo que a fotografia é, uma leitura denotativa) e 
uma leitura indicial (daquilo que se depreende da imagem, uma leitura 
conotativa. (p. 675) 

Observações:  

  

13 325 

TERMO Análise facetada 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-40 

TÍTULO 

A análise facetada na modelagem conceitual para organização 
hipertextual de documentos acadêmicos: sua aplicação no 
protótipo MHTX (mapa hipertextual)   

Explicação:  

Entre os princípios introduzidos por Ranganathan, o mais conhecido é 
o princípio de análise de faceta (subdivisões de assuntos em suas 
partes componentes) e a síntese (recombinação destas partes para 
classificar um documento adequadamente). (p. 32)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-61 

TÍTULO 
Gerenciamento do conteúdo semântico no protótipo mapa 
hipertextual-MHTX: perspectivas 

Explicação:  
 

O conjunto de procedimentos da Teoria da Análise Facetada (TAF), 
formulados por S. R. Ranganathan (1967), dos estudos posteriores do 
Classification Research Group-CRG (1985) e de Spiteri (1998), que 
utilizam uma metodologia analítico-sintética de organização do 
conhecimento, permitindo ao usuário ver os assuntos de um 
documento sob diferentes pontos de vista, buscando o mapeamento do 
conhecimento de uma determinada área, seja ela científica ou não. A 
TAF, como técnica de classificação e indexação, provê suporte na 
organização do conhecimento a priori, tendo como ponto de partida a 
modelagem de uma estrutura semântica. (p. 2)  

Observações:   

  
14 727 

TERMO Anotação semântica 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-212 

TÍTULO 
Representação de documentos multimídia: dos metadados às 
anotações semânticas 

Explicação:  
 

Anotação semântica formalmente identifica conceitos e relações entre 
conceitos em  documentos e é direcionada principalmente para uso de 
máquinas. Anotações semânticas  baseadas em ontologias beneficiam 
sistemas de recuperação de informação e melhoram  questões de 
interoperabilidade (UREN et al., 2005; BÜRGER et al., 2009; 
DOMINGUE, FENSEL e HENDLER, 2011). (p. 4 e 5) [...]  
Segundo Bontcheva e Cunningham (2011), o processo de vinculação 
de modelos  semânticos em conjunto com a linguagem natural é 
referido como anotação semântica. Uren  et al. (2005) ressaltam que as 
anotações semânticas são endereçadas especialmente para uso  de 
máquinas em que conceitos e relacionamentos entre conceitos são 
formalmente  explicitados nos documentos. (p. 9)  

Observações:  

  

15 88 

TERMO Áreas de Ciência e Tecnologia 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-189 

TÍTULO 
Universo de Ciência e Tecnologia: organização e representação 
em classificações do conhecimento 
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Explicação:  
 

O objetivo geral é analisar classificações do conhecimento buscando 
identificar a existência ou não de padrões de organização e 
representação do universo da ciência e tecnologia. O objetivo 
específico é identificar semelhanças e diferenças das classificações 
quanto à estrutura hierárquica e quanto a nomeações de grandes áreas 
e áreas do conhecimento. 

Observações:  

  

16  

TERMO ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

FILIAÇÃO/ANO UFBA-2006-38 

TÍTULO 
Estratégias de produção e organização de informações na www: 
conceitos para um método de análise de sites 

Explicação:  
 

Para Parente (1999, p.81), “o hipertexto digital incorpora às velhas 
ferramentas de busca da informação uma série de outras: a lista, o 
repertório, o anuário, a classificação, a bibliografia, o catálogo, o index”, 
isto é, o ambiente hipertextual retoma recursos e procedimentos 
tradicionais de organização da informação, no entanto exigindo novas 
estratégias e rotinas de organização da informação. 
A esses procedimentos atribui-se o nome de “Arquitetura da 
Informação”, definida 
por Rosenfeld e Morville apud Tristão (2002) como uma “combinação 
entre esquemas de organização, nomeação e navegação dentro de um 
sistema de informação”. Para Rosenfeld e Morville (1998, p.11), o 
arquiteto da informação é responsável pela definição “do que o site 
realmente será e como ele funcionará”. Entre suas funções, está a de 
deixar clara a missão e a visão do site, determinar que conteúdo e 
funcionalidades do site vai conter, especificar como o usuário 
encontrará as informações (ao definir a organização, navegação, 
classificação e busca) e mapear como o site pode crescer e mudar 
futuramente. (p. 5) 

Observações:   

  

17 872 

TERMO Arquivo fotográfico 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-30 

TÍTULO 

O arranjo arquivístico como escrita: uma reflexão sobre a 
narrativa em imagens a partir do fundo Pedro Miranda no Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto 

Explicação:  
 

O presente trabalho trata de refletir sobre algumas questões 
importantes para o arranjo fotográfico em arquivos. Considerando o 
arranjo arquivístico um ato de comunicação, analisa-se como esse 
arranjo se estrutura através do enunciado narrativo da vida e obra de 
José Pedro Miranda; intelectual conservador da segunda metade do 
século XX em Ribeirão Preto, cujos documentos se configuram como o 
objeto de análise do presente trabalho. 

Observações:  

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-50 

TÍTULO 
A gênese do Arquivo fotográfico de Leme: uma leitura indiciária 
da acumulação 

Explicação:  
 

Este trabalho tem a preocupação de situar o estágio de uma pesquisa 
em andamento em torno da gênese do arquivo fotográfico produzido e 
acumulado por Sebastião Leme, entre 1938 a 2000, em Marília, São 
Paulo. 

Observações:  

  

18 877 

TERMO Arquivo musical 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2003-10 

TÍTULO Arquivo musical: a pesquisa no acervo Vera Janacópulos 

Explicação:  
 

O objeto da pesquisa do projeto Memória do Centro de Câmara em 
Vera Janacópulos é o arquivo de partituras de música doado à 
Universidade do Rio de Janeiro e localizado na seção de obras 
especiais da Biblioteca Pública da UniRio.  

Observações:  

  

19 847 

TERMO Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-30 

TÍTULO 

O arranjo arquivístico como escrita: uma reflexão sobre a 
narrativa em imagens a partir do fundo Pedro Miranda no Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto 
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Explicação:  
 

Portanto, colocamos como tema de discussão, no presente trabalho, o 
arranjo como ordenamento e como um lugar de tensão entre realidade 
e desejo; entre arte da palavra e a técnica do ofício. A possibilidade de 
um entendimento do arranjo como uma construção onde os 
significados e os sentidos são colocados pela disposição física de 
objetos num espaço determinado. Para o desenvolvimento desta 
discussão pretendemos usar não somente como exemplo, mas 
também como objeto de análise, o acervo de José Pedro Miranda do 
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. O Arquivo Público e 
Histórico de Ribeirão Preto, instituição criada em 1992, junto à 
estrutura administrativa da Secretaria da Cultura da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto, tem sob custódia documentos de origem 
pública e privada, relacionados à cidade de Ribeirão Preto. 

Observações:  

  

20 847 

TERMO Arquivo Sebastião Leme 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-50 

TÍTULO 
A gênese do arquivo fotográfico de leme: uma leitura indiciária da 
acumulação 

Explicação:  
 

Este trabalho tem a preocupação de situar o estágio de uma pesquisa 
em andamento em torno da gênese do arquivo fotográfico produzido e 
acumulado por Sebastião Leme, entre 1938 a 2000, em Marília, São 
Paulo. A pesquisa encontra-se na fase de coleta de depoimentos orais 
e de fontes documentais que apontem para o tipo de abordagem 
teórica da arquivística que opõe o caráter orgânico dos fundos de 
arquivo ao aspecto artificial das coleções. 

Observações:  

  

21 88-8 

TERMO Arquivologia 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2013-218 

TÍTULO 
Periódico Arquivo & Administração: reflexões a partir de uma 
análise métrica 

Explicação:  
 

O presente trabalho objetiva aplicar análises quantitativas a um 
periódico da área de Arquivologia. A opção do periódico se deve ao 
fato de ser uma das publicações mais antigas da área: Arquivo & 

Administração, da Associação dos Arquivistas Brasileiros, lançado em 
1972 e também por apresentar grande parcela de seu conteúdo 
disponível na internet. 

Observações:  

  

22 847 

TERMO Arquivo de Arquitetura 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-179 

TÍTULO 
Identificação de tipologia documental como metodologia para 
organização de arquivos de arquitetura 

Explicação:  
 

Aplica a identificação de tipologia documental, através de um estudo de 
caso, como método de organização em massa documental acumulada, 
referente a projetos de arquitetura, integrantes de fundos arquivísticos, 
oriundos do projeto para a construção da Universidade do Amazonas 
(atual Universidade Federal do Amazonas), no período de 1970 a 1983, 
custodiados pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Observações:  

  
23 872 

TERMO: Arranjo fotográfico 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-30 

TÍTULO 

O arranjo arquivístico como escrita: uma reflexão sobre a 
narrativa em imagens a partir do fundo Pedro Miranda no Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto 

Explicação:  
 

[...] o arranjo de um arquivo ou de uma biblioteca nada mais é do que a 
maneira pela qual os objetos dos seus fundos e coleções são 
colocados num ambiente físico, específico, ou nos ambientes e 
espaços adaptados para a guarda desses objetos. De qualquer forma, 
visando sempre uma relação harmoniosa entre continente/conteúdo. 
(p. 2) 
[...] Um segundo aspecto relacionado ao arranjo de um acervo 
arquivístico ou bibliográfico, tem a ver com a questão do seu anseio de 
organização. O que significa que todo acúmulo documental ou 
bibliográfico não é uma ação aleatória; pelo contrário, toda emissão, 
circulação ou acúmulo de documentos pressupõe, pelo menos, uma 
forma de ordenamento. (p. 2) 
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Observações:   

  

24 88-9 

TERMO: Arte 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2007-71 

TÍTULO A fotografia contemporânea entre o documento e a arte 

Explicação:  
 

O que implicaria em considerar a proposição de Brito (2002, p. 35) 
segundo a qual a Arte se apresenta “enquanto linguagem e enquanto 
produtora de esquemas formais relacionados ao processo de leitura e 
percepção da realidade”. Ainda, de acordo com Brito, a Arte se define 
pelo fato de se apresentar como “[...] resultado de investimentos sociais 
concentrados sobre uma certa atividade, e que não pode ser definida 
por operações técnicas, mas que pode ser individualizada, sem 
confundir-se com as ciências físicas, ou, digamos, com a culinária” . 

Observações:  

  

25 832 

TERMO Artigo científico 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2006-45 

TÍTULO 
Reconhecimento de títulos de artigos não condizentes com seu 
conteúdo através da utilização de palavras-chave 

Explicação:  
 

O trabalho apresenta uma solução para o caso através das palavras-
chaves indicadas pelos autores em artigos de revistas científicas 
digitais, a partir da hipótese de que artigos com pelo menos uma de 
suas palavras-chave em seu título possuem conteúdo condizente ao 
mesmo. 

Observações:  

  

26 841 

TERMO: Artigo de revisão 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-124 

TÍTULO Processamento de linguagem natural: em busca de evidências 
temáticas nas publicações nacionais e contemporâneas 

Explicação:  
 

Desde a primeira edição do ARIST, em 1966, foram publicados 11 

(onze) artigos de revisão dedicados ao processamento de linguagem 
natural, sendo que somente os três mais recentes trazem no título a 
expressão “natural language processing” (os capítulos anteriores eram 
intitulados “automated language processing”). Os primeiros capítulos 
de revisão de cada década foram analisados com o intuito de extrair 
conceitos que traduzissem a essência de seus conteúdos, e que 
consequentemente refletissem a realidade apresentada pelos seus 
autores. 

Observações:  

  

27 39 

TERMO Avaliação de indexação 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-161 

TÍTULO 
Método de compatibilização de linguagens aplicado a imagens 
fotográficas: uma proposta de avaliação 

Explicação:  
 

Lopes (1985, p. 243) destaca que os estudos de avaliação estão 
associados ao desempenho do serviço de indexação, à qualidade do 
produto oferecido pelo sistema e se ele atende às solicitações dos 
usuários. A autora propõe critérios para avaliar eficácia, custo/benefício 
de sistemas de indexação e resumo. (p.578) 

Observações:  

  

28 291 

TERMO Avaliação de linguagem documentária 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-68 

TÍTULO 
Avaliação de Linguagem de Indexação aplicada a informação 
jornalística: estudo de caso 

Explicação:  
 

Segundo o autor, um tesauro pode ser avaliado a partir da análise 
superficial de alguns aspectos como a existência de uma introdução 

especificando a área contemplada e as principais características do 
instrumento: relações entre os termos, se apresenta estrutura 
alfabética e hierárquica, se há controle de sinonímia e notas de 
escopo. 
Além de avaliar a consistência e especificidade do vocabulário, outro 
ponto a ser observado é se o tesauro obedece a algum padrão 
internacional. (p. 3)  
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Com base na norma americana ANSI/NISO – Guidelines for the 
construction, format and management of monolingual thesauri, Owens 
e Cochrane (2004) definem como avaliação de tesauro o processo para 
determinar se um dado instrumento atinge seus principais objetivos, a 
saber: tradução (fornecer meios de traduzir a linguagem natural dos 

autores, indexadores e usuários num vocabulário controlado usado 
para indexação e recuperação), consistência (promover consistência 
na atribuição de termos de indexação), indicação de relacionamentos 

(indicar os relacionamentos semânticos entre os termos) e 
recuperação (servir como meio de busca na recuperação de 

documentos). As autoras propõem os seguintes métodos de avaliação 
de tesauro: comparativo (com outros modelos de tesauros nacionais ou 
internacionais), formativo (testar o tesauro analisando sua performance 
na indexação e 
recuperação), de observação (acompanhamento do desempenho do 
tesauro) e estrutural (observação dos termos genéricos, específicos e 
associados). (p. 4 e 5) 

Observações: As explicações do autor tratam de linguagem de indexação. 

  

29 759 

TERMO Avaliação de Sistemas de Recuperação da Informação  

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-109 

TÍTULO 

Avaliação de Sistemas de Recuperação de Recuperação de 
Informação  Jurídica: uma aplicação do modelo de raciocínio 
baseado em casos 

Explicação:  

De acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), o tipo de avaliação 
a ser considerado depende dos objetivos do sistema de recuperação. 
Os autores afirmam que o primeiro tipo de avaliação a ser considerada 
é a análise funcional, onde as funcionalidades específicas do sistema 
são testadas uma a uma. Após essa fase, realiza-se, então, a análise 
de desempenho do sistema onde as medidas mais comuns, como 
tempo e espaço, são avaliadas. (p. 419) 

Observações:  

  

30 759 

TERMO Avaliação de sites 

FILIAÇÃO/ANO UFBA-2006-38 

TÍTULO 
Estratégias de produção e organização de informações na WWW: 
conceitos para um método de análise de sites 

Explicação:  
 

Trabalhos de referência como os de Tillman (2003), Alexandre & Tate 
(1996) e Smith (1997) em comum têm o desenvolvimento de listas de 
critérios de avaliação dos recursos oferecidos por um web site. Trata-
se de grandes check lists a serem aplicados pelo avaliador de um site, 

visando identificar e julgar o maior número possível de elementos 
disponíveis na página. (p. 2) 

Observações:  

  

31 
 

TERMO BIAS 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2011-164 

TÍTULO 
Biases na representação do conhecimento: uma análise da 
questão feminina em linguagens documentárias brasileiras 

Explicação:  
 

Cumpre destacar a opção por manter o termo original bias(es) em 
inglês - correspondente a sesgo(s), em espanhol - por abranger, em 
língua portuguesa, os termos: viés, tendência, inclinação, desvio 
(entendido aqui na sua dimensão metafórica de information detour, ou 
seja, a busca por um caminho alternativo), pelos seguintes motivos: a) 
a origem e consolidação dessa discussão teórica ocorreu na literatura 
de língua inglesa, seguindo-se uma discussão na literatura em língua 
espanhola do termo sesgo; b) a inexistência dessa  discussão no 
âmbito da literatura em língua portuguesa na área de OC; c) a 
percepção, após análise mais aprofundada da questão, que o termo 
inglês bias é polissêmico e traduzi-lo apenas por desvio, por exemplo, 
configurar-se-ia inadequado por ser restritivo, pois bias abrange não 
apenas desvio, entendido como uma rota alternativa tomada face à rota 
original, mas também viés, tendência ou inclinação, conforme 
mencionado acima. (p. 617, nota de rodapé) 

Observações:   

  
32 879 

TERMO Biblioteca de Teses e Dissertações  

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-168 

TÍTULO Taxonomia facetada navegacional: agregando valor às 
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informações disponibilizadas em Bibliotecas Digitais de Teses e 
Dissertações 

Explicação:  

O ambiente de pesquisa foi uma biblioteca digital de teses e 
dissertações (BDTD) de uma unidade informacional específica, tendo 
como insumo as teses e dissertações oriundas da linha de pesquisa 
Organização e Uso da Informação (OUI).  

Observações:  

  

33 846 

TERMO Biblioteca digital 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-171 

TÍTULO 
A importância dos metadados em bibliotecas digitais: 
da organização à recuperação da informação 

Explicação:  

Este trabalho realiza uma investigação sobre a capacidade dos 
metadados em contribuir com o ambiente da Biblioteca Digital (1) 
possibilitando a definição de descritores para identificação de um 
documento; (2) estabelecendo um padrão para gravação e 
recuperação das informações relativas a um item específico; (3) 
permitindo sua recuperação através de mecanismos padronizados no 
acesso ao documento. 

Observações:  

  

34 485 

TERMO Bibliotecas técnico-científicas 

FILIAÇÃO/ANO UFSCar-2013-215 

TÍTULO 
Parâmetros sociocognitivos de construção de instrumentos de 
representação temática da informação de áreas técnico-científicas 

Explicação:  

Nesta pesquisa, as Unidades de Informação Técnico-Científicas 
(UITCs) correspondem às bibliotecas do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), autarquia de ensino 
pertencente ao governo federal do Brasil, que organizado em estrutura 
multicampi oferece cursos  de nível técnico (equivalente ao ensino 
médio), tecnológico, licenciatura e bacharelado (equivalentes ao ensino 
superior). 

Observações:  

  

35 64 

TERMO Bioinformática 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-51 

TÍTULO 
Integração de Ontologias: o domínio da Bioinformática e a 
problemática da compatibilização terminológica 

Explicação:  
 

Este artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa em desenvolvimento 
desta autora, apoiada pelo CNPq (período 2005/2008), onde propõe 
investigar mecanismos de uso, desenvolvimento e integração de 
ontologias no domínio da Bioinformática, especificamente no campo 
que envolve as pesquisas em Genoma e Transcriptoma, visando apoiar 
os estudos nesta área que estão sendo desenvolvidos por instituições 
como a FIOCRUZ, trazendo aspectos teóricos e metodológicos da 
Ciência da Informação no seu domínio de competência relacionado à 
elaboração de linguagens documentárias e à organização do 
conhecimento. 

Observações:  

  

36 329 

TERMO Cálculo de Similaridade 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-109 

TÍTULO 

Avaliação de Sistemas de Recuperação de Recuperação de 
Informação  Jurídica: uma aplicação do modelo de raciocínio 
baseado em casos 

Explicação:  

Para estabelecer semelhanças entre casos atuais e passados o 
modelo estudado propõe o uso de cálculo de similaridade que é 
realizado com base na comparação de índices temáticos obtidos a 
partir do processo de indexação realizado por especialistas utilizando-
se como apoio um tesauro jurídico. (informação do resumo) 

Observações:  

  

37 942 

TERMO Catalogação de Documentos musicais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-181 

TÍTULO Manifestações de obras musicais: o uso do título uniforme 
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Explicação:  

Documento musical - A tipologia para documentos musicais 

apresentada por Torres Mulas (2000), baseando-se em critérios de 
racionalidade e especificidade, e presente também no arranjo do 
Código de Catalogação Anglo Americano, Revisão de 2002 (CCAA2) é 
dividida em duas categorias: a) música notada (pautada) 
compreendendo manuscritos,  
s impressas; partes; reduções; exercícios e métodos; grade; partitura 
vocal; reduções para piano e partitura abreviada; b) música gravada 
que engloba gravações musicais de execução mecânicas (rolos, fitas, 
discos em vinil, cilindros dentados, cilindros gramofônicos); gravações 
analógicas de execução eletromagnética (fios e fitas magnetofônicas 
ou magnetoscópias, trilhas sonoras ópticas) e gravação musical digital 
(discos óticos, magnéticos e magneto-opticos, softwares, firmwar). 

Observações:  

  

38 752.2 

TERMO Catálogo on-line 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-104 

TÍTULO 

A indexação em catálogos on-line na percepção de usuários 
integrantes de grupos de pesquisa: uma contribuição ao 
desenvolvimento de política de indexação em rede de bibliotecas 
universitárias 

Explicação:  
[...] um produto que possibilita a recuperação, a localização e o 
intercâmbio de diversos recursos informacionais. (p. 2)  

Observações:  

  

39 125 

TERMO Categorias 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-158 

TÍTULO 
A teoria clássica de categorização e os princípios categoriais de 
Ranganathan: uma análise teórica  

Explicação:  

Para  Aristóteles,  “as  categorias  exprimem  diferentes  sentidos  do  
ser". (ARISTÓTELES, 2001, p. 83)        As categorias consistem em: 
Classes gerais em que, segundo ele [Aristóteles], [pode-se] situar, 
ordenadamente, as idéias  que temos das coisas e que constituem os 
dez gêneros supremos, as dez essências mais  gerais [...] as 
categorias são fatos que constatamos nas coisas, quando as 
examinamos. São as  principais entidades envolvidas na estrutura da 
realidade, modos de ser a serem reconhecidos, formas de existência, 
que compõem a existência de todas as coisas.  (PIEDADE, 1977, p. 
10-11, grifos no original). p. 524 

Observações:   

  
40 125 

TERMO: Categorização 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-66  

TÍTULO Taxonomia e classificação: a categorização como princípio 

Explicação:  
 

A Categorização  é um processo que requer pensar o domínio  de 
forma dedutiva, ou seja,  determinar  as classes  de maior abrangência  
dentro  da  temática  escolhida. Na verdade, aplicar  a  categorização  é  
analisar  o  domínio  a  partir  de  recortes  conceituais  que  permitem 
determinar a identidade dos conceitos (categorias) que fazem parte 
deste domínio. (p. 5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2011-152 

TÍTULO 
O vocabulário controlado como instrumento de organização e 
representação da informação na FINEP 

Explicação:  
 

Para Campos e  Gomes (2008): A Categorização é um processo que 
requer pensar o domínio de forma dedutiva, ou seja, determinar as 
classes de maior abrangência dentro da temática escolhida. Na 
verdade, aplicar a categorização é analisar o domínio a partir de 
recortes conceituais que permitem determinar a identidade dos 
conceitos (categorias) que fazem parte deste domínio.      

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-158 

TÍTULO 
A teoria clássica de categorização e os princípios categoriais de 
Ranganathan: uma análise teórica 
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Explicação:  
 

A categorização – o processo cognitivo de compreensão das 
características dos  objetos por critérios de similitude ou 
dessemelhança – constitui-se na biblioteconomia e ciência da  
informação (BCI) como uma ação intrínseca à organização dos 
registros do conhecimento. p. 523 

Observações:   

  
41 125 

TERMO Categorização de domínios de conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-184 

TÍTULO 
O domínio Cultura Amazônica à luz da Organização e 
Representação da informação 

Explicação:  

A categorização do domínio “cultura amazônica” é discutida em base 
da Teoria da Classificação Facetada de Ranganathan para a definição 
das categorias fundamentais na formação do nível mais genérico da 
estrutura classificatória. 

Observações:   

  
42 43 

TERMO: CDD 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2007-86 

TÍTULO 
A organização do etnoconhecimento: a representação do 
conhecimento afrodescendente em Religião na CDD 

Explicação:  
 

A  Classificação  Decimal  de  Dewey  –  CDD,  atualmente  na  sua  
vigésima  segunda edição, foi criada por Mevil Dewey – com base em 
Harris, que por sua vez se baseou numa  forma  invertida  de  Bacon  –  
em  1873  e  trazida  a  público  pela  primeira  vez  em  1876.  Esse  
sistema biblioteconômico de classificação é o mais utilizado em todo o 
mundo.  

Observações:   

  

43 111 

TERMO: Ciência da Informação 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2007-82 

TÍTULO 

Peirce e a Ciência da Informação: considerações preliminares 
sobre as relações entre a obra peirceana e a organização da 
informação 

Explicação:  
 

As relações interdisciplinares da Ciência da Informação com a obra de 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) são ainda pouco exploradas. As 
contribuições da teoria dos signos na Ciência da Informação, 
especificamente nos processos, instrumentos e produtos da 
organização da informação, recorrem às explicações da Semiologia e 
Lingüística estruturalistas. A pesquisa é um estudo teórico que visa 
explicar as condições de inter-relacionamento entre Ciência da 
Informação e obra de Peirce, com a hipótese que esta aproximação 
deva ocorrer com mais intensidade na área de organização da 
informação. 

Observações:  

  

44 187 

TERMO: Ciência da Computação 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-32 

TÍTULO 
Web semântica: aspectos interdisciplinares para a organização e 
recuperação de informações 

Explicação:  
 

Considerando-se a organização da informação como elemento 
fundamental para a garantia de qualidade na recuperação, destaca-se 
a necessidade de estudos teóricos e metodológicos interdisciplinares 
que possibilitem a elaboração de novas tecnologias e métodos mais 
adequados para o tratamento e organização da informação no meio 
digital. Nesse contexto, a Web Semântica vem destacando-se como 
uma nova perspectiva no desenvolvimento de tecnologias que 
possibilitem aumentar a recuperação de informações relevantes no 
ambiente Web. 

Observações:  

  
45 484 

TERMO: Classificação arquivística 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-170 

TÍTULO 
A classificação de documentos fotográficos em Arquivos, 
Bibliotecas e Museus 
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Explicação:  
 

Para Lopes (1996, p.89) a classificação arquivística é entendida como: 
a ordenação intelectual e física de acervos baseada numa proposta de 
hierarquização das informações referentes aos mesmos. Esta 
hierarquia se consubstancia em planos ou quadros de classificação e 
em normas gerais de procedimento derivadas do conhecimento da 
fonte produtora, das informações acumuladas e dos aspectos materiais 
e intelectuais do acervo. (p. 10) 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2013-192 

TÍTULO 
A noção de classificação na Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia: abordagens teóricas 

Explicação:  
 

Por fim, é possível compreender que a classificação é fundamental 
para o desenvolvimento da teoria e das práticas arquivísticas. 
Concorda-se com Sousa (2003, p. 241) quando este afirma que a 
classificação: “É a função intervenção que dá sentido e que preserva o 
caráter orgânico do conjunto, espinha dorsal de todo o conhecimento 
arquivístico e o que delimita e distingue o objeto (informação) da 
Arquivística das outras áreas da Ciência da Informação.” 
Assim, a classificação não se resume a atribuir números, códigos e 
subdivisões a atividades e documentos, e sim é um processo de 
organização intelectual em que as características, as informações e o 
contexto de cada documento tratado refletem, com maior ou menor 
grau de complexidade, as funções e atividades desenvolvidas por uma 
instituição, a vida de uma pessoa ou os fatos de uma cidade ou país. A 
principal função de um documento de arquivo é a informação a respeito 
de determinado fato. (p. 9-10) 

Observações:   

  
46 47 

TERMO: Classificação bibliográfica 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-170 

TÍTULO 
A classificação de documentos fotográficos em Arquivos, 
Bibliotecas e Museus 

Explicação:  

Desta forma, a classificação bibliográfica pode ser definida como: [...] la 
agrupación u orden de libros y outro tipo de documentos según su 
contenido, formando grupos dentro de los campos de conocimiento 
humanos en que estos campos resultan ser compartimentos 
conceptuales. (SAN SEGUNDO MANUEL, 1996, p.69). O ordenamento 
de documentos de acordo com o assunto de que tratam e 
suaseparação ou junção que leva em consideração as semelhanças e 
diferenças é a base das classificações bibliográficas, pois, “Na 
verdade, quando nos referimos á classificação bibliográfica, 
subentendemos uma classificação que tem por base os assuntos 
tratados nos documentos.” (PIEDADE, 1983, p.65). (p. 11)Em relação 
ao conceito de classificação bibliográfica, San Segundo Manuel(1996, 
p. 70) escreve que estas: [...] se basan prioritariamente en las 
clasificaciones del conocimiento, pero añaden a éstas distintas 
características que las conforman como tales. En las clasificaciones 
documentales las consideraciones de orden práctico priman sobre los 
fundamentos filosóficos, aunque éstos sean la base de su estructura, 
además estas clasificaciones son aplicadas indistintamente a 
bibliografías y bibliotecas. Así la practicidade de las clasificaciones 
documentales conlleva características o critérios que determinan la 
adecuación y utilidad del sistema. A autora explica que as 
classificações bibliográficas têm o objetivo de ordenar os grupos 
temáticos de uma determinada unidade documental e elaborar 
catálogos e bibliografias sistemáticas que sejam úteis à recuperação 
das informações, sendo que toda a documentação seria regida por 
uma ordem que se interrelaciona (SAN SEGUNDO MANUEL, 1996). 
(p.12) 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2013-192 

TÍTULO 
A noção de classificação na Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia: abordagens teóricas 

Explicação: A mesma citada acima.  

Observações:   

  
47 835 

TERMO Classificação colaborativa 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2010-132 
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TÍTULO 

Classificação colaborativa de conteúdos não-textuais na internet: 
as novas formas de mediação e organização da informação da 
música através da folksonomia 

Explicação:  
 

A classificação colaborativa (CC) - também conhecida como 
classificação social - é  um processo no qual uma comunidade de 
usuários categoriza bens culturais de uma  coleção para o uso dos 
próprios membros (MATHES, 2004). Quando há usuários e  categorias 
suficientes, cada item disponível é classificado por múltiplas pessoas 
em um  determinado período. O resultado potencial da classificação 
colaborativa é que cada  recurso em uma dada coleção possa ser 
representado por um conjunto de etiquetas  compartilhadas, porém 
geradas por diferentes pessoas. (p. 5). 

Observações:   

  

48 167 

TERMO Classificação de áreas do conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-69 

TÍTULO 

Organização e representação do conhecimento no contexto de 
gestão e avaliação: domínios interdisciplinares em Ciência e 
Tecnologia 

Explicação: 

As atividades de representação e gestão da informação visando à 
recuperação da informação em diferentes contextos de produção e uso 
geraram teorias, métodos e técnicas para a construção de esquemas e 
tabelas de classificação, entre outras linguagens de representação de 
informação, para atender a objetivos específicos de diferentes 
comunidades de usuários. (p. 2) 

Observações:  

  
49 484 

TERMO: Classificação de documentos de arquivo 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-FIOCRUZ-2013-198 

TÍTULO 

O Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a 
Administração Pública Federal e a organização e representação da 
informação da Fundação Oswaldo Cruz 

Explicação:  
 

[...] o princípio funcional na criação de um esquema de classificação 
para documentos de arquivo agrupa e divide os documentos 
sucessivamente em classes e subclasses. As classes principais podem 
ser definidas tomando-se por base a missão e macro funções do órgão; 
as classes secundárias referem-se às atividades e as subdivisões mais 
específicas que podem ser criadas em função de atos relativos a 
pessoas, entidades, lugares ou assuntos. 
O Dicionário de Terminologia Arquivística (1988) identifica dois 
princípios de classificação para documentos de arquivo: o da 
proveniência que é o princípio fundamental “segundo o qual os 
arquivos de uma mesma proveniência não devem ser misturados com 
os de diferente proveniência”; e o da ordem original definido como 
“princípio da teoria arquivística segundo o qual os arquivos de uma 
mesma proveniência devem conservar a organização estabelecida pelo 
organismo de origem”. O principio da proveniência é utilizado na 
divisão dos documentos em classes e subclasses, aponta as relações 
hierárquicas e de gênero-espécie. O principio da ordem original indica 
a necessidade de manter a ordem de produção inicial de todos os 
documentos e manter evidente a finalidade de produção do documento, 
ou seja, identificar o contexto de produção. (p. 5)  

Observações:   

  

50 167 

TERMO Classificação do conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO  IBICT-UFRJ-2012-189 

TÍTULO 

Universo de Ciência e Tecnologia: organização e representação 
em 
classificações do conhecimento 

Explicação:  

Observações: 

Classificação do conhecimento é apresentado pela autora sob o 
aspecto "[...] das práticas e questões epistemológicas que envolvem a 
construção de classificações do universo do conhecimento em ciência 
e tecnologia."   

  

  

51 88-51/4 
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TERMO Classificação em Medicina 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-102 

TÍTULO 

A Medicina e sua representação em linguagens documentárias: 
marcos na evolução dos ambientes e ferramentas de tratamento 
da informação 

Explicação:  
 

Boston Medical Library Classification (1955), classificação 
especializada na área médica, foi desenvolvida por James R. Chadwick 
e Elizabeth J. Collins, e ampliada por James R. Ballard em 1879, de 
acordo com os modernos avanços da Medicina na época (KENNEDY, 
1953). Por quase um século a Boston Medical Classification 
predominou nas bibliotecas médicas, e não teve concorrentes, até 
Eileen Cunningham desenvolver a sua classificação na Vanderbilt 
Medical Library, em 1929. [...] 
Segundo Ballard (apud KENNEDY, 1953) para lidar com uma área 
como a Medicina e suas ramificações em muitos outros campos, é 
necessário um amplo esquema de classificação, com vistas a 
coordenação de várias especialidades em um esquema, para agrupar 
em uma divisão os assuntos relacionados. (p. 12) 
O esquema de classificação bibliográfica, especializado na área 
médica, Cunningham Classification for Medical Literature (1967), 
também conhecido por Vanderbilt Classification foi elaborado em 1929 
por Eileen R. Cunningham, bibliotecária da Vanderbilt University 
Medical 
School Library, baseado em conceitos usados no ensino de Medicina 
em conformidade com o currículo médico convencional (BROWN, 
1953). 
A National Library of Medicine Classification (2002) foi precedida por 
uma classificação específica para o arranjo de livros na antiga Surgeon 
General´s Library denominada Classification and Arrangement in the 
Library of The Surgeon-General´s Office (1917). Foi elaborada em 1887 
por John Shaw Billings e Robert Fletcher com base na nosologia e 
classificação do Royal College of Physicians of London (MCCULLOCH, 
1917). (p. 13)  
 

Observações:   

  

52 225 

TERMO Classificação facetada 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-158 

TÍTULO 
A teoria clássica de categorização e os princípios categoriais de 
Ranganathan: uma análise teórica  

Explicação:  
 

No ano de 1933, Ranganathan apresentou a Colon Clasisfication, 
também intitulada de classificação facetada. Esta classificação propõe, 
mediante o método hipotético-dedutivo, que entre dois pontos há um 
número infinito de assuntos e que esses devam ser combinados pelo 
bibliotecário quando preciso. Para Dahlberg (1978), a classificação 
facetada pode ser visualizada como um sistema de conceitos, já que as 
facetas e seus elementos se refletem nas categorias. (p. 532)  

Observações:   

  
53 878 

TERMO Classificação museológica 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2012-170 

TÍTULO 
A classificação de documentos fotográficos em Arquivos, 
Bibliotecas e Museus 

Explicação:  

A classificação museológica tem o objetivo de estabelecer categorias 
em relação ás coleções e inserir os objetos cada um em sua categoria 
correspondente. A classificação vai determinar a identificação de forma 
correta dos objetos assim como possibilitar uma análise dos níveis de 
informação que este possui. (p. 14) 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-UEL-2013-192 

TÍTULO 
A noção de classificação na Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia: abordagens teóricas  
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Explicação:  
 

O termo classificação é definido pelos Cadernos de Diretrizes 
Museológicas (2006, p.148) como: [...] seqüência de operações 
realizadas em um museu que visam a distribuir os objetos/documentos 
em diferentes categorias agrupando-os de acordo com suas analogias 
e características comuns. O sistema de classificação varia de acordo 
com a estrutura, funções, atividades e objetivos das instituições 
produtoras. Exemplo: no Museu Mineiro, o conjunto de objetos 
classificados na categoria comunicação, embora apresentem 
diferenças entre si, quanto à morfologia, material, técnica, dimensão e 
uso, compartilham da característica de prestarem-se como suporte 
material às atividades de comunicação, ou seja, de transmissão de 
informações ao homem, seja na forma escrita, sonora, visual, etc. 
Portanto, em um museu a classificação é feita a partir das 
características dos objetos de acordo com o contexto e função a que se 
presta a instituição, ou seja, a classificação segue o tipo de museu e 
provavelmente suas linhas de atuação e os instrumentos são inseridos 
de acordo com estes preceitos. (p. 13) 

Observações:   

  

54 182 

TERMO: Classificação 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-174 

TÍTULO 

Classificação e relevância no discurso jornalístico: paralelos entre 
agências de notícia transnacionais e usuários de sistemas de 
informação 

Explicação:  
 

Segundo Bowker e Star (2000, p.131), “classificar é humano e todas as 
culturas, em todos os tempos produziram sistemas de classificação”. A 
história da Ciência mostra consistentemente que não existe algo como 
um sistema de classificação natural ou universal. “Classificações que 
parecem naturais, eloqüentes e homogêneas em um dado contexto 
humano parecem forçadas e heterogêneas fora deste contexto”. (p. 6) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-UEL-2013-192 

TÍTULO 
A noção de classificação na Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia: abordagens teóricas 

Explicação:  
 

O conceito de classificação é definido por muitos autores como um 
processo que possibilita dispor conjuntos de elementos de forma que 
possam estar ordenados para fins pragmáticos, como organização, 
disponibilização, posterior recuperação e também para entender e 
conhecer melhor um determinado objeto, pessoa ou área do 
conhecimento. “Classificar, na acepção mais simples do termo, é reunir 
coisas ou idéias que sejam semelhantes entre si, e separar as que 
apresentam diferenças” (VICKERY, 1980, p. 23). Através da 
classificação é possível escolher dentro de diversas entidades — que, 
de acordo com Vickery (1980), são seres concretos e conceituais — as 
características que melhor têm relação com a entidade que foi 
determinada anteriormente. 

Observações:   

  

55 167 

TERMO Classificações em Ciência e Tecnologia 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2005-36 

TÍTULO 

Organização e Representação de áreas do conhecimento em 
Ciência e Tecnologia: princípios de agregação em grandes áreas 
segundo diferentes contextos de produção e uso de informação 

Explicação: 

A atividade de organização e representação do conhecimento também 
se faz presente no âmbito da gestão e avaliação, porém, sob uma ótica 
totalmente diferente das necessidades das bibliotecas e outros 
sistemas de recuperação de documentos. As agências de fomento em 
C&T, por exemplo, visam sistematizar a informação sobre C&T e não a 
informação de C&T para seus fins específicos de atuação, contexto 

este ainda pouco explorado no âmbito da Ciência da Informação. Esta 
caracterização evidencia diferenças fundamentais de pontos de vista 
de um mesmo universo que segundo princípios especialmente 
definidos para o tratamento da informação. Portanto, a pesquisa na 
área de organização e representação do conhecimento no contexto de 
gestão e avaliação não deixa de ser um desafio.  
As Agências de Fomento em C&T, no desempenho de suas finalidades 
de gestão e avaliação como suporte ao desenvolvimento de políticas 
públicas, lidam com as áreas do conhecimento como elemento 
referencial de categorização desse universo principalmente no contexto 
do ensino, da pesquisa e da inovação. Para tal, a necessidade de 
classificação está diretamente relacionada a praticidade na 
sistematização de C&T para gerenciar e avaliar os programas das 
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agências. (p. 2)  

Observações:  

  

56 484 

TERMO Código CONARQ 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-FioCrruz-2013-198 

TÍTULO 

O código de classificação de documentos de arquivo para a 
Administração Pública Federal e a organização e representação da 
informação na Fundação Oswaldo Cruz 

Explicação:  
 

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), seguindo orientações 
estabelecidas na Lei Federal n⁰ 8.159/1991, publica em 1994 o Código 

de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 
Pública Federal como instrumento de uso obrigatório na organização 
de documentos provenientes das atividades-meio do poder executivo 
federal. Atendendo a esta orientação, a FIOCRUZ desenvolveu o 
Código de Classificação de Documentos de Arquivos da Fundação 
Oswaldo Cruz (CCDA-Fiocruz). O presente trabalho tem como objetivo 
analisar o CCDA-Fiocruz como instrumento de organização e 
representação da informação para as demandas da Instituição em 
conformidade com as especificações do CONARQ. 

Observações:  

  

57 484 

TERMO Código FIOCRUZ de classificação de Arquivo 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-FIOCRUZ-2013-198 

TÍTULO 

O código de classificação de documentos de arquivo para a 
Administração Pública Federal e a organização e representação da 
informação na Fundação Oswaldo Cruz 

Explicação:  
 

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), seguindo orientações 
estabelecidas na Lei Federal n⁰ 8.159/1991, publica em 1994 o Código 

de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 
Pública Federal como instrumento de uso obrigatório na organização 
de documentos provenientes das atividades-meio do poder executivo 
federal. Atendendo a esta orientação, a FIOCRUZ desenvolveu o 
Código de Classificação de Documentos de Arquivos da Fundação 
Oswaldo Cruz (CCDA-Fiocruz). O presente trabalho tem como objetivo 
analisar o CCDA-Fiocruz como instrumento de organização e 

representação da informação para as demandas da Instituição em 
conformidade com as especificações do CONARQ. 

Observações:  

  

58 283 

TERMO Compatibilização de Linguagens Documentárias 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-196 

TÍTULO 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS): uma estudo de 
compatibilidade semântica na área de Tecnologia de Alimentos 

Explicação:  
 

[...] os estudos na área de Compatibilização de Linguagens 
Documentárias visam garantir uma interoperabilidade entre 
vocabulários, permitindo o acesso a múltiplos sistemas de recuperação 
da informação. 
Glushkov et al (1978, apud LANCASTER, 1986), observam uma 
distinção entre compatibilidade estrutural e semântica. A primeira 
refere-se à similaridade dos vocabulários, de acordo com fatores 
internos, como os tipos de termos que eles usam. Já a compatibilidade 
semântica implica na capacidade de representação do mesmo corpo 
de conhecimento. (p. 2)  

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-68 

TÍTULO 
Avaliação de linguagem de indexação aplicada à informação 
jornalística: estudo de caso 

Explicação:  
 

Em  trabalho  no  qual  aborda  a  compatibilização  entre  linguagens  
de  indexação,   Dahlberg (1981) adota a expressão 'sistemas 
ordenados' e os conceitua como sendo qualquer   instrumento usado 
na organização, descrição e recuperação do conhecimento,  composto 
por  expressões  verbais  ou  notacionais  para  conceitos  e  suas  
relações,  dispostos  de  forma  ordenada.  A  compatibilização  entre  
sistemas  ordenados  é  um  dos  métodos  que  permitem  avaliar o 
nível de compatibilidade conceitual entre os elementos, de forma a 
serem utilizados  em conjunto. Para isso, as linguagens necessitam 
passar por definições. (DAHLBERG, 1983,  p. 5) [...] Segundo  a  
autora  (DAHLBERG,  1983,  p.  5),   compatibilidade  é  a  qualidade  
de  um  sistema  ordenado  que  permite  que  seus  elementos   
possam ser usados juntos ou intercambiados com elementos de outro 
sistema ordenado. (p. 6) 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-161 

TÍTULO Método de compatibilização de linguagens aplicado a imagens 
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fotográficas: uma proposta de avaliação  

Explicação:  

Dahlberg (1981), ao adotar a expressão compatibilização de 
linguagens de indexação, restringe  os estudos de compatibilidade aos 
"sistemas ordenados", definidos como sendo qualquer instrumento  
usado na organização, descrição e recuperação do conhecimento, 
composto por expressões verbais  ou notacionais para conceitos e 
suas relações, dispostos de uma forma ordenada. A compatibilização  
entre sistemas ordenados é um dos métodos que permite avaliar o 
nível de compatibilidade conceitual entre os elementos, de forma a 
serem utilizados em conjunto (DAHLBERG, 1983, p. 5) p. 580 

Observações:  

  
59 283 

TERMO Compatibilização Terminológica 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2009-108 

TÍTULO 
Aspectos semânticos da compatibilização terminológica entre 
ontologias no campo da Bioinformática 

Explicação:  
 

No âmbito das linguagens documentárias desde a década de 60 
encontram-se trabalhos  que versam sobre questões que envolvem 
compatibilização de linguagens. Estes estudos  originalmente 
objetivaram criar instrumentos que permitiriam a conversão de 
diferentes  linguagens de modo a possibilitar ao usuário o acesso a 
diferentes bases de dados. (p. 401) Neste estudo, compatibilidade  
deve ser entendida como “a medida de similaridade entre  duas 
linguagens, onde se introduz o conceito de graus de compatibilidade e 
estabelecem a distinção  entre compatibilidade em plano semântico e 
no plano estrutural” (GLUSHKVOC e outros, 1978)   Para Glushkov e 
colegas (1978) a compatibilidade semântica é a capacidade que dois  
vocabulários possuem de similaridade entre os conteúdos conceituais 
de seus termos e a  compatibilidade estrutural, esta última podendo ser 
entendida como compatibilidade lingüística. (p. 402)  

Observações:   

  
60 124 

TERMO Compromisso ontológico 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2010-128 

TÍTULO 

Diretrizes para definição de domínio no reuso de ontologias 
biomédicas: uma abordagem baseada na análise do compromisso 
ontológico 

Explicação:  
 

Guarino e colegas (1994) situam o papel do compromisso ontológico 
como o de um  elemento fomentador da precisão entre a conceituação, 
que está no plano da semântica  do entendimento humano, e a 
representação de uma visão de mundo. Esta última, um  modelo desse 
mundo, imprecisa em algum grau em relação ao significado pretendido 
pelo  homem.  É formada por um conjunto de regras que objetiva 
minimizar ambiguidades ou  entendimentos conflitantes dos conceitos 
do mundo sendo representado de acordo com a  conceituação do 
homem, e embora seja voltada para o entendimento humano, é 
também   adequada para a conversão formal em uma linguagem que 
possa ser entendida pela  máquina. 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO As várias naturezas dos compromissos em ontologias aplicadas  

Explicação:  
 

Ao se dizer do compromisso ontológico em uma ontologia 
informacional, diz-se do   compromisso ontológico tal qual como foi 
formulado por Quine em vários de seus escritos, e  que permite uma 
expressão formal desse compromisso via quantificadores lógicos. Para  
Quine, algo existe em uma teoria científica se e somente se esse algo 
puder ser formalizado  pela lógica de predicados. Tal compromisso é 
fundamental em uma teoria científica, o objeto  de Quine, assim como 
em seu uso posterior, na conceituação do mundo em ontologias  
aplicadas.  (p. 2) [...] 
Então, qual seria o critério de compromisso ontológico introduzido por 
Quine? Para  Quine, o compromisso começa a se constituir a partir do 
momento em que as entidades  tornam-se descrições, no sentido da 
Teoria das Descrições de Russell (Russell, 1905). Isto é,  devemos 
associar à entidade uma quantificação, usando uma fórmula com uma 
variável  ligada. Tal como: ($x) (Fx) – “existe algum x, tal que x é F“.  
(p. 3) 

Observações:   

  
61 841 

TERMO Comunicação Científica 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2005-32 
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TÍTULO 
Da comunicação científica ao conhecimento público: artigos 

científicos digitais como bases de conhecimentos 

Explicação:  
 

Elementos de metodologia científica, como dados factuais, formulação 
do problema, metodologia utilizada, hipóteses e conclusões são 
encontrados, implícita ou explicitamente, no texto de artigos científicos. 
Num ambiente de publicações eletrônicas se a estrutura destes 
elementos puder ser extraída como subproduto do processo de 
publicação eletrônica, formalizada e registrada em formato legível por 
programas, o processamento desta estrutura por programas – agentes 
inteligentes de “software” – poderia melhorar o processo de 
comunicação científica.  

Observações:  

  

62  

TERMO Conhecimento médico 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2009-116 

TÍTULO 

Identificação de traços de descobertas científicas pela 
comparação do conteúdo de artigos em ciências biomédicas com 
ontologias na Web 

Explicação:  
 

Este trabalho propõe um método para a identificação de indícios de 
descobertas (ID) significativas na área biomédica através da 
comparação do conteúdo dos artigos com o conteúdo de ontologias 
públicas na Web. Assim, seria possível reconhecer ID relatado no 
artigo antes mesmo dele ser citado pela literatura. 

Observações:  

  

63 214 

TERMO Construção de Ontologia 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-151 

TÍTULO 
A importância dos pressupostos ontológicos com base para o uso 
articulado de Ontologias no contexto da Web Semântica 

Explicação:  

No centro dessas questões, está a discussão sobre os pressupostos 
epistemológicos e ontológicos que fundamentam, ou deveriam 
fundamentar a construção de ontologias, e que possuem uma 
complexidade de entendimento que contrasta com a necessidade de 
gerar vocabulários que sejam tão simples quanto possível, 
naturalmente dependendo do domínio considerado e propósito.Nesse 
contexto, o presente trabalho apresenta como contribuição uma 
descrição sumária dos conceitos básicos que estão representados nas 
ontologias de fundamentação. Estes podem ser usados pelo cientista 
da informação como instrumental e ponto de partida para a modelagem 
que deveria preceder a publicação de dados abertos ligados, 
oferecendo assim uma camada semântica mais rica, e cujo propósito é 
diferente daquele das linguagens documentárias. (p. 108) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-97 

TÍTULO 
Uma comparação de metodologias para construção de ontologias 
e vocabulário controlados 

Explicação:  
 

Entretanto, dentro do domínio de desenvolvimento de ontologias, as 
abordagens para a sua construção, na maioria das vezes, são 
específicas e limitadas. Um problema, do ponto de vista metodológico, 
é que não há um padrão para sua construção (FERNÁNDEZ et al., 
1999; USCHOLD e GRUNINGER, 1996). (p. 2) [...] 
As metodologias e os métodos para construção de ontologias 
escolhidos para a atividade de análise comparativa foram: a) 
metodologia de Gruninger e Fox; b) método de Uschold e King; c) 
metodologia Methontology; d) método Cyc; e) método Kactus; f) 
método Sensus; e g) método 101. Acreditou-se que, analisando as 
metodologias mais discutidas na literatura poder-se-ia obter um 
resultado razoável no que diz respeito a um estudo comparativo de 
metodologias para construção de ontologias. (p. 3)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-117 

TÍTULO 
Mapeamento e representação do conhecimento e modelagem 
ontológica: uma experiência na área da cultura do sorgo 
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Explicação:  
 

Ao analisar os diversos métodos para construção de ontologias, entre 
eles o projeto Cyc (LENAT, 1994), Enterprise Ontology (USCHOLD e 
GRUNINGER, 1996), 101 (NOY e GUINNESS, 2001) e as 
metodologias propostas pelo projeto TOVE (FOX e GRUNINGER, 
1998), e a Methontology (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al, 1997), percebe-
se que embora seja freqüente mencionarem a etapa referente ao 
mapeamento do domínio, que implica no processo de aquisição de 
conhecimento, não se encontram explicitados detalhes sobre esta 
etapa que permitam ter uma completa compreensão das técnicas 
utilizadas. (p. 2) [...] 
Embora não exista um consenso quanto à metodologia adequada para 
construção de ontologias (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al, 1997; LUCAS et 
al, 2008), a análise da literatura mostra que o processo de construção 
de uma ontologia de domínio deve contemplar as seguintes etapas: 
aquisição de conhecimento, conceitualização, representação através 
de uma linguagem formal e avaliação ao longo das etapas de 
construção da mesma. (p. 8) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-123 

TÍTULO 
Princípios metodológicos para construção de Ontologias: uma 
abordagem interdisciplinar 

Explicação:  
 

O critério usado para a concepção das categorias foi o semântico, isto 
é, fundamentado no modelo de ciclo de vida recomendado pela norma 
IEEE-1074 (1997) e na literatura da área das ontologias. São elas: a) 
gerenciamento do projeto; b) prédesenvolvimento; c) especificação de 
requisitos; d) modelagem conceitual; e) formalização; f) 
implementação; g) manutenção; h) integração; i) avaliação; e j) 
documentação. A 
seguir cada categoria é elucidada a fim de facilitar o entendimento 
acerca das fases constituintes da proposta metodológica para 
construção de ontologias (apresentadas na próxima seção): 
Gerenciamento do projeto: ocorrem atividades relacionadas ao início 
de um projeto como criação do processo de ciclo de vida  [...] Pré-
desenvolvimento: consiste em analisar idéias ou conceitos de um 
sistema e, em função de problemas observados no mesmo, alocar 
recursos antes do início de desenvolvimento do produto. [...]  
Especificação de requisitos: abrange as restrições ou regras que o 
produto deve cumprir em função da definição das necessidades do 
requisitante. [...] Modelagem conceitual: objetiva desenvolver uma 
representação bem organizada e coerente do sistema, e que satisfaça 
os requisitos do produto especificados nas atividades de requisitos. [...] 
Formalização: consiste em transformar o modelo conceitual da 
ontologia em um modelo formal a fim de definir de forma precisa o seu 
significado.  [...]  Implementação: resulta na transformação da 
representação do projeto da arquitetura do software em uma linguagem 
de programação.  [...] Manutenção: considerada uma etapa pós-
desenvolvimento, em que consiste em identificar problemas e 
melhorias nos produtos, podendo resultar em novas versões dos 
mesmos. Integração: esta fase considera a reutilização de conceitos 
existentes em outras ontologias.  [...] Avaliação: suas atividades são 
executadas ao mesmo tempo com atividades dos processos orientados 
ao desenvolvimento do produto como, por exemplo: condução de 
revisões e auditorias nos processos, desenvolvimento de procedimento 
de testes, execução de testes e avaliação de resultados. • 
Documentação: desenvolvimento e distribuição de documentação em 
cada fase para desenvolvedores e usuários envolvidos nos processos 
a fim de fornecer, em tempo hábil, informações sobre o produto.  (p. 
681-682) 

Observações:   

  

64 25 
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TERMO Construção de Taxonomias 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-130  

TÍTULO 
Taxonomias corporativas: um estudo sobre definições e etapas de 
construção fundamentado na literatura publicada 

Observações: 

Analisa a definição de taxonomia e métodos utilizados em sua 
construção. Foram encontrados 11 métodos de construção, analisados 
segundo as seguintes categoriais: Tipo: origem; uso e elaboração; 
Essência: atributo, classificação, estrutura e terminologia e Usos, 
Aplicações e Finalidades: potencialidades e gestão da informação. 
(Texto adaptado, retirado do resumo) 

  
65 23 

TERMO Construção de Vocabulários Controlados 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-97 

TÍTULO 
Uma comparação de metodologias para construção de ontologias 
e vocabulários controlados 

Explicação:  
 

Na atividade de identificação de metodologias para construção de 
vocabulários controlados constatou-se a existência de normas e 
manuais criados por entidades com aceitação nacional e internacional. 
Nessa pesquisa, foi utilizada como referência uma norma que se 
justificou pelos seguintes critérios: a) norma mais atual (de 2005), 
aceita e consolidada na comunidade de Ciência da Informação; e b) 
norma que apresenta abordagem interdisciplinar das teorias advindas 
da Ciência da Informação e da Terminologia - Teoria da Classificação 
Facetada; Teoria do Conceito; e Teoria da Terminologia - na 
construção de vocabulários controlados. esta norma é a ANSI/NISO 
Z39.19-2005 (ANSI, 2005), que foi construída tendo como base as 
diversas normas americanas e internacionais sobre a criação de 
tesauros, incluindo a ISO 2788. Além da norma, foi utilizado o manual 
disponível no sítio da Biblioteconomia, Informação e Tecnologia da 
Informação – BITI (CAMPOS, GOMES e MOTTA, 2004) sobre 
elaboração de tesauros. Tal manual, mesmo focando em um tipo 
específico de vocabulário controlado, mostrou-se coerente em relação 
às recomendações tratadas na norma ANSI/NISO Z39.19-2005. (p. 3-
4) 

Observações:   

  

66 88-9 

TERMO Cultura Amazônica 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-184 

TÍTULO 
O domínio cultura amazônica à luz da organização e 
representação da informação 

Explicação:  
 

Este trabalho apresenta diretrizes para analisar o domínio de 
conhecimento “cultura amazônica” na perspectiva da construção de 
sistemas de organização do conhecimento. Discute conceitos de 
cultura provenientes de diferentes escolas de pensamento buscando o 
entendimento de uma cultura específica - cultura amazônica - na 
composição de facetas e focos temáticos. 

Observações:  

  

67 757 

TERMO Dados Ligados  

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-51 

TÍTULO 
A importância dos pressupostos ontológicos como base para o 
uso articulado de ontologias no contexto da Web Semântica 

Explicação:  
 

A iniciativa de Dados Interligados vem como resposta para a 
interligação semântica de recursos descritos na web, e, para isso, Tim 
Berners-Lee2, propõe que sejam adotados os seguintes princípios: 
(1) uso de URIs como nomes para coisas; (2) uso de URIs via http, de 
modo que as pessoas possam buscar por esse nomes na web; (3) 
Quando alguém procurar por uma URI, que se forneça informação útil, 
usando padrões (RDF, SPARQL); (4) Inclusão de associações com 
outras URIs, de modo que as pessoas possam descobrir mais coisas.  
Esses princípios trazem como um diferencial o uso de URIs via http, 
que na prática se constituem em um mecanismo para atribuir a cada 
coisa (concreta, abstrata, ou ainda um conceito qualquer) na web um 
identificador único. Diferentes das URLs, que se propõem a ser 
endereços para recursos por  exemplo, o endereço da página web de 
uma pessoa, a URI via http permite que se referencie a pessoa em si. 
Existe também a idéia básica de fornecer informação útil, que pode ser 
trabalhada para que 
sejam divulgados dados efetivamente relevantes sobre o recurso 
descrito. 

Observações:  
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68 123 

TERMO Definição conceitual 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2005-15  

TÍTULO 
A  problemática da compatibilização terminológica e a integração 
de ontologias: o papel das definições conceituais 

Explicação:  
 

Segundo Dahlberg (1983) o conceito de definição pode ser 
apresentado como: "a equivalência entre um definiendum (o que deve 
ser definido) e um  definiens ( como algo deve ser definido) com o 
propósito de delimitar o  entendimento do definiendum em qualquer 
caso de comunicação" [...] a definição conceitual,  também denominada 
de definição real, ocorre quando o definiens contém as características  
necessárias de um referente nomeado pelo definiendum, ou seja, C = 
B de A. (p. 4) 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-196 

TÍTULO 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS): uma estudo de 
compatibilidade semântica na área de Tecnologia de Alimentos 

Explicação:  
 

Dois pontos importantes são apresentados na metodologia de 
Dahlberg. Primeiro a importância da ‘definição’, onde as características 
do conceito e suas relações devem ser estabelecidas através das 
definições, não devendo ser feita apenas no nível dos termos e seus 
descritores, pois assim como Neville (1970), Dahlberg compreende que 
os termos são apenas portadores da informação. 
Nesse contexto, as características do conceito são sistematizadas por 
Dahlberg nas definições através das relações conceituais, que se 
apresentam no interior dessas definições. 

  
69 124 

TERMO Definição de Domínio 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2010-128 

TÍTULO 

Diretrizes para definição de domínio no reuso de Ontologias 
Biomédicas: uma abordagem baseada na análise do compromisso 
ontológico 

Explicação 1:  
 

Diretrizes para definição de domínio – O escopo do presente trabalho é 
voltado para a definição da estratégia de recorte do domínio e sua 

obtenção. A sua implementação se dá através de um conjunto de 
diretrizes. [...] Dentro da etapa de definição da estratégia de corte, 
identificamos quatro diretrizes, a saber: dir01 – explicitar o 
compromisso ontológico das ontologias selecionadas; dir02 – adotar 
uma ontologia de alto nível para o domínio de acordo com o tema alvo; 
dir03 – identificar os segmentos de interesse nas ontologias 
selecionadas; dir04- identificar de forma preliminar os problemas de 
compatibilidade a serem tratos; dir05 – extrair termos que formam o 
escopo de interesse. (p. 13)  

FONTE:  

  

70 25 

TERMO Definições de Taxonomia 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-130  

TÍTULO 
Taxonomias corporativas: um estudo sobre definições e etapas de 
construção fundamentado na literatura publicada 

Explicação:  
 

Tipo de vocabulário consistido por termos preferenciais, ou ainda uma 
coleção de termos de vocabulário controlado organizados em uma 
estrutura hierárquica. Cada termo em uma taxonomia está em uma ou 
mais relações tipo pai/filho (geral/específico) em relação a outro termo 
desta mesma taconomia. (NATIONAL INFORMATION STANDARDS 
ORGANIZATION, 2005).  (p. 5) 
Mahemei, Thulasi e Rajashekar (2005) definem taxonomia como sendo 
uma maneira sistemática de organizar o conhecimento, que fornece 
uma estrutura hierárquica de termos (categorias e subcategorias), que 
auxilia no desenvolvimento de uma língua comum (vocabulário) para a 
organização e para o compartilhamento do conhecimento. (p. 7) 
Conway e Sligar (2002) afirmam que as taxonomias corporativas 
podem criar uma rede semântica embasada no negócio da 
organização, tornando-se uma importante ferramenta de 
gerenciamento do capital intelectual da mesma. Centelles (2005) 
coloca que a taxonomia corporativa é um tipo de vocabulário 
controlado que reflete o contexto, a audiência e os conteúdos de uma 
determinada organização e pode ter diferentes usos, pois permite a 
representação de todos os seus objetos informativos para desenvolver 
diferentes funções dos sites corporativos: a organização de conteúdos, 
a busca, a navegação, a filtragem  de informações e etc.  (p. 8)  
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Observações:   

  
71 879 

TERMO Del.icio.us 

FILIAÇÃO/ANO UFPB-2009-114 

TÍTULO 
Folksonomia como estratégia de indexação dos bibliotecários no 
del.icio.us. 

Explicação 1:  
 

O estudo teve como objetivo principal analisar as estratégias de 
indexação dos bibliotecários brasileiros dentro do contexto colaborativo 
da web 2.0, verificando diferenças e semelhanças de seus conteúdos 
na web durante a indexação. Optou-se por trabalhar com o Del.icio.us, 
em razão de seu pioneirismo em usar a folksonomia. 

FONTE:  

  

72 872 

TERMO Desenhos técnicos 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-55 

TÍTULO 
Um estudo para recuperação da informação em projetos de 
Engenharia 

Explicação 1:  
 

O questionamento em torno da busca de mais eficiência e eficácia para 
a recuperação da informação em desenhos técnicos de engenharia é, 
atualmente, uma importante área de pesquisa. Os atuais métodos de 
organização e recuperação da informação presente na imagem do 
desenho técnico consideram dados do carimbo os quais não 
satisfazem à demanda relativa à rápida localização da informação para 
tomada de decisão no campo da engenharia. A questão da pesquisa 
aqui relatada é como conseguir mais eficiência e eficácia no processo 
de recuperação da informação em desenhos técnicos para auxiliar o 
processo de tomada de decisão dos profissionais de engenharia. 

FONTE:  

  

73 871 

TERMO Dimensão expressiva 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-75 

TÍTULO 
Ontologias: indexação e recuperação de fotografias baseadas na 
técnica fotográfica e no conteúdo da  

Explicação:  

Dimensão Expressiva é, por assim dizer, a parte da imagem fotográfica 
dada pela  técnica: é a aparência física através da qual a fotografia 
expressa seu conteúdo informacional, é a  extensão significativa da 
fotografia manifesta pela forma como a  se apresenta (revelada  pela 
técnica). A dimensão expressiva introduz critérios para selecionar 
imagens com conteúdos  idênticos, ou seja, serve para refinar a busca, 
introduzindo modificadores com relação ao conteúdo  informacional.  
Esses critérios que a dimensão expressiva introduz servirão de 
elemento para a recuperação  de fotografias. No momento da 
recuperação, o usuário pode selecionar uma fotografia com base  no 
conteúdo informacional, mas o sistema de recuperação pode, de modo 
inteligente, sugerir  fotografias com base na dimensão expressiva da 
imagem. (p. 4) 

Observações:   

  
74 88-6 

TERMO Direito 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-78 

TÍTULO 
Método de modelagem domínio-ontológica do direito positivo 
brasileiro 

Explicação:  
 

Proposição de um método para a construção de um modelo domínio-
ontológico do Direito positivo brasileiro, em linguagem OWL – Ontology 
Web Language, com o uso do editor de ontologias Protégé. 

Observações:  

  

75 88-6 

TERMO Discurso político 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-175 

TÍTULO 
De termos isolados a contextualizados: análise das estratégias 
argumentativas dos discursos de candidatura de Dilma e Serra 

Explicação:  
 

Buscando discutir essas questões, o presente estudo realiza uma 
análise de termos utilizados nas dinâmicas do discurso político. O 
corpus escolhido foi o discurso de candidatura dos candidatos Dilma e 
Serra na eleição presidencial de 2010, que representa um domínio 
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atual em que termos comuns são apropriados e ressignificados, 
ressaltando a dimensão contextual. 

Observações:  

  

76 88-9 

TERMO Documentação das Artes digitais 

FILIAÇÃO/ANO USP-2013-191 

TÍTULO 
Redes e agentes da arte digital: iniciativas para o tratamento da 
informação 

Explicação:  
 

O presente artigo integra estudo mais amplo na temática do tratamento 
da informação das artes focalizando iniciativas de documentação das 
artes digitais. 

Observações:  

  

77 66 

TERMO Documentação jurídica 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-24 

TÍTULO 

Organização temática da doutrina jurídica: elementos 
metodológicos para uma proposta de extensão da Classificação 
Decimal de Direito 

Explicação:  
 

Para a organização e representação da documentação jurídica, a 
especificidade e a atualização dos sistemas de classificação 
bibliográfica tornam-se determinantes, visto ser um campo em 
constante desenvolvimento, com rápida incorporação de novos termos 
na área de especialidade. No caso específico do Brasil, dispõe-se da 
Classificação Decimal de Direito, que, mesmo em sua edição mais 
recente (2002), não prevê subdivisões específicas para a área de 
Direito Processual do Trabalho. 

Observações:  

  

78 879 

TERMO Documento eletrônico 

FILIAÇÃO/ANO UFBA-2006-38 

TÍTULO 
Estratégias de produção e organização de informações na www: 
conceitos para um método de análise de sites 

Explicação:  
 

Tendo como objetivo principal a proposição de uma metodologia de 
análise de sites que privilegie a identificação de seus processos de 
produção e organização de informações, pretendemos neste artigo 
apresentar e articular conceitos importantes para a compreensão, sob 
a ótica da Ciência da Informação, das especificidades e 
potencialidades do documento eletrônico no ambiente hipertextual da 
WWW. 

Observações:  

  

79 872 

TERMO Documento fotográfico 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-107 

TÍTULO 
Aspectos informacionais do tratamento de documentos 
fotográficos tradicionais e digitais 

Explicação:  
 

Este trabalho aborda alguns aspectos informacionais que envolvem o 
tratamento de fotografias tradicionais e digitais depositadas em acervos 
institucionais, sejam eles arquivos, bibliotecas, museus ou centros de 
documentação e memória. Enfoca as mudanças de paradigma sofridas 
pela fotografia desde sua criação até a atualidade, destacando a 
importância de se modificar também as formas de tratamento técnico 
informacional das imagens fotográficas, de forma a acompanhar as 
transformações de produção e recepção da fotografia. 

Observações:  

  

80 879 

TERMO Documento jurídico digital 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-31 

TÍTULO 

A eficácia probatória do documento como subsídio à organização 

da informação jurídico-digital: uma reflexão acerca dos avanços 
teóricos da diplomática 

Explicação:  
 

Na perspectiva de viabilidade da atuação diplomática como instrumento 
de organização e representação de conteúdo na Análise Documentária, 
considerando os contextos conceituais, estruturais e funcionais do 
documento jurídico e o ambiente que o caracteriza, buscou-se discutir 
a aplicabilidade do método diplomático à análise do conteúdo, da forma 
e da função do documento jurídico, com intuito de analisar sua 
autenticidade documental, de modo a auxiliar na compreensão dos 
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elementos que possam fundamentar sua eficácia probatória no 
ambiente digital. 

Observações:  

  

81 841 

TERMO Documento acadêmico 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-40 

TÍTULO 

A análise facetada na modelagem conceitual para organização 
hipertextual de documentos acadêmicos: sua aplicação no 
protótipo 
MHTX (mapa hipertextual) 

Explicação:  
 

Para verificar a aplicabilidade da análise facetada na modelagem 
conceitual para organização hipertextual de documentos foi escolhido 
uma tese de doutorado do programa de Pós –Graduação em 
Ciência da Informação da Escola de ciência da Informação da UFMG. 

Observações:  

  

82 879 

TERMO Documentos multimídia 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-212 

TÍTULO 
Representação de documentos multimídia: dos metadados às 
anotações semânticas 

Explicação:  
 

Diante ao exposto, o presente artigo objetiva posicionar o atual estado 
da arte envolvendo o assunto representação de documentos, 
especialmente de tipos multimídia, na intenção de evidenciar iniciativas 
nacionais e internacionais que estão lidando com modelagem de 
documentos multimídia para melhorar o processo de busca e 
recuperação de informação, especialmente na World Wide Web. 

Observações:  

  

83 877 

TERMO Documentos musicais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-181 

TÍTULO Manifestações de obras musicais: o uso do título uniforme 

Explicação:  
 

Este trabalho tem por objetivo estudar o ponto de acesso título 
uniforme para registros bibliográficos de documentos musicais, 
considerando seus aspectos teóricos e empíricos, compreendendo 
conceito, funções, formação, aplicação e uso desse metadado em 
bases de dados de bibliotecas brasileiras, considerando o modelo 
conceitual dos Functional Requirements For Bibliographic Records 
(FRBR). 

Observações:  

  

84 78 

TERMO Domínios interdisciplinares 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-67 

TÍTULO 
Taxonomias de domínios interdisciplinares: uma experiência com 
a área de Geoquímica Ambiental 

Explicação:  
 

O conceito de taxonomia pode ser definido atualmente como estruturas 
classificatórias para organização de domínios de conhecimento. Tem 
por finalidade permitir agregação de informação e dados, possibilitando 
acesso através de navegação. Na taxonomia de domínios 
interdisciplinares, onde existe uma alta complexidade conceitual, é 
necessária uma base apropriada e particular. 

Observações:  

  

85 88-6 

TERMO Editais 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-35 

TÍTULO 

A contribuição do método diplomático e da indexação sistemática 

de Kaiser para a análise documental de conteúdo de ementas 
jurídicas: uma experimentação com projetos legislativos 

Explicação:  
 

Considerando-se que os editais que trazem as ementas de projetos 
legislativos cumprem uma relevante função social de informar os 
cidadãos sobre as atividades do Poder Legislativo e que o profissional 
da informação, no contexto de mediador dessa informação (quando 
atuando em órgãos públicos) tem um importante papel de disseminar 
essa informação pública; objetiva-se realizar a discussão, por meio de 
uma experimentação, da instrumentalidade da Diplomática e da 
Indexação Sistemática de Kaiser para a análise de conteúdo de editais 
contendo ementas de projetos legislativos. 
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Observações:  

  

86 88-4 

TERMO Educação ambiental 

FILIAÇÃO/ANO UNICAMP-2006-54 

TÍTULO 
Registro, documentação e organização das informações do 
projeto Anhumas 

Explicação:  
 

Relato sobre o Projeto Anhumas, nome com o qual ficou conhecido o 
Projeto FAPESP “Recuperação Ambiental, Participação e Poder 
Público em Campinas”, cujas instituições participantes são: Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), UNICAMP, Prefeitura Municipal de 
Campinas (PMC), Instituto Florestal (IF) e UnB. Os objetivos principais 
do projeto Anhumas são o detalhamento do estudo do uso e ocupação 
das terras na bacia do ribeirão das Anhumas e o aprofundamento do 
diagnóstico sócio-econômico e a estruturação de um programa de 
educação ambiental, onde o foco seja a promoção de ações que 
contemplem a formação de cidadãos críticos, ativos e conscientes do 
seu papel na gestão ambiental da bacia. 

Observações:  

  

87 214 

TERMO Elaboração de Ontologia de Domínio 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-51 

TÍTULO 
Integração de ontologias: o domínio da Bioinformática e a 
problemática da compatibilização terminológica. 

Explicação:  
 

No que concerne aos princípios teóricos e metodológicos que venham 
a auxiliar a elaboração de ontologias, na segunda etapa desta 
pesquisa, pretendemos identificar no Consórcio Internacional que 
aspectos do projeto não estão sendo contemplados nas diversas 
ontologias analisadas, através da aplicação do método de 
compatibilização de linguagens, visando atender as especificidades 
brasileiras. Os domínios temáticos não atendidos serão então definidos 
como espaço empírico para o desenvolvimento de proposta 
metodológica para a sua modelização através da identificação de 
bases teóricas e metodológicas estudadas e sistematizadas para 
elaboração de ontologias. (p. 5)  

Observações:  

  

88 88-6 

TERMO Eleição presidencial brasileira 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-175 

TÍTULO 
De termos isolados a contextualizados: análise das estratégias 
argumentativas dos discursos de candidatura de Dilma e Serra 

Explicação:  
 

As linguagens documentárias comutam informações dos textos em 
linguagem natural para uma terminologia controlada enfrentando o 
desafio de preservar a significação contextual. 
Essa dificuldade tem induzido a Ciência da Informação a criar 
interfaces com outras áreas do conhecimento que privilegiam a 
linguagem natural e seus aspectos semânticos. Utilizando o 
embasamento teórico da Análise do Discurso, mais especificamente da 
teoria argumentativa da Nova Retórica, realizou-se uma análise 
terminológica dos discursos de proposição das candidaturas de Dilma e 
Serra na eleição presidencial brasileira de 2010 atentando para suas 
estratégias discursivas e diferenciando termos isolados e 
contextualizados. 

Observações:  

  

89 88-6 

TERMO Ementas 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-35 

TÍTULO 

A contribuição do método diplomático e da indexação sistemática 

de Kaiser para a análise documental de conteúdo de ementas 
jurídicas: uma experimentação com projetos legislativos 

Explicação:  
 

Considerando-se que os editais que trazem as ementas de projetos 
legislativos cumprem uma relevante função social de informar os 
cidadãos sobre as atividades do Poder Legislativo e que o profissional 
da informação, no contexto de mediador dessa informação (quando 
atuando em órgãos públicos) tem um importante papel de disseminar 
essa informação pública; 

Observações:  

  

90 126 

TERMO Endurantes 
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FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO As várias naturezas dos compromissos em ontologias aplicadas 

Explicação:  
 

Os endurantistas consideram que todas as partes de uma determinada 
coisa estão   presentes a todo o tempo, em qualquer tempo. Todas 
suas partes fluem ao longo do tempo.  Podem genuinamente mudar no 
tempo: um endurante como um todo pode ter propriedades  
incompatíveis em tempos diferentes, mas, a todo o tempo, ele é o 
mesmo, ele mantém sua identidade.    As  coisas  não   possuem  
partes temporais,  mas  apenas  partes  espaciais. (p. 11) 

Observações:   

  
91 82-2 

TERMO Energia nuclear 

FILIAÇÃO/ANO CNEN-2012-183 

TÍTULO 
Modelo triádico de relações: um protótipo de modelagem 
conceitual para a área nuclear 

Explicação:  
 

Este trabalho se coloca diante da necessidade de modelar as relações 
conceituais da área Nuclear. 

Observações:  

  

92 877 

TERMO Festas populares 

FILIAÇÃO/ANO UFPE-2013-205 

TÍTULO 
A organização do conhecimento nas letras das músicas de Luiz 
Gonzaga: uma análise temática do ciclo junino 

Explicação:  
 

Trata-se do estudo temático das canções de Luiz Gonzaga que 
retratam o ciclo junino. Para uma melhor compreensão de sua 
produção musical, a pesquisa traz um breve recorte de sua biografia, 
dando ênfase às influências musical e religiosa de sua formação na 
composição das letras de temática junina. 

Observações:  

  

93 879 

TERMO Flickr 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-115 

TÍTULO Folksonomia e classificação de etiquetas: estudo de caso Flickr 

Explicação:  
 

O trabalho apresenta um estudo de classificação de conteúdos de 
etiquetas postadas pelos usuários, através de um estudo de caso com 
as etiquetas de fotografias do site Flickr e de acordo com a 
classificação de Cañada. 

Observações:  

  

94 835 

TERMO Folksonomia 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2010-132 

TÍTULO 

Classificação colaborativa de conteúdos não-textuais na internet: 
as novas formas de mediação e organização da informação da 
música através da folksonomia 

Explicação:  
 

Uma coleção de tags em uma  determinada comunidade de usuários é 
denominada “folksonomia”.  O termo folksonomia foi criado por Thomas 
Vander Wal em 2004 a partir de uma  lista de discussão online entre 
membros do Instituto de Arquitetura de Informação (IA  Institute)  em 
que descreve a folksonomia como sendo “uma estrutura categórica 
criada  pelos usuários, de baixo para cima, desenvolvida com um 
thesaurus emergente”   (VANDER WAL, 2007).  
Ou seja, a folksonomia (ou social tags) corresponde ao conjunto das 
categorias criadas coletivamente e compartilhadas por uma   
determinada comunidade de prática em um dado domínio.  (p. 4-5) 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2010-137 

TÍTULO Folksonomia: análise da etiquetagem de imagens no Flickr 
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Explicação:  

O termo Folksonomia é um neologismo criado por Thomas Vander Wal 
(2004) e  consiste na junção das palavras taxonomia e folk (povo, em 
inglês). Trata-se de uma  estrutura de indexação através da atribuição 
de palavras-chaves que representem o  conteúdo, sendo que é 
arbitrado ao próprio usuário, que insere esse conteúdo, a escolha  
dessas palavras.  A Folksonomia é o processo de indexação adotado 
por muitos dos sistemas de  compartilhamento de arquivos na Internet, 
atualmente. Neles a representação do  conteúdo é feita em linguagem 
livre do usuário, sem qualquer tipo de intervenção direta  de gestores 
ou mecanismos de organização especializados. De forma concisa, a  
Folksonomia pode ser entendida como "(...) uma forma de os próprios 
usuários  disponibilizarem os rótulos adotados intuitivamente no 
compartilhamento, organização e  na recuperação futura da 
informação." (MOURA, 2009).  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-115 

TÍTULO Folksonomia e classificação de etiquetas: estudo de caso Flickr 

Explicação:  
 

Então, surge  uma nova forma de indexação na web, a folksonomia: 
uma indexação social, como é   conhecida por muitos, gerada a partir 
do próprio usuário detentor dos documentos. A solução  veio com algo 
simples conhecido como tag, ou etiqueta. Os usuários informam o 
conteúdo de  suas etiquetas (tags) de acordo com sua própria 
orientação.  Elas norteiam a classificação de seus documentos e é 
através delas que os mesmos são recuperados. Por isso, a 
folksonomia é  uma indexação a partir de linguagem natural, embasada 
na realidade do proprietário do  documento ou da comunidade que ele 
imagina que irá recuperá-lo.  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-114 

TÍTULO 
Folksonomia como estratégia de indexação dos bibliotecários no 
del.icio.us.  

Explicação:  
 

Derivada do termo “folk” que significa pessoa, povo e “taxonomia” que 
significa o  estudo da classificação das coisas, palavra folksonomia 
quer dizer “classificação feita por  pessoas”. Acreditando que cada 
indivíduo possui uma lógica ao classificar algo, Thomas  Vander Wal 
criou a expressão acima para definir a forma como as pessoas 
identificam o  mundo ao seu redor. Folksonomia tem como base  a 
navegação social onde  são exploradas as próprias  preferências do 
usuário para definir a  relevância dos conteúdos. 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFPB-2010-144 

TÍTULO 
Folksonomia: um estudo das tags dos bibliotecários brasileiros no 
del.icio.us 

Explicação:  
 

Derivada do termo “folk” que significa pessoa, povo e “taxonomia” que 
siginifica o  estudo da classificação das coisas, palavra folksonomia 
quer dizer “classificação feita por  pessoas”. Acreditando que cada 
indivíduo possui uma lógica ao classificar algo, Thomas  Vander Wal 
criou a expressão acima para definir a forma como as pessoas 
identificam o  mundo ao seu redor.  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-136 

TÍTULO A abordagem dialógica na indexação social 

Explicação:  
 

Folksonomia é um neologismo criado por Thomas Vander Wal, em 
2004, e consiste  na junção das palavras folk (povo, pessoas) e 
taxonomy (taxonomia). “Folksonomia é o  resultado da livre marcação 
pessoal de informações e objetos (qualquer coisa, com uma url) para 
uma recuperação do mesmo. A marcação é feita em um ambiente 
social  (geralmente partilhada e aberta aos outros). A folksonomia é 
criada a partir do ato de  marcação pela pessoa que consome a 
informação ” (VANDER WAL, 2007, online).   

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-150 

TÍTULO 
Indicadores de qualidade da informação em sistemas baseados 
em folksonomia: uma abordagem semiótica 
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Explicação:  
 

A folksonomia é vista como o resultado da indexação social e uma 
alternativa às formas  tradicionais de organização da informação em 
ambientes digitais. O termo, cunhado pelo arquiteto da  informação 
Thomas Vander Wal em 2004, designa uma classificação popular 
resultante da ação de se atribuir uma tag  a um determinado conteúdo, 
dotado de uma URL, em ambientes abertos, para fins de recuperação 
da informação. (VANDER WALL, 2007) 

Observações:   

  
95 65 

TERMO Fonoaudiologia 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-12 

TÍTULO 

Avaliação do vocabulário controlado DECS - descritores em 
ciências da saúde em fonoaudiologia na perspectiva do usuário: 
estudo de observação da recuperação da informação com 
protocolo verbal 

Explicação:  
 

Avaliação, por meio da observação do usuário, da linguagem 
documentária DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, utilizada 
para a recuperação da informação no Sistema LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), com o intuito de 
obter indicadores para delinear as estratégias de aprimoramento da 
linguagem na área de Fonoaudiologia. 

Observações:  

  

96 958 

TERMO Formação inicial do indexador 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-13 

TÍTULO 

O papel do professor na formação inicial do indexador em leitura 
documentária para indexação: o uso do modelo de leitura e 
protocolo verbal interativo como recursos de aprendizagem 

Explicação:  
 

A formação do docente constitui-se um processo dinâmico e com 
possibilidade de aperfeiçoamento crescente, podendo-se entendê-lo 
como um processo contínuo. Assim sendo, a formação contínua 
consiste em propostas que visem a qualificação e a capacitação, do 
docente para uma melhoria de sua prática, por meio do domínio de 
conhecimentos e métodos do campo de trabalho em que atua. Os 
conteúdos a serem desenvolvidos através da educação contínua 

podem ter como objetivos superar problemas ou lacunas na prática 
docente ou atualizar o professor, por meio de conhecimentos 
decorrentes de novos saberes das diferentes áreas de conhecimento.  
Podemos visualizar nas palavras de Guimarães (2000, p.67- 68) a 
questão da concepção da formação profissional e seu compromisso 
com a aprendizagem focada no discente:  
[...] uma concepção de formação profissional, vista não mais como uma 
mera aplicação de conhecimentos teóricos ministrados, mas como uma 
condição sine qua non para a aprendizagem. Em tempos de métodos 
como o PBL (problem-based learning) vejo na pesquisa uma 
fundamental instrumentalidade do fazer pedagógico no âmbito dos 
distintos conteúdos, devendo ser abordada como uma efetiva postura a 
ser trabalhada com o educando - postura investigativa - de busca pelo 
novo, pela diversidade de idéias e concepções, pela fundamentação 
teórica e metodológica, e principalmente, do compromisso com o 
refletir, o criar e o testar, que levam ao imprescindível avançar. 

Observações:  

  

97 871 

TERMO Fotografia digital 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-107 

TÍTULO 
Aspectos informacionais do tratamento de documentos 
fotográficos tradicionais e digitais 

Explicação:  
 

Este trabalho aborda alguns aspectos informacionais que envolvem o 
tratamento de fotografias tradicionais e digitais depositadas em acervos 
institucionais, sejam eles arquivos, bibliotecas, museus ou centros de 
documentação e memória. Enfoca as mudanças de paradigma sofridas 
pela fotografia desde sua criação até a atualidade, destacando a 
importância de se modificar também as formas de tratamento técnico 
informacional das imagens fotográficas, de forma a acompanhar as 
transformações de produção e recepção da fotografia. 

Observações:  

  

98 872 

TERMO Fotografia 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2011-167 

TÍTULO A leitura de imagens fotográficas: preliminares da Análise 
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Documentária de Fotografias  

Explicação:  
 

O que interessa aqui é a abordagem histórica e documental da leitura 
de imagens fotográficas depositadas em acervos institucionais. Ainda 
que um pouco de Psicanálise, Sociologia, Arte e Filosofia possam fazer 
parte de tal análise, o foco desta comunicação será a leitura que deve 
ser feita por profissionais de acervos fotográficos de arquivos, centros 
de documentação e museus no tratamento documental da imagem, e a 
abordagem, ainda que breve, da leitura de recepção feita por usuários 
(pesquisadores de imagens).  

Observações:  

  

99 872 

TERMO Fotografias-análise e indexação 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-202 

TÍTULO 

O arquivo fotográfico ilustrativo dos trabalhos geográficos de 
campo do instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE): 
proposta de uma matriz para análise documentária da paisagem 

Explicação:  
 

Na análise de documentos no âmbito descritivo, tendo por base a 
análise de conteúdo voltada para unidades de informação com grandes 
estoques informacionais, bibliotecas, arquivos e museus, por exemplo, 
e considerando-se a tipologia do documento primário a ser descrito, 
neste caso a fotografia, este processo será influenciado pela sua 
materialidade, nas observações de Guinchat e Menou (1994). No que 
tange as imagens, a sua percepção apresenta mais ambiguidades 
daquela compreendida numa frase escrita, para a qual os meios de 
controle são imediatos, quando se pode lançar mão de dicionários. De 
acordo com estes autores, a natureza do documento exerce grande 
influência na operação de análise e tradução dos assuntos. Para eles, 
documentos como anuários, patentes e relatórios de experiências 
apresentam quase sempre os mesmos elementos. 

Observações:  

  

100 944 

TERMO FRBR 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-27  

TÍTULO 
Requisitos funcionais para registros bibliográficos - FRBR: um 
estudo no catálogo da rede Bibliodata 

Explicação:  
 

FRBR - Requisitos  Funcionais para Registros Bibliográficos: relatório 
final. Publicado em 1998, mudou a forma de  olhar o objeto 
bibliográfico, por relacionar todos seus elementos de acordo com as 
exigências dos  usuários, e não mais para satisfazer as necessidades 
do profissional envolvido.  O modelo apresenta conceitos e definições 
de entidades, relacionamentos e atributos,   
baseados no modelo entidade-relacionamento, lançando um novo olhar 
sobre o objeto  bibliográfico, centrado no usuário e suas ações. (p. 2)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-83 

TÍTULO 
Requisitos funcionais para registros bibliográficos - FRBR: um 
estudo no catálogo da rede Bibliodata 

Explicação:  
 

O modelo FRBR é baseado no modelo computacional Entidade-
Relacionamento, apresentando os conceitos de entidades, atributos e 
relacionamentos como uma maneira de repensar o objeto bibliográfico. 
Aliado a isso, o modelo apresenta um nível básico de funcionalidade 
para registros bibliográficos e quatro tarefas do usuário (user tasks), 
que refletem as ações dos usuários ao realizarem buscas em catálogos 
bibliográficos. (p. 1) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-181 

TÍTULO Manifestações de obras musicais: o uso do título uniforme 

Explicação:  
 

Os Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 
documento  publicado, em 1998, pela International Federation of 
Library Association and  Institutions (IFLA), ilustra um novo modelo de 
referência do universo bibliográfico. [...] (p. 5)  
O  modelo FRBR é abstrato, cu ja finalidade é descrever,  de  maneira  
conceitual,   os  dados  a serem utilizados em um  sistema de 
informação. (p. 6)       

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-209 

TÍTULO 
O modelo FRBR e a busca de semântica na catalogação e 
recuperação de informações em ambientes digitais  
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Explicação:  
 

O FRBR é um modelo conceitual para estruturar registros bibliográficos 
que organiza e representa os elementos de documentos em termos de 
entidades e seus relacionamentos, possibilitando maior compreensão e 
a ampliação das possibilidades de buscas. O modelo FRBR apresenta 
uma estrutura conceitual onde as entidades e os atributos presentes 
nos registros bibliográficos são identificados, representados 
separadamente e relacionados entre si; o modelo identifica como 
entidades de uma obra, por exemplo, o Hamlet, de Shakespeare, as 
diferentes manifestações da mesma, nos formatos impressos ou em 
filmes, as expressões da obra em termos de suas diferentes edições, e 
os itens da obra disponíveis na biblioteca; identifica também 
autoridades vinculadas à obras, manifestações e expressões, como 
autores, editores, tradutores, e assuntos relacionados à obra.  

  
101 239 

TERMO Garantia de uso 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-25 

TÍTULO 
Geração automática de tesauros: abordagem conceitual e 
viabilidade tecnológica 

Explicação:  
 

A garantia de uso visa avaliar o arranjo e os termos propostos no 
tesauro. De acordo com esse princípio ordenador, um bom instrumento 
é aquele que está em consonância com as  formas adotadas pelos 
usuários na composição das estratégias de busca informacional. (p. 2) 

Observações:   

  
102 

 
TERMO GÊNESE DOCUMENTAL 

FILIAÇÃO/ANO 
UNESP-2006-50 

TÍTULO 
A gênese do arquivo fotográfico de Leme: uma leitura indiciária da 
acumulação 

Explicação:  

Por último, é preciso definir o que nós estamos entendendo por 
gênese. A nossa perspectiva é a de que a gênese do arquivo 
fotográfico não se restringe, apenas, ao processo de produção e às 
condições de sua acumulação, isto é, o contexto que ensejou a sua 
existência, mas, sobretudo, às múltiplas relações que o constituíram e 
às formas de recepção que lhe darão sentido e valor.Logo, a gênese só 
pode ser explicada a partir do momento em que esses quatro 
elementos interagem entre si, a saber: o processo de produção, onde 
está contido o ato fotográfico, as condições de acumulação, a 
hibridização presente nas relações e trocas e, finalmente, as formas de 
recepção, que também dão visibilidade e sentido às linguagens 
produzidas a partir da fotográfica ou indiciária.  (p. 9 e 10)  

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-179 

TÍTULO 
Identificação de tipologia documental como metodologia para 
organização de Arquivos de Arquitetura 

Explicação:  

Segundo Bellotto (2004, p. 52), “a tipologia documental é a ampliação 
da diplomática na direção da gênese documental e de sua 
contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades 
da entidade geradora/acumuladora.” 
Enfim, nesta nova dimensão, a diplomática amplia, cada vez mais, o 
seu papel de ciência de crítica documental que se apoia na 
identificação dos tipos e do órgão produtor. Ela passa a incorporar o 
estudo da gênese, fornecendo parâmetros metodológicos para a 
investigação das relações entres os documentos e o contexto em que 
foram produzidos. (p. 8 e 9)  

Observações:  

  

103 237 

TERMO Geração automática de tesauros 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-25/PUCMG-2006-46  

TÍTULO 
Geração automática de tesauros: abordagem conceitual e 
viabilidade tecnológica 

 

Explicação:  
 

A geração automática de tesauros é um objeto de pesquisa recorrente 
nos campos da Ciência da Informação e da Ciência da Computação. 
Ambas as áreas vislumbram a possibilidade de gerar um instrumento 
que tenha alta performance na representação e recuperação da 
informação em sistemas de busca automática. 
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Observações  

  
104 65 

TERMO Hematologia 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-149 

TÍTULO 
O Blood Project: uma iniciativa para organização da informação 
em Biomedicina 

Explicação:  
 

Apesar da variedade de vocabulários, tesauros e glossários disponíveis 
em biomedicina, observa-se a inexistência de iniciativas dedicadas à 
hematologia. O objetivo do presente trabalho é descrever uma 
pesquisa sobre vocabulários formais para hematologia, baseados em 
princípios ontológicos. 

Observações:  

  

105 758 

TERMO Hibridismo 

FILIAÇÃO/ANO UFBA-2013-199 

TÍTULO 
Estudo sobre a adoção da Folksonomia em sistemas de 
informação: uma proposta de hibridismo 

Explicação:  
 

Muitas são as tecnologias criadas na ideologia da web 2.0 e dentre 
elas destaca-se a folksonomia, citada anteriormente. Durante os 
estudos preliminares, verificou-se que a liberdade da folksonomia 
trouxe grandes problemas para o sucesso dos Sistemas de Informação 
(SI), delineando uma trajetória de pesquisa que partiu para modelos 
que fizessem o uso conjunto da estrutura rígida com a flexível, ao qual 
se chama Hibridismo. 

Observações   

  

106 356 

TERMO Hipertexto 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-40 

TÍTULO 

A análise facetada na modelagem conceitual para organização 
hipertextual de documentos acadêmicos: sua aplicação no 
protótipo MHTX (mapa hipertextual)  

Explicação:  
 

Como a classificação facetada, os sistemas de hipertexto também 
objetivam a estruturação do conhecimento, através da organização dos 
conceitos e das relações entre eles, permitindo o mapeamento de uma 
área de assunto e a inclusão de novos conceitos, sem que isto 
signifique uma mudança estrutural do sistema. 
“Janelas na tela [que] são associadas a objetos na base de dados e 
ligações [que] são estabelecidas entre estes objetos, tanto 
graficamente, na forma de marcas rotuladas, como na base de dados, 
na forma de ponteiros” (CONKLIN, 1987, p. 17). 

Observações:   

  

107 872 

TERMO IBGE 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-202 

TÍTULO 

O arquivo fotográfico ilustrativo dos trabalhos geográficos de 
campo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 
proposta de uma matriz para análise documentária da paisagem 

Explicação: 

O presente estudo discute a análise e a indexação de paisagens da 
vida rural a partir das fotografias produzidas pelos geógrafos agrários 
do então Conselho Nacional de Geografia (CNG), entre os anos de 
1940 e 1960, tendo por referência o Arquivo Fotográfico Ilustrativo dos 
Trabalhos Geográficos de Campo, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Observações:  

  

108 
 

TERMO IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-160 

TÍTULO 
Identificação Arquivística: subsídios para a construção teórica da 
metodologia na perspectiva da tradição brasileira  
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Explicação:  
 

A identificação é uma tarefa de pesquisa sobre a gênese do documento 
de arquivo, desenvolvida no início do tratamento documental para 
definir requisitos normalizados de planejamento das funções que 
sustentam o tratamento técnico documenta, seja no momento da 
produção ou da acumulação (produção, classificação, avaliação e 
descrição).  

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-178 

TÍTULO 

Identificação arquivística como requisito metodológico do 
Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a construção teórica dos 
procedimentos e instrumentos. 

Explicação:  
 

A identificação arquivística é um trabalho de pesquisa e de crítica sobre 
a gênese documental. Consiste em estudar analiticamente o 
documento de arquivo e o vínculo que mantém com o órgão que o 
produziu. “Este conhecimento sobre o órgão produtor combinado a um 
processo analítico dos documentos produzidos, a partir do 
conhecimento das suas características internas e externas, permite 
chegar à identificação das séries documentais”. (LÓPEZ GÓMEZ, 
1998, p. 39). (p. 4) 

FILIAÇÃO/ANO USP-2009-112 

TÍTULO 
Diplomática contemporânea como fundamento metodológico da 
identificação de tipologia documental em Arquivos  

Explicação:  
 

A identificação é uma tarefa de pesquisa sobre a gênese do documento 
arquivistico, que gera informações registradas em instrumentos 
próprios e são a base das análises para a avaliação, classificação, 
descrição e produção de documentos de arquivos. A caracterização 
dos atributos que apresentam o órgão produtor, suas funções e 
atividades, e a maneira como estes vínculos estabelecidos se traduzem 
nas partes do documento arquivístico, integram o conhecimento gerado 
nesta fase e compõem a base teórica da identificação arquivística. A 
identificação de documentos de arquivo, realizada a partir de 
parâmetros normalizados pela tipologia documental confere rigor 
científico às tarefas arquivísticas, contribuindo para formar o arquivista 
moderno. (p. 475) 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-179 

TÍTULO 
Identificação de tipologia documental como metodologia para 
organização de arquivos de arquitetura 

Explicação:  
 

consagrou-se o uso do conceito de identificação na arquivística, 
estendendo-se sua aplicação a vários países iberoamericanos: 
[...] o processo de investigação e sistematização de categorias 

administrativas e arquivísticas em que se baseia a estrutura de um 
fundo, sendo um de seus objetivos principais, assegurar através de 
seus resultados a valorização das séries documentais. (MENDO 
CARMONA, 2004, p. 41, tradução nossa). 

Observações:  

  

109  

TERMO IFLA 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-27 

TÍTULO 
Requisitos funcionais para registros bibliográficos – FRBR: um 
estudo no catálogo da rede Bibliodata 

Explicação:  
 

A IFLA tem promovido padrões bibliográficos internacionais através da 
UBCIM Programme - Universal Bibliographic Control and International 
MARC, (Programa de Controle Bibliográfico Universal e MARC 
Internacional) e programas e atividades da Divisão para Controle 
Bibliográfico, que têm resultado em variados re-exames da teoria e 
prática da catalogação. 

Observações:  

  

110 872 

TERMO Imagem fotográfica 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-161 

TÍTULO 
Método de compatibilização de linguagens aplicado a imagens 
fotográficas: uma proposta de avaliação 

Explicação:  
 

A avaliação de um sistema de recuperação de informação pressupõe a 
análise de seus diferentes subsistemas: seleção de documentos, 
indexação, linguagem documentária, busca e interface usuário-sistema, 
e o subsistema que compara as representações dos documentos com 
as representações das perguntas. Adotando as questions dos usuários 
de um banco de imagens como amostra, propõe se a aplicação dos 
princípios de compatibilização como método para avaliar a linguagem 
de entrada com as solicitações dos usuários (saída).  

Observações  

  

111 344 
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TERMO Indexação automática por extração 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-214 

TÍTULO 

 
Caracterização de teses de oito áreas de conhecimento: uma 
análise para o desempenho de indexação automática através de 
sintagmas nominais 

Explicação: 

O uso dos sintagmas nominais em um texto em português pode 
permitir chegar a métodos de escolha automática de descritores que 
sejam mais relevantes do que simplesmente o uso de palavras 
isoladas. Tais métodos têm em comum a extração desses sintagmas 
nominais como etapa anterior à escolha dos mesmos como descritores. 
Os resultados dessas extrações permitem caracterizar de antemão 
seus respectivos textos em relação a dimensões de grandeza, 
diversidade do uso da língua e estilos de estrutura, por exemplo, que 
influenciam no desempenho desse processo de extração. 

Observações:  

  

112 344 

TERMO Indexação automática 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-70  

TÍTULO 
Indexação automática e semântica: estudo da análise do conteúdo 
de teses e dissertações 

Explicação:  
 

Segundo Robredo (1982), o processo de indexação automática é 
similar ao processo  de leitura-memorização  humano, sendo seu 
princípio geral baseado  na comparação  de cada  palavra do texto com 
uma relação de palavras vazias de significado, previamente 
estabelecida,  que  conduz,  por  eliminação,  a  considerar  as  
palavras  restantes  do  texto  como  palavras  significativas. (p. 4) [...] 
Podem-se destacar dois tipos de processos de indexação automática: 
(1) indexação por  extração automática e (2) indexação por atribuição 
automática. (p. 4)   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-214 

TÍTULO 

Caracterização de teses de oito áreas de conhecimento: uma 
análise para o desempenho de indexação automática através de 
sintagmas nominais  

Explicação:  
 

Nesta pesquisa, a definição de termo de indexação é utilizada como 
sinônimo de descritor, e está mais relacionada ao processo de 
indexação automática. A indexação pode ser definida como “[...] o 
processo de analisar o conteúdo informacional dos registros do 
conhecimento e sua expressão na linguagem do sistema de indexação” 
(BORKO e BERNIER, 1978, p.8). 

Observações:   

  
113 872 

TERMO Indexação de desenhos técnicos 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-55 

TÍTULO 
Um estudo para recuperação da informação em projetos de 
Engenharia 

Explicação:  
 

Desenho técnico - Considerando um desenho técnico como uma 
imagem pode-se definir que a imagem possui uma descrição própria e 
distinta num determinado domínio científico ou em uma determinada 
disciplina. Considerando a definição de Buckland (1991) podemos 
chamar um desenho técnico e seu conteúdo visual de documento. O 
termo documento, normalmente utilizado para denotar texto ou objetos 
portadores de texto, pode estender-se para incluir imagens e até sons 
dando algum tipo de comunicação. 
Indexação - Naves (2001) define que, no contexto da ciência da 

informação destaca-se a análise de assunto como uma das etapas 
mais importantes da indexação e o responsável pela atividade é o 
indexador, que dá início ao processo com subjetividade e 
conhecimento prévio, formação acadêmica e experiência. O processo 
de ler o documento para extrair conceitos que introduzam a sua 
essência é conhecido como analise de assunto. Após essa etapa 
chega a fase de extração de conceitos que possam representar o 
conteúdo temático do texto para passar para a fase de indexação. 

Observações:  

  

114 875 

TERMO Indexação de filmes de ficção 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2006-56 

TÍTULO O que vemos e como vemos: do ponto de vista do sujeito receptor 
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Explicação:  
 

Elegemos, para discussão, uma indagação experimental e exploratória 
sobre as possibilidades de indexação e recuperação de filmes de 
grandes estoques de informação, por meio de um processo oriundo 
do espectador, isto é, o ponto de vista do receptor de filmes. 

Distanciamo-nos, assim, das práticas realizadas para a nomeação dos 
documentos bibliográficos, ou seja, as declarações de assuntos 
traduzidas por uma linguagem documentária, tais como: tesauros e 
vocabulários controlados. É que, por vezes, essas práticas são 
repassadas para a indexação de filmes sem, contudo, ter-se uma 
atenção diferenciada para o estudo da singularidade do objeto de 
estudo (os filmes) e para os procedimentos de análise e síntese desses 
filmes. Nesta fase da pesquisa, estamos analisando a “relação do 
espectador com o filme como experiência individual, psicológica, 
estética, em suma, subjetiva” (AUMONT, 1995, p.223). 

Observações:  

  

115 872 

TERMO Indexação de fotografia 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-75 

TÍTULO 
Ontologias: indexação e recuperação de fotografias baseadas na 
técnica fotográfica e no conteúdo da imagem 

Explicação:  
 

Alguns pesquisadores têm explorado a questão da técnica fotográfica 
como recurso de indexação. 
Smit (1997, p. 3) categoriza três parâmetros de análise: 
- o que a fotografia mostra (ou seja, seu conteúdo informacional); 
- como a fotografia mostra (a forma adotada para mostrar o conteúdo 
informacional, ou seja, a expressão fotográfica); 
- onde a fotografia mostra (dedicado à questão do documento 
fotográfico enquanto objeto físico). 
Os dois primeiros itens – o que a fotografia mostra e como a fotografia 
mostra – estão estreitamente relacionados à indexação de imagens 
fotográficas, enquanto o último item não se encaixa neste estudo por 
não ser de interesse da área de indexação de imagens. 
A maior parte dos mecanismos de busca de imagens fotográficas é 
indexada com base em informações extra-imagéticas, isto é, 
informações que não estão presentes na imagem, tais como: fotógrafo, 
título, data, descrição textual, etc. Embora estas informações sejam 
relevantes, elas não representam a informação presente na imagem. 
Para melhorar a recuperação de imagens fotográficas há a 
necessidade de representar o conteúdo informacional (o que a imagem 
mostra) e a sua expressão fotográfica (como a imagem mostra).  (p. 2)  

Observações:  

  

116 872 

TERMO Indexação de imagens 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2010-137 

TÍTULO Folksonomia: análise da etiquetagem de imagens no Flickr 

Explicação: 

O conceito de imagem refere-se a um vasto leque de documentos 
iconográficos, como pinturas, gravuras, pôsteres, cartões postais, 
fotografias, entre outros (SMIT, 1996).  (p. 5)  [...] Um dos elementos 
mais básicos da representação de fotografias é a identificação de seu 
referente. De acordo com Barthes (1984), Dubois (1994), o conceito de 
referente diz respeito ao que está focado na imagem, ao objeto que 
está representado na imagem, sem que, em última análise, este 
represente na totalidade o objeto focado ou a imagem  fotográfica 
enquanto documento. .... (p. 6)    

Observações:  
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117 835 

TERMO Indexação social 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-136  

TÍTULO A abordagem dialógica na indexação social 

Explicação:  
 

A indexação social é definida por Hassan-Montero (2006, online) como   
[...] um novo modelo de indexação, em que são os próprios usuários ou  
consumidores dos recursos os que levam ao cabo sua descrição [...] A  
descrição de cada recurso se obteria por agregação, ou seja, um 
mesmo  recurso seria indexado por inúmeros usuários, dando como 
resultado uma  descrição intersubjetiva e portanto mas fiel que a 
realizada pelo autor do  recurso .   
O autor chama a atenção que seria válido se referir a esse novo 
modelo somente  em sistemas que permitem uma indexação agregada, 
ou seja, onde vários usuários  indexam um mesmo recurso.  

Observações:   

  
118 34 

TERMO Indexação  

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2010-137 

TÍTULO Folksonomia: análise da etiquetagem de imagens no Flickr 

Explicação:  

Lancaster  (1993) conclui que a Indexação deve identificar, descrever 
ou caracterizar o conteúdo  informacional de um documento para 
posterior exposição em linguagem natural ou em  índices, sendo que 
isso pode ser feito na forma de uma indexação sintética (de acordo  
com seu assunto) ou analítica (de acordo com os conceitos), em que 
deve sempre ser  observada também sua finalidade.  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-104 

TÍTULO 

A indexação em catálogos on-line na percepção de usuários 
integrantes de grupos de pesquisa: uma contribuição ao 
desenvolvimento de política de indexação em rede de bibliotecas 
universitárias 

Explicação:  
 

A indexação pode ser definida como uma operação de representação 
documentária,  cuja finalidade é direcionada a identificar e selecionar 
conceitos que transmitam a essência de  um documento a fim de 
representá-lo por termos de uma linguagem documentária. A  finalidade 
da indexação é condicionar a recuperação da informação para 
satisfazer as  necessidades informacionais dos usuários (GUINCHAT; 
MENOU, 1994; NAVES, 2001;  FUJITA, 2003; LANCASTER, 2004; 
ROBREDO, 2005).   

Observações:   

  

119 91 

TERMO Indexador 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-52 

TÍTULO 

Abordagem cognitiva e sócio-cognitiva da leitura documentária na 
formação inicial do indexador: análise da perspectiva individual 
em contexto sócio-cultural 

Explicação:  
 

O indexador, visto como leitor, é considerado, individualmente, em 
abordagem cognitiva pelo processamento de informações que realiza 
durante a leitura documentária para análise de assunto, contudo, como 
leitor profissional deve ser visto dentro de seu contexto sócio-cultural 
que abrange atuação e formação profissional em abordagem sócio-
cognitiva. (texto retirado do resumo) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2003-08 

TÍTULO Política de indexação na visão dos indexadores 

Explicação:  
 

“[...] o indexador tem a função primordial de compreender a leitura ao 
realizar uma análise conceitual que represente adequadamente o 
conteúdo de um documento de modo que  ocorra correspondência com 
o assunto pesquisado pelo usuário. (p. 2) 

Observações:   

  
120 88-51/4 

TERMO Informação em saúde 



 
 

245 
 

FILIAÇÃO/ANO USP-2006-49 

TÍTULO 
Da gênese à representação da informação: mapeando 
superestruturas textuais no setor da saúde 

Explicação:  
 

Tendo constatado que o fluxo de tratamento e recuperação da 
informação carece de reformulação para harmonizar-se às demandas 
informacionais da sociedade, esta pesquisa tem por objetivo estudar 
como ocorre o processo de criação textual no campo da saúde, 
priorizando o mapeamento e a compreensão das superestruturas 
textuais mais freqüentes. Pretende-se elaborar um arcabouço 
conceitual fundamentado nos estudos da ciência da informação, 
sobretudo na organização e representação da informação, que sirva de 
base para a criação informatizada de textos médicos - com qualidade e 
com potencial de recuperação a longo prazo. 

Observações:  

  

121 871 

TERMO Informação iconográfica 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-165 

TÍTULO 

Semiose e análise de assunto em ícones comemorativos da 
Google: implicações da experiência colateral na representação da 
informação iconográfica em ambientes digitais 

Explicação:  
 

Este estudo teve por objetivo compreender o processo de análise de 
assunto de iconografias entre estudantes da disciplina de indexação do 
curso de Biblioteconomia em uma universidade pública brasileira. A 
partir da identificação, análise e representação informacional dos 
ícones comemorativos apresentados na interface de pesquisa do motor 
de busca Google, analisaram-se os gestos de representação da 
informação iconográfica.  

Observações:  

  

122 844 

TERMO Informação jornalística 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-68 

TÍTULO 
Avaliação de linguagem de indexação aplicada à informação 
jornalística: estudo de caso 

Explicação:  
O controle do vocabulário em empresas jornalísticas assume crescente 
importância por possibilitar consistência na recuperação da informação 

e a conseqüente realização de negócios. Utilizada na representação da 
informação jornalística pelo Centro de Documentação e Informação 
(CDI) da Infoglobo Comunicações, a linguagem de indexação nunca foi 
objeto de análise ou reflexão, prática necessária pois, além da 
informação veiculada diariamente nos jornais compreender diferentes 
domínios, o conhecimento é dinâmico por natureza. 

Observações:  

  

123 877 

TERMO Informação musical 

FILIAÇÃO/ANO UFSC-UNESP-2013-206 

TÍTULO 
Informação musical e interpretação: contribuições semióticas para 
o campo da organização da informação 

Explicação:  

O conceito de música, do ponto de vista da etnomusicologia, carrega 
em si aspectos exteriores à própria estrutura musical. Assim, o 
significado do que é música deve estar, necessariamente, 
contextualizado em um âmbito cultural. Fato que caracteriza 
possibilidades significativas e, por conseguinte, potencial informativo, 
isto é, algum conteúdo semântico que não pode ser desconsiderado do 
ponto de vista da ciência. Este conteúdo semântico relativo à música 
compõe a noção de informação musical e interessa, portanto, aos 
estudos da Ciência da Informação. 

Observações:  

  

124 871 

TERMO Informação visual 

FILIAÇÃO/ANO USP-2008-94 

TÍTULO Fotografia e informação 

Explicação:  
 

No âmbito da Ciência da Informação, como situar o binômio 
Fotografia/Informação no contexto de uma leitura, onde essa imagem 
técnica sujeita à reprodutibilidade tenha uma inserção na dinâmica dos 
fluxos da informação. Considerando que a fotografia se (in)forma sobre 
um tripé constituído pela linguagem, pelo registro e pela informação. 
Nosso propósito é discorrer, sucintamente, sobre essas quatro formas 
de representação que se unem constituindo uma unidade, embora 
diferenciadas entre si, pelas suas respectivas particularidades. 
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Observações:  

  

125 214 

TERMO Integração de Ontologia 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-51 

TÍTULO 
Integração de ontologias: o domínio da Bioinformática e a 
problemática da compatibilização terminológica. 

Explicação:  
 

Ontologias assumem papel fundamental nesta integração, viabilizando 
a interoperabilidade semântica de sistemas distribuídos heterogêneos, 
como é o caso de esforços que reúnem consórcios internacionais. (p. 
4) 
A representação de um domínio de saber se configura como princípio 
norteador para a organização e integração de ontologias. Neste 
espaço, é que a base onde se fundamenta sua teoria pode auxiliar no 
recorte de domínio para a elaboração de ontologias e 
fundamentalmente para a construção de modelos conceituais, como o 
de Genoma e Transcriptoma. (p. 6) 
Dos métodos de compatibilização e conversão de linguagens, 
baseados na integração de vocabulários dois se destacam 
sobremaneira. São o método de reconciliação de tesauros proposto por 
Neville (1970, 1972) e a matriz de compatibilização conceitual proposta 
por Dahlberg. (1981, 1983). (p. 7)  

Observações:  

  

126 879 

TERMO Internet 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2010-132 

TÍTULO 

Classificação colaborativa de conteúdos não-textuais na Internet: 
as novas formas de mediação e organização da informação da 
música através da Folksonomia 

Explicação:  
 

Este trabalho discute as novas formas de mediação e organização de 
conteúdos não-textuais na Internet.  

Observações:  

  

127 71 

TERMO Interoperabilidade semântica 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2012-180 

TÍTULO 
Interoperabilidade semântica entre repositórios institucionais 
brasileiros: o papel da organização do conhecimento 

Explicação:  

A interoperabilidade semântica no contexto deste estudo é entendida 
como   […] la capacidad de los sistemas de información (Bibliotecas 
Digitales y  Repositorios Institucionales), para intercambiar información 
basándose en  un significado común de los términos y expresiones 
contenidos en los  metadatos y documentos, con el fin de asegurar la 
consistencia  representación y recuperación de los contenidos. Esto 
involucra el uso de  esquemas semánticos que incluyen vocabularios 
controlados (tesauros,  listados de encabezamiento de materias, anillos 
de sinónimos, taxonomías,  ontologías, etc.) (GÓMEZ DUEÑAS, 2012, 
p. 3).  

Observações:   

  

128 88-8 

TERMO Jornalismo 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-174 

TÍTULO 

Classificação e relevância no discurso jornalístico: paralelos entre 
agências de notícia transnacionais e usuários de sistemas de 
informação 

Explicação:  

Entre as muitas formas de se construir representações da “realidade”, o 
jornalismo é uma das que oferece as mais próximas comparações com 
a pesquisa social. Assim como os pesquisadores, o jornalista coleta 
uma quantidade enorme de informação para ser usada numa 
reportagem. 

Observações:  

  

129 88-6 

TERMO Jurisprudência eleitoral 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-109 

TÍTULO 
Avaliação de sistema recuperação de informação jurídica: uma 
aplicação do modelo de raciocínio baseado em casos 
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Explicação:  

Esta pesquisa utiliza como universo as jurisprudências produzidas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A amostra foi composta 
por jurisprudências eleitorais produzidas nas eleições gerais de 2006 
no Distrito Federal considerando o recorte dado à pesquisa. 

Observações:  

  

130  

TERMO LEITURA DE IMAGENS 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-107/UnB-2011-167 

TÍTULO  

Explicação:  

Para se ler uma fotografia é necessário, entre outras coisas, ter 
conhecimento de linguagem fotográfica, alguma informação sobre 
história da arte, informações precisas sobre processos fotográficos 
históricos, saber distinguir um instantâneo de uma fotografia de 
estúdio, descobrir uma truncagem, entre outras tantas coisas.  
Há ainda algum mistério em torno dos processos cognitivos envolvidos 
na leitura de imagens de qualquer tipo e também as fotografias. Na 
apreensão dos significados, o que a imagem fotográfica possui de 
particularidade certamente é a relação de absoluta contiguidade que 
mantém com seu referente. Este fato, em si, já diferencia em muito a 
leitura da imagem fotográfica da leitura de qualquer outro tipo de 
imagem.  Tudo que é fotográfico existe no mundo real e, por causa 
desta realidade, pode ser apreendido, descrito e explicado.  A 
apreensão de significados pode ocorrer já no primeiro nível da leitura 
proposto, através do reconhecimento referencial de tudo que está na 
imagem.  
A descrição da imagem – que seria a leitura que se faz para o outro – 
parece ser uma ponte, um elo entre o reconhecimento automático 
referencial e o início de uma interpretação da imagem.  
A explicação, a atribuição mais absoluta de sentido, a razão maior de 
ser da imagem fotográfica analisada é já o segundo nível de leitura: a 
interpretação; trata-se da descrição da fotografia não só em termos de 
seus referentes, mas da importância e da inter-relação dos mesmos 
com o mundo, com o mundo que é o acervo documentação inclusive. 
Ler uma fotografia vai desde saber seu processo de produção 
(albumina, colódio, gelatinas, etc.) até reconhecer, na imagem, 
personalidades famosas da história. (p. 673)  
 

Observações:  

  

131 778 

TERMO Linguagem de Especialidade  

FILIAÇÃO/ANO USP-2008-105 

TÍTULO 

Linguagens empregadas em prontuários do paciente frente aos 
processos de organização e recuperação da informação no 
contexto da saúde 

Explicação:  
 

A linguagem de especialidade é constituída por um eixo paradigmático 
e por um eixo  sintagmático integrados a um contexto comunicativo 
especializado.   
No eixo paradigmático, encontra-se o léxico especializado, ou conjunto 
de termos,  também denominado terminologia. Tais termos relacionam-
se a conceitos mais ou menos  precisos - a depender do 
desenvolvimento científico do campo e das necessidades e 
características comunicativas dos atores da área. Dito de outra forma, 
a terminologia explicita a  organização conceitual da especialidade, 
levando consigo traços técnicos e/ou científicos,  comunicativos, 
informativos, cooperativos, políticos etc. (p. 2) 
uma linguagem de  especialidade é composta pelo eixo sintagmático, 
também chamado de eixo das combinações.   
Na frase “Mãe refere que, aos 3 anos de vida, criança apresentou 
hipoglicemia em casa.”,  embora muitas palavras sejam de amplo 
conhecimento, a construção difere da construção de  frases 
tipicamente escritas por um não especialista em saúde. Esta forma de 
combinação para  a construção da frase caracteriza a linguagem de 
especialidade, motivo pelo qual ao ler-se um  texto de contabilidade, 
filosofia ou história, percebe-se uma elaboração textual e frasal 
diferenciada e convencionada internamente no campo especializado. 
(p. 3). 

Observações:   

  

132 21 

TERMO Linguagem Documentária 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-141 

TÍTULO 
Análise dos princípios metodológicos adotados no vocabulário 
controlado da FINEP 
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Explicação:  
 

Linguagens documentárias são linguagens artificiais, controladas, 
criadas  dentro dos objetivos de uma organização/setor, a partir de um 
conjunto de  documentos e domínio, para serem utilizadas na 
indexação e recuperação  da informação em um determinado sistema 
de recuperação da informação  (SOUZA, 2007, p.18-19).   
A linguagem documentária pode ser considerada um instrumento de 
mediação  entre a linguagem do sistema e a dos usuários. Segundo 
Lara (2004, p.233) ela é um  instrumento que exerce a função de ponte 
entre estas duas linguagens.  
Tálamo, Lara e Kobashi (1992, p.197) afirmam que as linguagens 
documentárias  são consideradas instrumentos de controle da 
terminologia de uma determinada área do  conhecimento atuando em 
dois níveis: na representação da informação obtida pela   
análise e síntese de textos; e na formulação de equações de busca da 
informação. (p. 7) 
As linguagens documentárias são definidas por Campos (2001, p.17) 
como os  "instrumentos utilizados para representar o conhecimento de 
uma dada área do saber”. (p. 8)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-175 

TÍTULO 
De termos isolados a contextualizados: análise das estratégias 
argumentativas dos discursos de candidatura de Dilma e Serra 

Explicação:  

[...]  linguagens documentárias compreendidas como  um instrumento 
de comutação que possibilita a tradução de informações dos  textos em  
linguagem natural para uma linguagem controlada. (p. 3)  As 
linguagens documentárias (LDs) são tradicionalmente definidas como 
instrumentos de  controle terminológico que possuem dupla 
funcionalidade: (1) na representação da  informação, com base na 
análise e síntese de textos, objetivando representar o assunto de  
maneira consistente, e (2) na recuperação da informação ao promover 
a interação entre o usuário e o dispositivo. Assim, as linguagens 
documentárias atuam como mediadoras do  diálogo estabelecido entre 
a linguagem do autor do documento, a linguagem do indexador e a  
linguagem do usuário. (CINTRA et at., 2002; KOBASHI, 2007; MOURA, 
2008;  SVENONIUS, 2000).  (p. 4-5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2011-164 

TÍTULO Biases na representação do conhecimento: uma análise da 

questão feminina em linguagens documentais brasileiras 

Explicação:  

... linguagens documentais brasileiras: Terminologia de Assuntos da 
Fundação Biblioteca Nacional, Vocabulário Controlado Básico, 
Vocabulário Controlado USP e Classificação Decimal de Direito 

Observações:  

  

133 21 

TERMO Linguagens Documentárias alfabéticas 

FILIAÇÃO/ANO UFSCar-2013-215 

TÍTULO 
Parâmetros sociocognitivos de construção de instrumento de 
representação temática da informação de áreas técnico-científicas  

Explicação:  
 

Cintra et al. (2002) e Boccato (2009a) revelam que as linguagens 
documentárias alfabéticas mais consistentes possuem um vocabulário 
formado por elementos da linguagem de especialidade, das 
terminologias e da linguagem natural expressa pelo usuário. Devido ao 
fato de serem linguagens construídas, o vocabulário (léxico) utilizado 
para a sua concepção é originário de discursos diferentes, 
representado por “palavras” preferenciais, numa relação combinatória 
de significados e significantes, denominadas de unidades lexicais de 
descritores. (p. 6)  
Particularizando as linguagens documentárias alfabéticas, 
exemplificadas pelas listas de cabeçalhos de assuntos, tesauros, entre 
outras, elas apresentam seus conceitos, representados pelos termos, 
organizados alfabeticamente, relacionados sintático-semanticamente e 
que indicam uma forma de interação entre eles. (p. 6-7) 

Observações:   

  

134 713 

TERMO Linguística computacional 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-70 

TÍTULO 
Indexação automática e semântica: estudo da análise do conteúdo 
de teses e dissertações 
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Explicação: 

A área de Lingüística Computacional preocupa-se com a compreensão 
da língua e de técnicas apropriadas à interpretação dessa língua, 
escrita ou falada, tentando imitar a capacidade humana de 
comunicação. Para tanto, essa área utiliza elementos de sintaxe; 
semântica; fonética e fonologia; pragmática e análise do discurso. De 
acordo com Othero e Menuzzi (2005), a Lingüística Computacional 
pode ser dividida em Lingüística de Corpus e Processamento da 
Língua Natural (PLN) 

Observações:   

  
135 711 

TERMO Linguística Documentária 

FILIAÇÃO/ANO USP-2006-53 

TÍTULO 
Linguística documentária e terminologia: experiência didática na 
interface das disciplinas 

Explicação:  

A Lingüística Documentária é um subcampo no interior da Ciência da 
Informação que visa o estabelecimento do corpo de princípios teórico-
metodológicos da linguagem documentária entendida como 
subconjunto da língua geral. O termo Lingüística Documentária foi 
inicialmente utilizado por García Gutiérrez em 1990 (García Gutiérrez, 
1990) para sugerir uma disciplina que, partindo do reconhecimento de 
que os problemas relacionados à informação são problemas de 
linguagem, busca seus fundamentos nas ciências da linguagem de um 
modo geral. Recorre, portanto, à lingüística, à semântica, à gramática 
aplicada à gestão da informação, como aos campos afins, como a 
análise do discurso, a análise do conteúdo e, de modo geral, as 
ciências cognitivas (García Gutiérrez, 1998). (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2007-79 

TÍTULO 
Informação, informatividade e Linguística documentária: paralelos 
com as reflexões de Hjorland e Capurro 

Explicação:  
 

[...] a Lingüística Documentária preocupa-se com os problemas 
decorrentes dos processos simbólicos do tratamento e da recuperação 
da informação, buscando pesquisar soluções que diminuam a distância 
entre os estoques e o uso da informação a partir dos estudos das 
estruturas simbólicas da documentação, das questões lingüísticas de 
mediação entre produtores e consumidores da informação e da ligação 
entre os processos documentários e a construção e verbalização da 
informação. (p. 4 e 5 ) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-154 

TÍTULO 
A linguística documentária e a análise de domínio na organização 
da informação 

Explicação:  
 

A Linguística Documentária (LD) nasceu na Espanha, na década de 90, 
com os trabalhos de García Gutiérrez, com o objetivo de criar modelos 
de Análise Documentária e para construção de Linguagens 
Documentárias. Tem como base a Linguística Estruturalista, a Análise 
do Discurso, a Análise de Conteúdo, a Análise Semiótica, a Sociologia 
e o Método Dialético. A linha de trabalho de García Gutiérrez subordina 
a Análise e a Linguagem Documentária à Linguística Documentária. Os 
pesquisadores da ECA, que adotam o termo para denominar o 
subcampo da Ciência da Informação, complementam a abordagem 
acrescendo a Terminologia como referência para a observação das 
áreas do saber e de atividades. A Linguística Documentária focaliza os 
métodos e os processos de construção de Linguagens Documentárias 
e destaca o papel social e simbólico desses instrumentos como meio 
para estabelecer as condições de comunicação e interpretação das 
informações. 
Para García Gutiérrez, o objeto da Linguística Documentária é a 
estrutura da Documentação, “como a organização de conteúdos 
codificáveis e decodificáveis, a qual se divide entre a estrutura 
cognitiva do produtor e a interpretativa do consumidor, o que, para o 
autor, contribui para o método línguo-documental (1990, p. 24)”.  (p. 
452-453) 

Observações:   

  
136 711 

TERMO Linguística estrutural 

FILIAÇÃO/ANO USP-2003-06 
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TÍTULO 
Conceitos lingüísticos fundamentais para a organização e 
disseminação de informações 

Explicação:  

A língua é tomada como referência observando-se aspectos 
relacionados à sua estruturação relacional (do que decorre a 
delimitação oposicional dos significados), à sua condição de 
arbitrariedade, convencionalidade e autonomia, ao recorte e 
classificação que opera no mundo, a seu modo de articulação, à sua 
produtividade. A língua é também vista na perpectiva de suas funções 
no processo lingüístico. Sob o epistema estruturalista, compreendido 
como metaconceito metodológico, observam-se as propriedades 
estruturais da língua; sob o parâmetro comunicacional (e a partir da 
Lingüística Estrutural), suas funções nos atos de comunicação verbal. 
Dessas observações deriva um modelo de linguagem documentária, 
uma linguagem intermediária quer pelo seu papel - ponte para a 
comunicação sistema-usuário - quer pelas suas semelhanças e 
diferenças relativamente à linguagem natural e à linguagem artificial. 

Observações:  

  

137 711 

TERMO Linguística 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-141 

TÍTULO 
Análise dos princípios metodológicos adotados no Vocabulário 
Controlado da FINEP  

Explicação: 

[...] constatamos a aproximação entre Ciência da Informação e 
Linguística, já que ambas contemplam questões relativas ao 
funcionamento da linguagem. Tal relacionamento é observado 
principalmente na área de representação da informação, uma vez que 
há o processo de construção de sentido na análise documentária, na 
indexação e na elaboração de linguagens documentárias. (p. 13 e 14) 

Observações:   

  

138 88-9 

TERMO Literatura Infanto-Juvenil 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-96 

TÍTULO 
Análise documental de textos literários infanto-juvenis: 
perspectivas metodológicas com vistas à identificação do tema 

Explicação:  Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da necessidade de elucidar os 

aspectos sobre a análise documental de conteúdo de obras literárias 
infanto-juvenis, especificamente as voltadas ao público adolescente, 
mas com enfoque sobre a identificação dos temas. Isso porque foi 
verificado, como problema de pesquisa, a dificuldade de encontrar 
temas implícitos. 

Observações:  

  

139 121 

TERMO Lógica difusa 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-190 

TÍTULO 
Vaguidade e a importância de sua consideração para a Ciência da 
Informação e a construção de Ontologias aplicadas  

Explicação:  
 

Dentre as lógicas que adotam infinitos valores para uma proposição, 
destaca-se a lógica difusa criada por Lotfi Zadeh a partir de artigo de 
1965 que trata de conjuntos difusos (“Fuzzy Sets”).  [...]  A abordagem 
difusa busca graduar uma medida do fenômeno em vista da dificuldade 
de se estimar experimentalmente o grau de verdade. Consideram-na 
intuitiva por começar a análise com rótulos de linguagem natural, 
variáveis linguísticas (variáveis que instanciam palavras e não números 
tais como alto, baixo), e poder atribuir valores aproximativos a esses 
rótulos. (p. 9)  

Observações:   

  
140 121 

TERMO Lógica paraconsistente 

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-157 

TÍTULO 
Indexação automática e visualização de informações: um estudo 
baseado em Lógica paraconsistente 

Explicação:  
 

A lógica paraconsistente, por sua vez, teve seus fundamentos 
desenvolvidos, independentemente, pelo polonês Stanislaw Jaskowiski 
e pelo brasileiro Newton da Costa. Podem ser citadas duas de suas 
principais características: (i) derroga o princípio da não-contradição; (ii) 
possui variantes de sua formulação original que permitem desenvolver 
vários estados lógicos além dos estados dicotômicos Verdadeiro (V) e 
Falso (F). (p. 504) 
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Observações:   

  
141 121 

TERMO Lógica sobreatributiva 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-190 

TÍTULO 
Vaguidade e a importância de sua consideração para a Ciência da 
Informação e a construção de Ontologias aplicadas  

Explicação:  
 

O conceito de sobreatribuição implica que, dado um predicado vago P, 
existe um conjunto de versões precisas dele tais que: 1) são 
“adequadas”, isto é, não 
“contradizem” o significado do predicado; 2) para cada uma dessas 
versões, existe um n tal que Pn é verdadeira e Pn+1 é falsa. Mas o 
traço distintivo de um predicado vago P (aquilo que o torna vago) é 
justamente o fato de que nenhum n na zona de indeterminação de P 
tem a característica 2) – a vagueza implica (por definição) a ausência 
de fronteiras distinguindo entre as várias zonas de aplicabilidade de um 
predicado. Logo, nenhuma das mencionadas versões precisas de P 
pode ser considerada “adequada” ou “consistente com o seu 
significado”; todas o contradizem. Logo, esse comportamento não pode 
ser definido por meio delas.” (p. 11 e 12)  

Observações:   

  
142 861 

TERMO Manual Técnico 

FILIAÇÃO/ANO USP-2005-19 

TÍTULO Modelo para representação da informação em manuais técnicos 

Explicação:  
 

Consideramos que manual técnico é um texto que, valendo-se, 
geralmente, das linguagens verbal e visual, apresenta os objetivos, 
conceitos, requisitos, procedimentos, características e inovações 
relacionadas a um produto/serviço/tecnologia – significa dizer que no 
manual técnico existem, ao menos, duas linguagens: a verbal e a 
visual. Além disso, estão presentes nos manuais, pelo menos, duas 
linguagens verbais: a linguagem geral (empregada pelo público sem 
conhecimento prévio sobre o produto/serviço/tecnologia) e uma 
linguagem de especialidade (empregada pela(s) pessoa(s) que 
desenvolveu(ram) o produto/serviço/tecnologia). 

Observações:  

  

143 229 

TERMO Mapa conceitual 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-20 

TÍTULO 
Modelo Hipertextual - MHTX: um modelo para organização 
hipertextual de documentos 

Explicação:  
 

O conceito de Mapa conceitual, proposta de Joseph D. NOVAK (2002), 
do campo  da educação, que por sua vez, é baseada na teoria da 
aprendizagem significativa de David  AUSUBEL (1963, 1968, 1978), da 
área de psicologia educacional, enquanto ferramentas de visualização, 
facilitam a estruturação de documentos publicados em forma 
hipertextual,  disponibilizando, de uma maneira amigável, o 
conhecimento a ser recuperado. O potencial de  representação e 
recuperação da informação do mapa conceitual é visto como uma 
alternativa  navegacional para o texto virtual. (p. 4) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-61 

TÍTULO 
Estudo comparativo entre interfaces hipertextuais de softwares 
para a representação do conhecimento 

Explicação:  
 

O conceito de Mapa conceitual, proposta de Joseph D. Novak (2002), 
do campo da  educação, a qual é baseada na teoria da aprendizagem 
significativa de David Ausubel (1963,  1968, 1978), da área de 
psicologia educacional. Traduzido em ferramentas de visualização,  
esse conceito facilita a estruturação de documentos publicados em 
forma hipertextual, disponibilizando, de uma maneira amigável, o 
conhecimento a ser recuperado. O potencial de  representação e 
recuperação da informação do mapa conceitual é visto como uma 
alternativa  navegacional para o texto virtual.   

Observações:   

  
144 283 

TERMO Matriz de compatibilidade conceitual 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-196 
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TÍTULO 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS): um estudo de 
compatibilidade semântica na área de tecnologia de alimentos 

Explicação:  
 

A matriz de compatibilidade conceitual estabelecida, por Dahlberg 
(1983) permite identificar o quanto duas ou mais linguagens são 
compatíveis no plano lingüístico e no plano semântico. Ou seja, 
primeiro pelo casamento verbal entre os termos e depois pelo 
casamento conceitual entre os termos. 

Observações:   

  
145 944 

TERMO Memória Documentária 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2006-57 

TÍTULO 
Descritores em Ciências da Saúde (DECS): um estudo de 
compatibilidade semântica na área de tecnologia de alimentos 

Explicação:  

As memórias documentárias, consideradas os conjuntos selecionados 
de recursos de informação de quaisquer naturezas temáticas e físicas, 
são representações de uma memória coletiva e como representações 
são, ao mesmo tempo, redutoras e duplicadoras do conhecimento 
produzido. [...] a memória documentária pode ser representada por 
uma matriz abstrata composta por um quadro de entrada dupla 
chamado usualmente matriz documentária, em que se atribui cada 
linha a um documento e cada coluna a uma das múltiplas 
características a partir das quais serão ulteriormente procurados os 
documentos. Com base nessa representação simbólica, seria possível 
edificar a teoria geral da organização das memórias documentárias ou 
o conjunto de elementos que permite o acesso aos documentos de 
uma coleção a partir de suas características, e a sistemática dos 
processos de seleção. (p. 5)  

Observações:   

  
146  

TERMO MEMÓRIA SOCIAL 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2005-17 

TÍTULO A condição do patrimônio: uma questão de informação? 

Explicação:  

Propõe-se a interseção do domínio conceitual da memória social com o 
domínio conceitual da informação para a construção de seu objeto – o 
patrimônio. 

Observações:  

  

147  

TERMO MEMÓRIA 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2007-74 

TÍTULO 
Informação histórica: recuperação e divulgação da Memória do 
Poder Judiciário Brasileiro 

Explicação:  

Embora um programa voltado à preservação da informação histórica e 
da memória institucional tenha uma inegável importância para qualquer 
organização, observa-se que não existe uma padronização das 
atividades e dos objetivos das unidades de informação voltadas para a 
memória. Conseqüentemente, é muito comum encontrar unidades de 
informação denominadas Centros de Memória ou Memoriais em 
organizações pertencentes às mais diversas áreas do conhecimento, 
atuando como arquivos permanentes ou como centros de 
documentação. 

Observações:  

  

148 918 

TERMO Metadados textuais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-140 

TÍTULO 
Metadados textuais e visuais para recuperação de informação em 
imagens 

Explicação:  
 

Os metadados técnicos fazem referências às características técnicas  
do projeto,  como por exemplo: área, escala, local. São determinados 
pela classificação do desenho,  podendo variar. São metadados 
textuais e estão contidos no desenho, geralmente no   carimbo ou 
legenda. Normalmente, carimbo ou legenda do desenho técnico está  
localizado no canto inferior esquerdo, conforme FIG. 1. (p. 9)  

Observações:   
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149 918 

TERMO Metadados visuais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-140 

TÍTULO 
Metadados textuais e visuais para recuperação de informação em 
imagens 

Explicação:  
 

Os metadados visuais são os ícones presentes na imagem. Os 
metadados visuais  permitem a recuperação por assunto. Recupera-se 
a imagem pela imagem ou parte da  imagem. (p. 9)  

Observações:   

  
150 918 

TERMO Metadados  

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-171   

TÍTULO 
A importância dos metadados em Bibliotecas Digitais: da 
organização à recuperação da informação 

Explicação:  

‘metadados’, que em sua tradução  significa  “dado s  sobre  d ados”,  
ou  seja,  informação   que  descreve outra  informação (LIU,  
2007).Rosetto (2003) Metadados são um conjunto de dados-atributos, 
devidamente estruturados e  codificados, com base em padrões 
internacionais, para representar informações  de um recurso 
informacional em meio digital ou não – digital, contendo uma  série de 
características e objetivos.  (p. 6) 

Observações:   

  
151 324 

TERMO Método de Análise de Conteúdo 

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-88 

TÍTULO Os tesauros e as ontologias sob um olhar terminológico 

Explicação:  
 

[...] a determinação do método de Análise de Conteúdo, definido por 
Bardin (2003), a análise foi dividida em três fases: a) Pré-Análise; b) 
Exploração do material; e c) Tratamento dos resultados, inferências e 
interpretações. (p. 5) 

Observações:   

  
152 124 

TERMO Modelagem conceitual  

FILIAÇÃO/ANO CNEN-2012-183   

TÍTULO 
Modelo triádico de relações: um protótipo de modelagem 
conceitual para a área nuclear 

Explicação:  
 

No domínio da Ciência da Computação, a modelagem conceitual é um 
estágio  anterior ao desenvolvimento do sistema. Nesta área, a 
elaboração de modelos  conceituais fornece subsídios para construção 
de sistemas eficazes aos seus propósitos.   
Já na Ciência da Informação, os modelos são construídos para 
servirem de instrumentos  padronizadores de informações, tornando a 
recuperação e comunicação mais precisas. (p. 2) 

Observações:   

  

153  

TERMO Modelagem de dados 

FILIAÇÃO/ANO UFPB-2012-187 

TÍTULO 
Prototipagem de banco de dados: o uso da teoria da classificação 
facetada na modelagem de dados 

Explicação:  
 

Apresenta a inserção da Teoria da Classificação Facetada (TCF) de 
Ranganathan na prototipagem de Banco de Dados (BD) a partir da 
modelagem de dados, mais especificamente nas etapas de 
programação: lógica e física. Discute modelagem de dados em BD 
como técnica que deverá representar a realidade do 
ambiente que o sistema será inserido. 

Observações:  

  

154 124 

TERMO Modelagem 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-78 
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TÍTULO 
Método de modelagem domínio-ontológica do Direito Positivo 
Brasileiro 

Explicação:  
 

Também NOY e McGUINESS (2001) apontam como primeiro passo do 
método de modelagem a determinação do domínio e escopo da 
ontologia. 
Percorrendo todas as fases do desenvolvimento, são adotados os 
cinco critérios de modelagem propostos por GRUBER (1993): clareza, 
coerência, extensibilidade, afetação mínima do modelo pela codificação 
e comprometimento ontológico mínimo. (p. 10)  

Observações:   

  

155 322 

TERMO Modelo de leitura para textos científicos 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-13 

TÍTULO 

O papel do professor na formação inicial do indexador em Leitura 
Documentária para Indexação: o uso do modelo de leitura e 
Protocolo Verbal Interativo como recursos de aprendizagem 

Explicação:  
 

O modelo de leitura para indexação de textos científicos, elaborado por 
Fujita (2003) tem como desígnio o aprimoramento e evolução da 
metodologia de ensino de indexação que poderá ser oferecida na 
formação do indexador em leitura documentária: 
[....] necessidade de elaboração de um modelo de leitura que utilize o 
conhecimento de estruturas do leitor indexador e resumidor apoiado 
em estratégias mais sistemáticas de identificação de conceitos, para 
efetuar não só o movimento ascendente (bottom-up), mas a interação 
entre os dois movimentos de leitura – ascendente e descendente ao 
mesmo tempo, preconizado por Rumelhart e considerado o que melhor 
representa a atuação do indexador e do resumidor, de acordo com 
Pinto Molina & Galvez (s.d.). (FUJITA, 1999, p.100). (p. 4)  

Observações:   

  
156 124 

TERMO Modelo de representação  

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2007-72   

TÍTULO Práticas de elaboração de taxonomias: análise e recomendações 

Explicação:  
 

De acordo com Campos (2004, p.24), os modelos de representação da 
informação e do conhecimento  possibilitam  “[...]  a  elaboração  de  
linguagens  documentárias  verbais  e  notacionais,  visando  à  
recuperação  de  informações  e  a  organização  dos  conteúdos  
informacionais de documentos”. (p. 2) 

Observações:   

  
157 124 

TERMO Modelo entidade-relacionamento 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-194 

TÍTULO 

Interconexões entre a Teoria da Classificação Facetada (TCF)  de 
Ranganathan e o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de Peter 
Chen 

Explicação:  
 

O MER baseia-se na observação de que o mundo pode ser percebido 
como um conjunto de objetos, denominados entidades, e pelo conjunto 
dos relacionamentos entre essas entidades. As entidades são 
caracterizadas por um conjunto de atributos (CHEN, 1976; SHLAER; 
MELLOR, 1990; COUGO, 1997). No geral, a entidade é considerada 
como ’algo’ de fácil identificação (pessoa, empresa, evento e outros). 
Pode acontecer que, para um grupo de pessoas, determinado objeto 
ou fenômeno seja definido como entidade e que outro grupo os defina 
como relacionamento. A sugestão para a solução deste impasse é a 
verificação do contexto estudado e, logo após, uma tomada de decisão 
entre os participantes do estudo (CHEN, 1976). 

Observações:   

  
158 241 

TERMO Modelo triádico de relações 

FILIAÇÃO/ANO CNEN-2012-183   

TÍTULO 
Modelo triádico de relações: um protótipo de modelagem 
conceitual para a área nuclear 
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Explicação:  
 

[...] o modelo triádico de relações pode ser definido como modelo  
mínimo composto por uma tríade formada por um par de relações 
categoriais e uma  relação formal (relator) cujo objetivo é explicitar a 
forma como os conceitos se  relacionam, auxiliando na elaboração de 
assertivas e de definições lógico-formais.  (p. 6) 

Observações:   

  
159 78-8 

TERMO Museologia 

FILIAÇÃO/ANO PUCCAMP-2008-95 

TÍTULO 
Linguagem de especialidade e a elaboração da noção de campo 
científico: o caso da Museologia 

Explicação:  
 

Apresentação de resultados de pesquisa documental de natureza 
terminológica, abordando a Museologia sob o aspecto da sua 
institucionalização, conforme tratamento dado pelo Comitê 
Internacional da Museologia (Icofom) a partir de 1976 e sob o conjunto 
de seus traços constitutivos nos textos das publicações Museological 
Working Papers (MuWoP) e Icofom Study Series (ISS). Embora se 
reconheça na Museologia uma linguagem de especialidade, a sua 
constituição como área de especialidade de natureza científica 
encontrou vários obstáculos. 

Observações:  

  

160 878 

TERMO Museu 

FILIAÇÃO/ANO PUCCAMP-2008-95 

TÍTULO 
Linguagem de especialidade e a elaboração da noção de campo 
científico: o caso da Museologia 

Explicação:  
 

Apresentação de resultados de pesquisa documental de natureza 
terminológica, abordando a Museologia sob o aspecto da sua 
institucionalização, conforme tratamento dado pelo Comitê 
Internacional da Museologia (Icofom) a partir de 1976 e sob o conjunto 
de seus traços constitutivos nos textos das publicações Museological 
Working Papers (MuWoP) e Icofom Study Series (ISS). Embora se 
reconheça na Museologia uma linguagem de especialidade, a sua 
constituição como área de especialidade de natureza científica 

encontrou vários obstáculos. 

Observações:  

  

161 876 

TERMO Música 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2010-132 

TÍTULO 

Classificação colaborativa de conteúdos não-textuais na Internet: 
as novas formas de mediação e organização da informação da 
música através da Folksonomia 

Explicação:  
 

O caso analisado foi o Sistema de Recomendação Last.fm, plataforma 
amplamente utilizada em nível mundial para busca, recuperação e 
acesso ao material musical disponível na Internet.  

Observações:  

  

162 753 

TERMO Navegação facetada 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-168   

TÍTULO 

Taxonomia facetada navegacional: agregando valor às 
informações disponibilizadas em Bibliotecas Digitais de Teses e 
Dissertações 

Explicação:  
 

Bonilla (2005, p. 139) acrescenta que "a navegação está baseada    
nas indexações e associações de idéias [sic] e conceitos, organizados 
sob a forma de links, os  quais agem como portas virtuais que abrem 
caminhos para outras informações”. Esse sentido de  “associação de 
ideias” sugere a imagem de uma navegação facetada, abordagem 
empregada para  facilitar a interrelação e a recuperação de 
informações, que vem sendo denominada de “paradigma de  
navegação facetada” (faceted browsing paradigm) (BROUGTHON, 
2006; TZITZIKAS; ANALYTI,  2007; SACCO, TZITZIKAS, 2009) 

Observações:   

  
163 753 

TERMO Navegação 
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FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-63   

TÍTULO 
Estudo comparataivo entre interfaces hipertextuais de softwares 
para a representação do conhecimento  

Explicação:  
 

[...] a navegação considerada por Godin  et al. (1998)  como o  principal   
método   para   encontrar   documentos  em  um  computador. (p. 2) 

Observações:   

  
164 88-51/4 

TERMO Neurologia 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2010-142 

TÍTULO 
A organização e representação do conhecimento e a recuperação 
da informação em Neurologia nos Websites especializados 

Explicação:  
 

Aborda a organização do conhecimento científico e a recuperação da 
informação em Neurologia na Web.  

Observações:  

  

165 214 

TERMO Ontologia de domínio 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-200 

TÍTULO 

Interfaces entre Ontologias e conceitos seminais da Ciência da 
Informação: em busca de avanços na organização do 
conhecimento    

Explicação:  
 

As ontologias de domínio, as quais versam especificamente sobre um 
domínio de conhecimento (medicina, automóveis, etc.). 

Observações:   

  
166 214 

TERMO Ontologia de fundamentação 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-169   

TÍTULO 

Tesauros conceituais e ontologias de fundamentação: análise 
comparativa entre as bases teórico-metodológicas utilizadas em 
seus modelos de representação de domínios 

Explicação:  
 

As ontologias de fundamentação são desenvolvidas para fornecer 
subsídios para a criação de  modelos conceituais independentes de 
domínio, estando baseadas em categorias ontológicas, como  objetos, 
processos, eventos, entidades sociais, tempo, espaço, propriedades, 
relações, fases, papéis,  situações, entre outras. A ideia é que, a partir 
do uso de categorias, essas ontologias forneçam uma  estrutura 
axiomatizada e, por assim dizer, restritiva para o desenvolvimento de 
outras ontologias  baseadas na modelagem conceitual. (p. 720) 

Observações:   

  

167 214 

TERMO Ontologia  

FILIAÇÃO/ANO CNEN-IEN-2007-64 

TÍTULO 
Relações conceituais para instrumentos de padronização 
terminológica: um novo modelo para o uso em Ontologias 

Explicação:  
 

Mais recentemente tem-se falado,  também,  em  Ontologias,  que  são,  
assim  como  os  Tesauros  e  os  Vocabulários  Controlados,  
instrumentos  de  padronização  terminológica  que  visam  tornar  mais  
precisos  os  resultados  obtidos  através  dos  sistemas  de  busca.  
Porém  as  Ontologias  se  diferenciam  dos  demais  instrumentos  por  
que  estas,  além  da  característica  já  citada,  visam  também  a  
interoperação  entre sistemas  e  para  isso elas  se utilizam  de  uma  
linguagem  própria  para  compreensão  da  máquina: a linguagem 
formal. (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-43 

TÍTULO 
Ontologias de domínio: um estudo das relações conceituais e sua 
aplicação 
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Explicação:  

Para atender o nível semântico, eles retomam, uma proposta da 
Inteligência Artificial, que é a criação dos vocabulários controlados, 
com linguagem própria de máquina, denominados Ontologia.As 
Ontologias possuem uma parte terminológica, composta de termos, 
definições e relações, e também uma parte processável por máquina, 
expressa em linguagem formal, com regras de inferências, 
relacionamentos e definições expressas nessa linguagem. (p. 2)   
[...]Algumas definições apresentadas na literatura de Ciência da 
Computação e principalmente na área de Inteligência Artificial, 
relacionam as ontologias a simples estruturas de conceitos. 
Chandrasekaran e Josephson (1999, p.20), por exemplo, afirmam que 
na Inteligência Artificial (AI), o termo ontologia está relacionado “com 
um vocabulário de representação, geralmente especializado em algum 
domínio ou assunto”, qualificado por conceituações de tipos de objetos 
e suas relações no mundo, ou, em outras palavras, com um “corpo de 
conhecimento que descreve algum domínio, usando um vocabulário de 
representação”.Para Swartout (1996, p.18), na Inteligência Artificial o 
termo ontologia é usado para se “referir a um conjunto de conceitos ou 
termos que podem ser usados para descrever alguma área do 
conhecimento ou construir uma representação dela”. Weinstein (1998, 
p.256) define ontologias como uma “rede de definições de um 
vocabulário que expressa um consenso da comunidade sobre o 
domínio do conhecimento”, e Sowa (2000, p.493), afirma que 
ontologia_³é o estudo das categorias de coisas que existem ou podem 
existir no mesmo domínio”.Da forma como essas definições foram 
formuladas parece que uma ontologia é apenas um vocabulário com 
uma lista de termos e definições, mas na verdade, as ontologias são 
mais que isso, elas precisam de um algo mais que as torne 
processáveis por máquina Gruber (1993, p.200), porém, define 
ontologia como sendo “uma especificação formal e explícita de uma 
conceituação compartilhada”. Para compreender essa definição, outros 
autores recorrem ao texto de Ding e Foo (2002. p.123), que procuram 
explicar o significado de cada um desses termos: Conceituação – 
“modelo abstrato de um fenômeno no mundo”; Explícita – “os tipos de 
conceitos usados e suas restrições devem estar explicitamente 
definidos”; Formal  – “a ontologia deve ser processada por máquina”; 
Compartilhada – “a ontologia deve capturar o conhecimento aceito por 
consenso pelas comunidades que delas fazem uso”. Gruber afirma a 
existência de uma parte formal nas ontologias e pelas definições dos 
elementos apresentadas por Ding e Foo pode-se compreender que ele 
se refere a um tipo de linguagem que tornará a ontologia processável 
por máquina, além de também mencionar a existência de uma 

conceituação que precisa ser explicitada através de definições e 
compartilhada por sua comunidade de usuários. 
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Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2009-116 

TÍTULO 

Identificação de traços de descobertas científicas pela 
comparação do conteúdo de artigos em ciências biomédicas com 
ontologias na web 

Explicação:  
 

Segundo Ding e Foo (2002, p.375): “Ontologia é definida como uma 
especificação formal  e  explicita de uma conceituação compartilhada. 
Ela fornece um entendimento compartilhado  e  comum de um domínio 
que pode ser comunicado a pessoas e sistemas de aplicação.”  (p. 
559) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2010-128 

TÍTULO 

Diretrizes para definição de domínio do reuso de ontologias 
biomédicas: uma abordagem baseada na análise do compromisso 
ontológico 

Explicação:  

De acordo com Guarino: “ (...) no seu uso mais prevalente em 
inteligência artificial (IA),  uma ontologia diz respeito a um artefato de 
engenharia, constituído por um vocabulário  específico usado para 
descrever uma certa realidade, mais um conjunto de afirmativas  que 
se referem ao significado pretendido das palavras do vocabulário”  
(GUARINO, 1998,  p.2).  (p. 2)De acordo com Guarino: “ (...) no seu 
uso mais prevalente em inteligência artificial (IA),  uma ontologia diz 
respeito a um artefato de engenharia, constituído por um vocabulário  
específico usado para descrever uma certa realidade, mais um 
conjunto de afirmativas  que se referem ao significado pretendido das 
palavras do vocabulário”  (GUARINO, 1998,  p.2).  (p. 2)De acordo com 
Guarino: “ (...) no seu uso mais prevalente em inteligência artificial (IA),  
uma ontologia diz respeito a um artefato de engenharia, constituído por 
um vocabulário  específico usado para descrever uma certa realidade, 
mais um conjunto de afirmativas  que se referem ao significado 
pretendido das palavras do vocabulário”  (GUARINO, 1998,  p.2).  (p. 2)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2003-07 

TÍTULO 
Taxonomia para projetos de integração de fontes de dados 
baseados em ontologias 

Explicação:  
 

Historicamente o termo ontologia tem origem no grego ontos, ser e 
logos, palavra. É um   termo introduzido na filosofia  com o objetivo de 
distinguir o estudo do ser humano como tal, do  estudo de outros seres 
das ciências naturais. A origem é a palavra aristotélica “categoria”, que 
pode  ser usada para classificar e caracterizar alguma coisa.   
Borst (1997, p. 12) apresenta uma definição simples e completa, a qual 
será adotado nesse  artigo: “Uma ontologia é uma especificação formal 
e explícita de uma conceitualização  compartilhada”. Nessa definição, 
“formal” significa legível para computadores; “especificação  explícita” 
diz respeito a conceitos, propriedades, relações, funções, restrições, 
axiomas que são  explicitamente definidos; “compartilhado” quer dizer 
conhecimento consensual; e,  “conceitualização” diz respeito a um 
modelo abstrato de algum fenômeno do mundo real. (p. 3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-78 

TÍTULO 
Método de modelagem domínio-ontológica do direito positivo 
brasileiro 

Explicação:  

Tal abordagem é oriunda do ramo de pesquisa em Inteligência Artificial, 
utilizado na  Ciência  da  Informação  em  seu  aspecto  de  modelagem  
de  domínios  de  conhecimento  com  ontologias,  aqui  consideradas  
conceitualizações,  traduções  de  argumentos  da  linguagem  natural 
para uma linguagem artificial, computacionalmente tratável. (p. 2) Uma   
ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização” 
(grifos nossos).  (p. 4)Em suma, afirmamos que  uma ontologia é uma 
conceitualização, entendida como  formalização,  por  uma  linguagem  
artificial  escolhida,  de  declarações  sobre  classes,  propriedades  e  
indivíduos  de  um  determinado  universo  de  discurso,  construindo  
comprometimentos  ontológicos  sobre  o  mesmo,  no  todo  para  a  
satisfação  direta  ou  indireta de requerimentos denominados objetivos 
da ontologia. (p. 4)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-117 

TÍTULO 
Mapeamento e representação do conhecimento e modelagem 
ontológica: uma experiência na área da cultura do sorgo 
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Explicação:  
 

Segundo Chauí (2000, p. 266),  surge assim a palavra ontologia, que 
tem na sua composição a palavra Onto, derivada de dois   
substantivos gregos que na sua essência trazem o significado da busca 
do entendimento do  Ser, tal como ele é e não como parece ser. Desta 
forma a palavra ontologia adquire  significado como o estudo do Ser, 
das coisas ou dos entes, tais como são em si mesmas, real e  
verdadeiramente. (p. 574) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-88 

TÍTULO Os tesauros e as ontologias sob um olhar terminológico 

Explicação:  

As ontologias, que são aparatos desenvolvidos pela engenharia 
computacional, consistem em especificações formais que visam 
descrever estruturas conceituais de domínios específicos.   Para 
Gruber (1993a), ontologias são esquemas conceituais em sistemas da 
base de dados. Um esquema conceitual fornece uma descrição lógica 
de dados compartilhados, permitindo programas de aplicação e 
interoperabilidade entre as bases de dados. Uma ontologia  define o 
vocabulário usado para compor expressões complexas. O objetivo da 
ontologia é  viabilizar um comum acordo no uso do vocabulário 
compartilhado de uma maneira coerente e  consistente. A definição 
mais difundida para ontologia no âmbito da representação do 
conhecimento é a de Gruber (1993b), em que o autor afirma que uma 
ontologia é uma especificação  formal e explícita de uma 
conceitualização compartilhada. [...] O termo ‘formal’ se refere ao fato 
de que a ontologia  deve ser legível por máquina; ‘explícito’ se justifica 
porque os tipos de conceitos usados e  suas restrições de uso são 
definidos explicitamente e; ‘compartilhado’ porque a ontologia deve 
capturar o conhecimento consensual aceito pelas comunidades. [...]   
Guarino e Giaretta (1995) ressaltam que ontologia é uma teoria lógica 
que fornece um relato explícito e parcial de uma conceitualização, e, 
afirmam também  que ontologia pode ser considerada sinônimo de 
conceitualização, ou seja, uma estrutura semântica intensional que 
codifica as regras implícitas, legitimando uma estrutura de uma parte  
da realidade. Guarino (1998) expõe que o termo ‘ontologia’ denota o 
resultado da atividade de  análise conceitual que modela um domínio, 
realizada por meio de metodologias padrão.   Ding e Foo (2001) 
afirmam ser ontologia uma estrutura de termos que possibilita o  
compartilhamento de informações de determinado domínio do 
conhecimento, sendo que, domínio pode também ser entendido como 
uma tarefa específica.  Segundo Noy e McGuinness (2005), uma 
ontologia é uma descrição explícita e formal  de: a) conceitos em um 
domínio de discurso, b) propriedades de cada conceito descrevendo as  
características e atributos do conceito, e c) restrições sobre as 
propriedades.   Mais recentemente, em artigo que visa esclarecer 
questões referentes à construção e ao  compartilhamento de 
ontologias, Sowa (2006) afirma que   "O objeto da ontologia é o estudo 
das categorias de coisas que existem ou podem existir em algum 
domínio. O produto deste estudo, conhecido como ontologia, é um  
catálogo dos tipos de coisas que se admite existir em um domínio do 
interesse D da  perspectiva de uma pessoa que use uma língua L com 
a finalidade de falar sobre D. (Sowa, 2006, p. 1-2) (Tradução nossa). 
(p. 3) 
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Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-32 

TÍTULO 
Web semântica: aspectos interdisciplinares para a organização e 
recuperação de informações 

Explicação:  

Segundo a definição de Grossmann, citado por Teixeira (1999), 
ontologia é o ramo da filosofia que tem como objetivo responder às 
seguintes questões. “Quais são as categorias de mundo? E quais  são 
as leis que regulam tais categorias?”. Assim, observa-se que na 
filosofia Ontologia é freqüentemente contrastada com Epistemologia e 
dentro deste contexto quando se classifica  uma Ontologia como um 
sistema de categorias que explicam determinada visão do mundo, tal 
sistema não depende de uma linguagem em particular, pois a 
Ontologia é sempre a mesma, independente da linguagem usada para 
descrevê-la.  Na área de Ciência da Computação, as ontologias são 
usadas com o intuito de  desvendar o significado das coisas do mundo, 
procurando descrever suas naturezas, referindo-se, na realidade, a 
artefatos de engenharia formados por um vocabulário específico que é 
usado para descrever uma certa realidade e um conjunto de 
afirmações explícitas sobre o  significado das palavras do vocabulário. 
(CAMPOS, 2001). Dentro deste contexto, a mais freqüente definição de 
ontologia é a de Gruber (1993, p.1), que define uma ontologia como:  
“uma especificação explícita de uma conceitualização”. O problema de 
tal definição reside em estabelecer o que é uma conceitualização. 
Guarino (1998, p.5), preocupando-se em estender tal definição, em seu 
artigo intitulado Formal Ontology and Information Systems, define  
ontologia como “uma teoria lógica para relacionar o significado 
pretendido de um vocabulário formal, isto é, seu comprometimento com 
uma conceitualização particular do mundo”. [...]Conforme define Jacob 
(2003, p. 19): No ambiente da Web Semântica, uma ontologia é uma 
conceitualização parcial de um dado domínio do conhecimento, 
compartilhado por uma comunidade de usuários, que tem sido definido 
em uma linguagem formal e processável por máquina para a proposta 
explícita de compartilhar informações semânticas através de sistemas 
automatizados. (Tradução nossa) (p. 8) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2005-23 

TÍTULO 
Da comunicação científica ao conhecimento público: artigos 
científicos digitais como bases de conhecimentos  

Explicação:  
 

Numa definição bastante genérica “ontologia é especificação de uma 
conceitualização” (GRUBER). (p. 5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-100 

TÍTULO 

O uso de tesauro como base terminológica para a elaboração de 
ontologias de domínio: uma experiência com o domínio do 
Folclore e Cultura Popular 

Explicação:  

Assim como os tesauros, ontologias são também instrumentos 
terminológicos.  Entretanto, agregam uma faceta a mais: elas 
possibilitam que se possa efetivar o raciocínio automatizado. Este tipo 
de ontologia é denominada de ontologia formal.  “Muita confusão se 
tem feito em torno do conceito de ontologia, que não pode ser 
considerado somente como um vocabulário controlado. Uma ontologia 
possui  informações de natureza distinta, ou seja: terminológica - 
possui um conjunto básico de conceitos e relações-; e assertivas 
aplicadas aos conceitos e relações, que constitui  um conjunto de 
axiomas, diferentemente de um tesauro.” (CAMPOS; CAMPOS; 
CAMPOS, 2005)  [...] (p. 4)Por outro lado, as ontologias podem ser 
classificadas, segundo a abrangência do domínio que se quer 
representar, em: Ontologia de Alto Nível, Ontologia de Domínio/Tarefa  
e Ontologia de Aplicação.  As Ontologias de Alto Nível descrevem 
conceitos muito gerais como espaço, tempo, matéria, objeto, evento, 
ação, etc., que são independentes de um problema particular ou 
domínio.  As Ontologias de Domínio e Ontologias de Tarefas 
descrevem, respectivamente, o vocabulário relacionado com um 
domínio genérico (como medicina ou folclore) ou com uma tarefa, 
atividade genérica (como diagnóstico ou venda) pela especialização 
dos termos introduzidos na ontologia de alto nível.  As Ontologias de 
Aplicação descrevem conceitos que dependem tanto de um domínio 
particular como de uma  tarefa, que são muitas vezes especializações 
de ambas as ontologias relacionadas.  (GUARINO, 1997) (p. 4)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFES-2010-135 

TÍTULO 
Representação da informação e do conhecimento em sistemas de 
informações: contribuições de campos interdisciplinares 
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Explicação:  

As ontologias apresentam-se como possibilidades de representação de  
conhecimento em sistemas de informações na medida em que buscam 
organizar e padronizar conceitos, termos e definições aceitas por uma 
comunidade particular. Apesar da origem se dá no campo teórico da 
Filosofia (CORAZZON, 2008), as ontologias são ainda pesquisadas e 
desenvolvidas como instrumento de representação de conhecimento 
nos campos das Ciências da Informação e da Computação. Para a 
Ciência da Informação as ontologias são de interesse pela 
potencialidade que elas têm em organizar e representar informação. 
Segundo Almeida e Bax (2003), as ontologias podem melhorar os 
processos de recuperação de informação ao organizar o conteúdo de 
fontes de dados  num determinado domínio. (p. 2) [...]Corazzon (2008) 
apresenta definições do termo ontologia segundo alguns filósofos 
renomados do campo. Segundo Albertazzi (1996) apud Corazzon 
(2008), o termo ontologia tem sido estudado de dois modos na filosofia 
contemporânea: formal e material.  Na primeira abordagem, a ontologia 
formal usa instrumentos como a lógica formal para interpretar as 
características lógicas das asserções e as várias teorias do universo; a 
segunda abordagem trata a ontologia como sendo material, ou seja, 
analisa as categorias fundamentais dos objetos (ou simplesmente as 
coisas), seus estados, a relação entre o todo e suas partes e regras de 
dependência. Tal definição nos leva a uma visão de que ontologia seria 
um ramo da Filosofia ocupado em investigar as coisas do mundo em 
seus  aspectos metafísicos ou abstratos. (p. 7)No âmbito das 
ontologias de sistemas de informações (SMITH, 2004), a abstração é 
uma atividade intelectual demandada na representação de conceitos e 
relações entre conceitos que irão compor a ontologia. Tal atividade, 
apesar de  possuir uma abordagem geralmente pragmática, pode vir a 
ser desenvolvida com fundamentos epistemológicos de outras ciências 
como a Filosofia, que busca compreender as formas pelas quais os 
homens conhecem as coisas do mundo (BRAGA, GUERRA e REIS, 
2003). (p. 7) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-134 

TÍTULO Um modelo semântico de publicações eletrônicas 

Explicação:  
 

Construídas com base no RDF Schema, ontologias computacionais 
(utilizando a linguagem OWL), organizam o conhecimento em domínios 
específicos, registrando conceitos acordados por comunidades, 
organizados em hierarquia de classes e subclasses, em propriedades 
desses conceitos, em relações entre eles e em regras lógicas para 
aplicá-los a esse domínio. Esse rico esquema de representação 
semântica permite a agentes de software para executar "inferências" e 
tarefas sofisticadas com base no conteúdo de documentos. (p. 3-4)   

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-76 

TÍTULO 
Uma proposta taxonômica para o estabelecimento de relações em 
Ontologias: contribuições da Ciência da Informação 

Explicação:  

As ontologias definem um vocabulário comum de entendimento  
compartilhado e formalizado para manipulação pelo computador.   Uma 
das definições clássicas para as ontologias formais é a de Gruber 
(1993, p. 199), que as definem como sendo “an ontology is an explicit 
specification of a conceptualization”.  É formada essencialmente por 
uma base conceitual taxonômica, expressa por classes, definições, 
propriedades das classes e as restrições expressas em linguagem 
formal para possibilitar a comunicação entre máquinas. E por outras 
relações, que chamaremos aqui por não taxonômicas. (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-76 

TÍTULO 
Uma proposta taxonômica para o estabelecimento de relações em 
Ontologias: contribuições da Ciência da Informação 

Explicação:  
 

As ontologias definem um vocabulário comum de entendimento  
compartilhado e formalizado para manipulação pelo computador.    
Uma das definições clássicas para as ontologias formais é a de Gruber 
(1993, p. 199), que as definem como sendo “an ontology is an explicit 
specification of a conceptualization ”.   
É formada essencialmente por uma base conceitual taxonômica, 
expressa por classes, definições, propriedades das classes e as 
restrições expressas em linguagem formal para possibilitar a 
comunicação entre máquinas. E por outras relações, que chamaremos 
aqui por não taxonômicas. (p. 2) 

Observações:   
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FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-97 

TÍTULO 
Uma comparação de metodologias para construção de ontologias 
e vocabulários controlados 

Explicação:  

Borst (1997, p.12) apresenta uma definição muito aceita pela 
comunidade de ontologia: “uma especificação formal e explícita de uma 
conceitualização compartilhada”, onde “formal” significa legível para 
computadores; “especificação explícita” estaria relacionada a 
conceitos, propriedades, axiomas explicitamente definidos; 
“compartilhado” seria conhecimento consensual; e “conceitualização” 
diz respeito a um modelo abstrato de algum fenômeno do mundo real. 
Como componentes da ontologia (GRUBER, 1993a; GOMEZ-PEREZ, 
FERNANDEZ e VICENTE, 1996) têm-se: a) classes conceituais, que 
organizam os conceitos de um domínio em uma taxonomia; b) atributos 
de classes, que são propriedades relevantes do conceito; c) instâncias, 
que são utilizadas para representar objetos específicos de um conceito; 
d) atributos de instâncias, que são propriedades relevantes que 
descrevem as instâncias de um conceito; e) relações entre classes, 
que representam o tipo de interação entre os conceitos de um domínio; 
f) constantes, que têm sempre o mesmo valor e, geralmente, são 
usadas em regras ou fórmulas para inferir conhecimento na ontologia; 
g) termos, que designam os conceitos de um domínio; h) axiomas 
formais, que restringem  a interpretação e o uso dos conceitos 
envolvidos na ontologia; e i) regras, que determinam condições ao 
domínio, além de inferirem valores para atributos. (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-123 

TÍTULO 
Princípios metodológicos para construção de ontologias: uma 
abordagem interdisciplinar 

Explicação:  

As ontologias apresentam-se como possibilidades de representação de 
conhecimento  em sistemas de informação na medida em que buscam 
organizar e padronizar conceitos, termos e definições aceitas por uma 
comunidade particular.  Apesar da origem se dá no campo  teórico da 
Filosofia (CORAZZON, 2008), as ontologias são ainda pesquisadas e 
desenvolvidas como instrumento de representação de conhecimento 
nos campos das Ciências da Informação  e da Computação.   Os 
componentes das ontologias (GRUBER, 1993; GOMEZ-PEREZ, 
FERNANDEZ e  VICENTE, 1996) que determinam as 
conceitualizações ou modelos abstratos de fenômenos do mundo real 
são: a) classes conceituais, que organizam os conceitos de um domínio 
em  uma taxonomia; b) atributos de classes, que são propriedades 
relevantes do conceito; uma taxonomia; b) atributos de classes, que 
são propriedades relevantes do conceito; c) instâncias, que são 
utilizadas para representar objetos específicos de um conceito; d) 
atributos  de instâncias, que são propriedades relevantes que 
descrevem as instâncias de um conceito; e) relações entre classes, 
que representam o tipo de interação entre os conceitos de um domínio; 
f) constantes, que têm sempre o mesmo valor e, geralmente, são 
usadas em regras ou fórmulas para inferir conhecimento na ontologia; 
g) termos, que designam os conceitos de um domínio; h) axiomas 
formais, que restringem a interpretação e o uso dos conceitos 
envolvidos na ontologia; e i) regras, que determinam condições ao 
domínio, além de inferirem  valores para atributos. (p. 678) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-149 

TÍTULO 
O Blood Project: uma iniciativa para organização da informação 
em Biomedicina 

Explicação:  
 

Ontologia é um termo com origens da Filosofia, que tem sido usado na 
Ciência da Informação para descrever um vocabulário formal composto 
por termos e relações organizados de acordo com princípios filosóficos. 
Ontologias são resultados de esforços de pesquisas interdisciplinares, 
e tem gerado modelos que podem ser usados em aplicações capazes 
de lidar automaticamente com a informação produzida massivamente 
em medicina. (SMITH, 2003; GUARINO, 1998; SOWA, 2000).  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-156 
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TÍTULO 

Relações conceituais e categorias filosóficas: aportes das 
Ontologias e da Terminologia para a representação do 
conhecimento  

Explicação:  

Em ciência da computação (mais especificamente no domínio da 
inteligência artificial compreendem-se as ontologias, numa abordagem 
sintética, como um conjunto de conceitos e termos que podem ser 
usados para descrever alguma área do conhecimento ou construir sua 
representação. Trata-se conforme a já clássica definição de Gruber 
(1995), de uma especificação formal explícita de uma conceitualização 
compartilhada. [...] A definição de Jacob (2003), reproduzida abaixo, 
tangencia a de Gruber e acrescenta-lhe aspectos importantes: as 
ontologias focam, sem prejuízo da informação sintática, o 
compartilhamento da informação semântica entre sistemas de 
informação.  [...] uma ontologia é uma conceitualização parcial de um 
determinado domínio do conhecimento, compartilhado por uma 
comunidade de usuários, que foi definida numa linguagem formal 
processável por máquina para o propósito explícito de compartilhar 
informação semântica entre sistemas automatizados (JACOB, 2003, p. 
20, tradução livre). (p. 492)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2012-188 

TÍTULO Relações de significação em Ontologias 

Explicação:  
 

A Ontologia é uma dessas ferramentas, definida no contexto da Web 
semântica como uma linguagem para processar informação, 
constituída de termos de um determinado domínio, cujos significados 
são explícitos e compartilhados (PICKLER, 2007). (p. 2)  
Dessa forma, as ontologias são vistas como “mediações de linguagens 
adotadas em sistemas de informação, compostas por estruturas 
informacionais contextualizadas, derivadas de esquemas intelectuais 
mais complexos” (CAMPOS, 2009, p.199). São vocabulários 
(denominação herdada dos conhecidos tesauros) cujos termos estão 
relacionados de maneira sistemática e formal. O aspecto formal e 
semântico faz das ontologias a principal ferramenta da Web semântica 
para capacitar os sistemas e programas a “entender” os dados 
disponíveis no ambiente hipermídia (Ribeiro, 2008).(p. 2)  

Observações:   

  

168 214 

TERMO Ontologia genérica 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-200 

TÍTULO 

Interfaces entre Ontologias e conceitos seminais da Ciência da 
Informação: em busca de avanços na organização do 
conhecimento    

Explicação:  
 

As ontologias genéricas, as quais contêm entidades abstratas e que 
podem ser classificadas como ontologias de alto nível ou ontologias de 
nível médio, de acordo com o nível de abstração; 

Observações:   

  
169 14 

TERMO Organização da informação 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2010-145 

TÍTULO 
Organização da informação em repositórios institucionais: um 
parâmetro para a descrição da produção científica 

Explicação:  

Dias e Naves (2007) conceituam a organização da informação como a 
área que engloba as disciplinas, as técnicas, os métodos e os 
processos relacionados à descrição física e temática dos documentos 
dispostos em uma biblioteca ou sistema de informação, desenvolvendo 
instrumentos como códigos, linguagens, normas ou padrões que 
possuem o objetivo de descrever os documentos, além de estabelecer 
estruturas físicas ou não, que possibilitem armazenar os documentos e 
os seus conteúdos. (p. 5)De acordo com Monteiro (2008, p. 51) “a 
organização da informação compreende a descrição dos documentos 
de acordo com seus aspectos físicos e temáticos sendo que, no 
ambiente digital, é realizada com metadados”. (p. 7)  

FILIAÇÃO/ANO UEL-2011-155 

TÍTULO A organização da informação em sites de recursos humanos 
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Explicação:  
 

A organização da informação de modo geral tem como característica 
auxiliar a compreensão do mundo, bem como facilitar o processo de 
busca, acesso e recuperação da informação. (p. 468) 
A organização da informação é entendida por Café e Sales (2010, p. 
118) como “um processo de arranjo de acervos tradicionais ou 
eletrônicos, realizado por meio da descrição física e de conteúdo 
(assunto) de seus objetos informacionais”. (p. 471) 
Rosenfeld e Morville (2002, p. 50), de uma forma mais abrangente, 
acreditam que a organização “colabora com a nossa compreensão do 
mundo, com a nossa forma de viver, ajudando na adoção de valores, 
crenças e costumes”, por isso a organização da informação é 
necessária em todos os ambientes, pois proporciona agilidade, rapidez 
e economia de tempo para se buscar aquilo que realmente se 
necessita. (p. 471-472) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UEL-2012-172 

TÍTULO 

A organização temática da informação em periódicos científicos 
eletrônicos: atribuições de palavras-chave na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

Explicação:  
 

Almeida e Crippa (2009, p. 110) enfatizam que a organização da 
informação “[...] é o resultado de formações históricas voltadas para a 
manutenção de instituições que conservam e disseminam, de forma 
organizada, os instrumentos e materiais de conhecimento socialmente 
compartilhados.” (p. 6-7)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-93 

TÍTULO Organização da Informação ou Organização do Conhecimento? 

Explicação:  

O objetivo do processo de organização da informação é possibilitar o 
acesso ao conhecimento contido na informação. (p. 5) [...] A 
organização da informação é, portanto, um processo que envolve a 
descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. (p. 5) [...] A 
OI compreende, também, a organização de um conjunto de objetos 
informacionais para arranjá-los sistematicamente em coleções, neste 
caso, temos a organização da informação em bibliotecas, museus, 
arquivos, tanto tradicionais quanto eletrônicos. (p. 6) […][...] processo 
de organização da informação, o qual consideramos ser um processo 
de "individualização de determinado item entre o vasto número dos que 
formam o conjunto de literatura" (Shera; Egan, 1961, p.44), com o 
objetivo de possibilitar que esse item seja recuperado quando 
necessário. No contexto atual, em  nossa proposta, a OI aplica-se ao 
conjunto de objetos informacionais e não apenas à literatura. (p. 7)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UnB-2012-177 

TÍTULO Em busca dos objetivos bibliográficos 

Explicação:  
 

A autora [Svenenius, 2000, p. 245-255], apesar de nas palavras finais 
apontar que uma das tendências dominantes da organização da 
informação é “descobrir novos meios para alcançar os tradicionais 
objetivos bibliográficos, desenhar motores de busca inteligentes, e 
auxiliar no trabalho de catalogação e classificação” (idem, p. 194) não 
pontua a obra com tantas indicações de características que concorram 
para os objetivos, como era esperado. (p. 10) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2007-82 

TÍTULO 

Peirce e a Ciência da Informação: considerações preliminares 
sobre as relações entre a obra peirceana e a organização da 
informação 

Explicação:  
 

A organização da informação é a etapa intermediária entre as 
atividades de produção e utilização da informação (GUIMARÃES; 
NASCIMENTO; MORAES, 2005, p. 135) e compreende os processos 
de análise do conteúdo dos documentos, a sua representação, a 
condensação e a construção e o uso de linguagens documentárias ou 
de indexação, tais como: tabelas de classificação, cabeçalhos de 
assunto e tesauros, com o objetivo último de recuperar a informação. 
(p. 2) 
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Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2008-105 

TÍTULO 

Linguagens empregadas em prontuários do paciente frente aos 
processos de organização e recuperação da informação no 
contexto da saúde 

Explicação:  
 

A organização da informação se caracteriza pela descrição de 
conteúdos informacionais de forma que possam ser recuperados, com 
rapidez e precisão, pelas pessoas que os buscam. (p. 2)  

Observações:   

  
170 11 

TERMO Organização do conhecimento  

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-102 

TÍTULO 

A Medicina e sua representação em linguagens documentárias: 
marcos na evolução dos ambientes e ferramentas de tratamento 
da informação 

Explicação:  
 

Segundo Dahlberg (1995, p. 10) o termo Organização do 
Conhecimento foi utilizado pela primeira vez pelo pesquisador Henry 
Evelyn Bliss, que deu status de campo autônomo a área no sistema 
das ciências. Seus livros The Organization of Knowledge and the 
System of Sciences e Organization of Knowledge in Libraries and the 
Subject Approach to Books, respectivamente publicados em 1929 e em 
1933, constituem marcos de referência para a Ciência da Informação. 
(p. 4) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-93 

TÍTULO Organização da Informação ou Organização do Conhecimento? 

Explicação:  
 

A organização do conhecimento, por sua vez, visa à construção de 
modelos de mundo que se constituem em abstrações da realidade. (p. 
6)  [...]  
Apoiamo-nos em Dahlberg (1993, p.211), que fundamenta a 
organização do conhecimento na teoria do conceito e que afirma que o 
item mais importante na fundamentação teórica da organização da 
informação é o fato de que qualquer organização do conhecimento 
deve ser baseada em unidades do conhecimento – que são nada mais 
do que conceitos.” . A autora define OC como "a ciência que estrutura e 
organiza sistematicamente unidades do conhecimento (conceitos) 
segundo seus elementos de conhecimento (características) inerentes e 
a aplicação desses conceitos e classes de conceitos ordenados a 
objetos/assuntos." (p. 8)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2006-47 

TÍTULO 

Organização e representação do conhecimento: fundamentos 
teórico-metodológicos na busca e recuperação em ambientes 
virtuais   

Explicação:  
 

Para Dahlberg, o ponto essencial na teoria da organização do 
conhecimento, reside no fato de que qualquer organização do 
conhecimento deve ser embasada em unidades de conhecimento, que 
nada mais são do que conceitos. E, estes, consistem em elementos, 
também denominados de características de conceitos. Dahlberg afirma 
que são exatamente estes fatores que permitem que um sistema de 
conceitos seja construído, tal qual um sistema de organização do 
conhecimento. A autora considera que o conhecimento jamais poderá 
ser representado sem as unidades de conhecimento e suas possíveis 
combinações em palavras, símbolos e termos (DAHLBERG, 1993, p. 
211)  (p. 5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2010-142 

TÍTULO 
A organização e representação do conhecimento e a recuperação 
da informação em Neurologia nos websites especializados 
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Explicação:  
 

De acordo com Miranda (1999) a organização do conhecimento visa o 
desenvolvimento das técnicas de planejamento, construção, uso, 
gestão e avaliação das habilidades e ferramentas utilizadas nos 
sistemas de informação para tratamento, armazenamento e 
recuperação de documentos/informação. (p. 7)  

Observações:   

  
171 918 

TERMO Padrões de metadados 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-212 

TÍTULO 
Representação de documentos multimídia: dos metadados às 
anotações semânticas 

Explicação:  
 

[...] os padrões de metadados têm a capacidade de prover um 
vocabulário comum para descrever uma variedade de estruturas de 
dados capazes de satisfazer a várias comunidades. 

Observações:   

  
172 226 

TERMO Palavras chave 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-26 

TÍTULO 
Formação de um vocabulário controlado a partir de palavras-
chave 

Explicação:  
 

A seguir ao Resumo devem apresentadas palavras representativas do 
conteúdo do trabalho, denominadas palavras-chave, escolhidas a partir 
do vocabulário controlado da área. [...]  As palavras-chave de um texto 
científico refletem o conhecimento que o autor possui do próprio texto e 
de sua área de concentração. (p. 4) 

Observações:   

  
173 714 

TERMO Paradigma indiciário 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-50 

TÍTULO 
A gênese do arquivo fotográfico de Leme: uma leitura indiciária da 
acumulação 

Explicação:  
 

Para Ginzburg (1990) o paradigma indiciário ou semiótico tem a 
capacidade de iluminar uma realidade nem sempre transparente, logo 
a presença de indícios, sob a forma de vestígios e sinais, garante, por 
parte das ciências humanas, a possibilidade de reconstituição dos 
processos culturais. (p. 5) 

Observações:   

  
174 714 

TERMO Percurso gerativo de sentido 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-96 

TÍTULO 

Análise documental de textos literários infanto-juvenis: 
perspectivas 
metodológicas com vistas à identificação do tema 

Explicação:  

De acordo com Fiorin (1999) a Semiótica considera o percurso gerativo 
de sentido como “[...] um simulacro metodológico, para explicar o 
processo de entendimento, em que o leitor precisa fazer abstrações, a 
partir da superfície do texto, para poder entendê-lo”. O referido 
percurso compreende as estruturas: profunda ou fundamental 
(categorias semânticas), narrativa (estrutura canônica) e discursiva 
(concretização de temas e figuras). O autor também destaca que esses 
níveis do percurso possuem uma sintaxe e uma semântica. (p. 6) [...]E 
sobre a teoria gerativa afirma que [...] concebe o processo de produção 
do texto como um percurso gerativo, que vai do mais simples e 
abstrato ao mais complexo e concreto, num processo de 
enriquecimento semântico. Isso significa que vê o texto como um 
conjunto de níveis de invariância crescente, cada um dos quais 
suscetível de uma representação metalingüística adequada. (FIORIN, 
1999).Esse último aspecto corresponde ao percurso gerativo de 
sentido, que além dos estudos advindos da Semiótica, também faz 
parte dos estudos sobre a Semântica Discursiva. O percurso é 
composto por uma sucessão de patamares, que recebem uma 
descrição adequada, mostrando como se produz e se interpreta o 
sentido por um processo do mais simples ao mais complexo (FIORIN, 
2008). (p. 7) 

Observações:   
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175 126 

TERMO Perdurantes 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO As várias naturezas dos compromissos em Ontologias aplicadas 

Explicação:  
 

Já os perdurantistas, apregoam que as entidades se desdobram pelo 
tempo em partes temporais sucessivas ou fases. Além de partes 
espaciais, há partes temporais, mas somente algumas de suas partes 
próprias estão presentes ao longo do tempo. Para se referir a uma 
coisa sob a perspectiva perdurantista, há a necessidade de se referir 
tanto a sua parte espacial, quanto à sua parte temporal. 

Observações:   

  
176 879 

TERMO Periódico científico eletrônico 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2012-172 

TÍTULO 

A organização temática da informação em periódicos científicos 
Eletrônicos: atribuição de palavras-chave na biblioteconomia 
e ciência da informação 

Explicação:  
 

Desta forma, este estudo apresenta como objetivo geral identificar as 
linguagens e instrumentos documentários adotados para a atribuição 
de palavras-chave para a organização temática da informação em 
periódicos científicos eletrônicos na área de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação [...] 

Observações:  

  

177 63 

TERMO Pesquisa Agropecuária 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-117 

TÍTULO 
Mapeamento e representação do conhecimento e modelagem 
ontológica: uma experiência na área da cultura do sorgo 

Explicação:  

O método em questão vem sendo utilizado para mapear o 
conhecimento científico gerado a partir das pesquisas de ponta 
desenvolvidas no setor agropecuário pela EMBRAPA Milho e Sorgo, 

localizada na cidade de Sete Lagoas - Minas Gerais. 

Observações:  

  

178 484 

TERMO Plano de classificação 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-178 

TÍTULO 

Identificação arquivística como requisito metodológico do 
Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a construção teórica dos 
procedimentos e instrumentos. 

Explicação:  

A classificação é uma tarefa que consiste em estabelecer a imagem do 
contexto onde são produzidos os documentos. Significa separar, 
diferenciar, distinguir ou dividir um conjunto de elementos da mesma 
composição (órgão produtor, competências, funções, atividades) em 
classes e sub-classes documentais que se articulam formando o fundo 
de arquivo. Estes dados ficam registrados no plano de classificação, 
que é o instrumento que permite a enunciação lógica e hierárquica de 
um conjunto de documentos produzidos por um órgão. (p. 7) 

Observações:   

  
179 88-6 

TERMO Poder Judiciário 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-74 

TÍTULO 
Informação histórica: recuperação e divulgação da memória do 
Poder Judiciário Brasileiro 

Explicação:  

Este trabalho avalia como os Tribunais brasileiros tratam e 
disponibilizam suas informações históricas em seus sítios. O universo 
da pesquisa é formado pelos Tribunais Superiores (STF, STJ, STM, 
TSE e TST) e pelos 27 Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito 
Federal. Identifica os sítios dos Tribunais através dos mecanismos de 
busca disponíveis na Internet, as unidades de informação disponíveis 
nesses sítios e o tipo de 
informação disponibilizada (principalmente as de valor histórico). 

Observações:  

  



 
 

268 
 

180 816 

TERMO Política de indexação 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2003-08 

TÍTULO Política de indexação na visão dos indexadores 

Explicação:  
 

De acordo com Carneiro (1985), uma política de indexação deve, além 
de servir como um guia para tomada de decisões, levar em conta os 
fatores como características e objetivos da organização, determinantes 
do tipo de serviço a ser oferecido; identificação dos usuários, para 
atendimento de suas necessidades de informação e recursos 
humanos, materiais e financeiros, que delimitam o funcionamento de 
um sistema de recuperação de informações.  
Cesarino (1985, p. 165) complementa a constatação de Carneiro 
explicando que uma política de indexação só pode ser estabelecida 
depois de observados os seguintes aspectos: identificação das 
características do usuário (áreas de interesse, nível, experiência, 
atividades que exercem); volume e características da literatura a ser 
integrada ao sistema; volume e características das questões propostas 
pelo usuário; número e qualidade dos recursos humanos envolvidos; 
determinação dos recursos financeiros disponíveis para criação e 
manutenção do sistema; determinação dos equipamentos disponíveis. 
(p. 4-5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-104 

TÍTULO 

A indexação em catálogos on-line na percepção de usuários 
integrantes de grupos de pesquisa: uma contribuição ao 
desenvolvimento de política de indexação em rede de bibliotecas 
universitárias 

Explicação:  
 

Carneiro (1985, p. 222) conceitua que a política de indexação deve 
“estabelecer princípios e critérios que servirão de guia na tomada de 
decisões para otimização do serviço, racionalização dos processos e 
consistência das operações” e destaca alguns fatores indispensáveis 
durante o processo de planejamento de um sistema de recuperação de 
informação para constituir uma política de indexação: a identificação da 
organização a qual estará vinculado o sistema de indexação; a 
identificação da clientela a que se destina o sistema; os recursos 
humanos, materiais e financeiros. (p. 4) 

Observações:   

  
181 879 

TERMO Portal corporativo 

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2007-72 

TÍTULO Práticas de elaboração de taxonomias: análise e recomendações 

Explicação:  
 

No ambiente organizacional os portais surgem como uma forma de 
unificar informações por um único ponto de acesso, compartilhando 
conhecimentos e possibilitando seu desenvolvimento. Entretanto, para 
que um portal corporativo seja eficiente é necessário o 
desenvolvimento de modelos de representação do conhecimento, 
especificamente da taxonomia. 

Observações:  

  

182 121 

TERMO Pressupostos ontológicos 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-151 

TÍTULO 
A importância dos pressupostos ontológicos como base para o 
uso articulado de Ontologias no contexto da Web Semântica 

Explicação:  
 

Dessa forma, a perspectiva epistemológica é apoiada por crenças 
sobre a natureza da realidade e da verdade, que podem ser adotadas a 
partir de um acordo em um dado domínio, a partir de pressupostos 
ontológicos, ou seja, diferente da perspectiva epistemológica a 
perspectiva ontológica permitiria estabelecer quais classes de 
conceitos seriam admissíveis, suas relações e sua modelagem em 
relação a aspectos tais como existência no espaço e tempo. (p. 412-
413) 

Observações:   

  

183 733 

TERMO Processamento de Linguagem Natural 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-124 

TÍTULO 
Processamento de Linguagem Natural: em busca de evidências 
temáticas nas publicações nacionais e contemporâneas 

Explicação:  
 

Becker (1981) define processamento automático de linguagem como 
sendo a manipulação por computador de dados não-numéricos 
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(normalmente palavras em Inglês). Warner (1987), autor do primeiro 
capítulo com título “processamento de linguagem natural”, define a 
área como “uma área de pesquisa e aplicações que exploram como a 
linguagem natural usada como entrada em sistemas de computadores 
pode ser manipulada e armazenada de forma que preserve certos 
aspectos do original” (WARNER, 1987, p. 79, 2º. parág.)   

Observações:   

  

184 726 

TERMO Processamento semântico de conteúdos 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-134 

TÍTULO Um modelo semântico de publicações eletrônicas 

Explicação:  
 

As tecnologias da Web Semântica (Berneers-Lee, 2001) propõem um 
passo adiante para a questão da recuperação e processamento 
semânticos em ambientes computacionais. Segundo esta proposta a 
descrição do conteúdo de um documento na Web não é mais uma 
questão de combinar palavras-chave, como em ambientes 
computacionais convencionais desde os anos sessenta, mas consiste 
em conjuntos estruturados de conceitos ligados por relações de 
significado preciso, dado por padrões como em RDF e RDF Schema 
(2004).  

Observações:  

  

185  

TERMO Produção científica em Arquivologia 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2013-218 

TÍTULO 
Periódico Arquivo & Administração: reflexões a partir de uma 
análise métrica 

Explicação:  
 

O presente trabalho objetiva aplicar análises quantitativas a um 
periódico da área de Arquivologia. A opção do periódico se deve ao 
fato de ser uma das publicações mais antigas da área: Arquivo & 
Administração, da Associação dos Arquivistas Brasileiros, lançado em 
1972 e também por apresentar grande parcela de seu conteúdo 
disponível na internet. 

Observações:  

  

186 841 

TERMO Produção científica em Ciência da Informação 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2003-04 

TÍTULO 

Ensino de tratamento temático da informação (T.T.I.) nos cursos 
de Biblioteconomia do Mercosul: uma análise de capacitação e 
produção científica docente com vistas ao delineamento de 
políticas integradas para área 

Explicação:  
 

Tais aspectos levaram à necessidade de se investigar a questão da 
coerência temática entre a capacitação, a prática pedagógica 
(mormente em termos de conteúdos ministrados) e o conhecimento 
produzido (por meio da produção científica) pelos docentes, de modo a 
identificar as variáveis que levam a tal diversidade. Para tanto, realizou-
se um resgate teórico sobre ensino de T.T.I. no Mercosul (atualizando 
o referencial da pesquisa anterior) bem como sobre capacitação e 
produção científica docente na área em termos de Brasil, de Mercosul 
e de aportes oriundos do universo ibero-americano, ao que se aliou 
uma coleta de dados [...] 

Observações:  

  

187 879 

TERMO Produção científica  

FILIAÇÃO/ANO UEL-2010-145 

TÍTULO 
Organização da informação em repositórios institucionais: um 
parâmetro para a descrição da produção científica 

Explicação:  
 

Norteado pelo objetivo geral de propor uma estrutura de organização 
da informação em repositórios institucionais como um parâmetro para a 
UTFPR, este estudo buscou identificar nos diretórios OpenDoar e Roar 
os repositórios de instituições de ensino superior registrados; analisar 
as estruturas de organização da produção intelectual existentes; 
comparar suas estruturas de organização e selecionais as mais 
adequadas.  

Observações:  

  

188  

TERMO PROJETO ANHUMAS 

FILIAÇÃO/ANO UNICAMP-2006-54 
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TÍTULO 
Registro, documentação e organização das informações do 
Projeto Anhumas 

Explicação:  
 

Relato sobre o Projeto Anhumas, nome com o qual ficou conhecido o 
Projeto FAPESP “Recuperação Ambiental, Participação e Poder 
Público em Campinas”, cujas instituições participantes são: Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), UNICAMP, Prefeitura Municipal de 
Campinas (PMC), Instituto Florestal (IF) e UnB. 

Observações:  

  

189 88-6 

TERMO Projetos legislativos 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-205-35 

TÍTULO 

A contribuição do método diplomático e da indexação sistemática 
de kaiser para a análise documental de conteúdo de ementas 
jurídicas: uma experimentação com projetos legislativos 

Explicação:  
 

A partir desse contexto diplomático, e para fins de sua organização 
temática, os projetos legislativos passam a ser objeto de análise 
documental para o que se considera especialmente importante a 
contribuição do método de Kaiser para o resgate do núcleo temático 
das ementas de projetos legislativos. 

Observações:  

  
190 88-51/4 

TERMO Prontuário de paciente 

FILIAÇÃO/ANO USP-2008-105 

TÍTULO 

Linguagens empregadas em prontuários do paciente frente aos 
processos de organização e recuperação da informação no 
contexto da saúde 

Explicação:  
 

A pesquisa contemplou o estudo dos fenômenos terminológicos 
existentes em prontuários de pacientes que impedem a circulação e 
transferência de informações entre a equipe de saúde, e, geram 
problemas para a organização e recuperação da informação no 
contexto da saúde. Para delimitar o corpus de estudo, selecionou-se o 
contexto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP). 

Observações:  

  

191 333 

TERMO Protocolo verbal interativo 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-13 

TÍTULO 

O papel do professor na formação inicial do indexador em leitura 
documentária para indexação: o uso do modelo de leitura e 
protocolo verbal interativo como recursos de aprendizagem 

Explicação:  
 

A metodologia introspectiva do protocolo verbal nos moldes de 
Ericsson e Simon (1987), é empregada como instrumento de coleta de 
dados introspectivos originalmente utilizado para coletar informações 
sobre processos mentais utilizados pelos indivíduos na realização de 
qualquer tipo de tarefa. Por meio desta técnica, as verbalizações 
retrospectivas mostram que são capazes de destacar de forma mais 
detalhada relatos processuais que refletem aspectos inferenciais e 
contextuais relevantes para a solução de problemas e tomadas de 
decisão em tradução. (p. 5-6) 

Observações: 
 

  
192 333 

TERMO Protocolo verbal  

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-12 

TÍTULO 

Avaliação do vocabulário controlado DECS - descritores em 
Ciências da Saúde em Fonoaudiologia na perspectiva do usuário: 
estudo de observação da recuperação da informação com 
protocolo verbal 

Explicação:  
 

A técnica introspectiva do Protocolo Verbal ou “Pensar Alto” (Thinking 
Aloud) é aplicada à estudos de avaliação qualitativa onde os sujeitos, 
em voz alta, expressam o que pensam e o que ocorre em suas mentes 
durante a execução de uma tarefa. Essas declarações são gravadas, 
observando-se também o comportamento dos sujeitos como 
expressões faciais (gestos e movimentos dos olhos). Dessa maneira, a 
linguagem do pensamento realiza muitos processos cognitivos como a 
percepção e o raciocínio. (p. 4) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-104 
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TÍTULO 

A indexação em catálogos on-line na percepção de usuários 
integrantes de grupos de pesquisa: uma contribuição ao 
desenvolvimento de política de indexação em rede de bibliotecas 
universitárias 

Explicação:  
 

A técnica de coleta de dados introspectiva denominada Protocolo 
Verbal consiste na gravação da exteriorização verbal do pensamento 
de um ou mais indivíduos durante a realização de uma tarefa. O 
“Pensar alto” do sujeito é gravado e transcrito literalmente. No caso do 
leitor, pode exteriorizar seus processos mentais enquanto a informação 
processada está sob o foco de sua atenção. Ele lê e interpreta ao 
mesmo tempo, exteriorizando em voz alta tudo o que “passa pela sua 
cabeça” durante a leitura (FUJITA; NARDI; FAGUNDES, 2003). (p. 7) 

Observações:   

  
193 879 

TERMO Publicações eletrônicas 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2005-23 

TÍTULO 
Da comunicação científica ao conhecimento público: artigos 
científicos digitais como bases de conhecimentos 

Explicação:  
 

São reportados resultados iniciais de pesquisa como objetivo é 
investigar as possibilidade de publicação eletrônica de artigos 
científicos como texto, legível por pessoas, e simultaneamente, 
registrando o conhecimento novo contido no artigo em formato legível 
por programas. 

Observações:  

  

194 88-8 

TERMO Publicidade 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2013-204 

TÍTULO 
Indexação de fotografias para uso na publicidade: proposta para 
análise conceitual 

Explicação:  
 

Objetiva-se estudar como as etapas de criação do anúncio publicitário 
e a mensagem publicitária e seus elementos evocadores podem 
colaborar na análise conceitual da imagem para otimizar a recuperação 
de fotografias em bancos de imagens para uso na publicidade. Conclui-
se que uma vez que a mensagem publicitária tem como objetivo 

transmitir sentimentos subjetivos, é possível recomendar que na 
análise conceitual de imagens para publicidade seja considerada a 
qualidade/emoção/valor evocada pela mensagem publicitária, com a 
adoção de atributos técnicos, figurativos e subjetivos na indexação da 
fotografia. 

Observações:  

  

195 65 

TERMO Radlex 

FILIAÇÃO/ANO USP-2012-188 

TÍTULO Relações de significação em Ontologias 

Explicação:  
 

Analisar os aspectos semânticos e lógicos de Ontologias com o fim de 
sistematizar parâmetros teóricos e metodológicos de construção e 
avaliação. Referencial teórico: As teorias sobre a construção de 
linguagens documentárias e as teorias semântico-pragmáticas de 
Peirce sobre o interpretante sustentaram este estudo. Aspectos 
metodológicos: o corpus da pesquisa foi constituído de categorias 
selecionadas do Radlex, instrumento ontógico da área da Saúde. 

Observações:  

  

196 751 

TERMO Recuperação baseada no conteúdo visual da imagem 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-103 

TÍTULO 
Esquema de classificação para recuperação de informação 
em projetos de engenharia 

Explicação:  
 

As técnicas de recuperação da informação, baseadas no conteúdo 
visual da imagem, utilizam algoritmos que testam a imagem inteira ou 
parte dela, para identificar imagens semelhantes. Normalmente, 
utilizam se atributos referentes ao conteúdo visual da imagem e não se 
consideram atributos textuais referentes à descrição ou à interpretação 
da imagem. (p. 3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-55 

TÍTULO 
Um estudo para Recuperação da Informação em Projetos de 
Engenharia 



 
 

272 
 

Explicação:  
 

A segunda vertente, na área de conhecimento da ciência da 
computação, pesquisa sobre a recuperação da informação baseada no 
conteúdo visual da imagem através de técnicas de processamento 
digital de imagens. Utilizando recursos computacionais recupera uma 
imagem em um banco de dados, a partir da comparação entre uma 
imagem-chave e a recuperação de imagens iguais. (p. 2) 

Observações:   

  
197 751 

TERMO Recuperação da Informação 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-14 

TÍTULO 
Organização de conteúdos do Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas - SRBT 

Explicação:  
 

O processo de recuperação de informações envolve dois grupos de 
operações: aquelas voltadas ao tratamento dos documentos e aquelas 
relativas ao tratamento das perguntas dos usuários. Neste processo, 
encontram-se presentes mecanismos relacionados ao tratamento dos 
documentos quanto à descrição física e de conteúdo e mecanismos 
dirigidos à interface com o usuário: formulação e negociação da 
pergunta e apresentação dos resultados da busca. (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UnB-2009-109 

TÍTULO 
Avaliação de sistemas de recuperação de informação jurídica: 
uma aplicação do modelo de raciocínio baseado em casos 

Explicação:  
 

Recuperação da Informação (RI), criado por Calvin Mooers, em 1951. 
Para Mooers (1951), “a recuperação de informação engloba os 
aspectos intelectuais da descrição da informação e de sua 
especificação para a busca, bem como qualquer sistema, técnica ou 
máquina que são utilizados para realizar a operação”. (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-103 

TÍTULO 
Esquema de classificação para recuperação de informação 
em projetos de engenharia 

Explicação:  
 

Segundo Lancaster (1993), recuperação de informação é o processo 
de pesquisar uma coleção de documentos a fim de identificar aqueles 
documentos que tratam de um determinado assunto. Qualquer sistema 
destinado a facilitar essa atividade de busca de informação pode ser 
legitimamente chamado de sistema de recuperação de informação. 

Observações:   

  
198 66 

TERMO Recurso trabalhista 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-24 

TÍTULO 

Organização temática da doutrina jurídica: elementos 
metodológicos para uma proposta de extensão da Classificação 
Decimal de Direito 

Explicação:  
 

Para a organização e representação da documentação jurídica, a 
especificidade e a atualização dos sistemas de classificação 
bibliográfica tornam-se determinantes, visto ser um campo em 
constante desenvolvimento, com rápida incorporação de novos termos 
na área de especialidade. No caso específico do Brasil, dispõe-se da 
Classificação Decimal de Direito, que, mesmo em sua edição mais 
recente (2002), não prevê subdivisões específicas para a área de 
Direito Processual do Trabalho. Isso gera a impossibilidade de 
representação dos assuntos desse ramo jurídico, principalmente no 
caso dos recursos trabalhistas, que possuem grande especificidade 
temática e intensa produção documental. Dessa forma, desenvolveu-se 
um trabalho terminológico, pautado em sumários de obras doutrinárias 
da área, que, cotejado com a estrutura conceitual da Classificação 
Decimal de Direito, forneceu subsídios metodológicos para o processo 
de extensão e atualização da mesma no âmbito dos recursos 
trabalhistas. 

Observações:  

  

199 879 

TERMO Redes sociais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-150 

TÍTULO 
Indicadores de qualidade da informação em sistemas baseados 
em folksonomia: uma abordagem semiótica 
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Explicação:  

A hipótese inicial considerou que ante o aspecto colaborativo das 
práticas de organização da informação contemporâneas, redes sociais 
criadas e potencializadas pelos Sistemas Baseados em Folksonomia 
contribuam para a formalização de indicadores de qualidade da 
informação. 

Observações:  

  

200 156 

TERMO Referente interno 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2013-213 

TÍTULO 
Esquema de classificação para recuperação de informação 
em projetos de engenharia 

Explicação:  

Entendemos que nesse ponto se inicia no sujeito a construção da 
relação de referência. Ao estabelecer o vínculo entre as coisas do 
mundo e imagens mentais, a criança passa a acumular em sua 
memória representações icônicas sobre as quais construirá 
crescentemente suas relações com o outro e consigo, levando-a até à 
simbolização e ao uso da linguagem. A essas estruturas imagéticas 
denominamos referente interno, de modo a diferenciá-las dos objetos 
do mundo, os referentes (externos) a partir dos quais é feita a 
indexação no atual estágio da organização da informação imagética. 
Esse referente interno não é propriamente a imagem mental, mas 
antes um esquema figurativo ordenado, significativo e dominante na 
mente dos sujeitos. 

Observações:   

  

201 944 

TERMO Registro Bibliográfico 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-27 

TÍTULO 
Requisitos funcionais para registros bibliográficos – FRBR: um 
estudo no catálogo da Rede Bibliodata 

Explicação:  

O projeto de pesquisa em andamento visa analisar registros 
bibliográficos do catálogo da Rede Bibliodata, a fim de levantar 
elementos presentes nos registros que se identifiquem com os 
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos, elaborado pela 
IFLA – Internacional Federation of Library Association and Institutions, 

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, 

mais especificamente sistematizando relacionamentos entre esses 
elementos, em registros selecionados. 

Observações:  

  

202 24 

TERMO Relações Conceituais 

FILIAÇÃO/ANO CNEN-2012-183 

TÍTULO 
Modelo triádico de relações: um protótipo de modelagem 
conceitual para a área nuclear 

Explicação:  
 

No ambiente dos instrumentos de padronização terminológica, as 
relações conceituais são úteis para a “determinação de sinônimos, 
atualização do sistema, inclusão de termos em uma só categoria e 
mapeamento de áreas de assunto” (MOTTA, 1987, p. 39). No contexto 
das Ontologias, sua importância é revelada nas etapas de conversão 
da linguagem natural para a linguagem artificial, garantindo 
consistência na estrutura terminológica e no estabelecimento de 
inferências, garantindo a adoção de algoritmos consistentes para a 
interpretação pela máquina. (KIETZ; MAEDACHE; VOLZ, 2000; 
USCHOLD; KING, 1995; FERNANDEZ; GOMEZPÉREZ; JURISTO, 
1997; GUARINO, 1995). 
No âmbito da web semântica, de acordo com Sheth, Arpinar e Kashyap 
(2003), as relações conceituais “associam os significados às palavras, 
aos termos e às entidades, “são a ‘chave’ para novas percepções e 
idéias” e propiciam a descoberta de conhecimento através da 
descoberta de novos relacionamentos”. Na esfera da modelagem 
conceitual, identificar os tipos de relações presentes em um domínio 
pode ser considerada uma etapa da modelagem conceitual deste 
domínio, pois são as relações que ligam os conceitos a outros 
conceitos, permitindo evidenciar a abstração de uma dada realidade. 
(p. 4-5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO CNEN-IEN-2007-64 

TÍTULO 
Relações conceituais para instrumentos de padronização 
terminológica: um novo modelo para o uso em Ontologias 
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Explicação:  
 

Outros autores como Kietz, Maedache e Volz, (2000) afirmam que a 
determinação de relações conceituais consistentes é útil à elaboração 
de ontologias, na medida em que estas relações garantem a 
consistência na “adoção de algoritmos baseados em regras de 
associação” Já Uschold e King (1995); Fernandez, Gomez-Pérez e 
Juristo (1997) relacionam a importância do uso relações conceituais 
bem estabelecidas à consistência na estrutura terminológica e à 
elaboração da taxionomia que deve compor a estrutura da Ontologia 
(GUARINO, 1995; SURE; STAAB; STUDER, 2002). (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-43 

TÍTULO 
Ontologias de domínio: um estudo das relações conceituais e sua 
aplicação 

Explicação:  
 

No que diz respeito às ontologias, o uso de relações pode ser 
justificado através da afirmação de Motta (1987), em seu livro “Método 
relacional” como nova abordagem par construção de tesauros, de que 
o estabelecimento e relações conceituais pode ser útil em 
circunstâncias como: “determinação de sinônimos, atualização do 
sistema, inclusão de termos em uma só categoria e mapeamento de 
áreas de assunto” (MOTTA, 1987, p. 61). Apesar de esta afirmação 
estar relacionada à construção de tesauros, pode ser estendida 
também à construção de ontologias.  
 
Outros autores como Kietz, Maedache e Volz, (2000) afirmam que a 
determinação de relações conceituais consistentes é útil à elaboração 
de ontologias, na medida em que estas relações garantem a 
consistência na “adoção de algoritmos baseados em regras de 
associação” Já Uschold e King (1995); Fernandez, Gomez-Pérez e 
Juristo (1997) relacionam a importância do uso relações conceituais 
bem estabelecidas à consistência na estrutura terminológica e à 
elaboração da taxionomia que deve compor a estrutura da Ontologia 
(GUARINO, 1995; SURE; STAAB; STUDER, 2002). (p. 2) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-156 

TÍTULO 

Relações conceituais e categorias filosóficas: aportes das 
Ontologias e da Terminologia para a representação do 
conhecimento  

Explicação:  
 

Os níveis de modelagem das relações conceituais nas ontologias, 
contudo, admitem maiores variações e podem exigir no vaso das 
ontologias de aplicação, por exemplo, esta especificação. (p. 493) [...] 
Os tesauros, na condição de linguagem documentária, de código 
comutador, são instrumentos que visam a orientar as relações entre os 
conceitos e a atribuição de descritores pelo sistema de informação 
documentária e seu posterior uso para fins de recuperação.  (p. 495) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-76  

TÍTULO 
Uma proposta taxonômica para o estabelecimento de relaçoes em 
ontologias: contribuições da Ciência da Informação 

Explicação:  

Ainda segundo Khoo e Na (2006, p.160) as relações semânticas 
referem-se tanto às relações entre conceitos abstratos, mentais – 
relações conceituais, quanto às relações entre palavras - as relações 
lexicais. Artigos sobre ontologias, em sua maioria, tratam as relações, 
sem a devida distinção e limitadas às relações essenciais ao 
desenvolvimento de taxonomias, as relações “is-a” (é um) e “part-of” (é 
parte de). Como podemos notar, são relações hierárquicas e são 
responsáveis pela estruturação da taxonomia de conceitos de um 
domínio As taxonomias, segundo a norma ANSI (2005, p. 9), permitem 
classificar informações em uma estrutura hierárquica, de árvore, por 
meio de relacionamentos de generalização (“pai-filho”, “tipo-de”), não 
possibilitando expressar outros tipos de relacionamentos. Guarino 
(1995, p. 12) trata as relações como “structuring”, que são as relações 
taxonômicas, que contribuem para a estruturação do domínio e “non-
structuring3”, as relações não-taxonômicas, que não oferecem 
informação estrutural, mas informação adicional aos objetos já 
identificados. 

Observações:   

  
203 321 

TERMO Relevância 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-174 

TÍTULO 
Classificação e relevância no discurso jornalístico: paralelos entre 
agências de notícia transnacionais e usuários de sistemas de 
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informação 

Explicação:  

Os primeiros processos e sistemas para recuperação de informação 
(information retrieval) foram desenvolvidos com “o objetivo principal de 
recuperar informação relevante” (SARACEVIC, 1999, p.1058), 
expressando a efetividade das buscas e dos sistemas em termos de 
relevância.Desde então, o conceito tem sido analisado numa 
perspectiva dualista sistema-usuário, com o predomínio da visão de 
relevância voltada para sistemas até a primeira metade dos anos 70, 
sendo gradualmente substituída por uma visão cognitivista, orientada 
ao usuário dos sistemas.Na segunda parte de sua revisão histórica do 
conceito, Saracevic (2009, p.71) considera que “relevância é uma, 
senão mesmo a, noção chave em ciência da informação em geral e em 
recuperação de informação em particular”. Para Saracevic, relevância é 
uma noção humana, resultado da interação entre usuários e sistemas 
na recuperação de informação. Se, por um lado, sistemas criam 
relevância ao oferecer documentos como resultado de buscas dos 
usuários, por outro as pessoas derivam relevância da informação 
obtida. “Assim, um entendimento de relevância também reconhece que 
um processo de seleção e interação está envolvido” (SARACEVIC, 
2009, p.82-83).Ao defender uma “visão epistemológica” (também 
chamada de “subject knowledge view”) sobre como os humanos 
determinam relevância de uma informação ou de objetos de 
informação, Hjørland (2010, p.232) baseia-se na teoria pragmática do 
conhecimento em busca de variações em avaliações de relevância 
conectadas com visões básicas, ou “paradigmas”, em um domínio ou 
entre domínios de conhecimento. “Relevância não é primariamente 
uma questão envolvendo a interação humano-computador, mas uma 
questão que envolve a interação humana com o conhecimento 
registrado como representado nos discursos, documentos e línguas” 
(HJØRLAND, 2010, p.220).  (p. 9) 

Observações:   

  
204 879 

TERMO Repositórios institucionais 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2010-145 

TÍTULO 
Organização da Informação em repositórios institucionais: um 
parâmetro para a descrição da produção científica 

Explicação:  

Analisa os elementos de organização da informação em repositórios 
institucionais, com o intuito de elaborar uma proposta de organização 
da informação para Universidade tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) [...] 

Observações:  

  

205 81 

TERMO Representação da informação 

FILIAÇÃO/ANO UFES-2010-135 

TÍTULO 
Representação da informação do conhecimento em sistemas de 
informações: contribuições de campos interdisciplinares  

Explicação:  
 

[...] a representação da informação nos sistemas de recuperação de 
informação tem fundamental importância, pois define a terminologia 
que será direcionada à base de dados de documentos, auxiliando o 
usuário na elaboração de estratégias de busca. (p. 3)   
 
Na Ciência da Informação, a área de organização da informação tem 
como objetivo elaborar métodos e instrumentos para a representação 
de informações em diversas áreas do conhecimento. Tal representação 
possibilitaria, assim, a comunicação entre os usuários de um sistema 
de recuperação de informação e o próprio sistema. (NOVELINO, 1996) 
(p. 10) 
 
Na Ciência da Informação, a preocupação em representar informação 
concentra-se na organização de conteúdos de documentos e na 
recuperação de informação através da elaboração de linguagens 
documentárias. (p. 19)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-93 

TÍTULO Organização da Informação ou Organização do Conhecimento? 
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Explicação:  
 

A organização da informação é, portanto, um processo que envolve a 
descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. O produto 
desse processo descritivo é a representação da informação, entendida 
como um conjunto de elementos descritivos que representam os 
atributos de um objeto informacional específico. Alguns tipos de 
representação da informação são construídos por meio de linguagens 
elaboradas especificamente para os objetivos da OI. Essas linguagens, 
segundo Svenonius (2000) subdividem-se em linguagens que 
descrevem a informação e linguagens que descrevem o documento 
(suporte físico). (p. 5)   [...] 
[...] a representação da informação, compreendida como o conjunto de 
atributos que representa determinado objeto informacional e que é 
obtido pelos processos de descrição física e de conteúdo[…] (p. 6) 
Nosso conceito de representação da informação corresponde ao 
conceito de 'representação secundária', proposto por Alvarenga (2006). 
Para a autora, esse tipo de representação constitui-se numa prática 
essencial nos sistemas de informações documentais, na qual os 
conceitos constantes dos registros primários são sucintamente 
identificados em seus elementos constitutivos fundamentais, 
escolhendo-se os pontos de acesso fundamentais que garantem a 
representação desse conhecimento (documento) [para nós informação] 
para fins de futura recuperação”. 
Neste caso, os conceitos constantes dos documentos, assim como 
suas superfícies de emergência, constituem-se em insumos para a 
representação secundária e devem ser identificados, requerendo-se 
que o profissional da informação, no processo de organização do 
conhecimento [para nós organização da informação], proceda à 
identificação dos elementos de descrição e temáticas que poderão vir a 
ser buscados pelos usuários potenciais do sistema de informação. 
(ALVARENGA, 2006, p.5) 
Concordamos também com a autora quando afirma que, "as 
informações nesse tipo de representação compreendem compactações 
que tentam descrever as características do documento, refletindo sua 
origem e conteúdo, facilitando sua recuperação." (ALVARENGA, 2006, 
p.6) e que no documento eletrônico, "a representação pode ser parte 
intrínseca do próprio documento".(ALVARENGA, 2006, p.17) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UnB-2012-177 

TÍTULO Em busca dos objetivos bibliográficos 

Explicação:  
 

Segundo a Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação 
(IFLA CATALOGUING SECTION, 2009, p. 2), o princípio de 
representação refere-se às “descrições e formas controladas de nomes 
para acesso devem ser baseadas na forma pela qual uma entidade 
descreve a si mesma.” Para Svenonius, este princípio tem o papel de 
resolver ambigüidades funcionais. (p. 11)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2009-122 

TÍTULO Pragmática linguística e organização da informação 

Explicação:  
 

Um aspecto central nos processos acima referidos é a representação 
da informação, termo que se reveste de múltiplos significados. Duas 
definições, ancoradas na relação sígnica, balizam o conceito de 
representação adotado neste texto. A primeira é a definição clássica de 
Benveniste: "A função do signo é representar, de tomar o lugar de outra 
coisa evocando-a a título de seu substituto" (BENVENISTE, 1974, p.51) 
Na definição peirceana, representar é também substituir: "Estar em 
lugar de, isto é, estar numa tal relação com um outro que, para certos 
propósitos, é compreendido por alguma mente como se fosse a outra 
coisa" (PEIRCE, 1977, p. 61). 
No campo da Organização da informação, "representação" é um 
conceito pré-teórico, de contornos vagos. Sua assimilação à noção de 
substituto, tal como nas definições lingüística e semiótica, permite 
melhor delimitar o significado no contexto da Organização da 
informação. (p. 664)  [...] 
Representar é um termo ambíguo. Pode ser entendido como processo 
ou como produto. Para evitar usos polissêmicos do termo, define-se 
representação como processo e Informação documentária como o 
produto das operações de representação.  (p. 665) [...] 
O conceito de representação, nos termos aqui discutidos, remete 
necessariamente à discussão da significação. As abordagens sobre a 
representação estão, de uma ou de outra forma, vinculadas a modelos 
lingüísticos ou semióticos (FERNANDES, BENTES PINTO, AZEVEDO 
NETO, 2005), sejam eles de recorte estatístico ou semântico.  (p. 665) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2012-188 

TÍTULO Relações de significação em Ontologias 
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Explicação:  
 

A representação da informação ou do conhecimento é abordada 
segundo variadas perspectivas. Destaca-se, dentre as abordagens, 
uma ciência que tem por objetivo estudar a ação dos signos 
linguísticos, a Semiótica, “ciência das leis necessárias gerais dos 
signos e, especialmente, dos símbolos” (PEIRCE, 1977, p.29)  (p. 3) 
[...] 
Na concepção peirceana, “representar é estar em lugar de, isto é, estar 
numa tal relação com o outro que, para certos propósitos, é 
considerado por alguma mente como se fosse outro (Peirce, 1977, 
p.61)”. Santaella (2005, p.31) explica que, na visão peirceana, 
“qualquer coisa que substitui uma outra coisa para algum intérprete é 
uma representação ou signo”. A autora acrescenta que o processo de 
representação é constituído de uma trilogia que congrega o signo, o 
objeto e o interpretante, elementos que se interligam e dão origem à 
produção de sentidos. [...] 
Peirce (1977) afirma que o processo de representação é uma relação 
“genuinamente triádica”, onde o signo e o objeto não atuam sozinhos, 
tendo automaticamente a presença do elemento mediador, o 
interpretante, colocado como um signo externo ao processo que, com 
natureza de lei, evoca os significados necessários para a construção 
de sentidos. (p. 9) 

Observações:   

Explicação:  
 

A representação da informação ou do conhecimento é abordada 
segundo variadas perspectivas. Destaca-se, dentre as abordagens, 
uma ciência que tem por objetivo estudar a ação dos signos 
linguísticos, a Semiótica, “ciência das leis necessárias gerais dos 
signos e, especialmente, dos símbolos” (PEIRCE, 1977, p.29)  (p. 3) 
[...] 
 
Na concepção peirceana, “representar é estar em lugar de, isto é, estar 
numa tal relação com o outro que, para certos propósitos, é 
considerado por alguma mente como se fosse outro (Peirce, 1977, 
p.61)”. Santaella (2005, p.31) explica que, na visão peirceana, 
“qualquer coisa que substitui uma outra coisa para algum intérprete é 
uma representação ou signo”. A autora acrescenta que o processo de 
representação é constituído de uma trilogia que congrega o signo, o 
objeto e o interpretante, elementos que se interligam e dão origem à 
produção de sentidos. [...] 
 
Peirce (1977) afirma que o processo de representação é uma relação 
“genuinamente triádica”, onde o signo e o objeto não atuam sozinhos, 
tendo automaticamente a presença do elemento mediador, o 
interpretante, colocado como um signo externo ao processo que, com 
natureza de lei, evoca os significados necessários para a construção 
de sentidos. (p. 9) 

Observações:   

  
206 7 

TERMO Representação do conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO UFES-2010-135 

TÍTULO 
Representação da informação e do conhecimento em sistemas de 
informações: contribuições de campos interdisciplinares 

Explicação:  
 

Os mecanismos de representação de conhecimento no âmbito da 
Ciência da Computação servem para subsidiar o processo de 
implementação de estruturas computacionais, que se resumem em 
entidades, objetos e conceitos que existem em um domínio de 
interesse e os relacionamentos semânticos entre tais estruturas. (p. 13) 
[...] 
Nos SBCs [Sistemas Baseados em Conhecimentos] os dados são 
organizados por meio de representação de conhecimento, que 
explicitam os conceitos do domínio. 
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Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-93 

TÍTULO Organização da informação ou organização do conhecimento?  

Explicação:  

Representação do conhecimento vista como "estruturas que são 
utilizadas para construir ou representar o mundo, de maneira que o 
conhecimento possa ser usado em diferentes aplicações, de forma 
manual ou de forma inteligente" (DAVIS, apud CAMPOS, 2004, p.22). 
[...]  No caso da representação do conhecimento, a representação 
construída não se restringe ao conhecimento expresso por um autor, 
ela é fruto de um processo de análise de domínio e procura refletir uma 
visão consensual sobre a realidade que se pretende representar. A 
representação do conhecimento reflete um modelo de abstração do 
mundo real, construído para determinada finalidade. [...][...] 
representação do conhecimento, que se constitui numa estrutura 
conceitual que representa modelos de mundo, os quais, segundo Le 
Moigne (apud CAMPOS,2004, p.23), permitem descrever e fornecer 
explicações sobre os fenômenos que observamos.   (p. 6)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2011-156   

TÍTULO 

Relações conceituais e categorias filosóficas: aportes das 
ontologias e da Terminologia para a apresentação do 
conhecimento  

Explicação:  
 

A representação do conhecimento é o aspecto que une, por 
semelhança de propostas, a ciência da computação, por meio das 
ontologias, e a ciência da informação, por meio dos tesauros. Se há 
alguma identidade na origem da proposta, contudo, ela não existe no 
destinatário, que não é o mesmo. Os tesauros são construídos para 
funcionar como instrumento de representação do conhecimento e 
recuperação da informação em atividades de busca realizadas por 
seres humanos (especialistas). As ontologias são construídas para 
funcionar como instrumentos de representação do conhecimento e 
recuperação da informação em atividades de busca delegadas a 
agentes inteligentes. (p. 498-499)     

Observações:   

  

207 946 

TERMO Representação Documentária 

FILIAÇÃO/ANO USP-2013-195 

TÍTULO A relação entre a autoria, o documento e o usuário 

Explicação:  

As formas de produção de conhecimento relacionam-se à 
representação documentária, em especial quando esta estabelece 
diretrizes para a elaboração de registros bibliográficos para organizar, 
representar e disseminar o conhecimento produzido e registrado.  
É possível observar que, inicialmente, a representação documentária 
era simplificada, com poucos elementos descritivos e os catálogos 
eram mais próximos de inventários do que de um equipamento de 
busca e recuperação. (p. 2) 

Observações:  

  

208 7 

TERMO Representação Temática da Informação 

FILIAÇÃO/ANO UFPB-2011-159 

TÍTULO 
A aplicação da teoria da classificação facetada em banco de 
dados, através da modelagem conceitual 

Explicação:  

[...] a Representação Temática da Informação, também chamada de 
análise da informação, ou simplesmente indexação; ela adota 
elementos simbólicos para a sua realização. Esta forma de 
representação se refere ao conteúdo informacional dos documentos e 
permite a identificação do tema, ou do assunto a que se refere ao 
conteúdo informacional dos documentos e permite a identificação do 
tema, ou do assunto a que se refere, através das ações de indexação, 
elaboração de resumos, classificação, disseminação, busca e 
recuperação.  (p. 542) 

Observações:   

  
209 7 

TERMO Representação terminológica 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-100 
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TÍTULO 

O uso de tesauro como base terminológica para a elaboração de 
ontologias de domínio: uma experiência com o domínio do 
Folclore e Cultura Popular 

Explicação:  
 

Existem diversos instrumentos terminológicos voltados para a 
organização e representação da informação, desde os mais simples, 
como os vocabulários controlados, até os mais sofisticados como as 
ontologias. Eles se diferenciam pelo escopo do que representam, seu 
uso, sua forma, quem são seus usuários, a complexidade de sua 
apresentação e desenvolvimento, dentre outros. 
As taxonomias, por exemplo, contém apenas relações hierárquicas, 
sendo mais facilmente construídas que um tesauro, que possui outros 
tipos de relação, como as de sinonímia e as partitivas, dentre outros 
recursos. Taxonomias constituem a base estrutural de outros 
vocabulários, como o próprio tesauro e as ontologias. 
Com a difusão das tecnologias de informação estes instrumentos 
ganharam novas potencialidades, expandindo as aplicações originais 
de quando foram concebidos. 
Atualmente, por exemplo, tesauros podem ser utilizados não só para 
padronização terminológica de temáticas de documentos, mas também 
como estrutura navegacional em sites e portais corporativos na web. 
(p. 2 e 3)  

Observações:   

  
210  

TERMO RESPEITO AO FUNDO 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2007-71 

TÍTULO A fotografia contemporânea entre o documento e a arte 

Explicação:  

Logo, o princípio da proveniência é um desdobramento necessário do 
respeito ao fundo de arquivo, na medida em que os documentos 
pertencentes a este fundo não podem confundir- se com documentos 
provenientes de outras instâncias produtoras, quer seja de pessoa 
jurídica ou física, conforme foi visto.Ainda, na tentativa de localizarmos 
as bases que sustentam a noção de documento de arquivo, Bellotto 
(2004, p.136), ao referir-se a um conjunto de diretrizes básicas, insiste 
que o fato norteador da constituição do fundo é o órgão produtor, a 
origem do documento, o que ele representa no momento de sua 
criação. A entidade que o gerou, razão pela qual foi criado e sua 
função são fatores que o marcarão definitivamente, mesmo que a sua 
utilização pelos historiadores seja muito mais ampla, e até mesmo 
muito mais diversificada do que se poderia supor quando da produção 
da informação. (p. 2)  

Observações:   

  

211 214 

TERMO Reuso de ontologias 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2010-128 

TÍTULO 

Diretrizes para definição de domínio no reuso de Ontologias 
Biomédicas: uma abordagem baseada na análise do compromisso 
ontológico 

Explicação:  

Dentre as diversas metodologias de elaboração de ontologias, até onde 
tivemos notícia, poucas contemplam atividades especificamente 
voltadas para o reuso de forma detalhada (GANGEMI, PISANELLI e 
STEVE, 1996, USCHOLD e KING, 1995),  embora algumas 
mencionem a importância do reuso. Por outro lado, existem propostas 
que possuem um foco bem específico voltado para o reuso, 
apresentado diretrizes mais detalhadas sobre as etapas e 
procedimentos a serem adotados para o processo do reuso com um 
todo (PINTO e MARTINS, 2001; PÂSLARU-BONTAS, 2007). Tanto as 
metodologias de elaboração quanto as específicas para o reuso das 
ontologias. Dessa maneira, exploramos a literatura relacionada com o 
objetivo de identificar tais etapas e tarefas de forma  geral. Como 
resultado, obtivemos as seguintes etapas: (i) planejamento; (ii) análise 
preliminar do domínio; (iii) escolha das ontologias a reutilizar; (iv) 
definição da estratégia de recorte (o que modularizar); (v) elaboração 
do modelo conceitual a partir das ontologias selecionadas (como 
estruturar e modelar); (vi) definição da estratégia compatibilização; (vii) 
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implementação da ontologia criada; (viii) avaliação da ontologia criada; 
(ix) documentação da ontologia criada, sendo que esta etapa ocorre ao 
longo de todo o processo de reuso. (p. 12) 

Observações:  

  

212  

TERMO REUSO DE VOCABULÁRIOS 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-100 

TÍTULO 

O uso de tesauro como base terminológica para a elaboração de 
ontologias de domínio: uma experiência com o domínio do 
Folclore e Cultura Popular 

Explicação:  
 

Esse tipo de situação permite-nos perceber que as definições do 
tesauro podem ser adaptadas para prevenir tais dificuldades, caso este 
seja construído com essa perspectiva do reuso. Assim, as definições 
do tesauro podem se basear em relações categoriais e conter, no seu 
texto, menção a estas, de modo a deixar transparecer a natureza do 
elo que existe entre os termos relacionados. (p. 12) 

Observações:  

  

213 721 

TERMO Semântica Cognitiva 

FILIAÇÃO/ANO USP-2003-06 

TÍTULO 
Conceitos linguísticos fundamentais paa a organziação e 
disseminação de informações 

Explicação:  
 

Semântica Cognitiva (algumas vezes vista como parte da 
Psicolingüística), tem sua origem nos trabalhos de E. Rosch. Contra o 
relativismo lingüístico (ou a hipótese culturalista que vê na língua um 
instrumento de mediação), a Semântica Cognitiva afirma o caráter 
universal da interação entre "o homem-processador" e seu ambiente 
físico (DUBOIS, 1991).  (p. 15) 

Observações:   

  

214 726 

TERMO Semântica Discursiva 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2009-121 

TÍTULO 

O percurso gerativo de sentido aplicado à análise documental de 
textos narrativos de ficção: perspectivas de utilização em 
bibliotecas universitárias 

Explicação:  

Propp e Greimas designam como percurso gerativo de sentido,  
elementos que fazem parte da Semântica Discursiva, para a 
compreensão e extração do Tema  em Obras de Ficção [...] 
Segundo Fiorin (1999) “a noção de percurso gerativo de sentido 
constitui um simulacro metodológico para explicar o processo de 
entendimento, em que o leitor precisa fazer abstrações, a partir da 
superfície do texto, para poder entendê-lo”. O percurso gerativo de 
sentido é formado pela sucessão de patamares, com suas descrições 
adequadas, que demonstram a produção e interpretação do sentido. 
Sendo um processo que parte do simples para o complexo. (p. 651) 

Observações:  

  

215 72 

TERMO Semântica  

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-70 

TÍTULO 
Indexação automática e semântica: estudo da análise do conteúdo 
de teses e dissertações 

Explicação:  
 

Destaca-se aqui que a semântica é o meio utilizado para a 
representação do significado dos enunciados. As relações semânticas 
são importantes na estruturação do conhecimento e na formação de 
conceitos para escolha de termos representativos de significado.  (p. 2) 
Para Rector e Yunes (1980, p. 14), uma explicação de propriedades 
semânticas requer mais do que a análise do sentido das palavras 
apenas, isto é, para que se entenda o sentido de uma sentença e suas 
relações semânticas com outras expressões, é preciso saber não só o 
significado de suas unidades léxicas, mas também como estas se 
relacionam – a dependência da estrutura sintática da sentença. (p. 6) 

Observações:   

  
216 714 

TERMO Semiótica 
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FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-150 

TÍTULO 
Indicadores de qualidade da informação em sistemas baseados 
em Folksonomia: uma abordagem semiótica 

Explicação:  

A Semiótica de Charles Sanders Peirce é uma Teoria da significação 
concebida com elevado nível de generalização e abstração. Enquanto 
abordagem teórica, ela é “[...] o estudo de todos os tipos possíveis de 
signos, verbais, não-verbais e naturais, seus modos de significação, de 
denotação e de informação; e todo o seu comportamento e 
propriedades. (SANTAELLA; NÖTH, 2004, p. 76)  (p. 393)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2007-82 

TÍTULO 

Peirce e a Ciência da Informação: considerações preliminares 
sobre as relações entre a obra peirceana e a organização da 
informação 

Explicação:  
 

Na Semiótica peirceana, o foco está na evolução dos significados, 
sendo a convenção fixa apenas um estado e não o princípio que rege a 
vida dos signos. (p. 3) 

Observações:   

  
217  

TERMO SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-14 

TÍTULO 
Organização de conteúdos do Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas – SBRT 

Explicação:  
 

Analisa o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT quanto aos 
processos de organização e recuperação da informação, com o 
objetivo de contribuir para o aprimoramento do sistema de informações 
do SBRT, no que se refere à definição de padrões de organização de 
conteúdo, de forma a promover a melhoria na recuperação da 
informação e a facilitar a geração de indicadores. 

Observações:  

  

218 746 

TERMO Sintagmas nominais 

FILIAÇÃO/ANO 
Uma proposta de metodologia para indexação automática 
utilizando sintagmas nominais 

TÍTULO UFMG-2005-33 

Explicação:  
 

Entendemos por sintagmas certos grupos de palavras que fazem parte 
de seqüências maiores na estrutura de um texto, mas que mostram um 
grau de coesão entre eles (PERINI, 1995). [...] 
De acordo com MIORELLI (2001), os sintagmas nominais podem ser 
entendidos – e tratados – de forma sintática, privilegiando a forma; ou 
semântica, buscando os significados maiores; cada uma com suas 
especificidades e implicações. (p. 3) [...] 
Os grupamentos de substantivos são conjuntos de nomes nos quais a 
distância sintática no texto (medida pelo número de palavras entre dois 
substantivos) não excede um limite predefinido. Uma metodologia que 
extrapola esta proposta é a identificação dos sintagmas nominais e o 
seu uso como descritores, como proposto neste projeto. (p. 4) 

Observações:   

  
219 743 

TERMO Sintaxe 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-70 

TÍTULO 
Indexação automática e semântica: estudo da análise do conteúdo 
de teses e dissertações 

Explicação:  
 

A sintaxe determina a forma correta de construção das frases de uma 
determinada língua, levando em consideração a seqüência de sujeitos, 
verbos, objetos, predicados, artigos, preposições etc. 

Observações:   

  
220 751 

TERMO Sistema de Recuperação da Informação 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-141 

TÍTULO 
Análise dos princípios metodológicos adotados no vocabulário 
controlado da FINEP 
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Explicação:  
 

Um SRI pode ser definido como um conjunto de dados padronizados, 
armazenados em meio eletrônico, utilizados para identificar e fornecer 
sua localização. A meta de um sistema de informação é permitir que 
um usuário recupere documentos através de certas características 
específicas (por autor, título conhecido, assunto ou qualquer 
combinação desses elementos). [...] 
Segundo Araújo Júnior (2007, p. 72) os sistemas de recuperação da 
informação dizem respeito a um sistema de operações interligadas 
para identificar, dentre um grande conjunto de informações (base de 
dados, por exemplo), aquelas que são de fato úteis, ou seja, que estão 
de acordo com a demanda expressa pelo usuário. (p. 5) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2008-103 

TÍTULO 
Esquema de classificação para recuperação de informação 
em projetos de engenharia 

Explicação:  
 

O sistema de informação abrange entrada, processamento e saída e 
objetiva a realização de processos de comunicação. Já os sistemas de 
recuperação da informação constituem exemplos de mecanismos 
“especificamente planejados para possibilitar a recuperação da 
informação”, de acordo com Araújo (1994). Segundo Lancaster (1993), 
recuperação de informação é o processo de pesquisar uma coleção de 
documentos a fim de identificar aqueles documentos que tratam de um 
determinado assunto. Qualquer sistema destinado a facilitar essa 
atividade de busca de informação pode ser legitimamente chamado de 
sistema de recuperação de informação. (p. 2-3) 

Observações:   

  
221 212 

TERMO Sistemas de Organização do Conhecimento  

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-211 

TÍTULO Conversão de Tesauros em Ontologias: um estudo exploratório 

Explicação:  
 

Adotou-se ainda o acrônimo Knowledge Organizations Systems (KOS), 
traduzindo-o para Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), 
tendo em vista que, de acordo com Brascher (2009) o termo foi 
proposto em 1998 pelo Networked Knowledge Organization Systems 
Working Group agrupando sistemas de classificação, tesauros, 
cabeçalhos de assunto, taxonomias, redes semânticas e ontologias. 
Sobretudo, na literatura há um consenso de que Tesauros e Ontologias 
fazem parte da lista de Sistemas de Organização do Conhecimento. 

Observações:   

  
222 22 

TERMO Sistemas Documentários 

FILIAÇÃO/ANO USP-2009-106 

TÍTULO 
A noção de estrutura e os registros de informação dos sistemas 
documentários 

Explicação:  

Os sistemas documentários são compostos por unidades 
potencialmente informacionais selecionadas e organizadas, de tal 
modo que a seleção realizada e a relação estabelecida entre estas 
unidades deflagram a hipótese de organização adotada para o 
sistema.Estes sistemas caracterizam-se por suas unidades 
informacionais constituintes e pelos serviços que promovem acesso a 
estas informações e seu uso efetivo. Aspectos relativos à coleção e a 
suas referências definem os sistemas documentários e permitem 
demonstrar sua diversidade. (p. 366)   [...] Com base em Moreiro 
González (1998, p. 27), entendemos que o sistema documentário 
opera como uma intervenção artificial na produção e uso do 
conhecimento, a qual permite aos usuários acesso qualificado à 
informação. Segundo entendemos, a intervenção realizada pelo 
sistema refere-se a ações voltadas à gestão do fluxo da informação (a 
instância simbólica) e à gestão do fluxo dos documentos (a instância 
física que, em geral, inclui os registros de informação do sistema e os 
documentos referenciados nestes registros). Deste modo, os sistemas 
documentários viabilizam a organização da informação por meio da 
determinação de campos e do seu preenchimento formando unidades 
representativas de entidades e de questões (previstas) de usuários, e 
promovem a busca da informação por meio da formulação de questões 
que são equiparadas a estas unidades (ABADAL ; CODINA, 2005, p. 
43).  (p. 367) 
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Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-178 

TÍTULO 

Identificação arquivística como requisito metodológico do 
Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a construção teórica dos 
procedimentos e instrumentos. 

Explicação:  
 

A avaliação consiste em estabelecer valores para os documentos a fim 
de determinar os prazos guarda e destinação final dos mesmos, 
eliminação ou guarda permanente. Tem como produto à tabela de 
temporalidade, que é o instrumento de destinação, aprovado pela 
autoridade competente, que determina prazos de transferência, 
recolhimento, eliminação e reprodução de documentos. (p. 8) 

Observações:   

  
223 879 

TERMO Sites de Recursos Humanos 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2011-155 

TÍTULO A organização da informação em sites de Recursos humanos 

Explicação:  

Os sites emergem fazendo parte desse importante processo. Partindo 
desse pressuposto, abordaram-se, nesta investigação, especificamente 
os sites de recursos humanos das universidades públicas estaduais da 
região Sul do Brasil.  

Observações:  

  

224 258 

TERMO Taxonomia corporativa 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-130 

TÍTULO 
Taxonomias corporativas: um estudo sobre definições e etapas de 
construção fundamentado na literatura publicada 

Explicação:  
 

De acordo com Woods (2004) taxonomia corporativa, definida de forma 
simples, é uma hierarquia das categorias utilizadas para classificar 
documentos e outras informações, como uma forma de representar as 
informações disponíveis dentro da organização. (p. 7-8) 
Conway e Sligar (2002) afirmam que as taxonomias corporativas 
podem criar uma rede semântica embasada no negócio da 
organização, tornando-se uma importante ferramenta de 
gerenciamento do capital intelectual da mesma.  
Centelles (2005) coloca que a taxonomia corporativa é um tipo de 
vocabulário controlado que reflete o contexto, a audiência e os 
conteúdos de uma determinada organização e pode ter diferentes 
usos, pois permite a representação de todos os seus objetos 
informativos para desenvolver diferentes funções dos sites 
corporativos: a organização de conteúdos, a busca, a navegação, a 
filtragem de informações, etc.  
Segundo Vital e Café (2007) as taxonomias corporativas não se limitam 
somente a relação gênero-espécie entre os termos. O objetivo da 
taxonomia corporativa não é unicamente classificar e facilitar o acesso 
à informação, mas, igualmente: [...] representar conceitos através de 
termos, agilizar a comunicação entre especialistas e outros públicos; 
encontrar o consenso; propor formas de controle da diversidade de 
significação e oferecer um mapa de área que servirá como guia em 
processo de conhecimento (TERRA, et al., 2004) (p. 8)   

Observações:   

  
225 258 

TERMO Taxonomia facetada navegacional 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-168 

TÍTULO 

Taxonomia facetada navegacional: agregando valor às 
informações disponibilizadas em bibliotecas digitais de teses e 
dissertações  
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Explicação:  
 

Partindo do exposto, pode-se definir “taxonomia facetada 
navegacional” como um sistema de  categorias, onde cada categoria 
possui uma hierarquia de facetas e subfacetas, cuja subdivisão 
obedece a um mesmo critério pré-estabelecido, permitindo atribuir 
diferentes dimensões (multidimensional) a um objeto. Esse sistema é 
organizado sob a forma de links, o que proporciona recurso de 
navegação e acesso, possibilitando que o usuário interaja e explore o 
conteúdo informacional do banco de dados, filtrando e restringindo sua 
busca em conformidade com sua escolha de facetas (MACULAN, 
2011). 

Observações:   

  
226 25 

TERMO Taxonomia  

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-66 

TÍTULO Taxonomia e classificação: a categorização como princípio 

Explicação:  
 

Taxonomia é, por definição, classificação, sistemática. O resgate da 
taxonomia nos sistemas de informação considera a unidade 
sistemática (taxon) não mais família, gênero, espécie, mas conceitos. 
Aqui, as classes se apresentam segundo uma ordem lógica, apoiada 
igualmente em princípios classificatórios. 
As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por 
finalidade servir de instrumento para a organização e recuperação de 
informação nas empresas. Estão sendo vistas como meios de acesso 
atuando como mapas conceituais dos tópicos explorados em um 
serviço de recuperação. O desenvolvimento de taxonomias para o 
negócio da empresa tem sido um dos pilares da gestão da informação 
e do conhecimento. (volume de informação requer padronização). 
(BAILEY, K. 2007; GILCHRIST, A. 2003; OPDAHL, A. L. & SINDRE, G. 
1994) (p. 3) […] 
As taxonomias como estruturas classificatórias representam os 
propósitos de organização intelectual de um dado contexto. Neste 
sentido, são diferentes dependendo do tipo de organização e de 
informações que pretendem representar. (p. 4) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-67 

TÍTULO 
Taxonomias de domínios interdisciplinares: uma experiência com 
a área de Geoquímica Ambiental 

Explicação:  
 

No âmbito dos estudos da Ciência da Informação, as taxonomias estão 
sendo vistas como ferramentas de representação da informação. Desta 
forma, além de enfatizar o aspecto navegacional, os estudiosos desta 
área, vem evidenciando seu aspecto de ferramenta classificatória de 
um dado domínio. Nas atividades biblioteconômicas de tratamento e 
recuperação da informação, o conceito de taxonomia já estava 
implícito, através de instrumentos representacionais, como as tabelas 
de classificação e tesauros, em sua parte sistemática. (p. 2) 
A taxonomia se configura como estrutura classificatória, onde os 
conceitos estão ordenados hierarquicamente para a representação de 
um dado domínio de conhecimento e deve atender aos propósitos da 
comunidade a que se destina. Representa através de conceitos o 
mapeamento de um domínio de conhecimento que pode ser 
apresentado através de “mapas conceituais”. (p. 2-3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2010-130 

TÍTULO 
Taxonomias corporativas: um estudo sobre definições e etapas de 
construção fundamentado na literatura publicada 

Explicação:  

Na Ciência da Informação, o termo taxonomia foi utilizado para 
identificar as classificações baseadas nas hierarquias de assuntos, 
atuar com um instrumento capaz de organizar e recuperar as 
informações, com o auxílio de sinônimos e suas relações hierárquicas 
e associativas, além de garantir o controle do vocabulário específico da 
área. (p. 6-7)  Mahemei, Thulasi e Rajashekar (2005) definem 
taxonomia como sendo uma maneira sistemática de organizar o 
conhecimento, que fornece uma estrutura hierárquica de termos 
(categorias e subcategorias), que auxilia no desenvolvimento de uma 
língua comum (vocabulário) para a organização e para o 
compartilhamento do conhecimento. Segundo Campos e Gomes 
(2008), por definição, taxonomia é uma classificação sistemática, onde 
as classes se apresentam segundo uma ordem lógica. (p. 7)    

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2007-72 

TÍTULO Práticas de elaboração de taxonomias: análise e recomendações 
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Explicação:  
 

No âmbito da Gestão do Conhecimento, as taxonomias são definidas 
como “[...] elementos estruturantes, estratégicos e centrais para 
negócios baseados em informação e conhecimento [...] para classificar 
e facilitar o acesso à informação” (TERRA, GORDON, 2002). 
Para Martinez et al. (2004, p.106), “a taxonomia, em um sentido amplo, 
é a criação da estrutura (ordem) e dos rótulos (nomes) que ajudam a 
localizar a informação relevante. Em um sentido mais específico, é o 
ordenamento e rotulação de metadados, que permite organizar 
sistematicamente a informação primária”. É interessante notar que a 
estrutura mais citada na literatura para a taxonomia é a hierárquica, 
sendo esta uma forma de caracterizá-la. 
A taxonomia organiza a informação da mais genérica a mais 
específica, utilizando-se da relação gênero-espécie entre os termos. (p. 
4)  

Observações:   

  
227 321 

TERMO Tematicidade 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2008-96 

TÍTULO 
Análise documental de textos literários infanto-juvenis: 
perspectivas metodológicas com vistas à identificação do tema 

Explicação:  

A preocupação com o assunto principal, na área de Ciência da 
Informação, pode ser observada nos estudos de Beghtol (1986) – 
também citada por Moraes e Guimarães (2006) –, quando afirma que o 
documento possui um conteúdo intrínseco ou uma tematicidade 
fundamental (aboutness) relativamente permanente, este conteúdo é 
independente dos diferentes significados (meanings) atribuídos pelo 
leitor que está sempre inserido em determinada época. Esses 
significados atribuídos aos textos também devem constituir os assuntos 
que representam o documento, pois correspondem às necessidades 
informacionais do usuário. Isso significa, entre outros fatores, segundo 
Faithorne (apud BEGHTOL, 1986) que o documento possui uma 
tematicidade extensional, correspondente ao assunto inerente ao 
documento, contrapondo-se a uma tematicidade intensional, que é a 
razão ou objetivo da aquisição ou consulta ao documento. A autora 
sintetiza esses dois níveis de conteúdo informacional como 
tematicidade (aboutness) propriamente dita e a significados 
(meanings).Para Moraes e Guimarães (2006) tem-se, portanto, um 
conteúdo intrínseco ao documento, denominado de tematicidade, 
paralelamente a outros externos, como por exemplo, a necessidade 
informacional do usuário (significado).  (p. 6) 

Observações:   

  
228 94 

TERMO Teoria bibliográfica 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2012-177 

TÍTULO Em busca dos objetivos bibliográficos 
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Explicação:  
 

Em sua Teoria Bibliográfica, Svenonius delineia seus fundamentos 
conceituais baseada no quadro teórico que compreende a organização 
da informação em um contexto histórico-filosófico. Salienta que a 
informação é organizada pela descrição, que utiliza uma linguagem 
especialmente desenhada para isso. Desenvolve os fundamentos 
relacionados aos objetivos bibliográficos afirmando que “o primeiro 
passo na concepção de um sistema bibliográfico é afirmar os seus 
objetivos”. Outras características deste design - tais como as 
entidades, atributos e relacionamentos reconhecidos pelo sistema, 
assim como as regras utilizadas para a construção das descrições 
bibliográficas – “são garantidos se e somente se contribuirem para o 
cumprimento de um ou mais dos objetivos” (idem, 2000, p. 15). Com a 
máxima “informação para ser organizada precisa ser descrita” (idem, p. 
53), propõe linguagens bibliográficas para a organização da informação 
– as linguagens do documento e as linguagens de obra, incluindo 
nestas as linguagens de assunto. Sua obra é permeada pelos 
conceitos dos objetivos bibliográficos, que podem estar associados a 
determinado aspecto ou característica das linguagens, ligados à 
consecução ou não de determinado objetivo. (p. 7-8)  

Observações:   

  
229 125 

TERMO Teoria clássica de categorização 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-158 

TÍTULO 
A teoria clássica de categorização e os princípios categoriais de 
Ranganathan: uma análise teórica 

Explicação:  
 

A teoria clássica de categorização foi a que teve maior influência no 
Ocidente, em quase dois mil anos. Suas origens remontam à Grécia 
Antiga, nos escritos de Aristóteles (ca. 384/383 – 322 a. C. ) filósofo 
nascido em Estagira, na Macedônia. (p. 524)  
[...] 
O modelo clássico de categorização – também nomeado como ‘teoria 
dos atributos definitórios dos conceitos’ –  embasa-se na noção de 
reconhecimento (JACOB, 2004). Assim, um conceito pertence à 
determinada categoria se compartilhar um conjunto de características 
essenciais – rígidas e bem delimitadas – com os demais membros 
desta categoria. Cada uma dessas características é necessária ao 
delineamento dos conceitos que a compõem, e todas são 
conjuntamente suficientes para algo ser identificado como um exemplar 
da categoria (EYSENCK; KEANE, 2007). (p. 528) 

Observações:   

  
230 771 

TERMO Teoria Comunicativa da Terminologia 

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-88 

TÍTULO Os tesauros e as ontologias sob um olhar terminológico 

Explicação:  
 

A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) fundamenta seus 
princípios no caráter comunicativo do discurso especializado, 
apresentando com isso uma coerente reflexão a respeito da linguagem 
efetivamente utilizada no âmbito especializado.  [...] 
 
Definida no final da década de 1990, a TCT é uma teoria descritiva de 
base linguística e perspectiva funcionalista focada no caráter 
comunicativo do termo. Cabré (1999) definiu uma teoria generalizada 
levando em consideração que a Terminologia é interdisciplinar 
(integrando aspectos da Lingüística, das Ciências Cognitivas e das 
Ciências Sociais) e transdisciplinar (atua em todas as disciplinas). 
Segundo a autora, a TCT não considera os termos como unidades 
isoladas que constituem seu próprio sistema, mas sim, considera-os 
como unidades que se incorporam  no léxico de um falante no 
momento em que este adquire o know-how de especialista por meio da 
aprendizagem do conhecimento especializado. (p. 4)  

Observações:   
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231 211 

TERMO Teoria da Classificação Facetada 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-67 

TÍTULO 
Taxonomias de domínios interdisciplinares: uma experiência com 
a área de Geoquímica Ambiental 

Explicação:  
 

Na TCF, o mapeamento do conhecimento é de grande importância, 
tanto para um determinado período específico, como para permitir a 
descoberta de conexões e analogias, entre diferentes campos do 
conhecimento, porque facilita a recuperação da informação 
(SPEZIALE, 1973). [...]  
O diferencial da TCF é a utilização de uma estrutura dinâmica 
multidimensional, com a introdução do termo ‘faceta, “que ficou sendo, 
nos modernos estudos sobre  teoria da classificação, o substituto de 
característica” (BARBOSA, 1969, p. 16)  
[...] 
Faceta é “um termo genérico usado para denotar algum componente, 
pode ser um assunto básico ou um isolado, de um assunto composto, 
tendo, ainda, a função de formar renques, termos e números” 
(RANGANATHAN, 1967, p. 88). 
Barbosa (1972, p. 75) define faceta “como uma lista de termos 
mantendo entre si as mesmas amplas relações com a classe que lhes 
deu origem, ou então, ‘como um conjunto de termos produzidos pela 
aplicação de um amplo princípio de divisão’”. 
[...] 
As facetas subordinam-se a cinco itens, definidos por Ranganathan 
(1967, p. 398) como Categorias Fundamentais, a saber: Personalidade, 
Matéria, Energia, Espaço e Tempo (PMEST). (p. 544)  

Observações: 
 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2013-194 

TÍTULO 

Interconexões entre a Teoria da Classificação Facetada (TCF) de 
Ranganathan e o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de Peter 
Chen 

Explicação:  

A Teoria da Classificação Facetada surgiu na década de 1930, dentro 
das áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Foi 
desenvolvida por Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), para a 
organização da Biblioteca da Universidade de Madras, na Índia 
(CAMPOS, 2001). A teoria de Ranganathan tem sido explorada, desde 
então, como possibilidades de modelização e de construção de 
sistemas de classificação bibliográficos (VICKERY, 1980). As bases 
teóricas estabelecidas por Ranganathan, na elaboração de seu sistema 
de classificação facetada, ultrapassaram o seu propósito inicial. A 
estrutura de tal empreendimento pode ser vista como um modelo de 
representação da realidade (GOMES; MOTTA; CAMPOS, 
2006).Ranganathan (1967) propôs como sendo cinco as suas 
categorias fundamentais (categorias mais genéricas possíveis), 
aplicáveis à realidade conceitual e que foram designadas como 
Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo (PMEST). O termo 
´faceta´ refere-se a uma manifestação, em uma realidade específica, 
de qualquer uma das cinco categorias fundamentais.O sistema de 
classificação facetada é estruturado em três planos de trabalho: o 
plano da idéia (nível das idéias, onde são encontrados os conceitos); o 
plano verbal (nível da expressão verbal dos conceitos) e o plano 
notacional (nível de fixação dos conceitos em formas). A análise de um 
determinado campo de assunto nos seus respectivos componentes é 
feita no plano das idéias; a escolha da terminologia adequada para 
expressar esses componentes é feita no plano verbal e a síntese, ou a 
expressão desses componentes por um dispositivo de notação, ocorre 
no plano notacional. (RANGANATHAN, 1967; SPITERI, 1998). 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-197 

TÍTULO 
Análise do portal IBGE à luz da Arquitetura de Informação e da 
Teoria da Classificação Facetada 

Explicação:  
 

A Teoria da Classificação Facetada foi desenvolvida tendo em vista a 
construção de tabelas de classificação bibliotecária, mas a partir da 
década de 1950, com o Classification Research Group (CRG), foi 
bastante utilizada também no desenvolvimento de linguagens 
documentárias com estruturas taxonômicas, como e o caso dos 
tesauros e dos vocabulários controlados. O CRG aprofundou a análise 
de faceta, aplicando-se à construção de numerosas tabelas de 
classificação dedicadas a setores especializados. (p. 5)  

Observações:   
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232 111 

TERMO Teoria da classificação 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-66 

TÍTULO Taxonomia e classificação: a categoria como princípio 

Explicação:  

Teoria da Classificação Facetada foi desenvolvida por Ranganathan na 
década de 30 considerando a dinâmica do conhecimento buscando, 
através de uma metodologia analítico sintética, estruturar os assuntos 
compostos a partir de elementos constituintes.As categorias 
fundamentais podem ser entendidas como: “categorias as mais 
genéricas possíveis de se manifestarem de diversas formas,capazes 
de hospedar todos os objetos da natureza até então conhecidos pelo 
Homem, e de classificá-los de acordo com sua natureza conceitual, 
cada um numa somente numa categoria.”  (CAMPOS; GOMES, 2008, 
p.4-5)  (p. 6)As categorias fundamentais são o primeiro recorte feito no 
universo ou domínio do conhecimento. Para Ranganathan existem 
cinco categorias fundamentais que podem ser aplicadas a todo e 
qualquer assunto: Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo 
(PMEST). (p. 7) 

Observações: Não referenciado. 

  
233 146 

TERMO Teoria dos Níveis Integrativos 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2007-67 

TÍTULO 
Taxonomias de domínios interdisciplinares: uma experiência com 
a área de Geoquímica Ambiental 

Explicação:  
 

A Teoria dos Níveis Integrativos não tem uma origem definida. Sabe-se 
que já existia no século XIX, “na filosofia positivista de Auguste Comte”, 
(SPITERI , 1995). Comte acreditava que a classificação das ciências 
existia na ordem do mais simples, ao mais 
complexo, onde as ciências mais complexas e mais concretas 
dependiam das mais abstratas. [...] 
A teoria é assim descrita por Kumar: “A base da teoria é que o mundo 
de coisas, evolui do simples para o complexo por meio de acumulação 
de propriedades. Assim de coisas simples evoluem coisas complexas, 
de coisas complexas evoluem coisas mais complexas”. (KUMAR, 1981, 
p. 485, tradução nossa). (p. 5) 
Segundo o pensamento de Foskett, 1978, p. 204 sobre a Teoria dos 
Níveis Integrativos, “[...] o mundo de entidades evolui do simples para o 
complexo por uma acumulação de propriedades, ou influências do 
ambiente. Cada entidade preserva sua integridade por meio da relação 
entre suas partes [...]” (p. 6)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2012-184 

TÍTULO 
O domínio cultura amazônica à luz da organização e 
representação da informação 

Explicação:  

A Teoria dos Níveis Integrativos não tem uma origem precisa, mas a 
raiz dessa concepção pode ser encontrada em Aristóteles. No século 
XIX, a teoria recebeu impulso com a filosofia positivista de Augusto 
Comte que acreditava que a classificação das ciências existia na 
ordem do mais simples para o mais complexo, e as mais complexas 
dependiam das mais abstratas. (SPITERI, 1995)  (p. 7-8)[...]Na Teoria 
dos Níveis Integrativos é considerada a evolução do desenvolvimento 
de entidades com base na estrutura de seus componentes internos. 
Para Schreiner (1979), o conceito de níveis integrativos de organização 
é a descrição geral da evolução da matéria através das sucessivas e 
mais altas ordens de complexidade e integração. O desenvolvimento 
da matéria é visto desde as mudanças cosmológicas que resultam na 
formação da Terra até as mudanças sociais complexas de uma 
sociedade por um processo contínuo, passando por diferentes níveis 
de organização, como o físico, o químico, o biológico e o sociológico. 
(p. 8) 

Observações:   
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234 77 

TERMO Terminologia 

FILIAÇÃO/ANO CNEN-IEN-2007-64 

TÍTULO 
Relações conceituais para instrumentos de padronização 
terminológica: um novo modelo para o uso em Ontologias 

Explicação:  
 

Já a Terminologia, por ser próprio da sua natureza o estudo e a 
elaboração de terminologias como glossários, léxicos etc, pode 
contribuir para esta pesquisa com sua metodologia para definição de 
termos, tendo em vista que as relações podem ser identificadas por 
elementos que compõem estas definições, ou dito de outra forma, 
pelas próprias características do conceito.  (p. 3)   [...] 
... a Teoria Geral da Terminologia (WUSTER, 1981) classifica as 
relações em lógicas e ontológicas. Nestas últimas, se incluem as 
partitivas e as associativas. [...] 
A Teoria da Terminologia enfatiza o papel das características para a 
formação dos conceitos, através da especificação das características 
de um objeto na definição. (p. 4) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-141 

TÍTULO 
Análise dos princípios metodológicos adotados no vocabulário 
controlado da FINEP 

Explicação:  

Fundamentada nos princípios da Linguística, a Terminologia segundo 
Krieger e Finatto (2004) é “um campo de estudos teórico e aplicado 
dedicado aos termos técnico-científicos”, consistindo em uma tentativa 
de evitar a polissemia e as ambiguidades do léxico comum. Neste 
sentido, também segundo as autoras, a Terminologia é uma face 
aplicada, sobretudo a produção de glossários, dicionários técnico-
científicos e bancos de dados terminológicos, uma vez que objetiva a 
precisão conceitual. No nosso entendimento, a Terminologia reconhece 
o termo como unidade de conhecimento e unidade linguística, 
minimizando os possíveis ruídos em um processo comunicativo. (p. 15-
16)[...]Para o autor (WUSTER apud KRIEGER; FINATTO, 2004), a 
terminologia de uma área é, em sua natureza, a expressão de um 
conhecimento científico, logicamente estruturado. (p. 16)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2003-01 

TÍTULO 
Pesquisa terminológica para a elaboração de linguagem 
documentária 

Explicação:  
 

A Terminologia moderna surge em 1931 quando Eugen Wüster, 
engenheiro e linguista austríaco, publica sua tese de doutorado 
Internationale Sprachnorming in der Technik (A Normalização 
Internacional da Terminologia Técnica), demonstrando uma 
preocupação, em especial, com a questão metodológica e normativa 
da Terminologia, uma vez que a considera como um instrumento de 
trabalho que deve servir de forma eficaz para desfazer a ambiguidade 
na comunicação científica e técnica. Com isso, Wüster contribui para o 
estabelecimento da Teoria Geral da Terminologia (TGT), que desde 
então embasa os trabalhos terminológicos.  (FEDOR  DE DIEGO, 
1995, p. 18).  (p. 3) 
[...] 
... norma ISSO 1087 (1990, p. 51), o termo Terminologia aparece como 
“um conjunto de termos representando o sistema de conceitos de um 
domínio particular”. A definição se refere à parte aplicada da 
Terminologia. Contudo, encontra-se na referida norma o termo Ciência 
da Terminologia definido como “estudo científico dos conceitos e 
termos usados nas línguas de especialidade”, concedendo à 
Terminologia, em conformidade com Felber, condição de Ciência, isto 
é, submetendo-a a toda rigidez que uma Ciência requer. (p. 5)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2003-06 

TÍTULO 
Conceitos lingüísticos fundamentais para a organização e 
disseminação de informações 
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Explicação:  

A Terminologia, porém, também é uma disciplina que conhece 
transformações no seu delineamento, sendo distintamente concebida 
em razão dos diferentes pontos de partida que adota. A Teoria Geral 
da Terminologia - TGT, mais antiga, é tributária da linha cognitiva: 
concebe a formação do conceito como algo independente da língua e 
vê no signo lingüístico apenas a parte significante, atribuindo-lhe uma 
função meramente instrumental a serviço da denominação. A Teoria 
Comunicativa da Terminologia, bem mais recente, faz críticas ao 
reducionismo da TGT (embora não negue sua coerência interna) e 
propõe observar o fenômeno terminológico no interior da linguagem 
ressaltando seu caráter comunicativo. Já a Socioterminologia ressalta o 
uso social dos termos, a partir do que rejeita a excessiva ênfase na 
normalização proposta pela TGT. (p. 11)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2005-22 

TÍTULO 
Codificação e decodificação da informação documentária: uma 
nova proposta para a construção de linguagens documentárias 

Explicação:  
 

[...] a terminologia procura garantir a comunicação especializada pelo 
acompanhamento da prática científica, incorporando e normalizando os 
novos conceitos gerados pelo domínio científico, que são designados 
pelos termos. (p. 3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO USP-2006-53 

TÍTULO 
Linguística documentária e terminologia: experiência didática na 
interface das disciplinas 

Explicação:  
 

Enquanto campo de estudos, a Terminologia é uma disciplina que se 
ocupa das linguagens de especialidade1, no que tange à 
sistematização e descrição dos seus termos. Desenvolve tanto 
reflexões teóricas sobre suas bases conceituais como metodologias de 
trabalho. Seus objetivos aplicados se relacionam à delimitação de 
domínios do saber ou de áreas de atividade, 
identificação de termos e conceitos e construção de dicionários e 
glossários especializados. 
Uma vez que a Terminologia serve de base para a estruturação do 
conhecimento relativo às linguagens de especialidade, funcionalmente 
se apresenta como veículo de conhecimento. 
Esse aspecto é fundamental para a descrição e recuperação da 
informação pois, ao modelizar o conhecimento por meio da construção 
do sistema conceitual, cuja forma de expressão é dada pelo conjunto 
de termos, a Terminologia subsidia a interpretação global do conjunto 
de unidades documentárias selecionadas pela linguagem 
documentária. (p. 2) 

Observações:   

  

235 215 

TERMO Tesauro conceitual 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-169 

TÍTULO 

Tesauros conceituais e ontologias de fundamentação: análise 
comparativa entre as bases teórico-metodológicas utilizadas em 
seus modelos de representação de domínios 
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Explicação:  
 

O tesauro conceitual, como modelo de organização e representação do 
conhecimento, utiliza critérios das linguagens documentárias verbais 
aliadas a um sistema de classificação facetada. Com isso podemos 
dizer que é fruto de um método próprio para sua construção, levando 
em conta a Teoria da Classificação Facetada e a Teoria do Conceito. 
Isto posto, entendemos um tesauro conceitual como um tipo de tesauro 
que está baseado no conceito, como unidade representacional, e na 
categorização, como organizadora do conceito em um sistema de 
conceitos (CAMPOS; GOMES, 2008). 
[...] 
O tesauro conceitual é formado por uma parte alfabética, onde os 
termos são apresentados na forma alfabética com as especificações 
das relações existentes entre eles, e uma parte sistemática onde os 
conceitos se apresentam no modelo modelo conceitual do tesauro 
conceitual. Além disso, esses tesauros se preocupam com o conteúdo 
conceitual dos termos, o que destaca a importância das definições de 
cada conceito.  (p. 716) 

Observações:   

  
236 214 

TERMO Tesauro 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2006-46 

TÍTULO Ambiente para manutenção semi-automatizada de tesauros 

Explicação:  
 

Os tesauros surgiram da necessidade de manipulação de grande 
quantidade de documentos especializados, onde é preciso trabalhar 
com vocabulário mais específico e uma estrutura mais depurada do 
que aquela presente nos cabeçalhos de assunto. A grande motivação 
para a construção de um tesauro é o desejo dos usuários em recuperar 
documentos de uma área específica, com maior sistematização. 
Três pontos da teoria de tesauros tornaram-se básicos para esse 
trabalho: a garantia literária, a garantia de usuário, também conhecida 
como garantia de uso, e a garantia estrutural. A garantia literária 
determina que nas linguagens de indexação, o vocabulário escolhido 
para a representação dos assuntos deve ser derivado da literatura para 
a qual se pretende a representação. Ou seja, a literatura deve ser 
determinante. A garantia do usuário estabelece que os termos 
selecionados para um tesauro precisam estar de acordo com aqueles 
utilizados pelos usuários na tarefa de recuperação de informação.  (p. 
2-3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFSC-2008-88 

TÍTULO Os tesauros e as ontologias sob um olhar terminológico 
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Explicação:  

Sintetizando as inúmeras definições de tesauros encontradas na 
literatura é possível enfatizar que tesauros são vocabulários 
controlados formados por termos/descritores semanticamente 
relacionados, e atuam como instrumentos de controle terminológico. 
Geralmente os tesauros são estruturados hierarquicamente (gênero-
espécie e todo-parte) e associativamente (aproximação semântica), e, 
são utilizados para indexar e recuperar informações por meio de seu 
conteúdo. Cabré (1993) afirma que os tesauros são recompilações de 
termos relacionados semanticamente que servem como ferramenta 
para organizar e recuperar informação.Segundo as diretrizes para a 
construção de tesauros descritas no padrão norteamericano 
ANSI/NISO Z39.19, “a thesaurus is a controlled vocabulary arranged in 
a known order and structured so that equivalence, homographic, 
hierarchical, and associative relationships among terms are displayed 
clearly and identified by standardized relationship indicators that are 
employed reciprocally” (ANSI/NISO Z39.19, 2003). O padrão ressalta 
ainda que os tesauros não são utilizados somente pelos especialistas 
da informação no momento da indexação, mas também por usuários 
da informação no momento da busca de documentos.Essa afirmação é 
enaltecida por Moreira (2003), que além de concordar que o tesauro é 
o elo entre a linguagem utilizada pelos indexadores e pelos usuários, 
afirma que as relações terminológicas contidas nos tesauros os tornam 
instrumentos essenciais para ambos (indexador e usuário) buscarem o 
melhor termo (ou termos) em um sistema de informação. 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-100 

TÍTULO 

O uso de tesauro como base terminológica para a elaboração de 
ontologias de domínio: uma experiência com o domínio do 
Folclore e Cultura Popular 

Explicação:  
 

Tesauros são instrumentos de controle terminológico utilizados para 
representar conteúdos de documentos e solicitações de busca. [...]  
“Um tesauro pode ser definido como um vocabulário controlado e 
dinâmico de termos relacionados semântica e genericamente cobrindo 
um domínio específico do conhecimento... É um dispositivo de controle 
terminológico usado na tradução da linguagem natural dos 
documentos, dos indexadores ou dos usuários numa linguagem do 
sistema (linguagem de documentação, linguagem de informação) mais 
restrita.” [...] 
De acordo com Campos (2001): “Os tesauros são estruturas 
sistemáticas de conceitos. Estas estruturas conceituais apresentam 
termos e relacionamentos entre termos. Os relacionamentos expressos 
no tesauro podem ser classificados em hierárquicos (gênero e espécie 
e partitivos), associativos e de equivalência. São representados 
respectivamente pelas siglas TG/TE; TGP/TEP; TA/TA; USE/UP.” 
(CAMPOS, 2001) (UNESCO, 1973) (p. 3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-25 

TÍTULO 
Geração automática de tesauros: abordagem conceitual e 
viabilidade tecnológica 

Explicação:  

Os tesauros são instrumentos especializados de organização e 
recuperação informação.[...]Os tesauros viabilizaram um avanço na 
estrutura e nas referências cruzadas, dando lugar às relações 
hierárquicas (verticais) e associativas (horizontais). A principal 
característica de um tesauro é representada pelos termos e pelas as 
relações entre eles. São estas relações que conferem ao instrumento 
uma multiplicidade de usos que vai desde o auxílio na indexação de 
documentos até a recuperação de itens informacionais em situações 
específicas.  [...]Um tesauro é algo dinâmico, retrato fiel da realidade 
que representa, em contínua mudança, requerendo constantes 
manutenções ou atualizações. Seus componentes são: os termos, a 
estrutura entre eles e o conjunto de remissivas. (p. 3) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO MAST-2010-127 

TÍTULO 
Thesaurus de acervos científicos em língua portuguesa: 
concepção e resultados preliminares 

Explicação:  
 

... o thesaurus se caracteriza también por ser um lenguaje 
especializado por naturaleza, estrechamente conectado, por tanto, com 
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la terminologia em sentido estricto, lo que lê otorga unas características 
especialmente idôneas para la gestión de domínios especializados, 
com puede ser el caso de museos, entre otros. (LOPES-HUERTAS, 
2008, p. 128) (p. 6) 

Observações:  

  

237 875 

TERMO Texto fílmico 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-39 

TÍTULO 
Textos fílmicos de SCI-FI: a representação do conhecimento em 
narrativas fílmico-informacionais 

Explicação:  
 

O remake só é remake porque há uma versão original; sua 
possibilidade de existência, porém, está no momento e no lugar que 
permitiram que um texto, e especificamente aquele texto, fosse 
refilmado. 
Ele se caracteriza assim, por uma dupla natureza: o lugar e o momento 
de sua irrupção e sua filiação a um outro texto. Esta dupla natureza 
alicerça-se no conteúdo informacional que está estreitamente ligado a 
algumas considerações desenvolvidas em estudos anteriores 
(OLIVEIRA; RIBEIRO; WILKE, 2003), nos quais a proposta de 
construção de um modelo de análise informacional tomava como base 
o filme, que, posteriormente, passou a ser denominado texto fílmico. (p. 
4)  

Observações:   

  
238 946 

TERMO Título uniforme 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-181 

TÍTULO Manifestação de obras musicais: o uso do título uniforme 

Explicação:  
 

A definição para título uniforme apresentada no glossário do CCAA2 
envolve três concepções descritas abaixo: 
1. Um determinado título sob o qual uma obra pode ser identificada 
para fins de catalogação. 2. Um determinado título usado para 
distinguir o cabeçalho de uma obra do cabeçalho para uma obra 
diferente. 3. Um título coletivo convencional utilizado para agrupar as 
publicações de um autor, compositor ou entidade, compreendendo 
diversas obras, ou extratos etc.de diferentes trabalhos (p. ex. obras 
completas, diversas obras em determinada forma literária musical). 
(CCAA2, revisão 2002, Apêndice D-15) 
Isso nos leva a entender que: o título uniforme proporciona meio para 
reunir num só local do catálogo todos os registros bibliográficos de 
documentos de uma mesma obra, quando esta obra apresenta título 
principal diferente nas versões publicadas; distingue obras diferentes 
com títulos semelhantes ou idênticos; identifica uma obra quando o 
título pelo qual esta obra é popularmente conhecida difere do título 
dado na manifestação e reúne obras que contem títulos genéricos ou 
coletivos, [...] (p. 11)  

Observações:   

  
239 751 

TERMO Transferência da informação  

FILIAÇÃO/ANO USP-2003-06 

TÍTULO 
Conceitos lingüísticos fundamentais para a organização e 
disseminação de informações 

Explicação:  
 

A transferência da informação é, hoje, um dos problemas centrais da 
Ciência da Informação. Falar em transferência significa falar em algo 
da ordem comunicacional onde a linguagem constitui elemento de 
maior importância. A linguagem só funciona, porém, como instrumento 
de comunicação, se funcionar simultaneamente como meio para a 
construção do saber comunicado. 

Observações:   

  
240  323 
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TERMO Tratamento temático da informação 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2012-172 

TÍTULO 

A organização temática da informação em periódicos científicos 
eletrônicos: atribuição de palavras-chave na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

Explicação:  

O tratamento temático, por sua vez, tem uma forte carga subjetiva; irá 
descrever e caracterizar o conteúdo (assunto) do documento.[...] O 
processo de descrição temática é relativo ao conteúdo informacional 
dos documentos e permite a identificação do tema ou assunto a que se 
referem. Essa abordagem ocorre no processamento técnico da 
informação e está intrinsecamente relacionada com a classificação e a 
indexação.  (p. 6)[...]No que diz respeito ao tratamento temático, para 
se alcançar o objetivo da classificação e obter reconhecimento 
universal, foram desenvolvidos sistemas de classificação e ontologias, 
visando adequar o documento a uma área do conhecimento, de 
maneira que fique agrupado com os documentos similares. (p. 7) 

Observações:   

  
241 121 

TERMO Tropos 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO As várias naturezas dos compromissos em Ontologias aplicadas 

Explicação:  
 

A teoria de tropos é uma forma de nominalismo bem mais recente, que 
apregoa que a existência de particulares abstratos é uma instância de 
uma relação, ou propriedade (localizadas no espaço e no tempo). Um 
tropo, como particular é uma coisa única. Exemplos de tropos podem 
ser a cor vermelha de um carro de bombeiros, a sua forma, o seu peso, 
a sua dureza, a sua altura etc. Tropos são usualmente compostos de 
tropos e podem ser objetos de percepção seletiva. 

Observações:   

  
242 126 

TERMO Universais 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO As várias naturezas dos compromissos em Ontologias aplicadas 

Explicação:  

[...] se admitimos seja do ponto de vista filosófico – admitindo que 
universais correspondem a distinções verdadeiramente ontológicas no 
mundo – seja do ponto de vista prático, considerando-se que o uso de 
universais permite-nos organizar as coisas do mundo com maior 
clareza e simplicidade, além de propiciar-nos elegantes mecanismos 
lógicos de inferência (pois, sem universais não há relação, e mesmo 
ontologias de tropos, a despeito de eliminarem todo o tipo de relação, 
não conseguem dispensar a relação de semelhança), poderemos 
adotar uma solução híbrida conforme o proposto no terceiro diagrama 
da figura.  

Observações:  

  

243 88-7 

TERMO Universidades estaduais 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2011-155 

TÍTULO A organização da informação em sites de Recursos Humanos 

Explicação:  
 

Partindo desse pressuposto, abordam-se, nesta investigação, 
especificamente os sites de recursos humanos das universidades 
públicas estaduais da região sul do Brasil.  

Observações:  

  

244 121 

TERMO Vaguidade 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-190 

TÍTULO 
Vaguidade e a importância de sua consideração para a Ciência da 
Informação e a construção de ontologias aplicadas 
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Explicação:  

A vaguidade, ou vagueza é um fenômeno fonte de incerteza, 
inexatidão, indefinição e indeterminação para a informação. Portanto, 
no âmbito da Ciência da Informação deve ser compreendida e tratada, 
considerando-se as dificuldades que ela traz relacionadas à 
representação, à recuperação, validação e avaliação da informação 
oriunda de diversos meios tais como textos, sons, ou imagens. (p. 
2)[...]... a vagueza implica (por definição) a ausência de fronteiras 
distinguindo entre as várias zonas de aplicabilidade de um predicado.  
(p. 12) A vaguidade, apresenta-se como um fenômeno ainda mais 
espinhoso. O termo “vaguidade” foi popularizado por Russell, em mais 
um de seus artigos seminais, Vagueness de 1923. (p. 3) Contribuindo 
para o esclarecimento da questão, Kit Fine (1975), de modo rigoroso, 
estipula que vaguidade é deficiência de significado. Como essa 
deficiência é compartilhada por outros fenômenos, deve ser distinguida, 
em especial, de generalidade, incapacidade de decisão 
(“undecidability”) e ambiguidade que são, respectivamente, falta de 
conteúdo, falta de conhecimento possível, e falta de significado unívoco 
(como em Russel, 1923).Em princípio, vaguidade é uma questão 
epistêmica associada à falta de estabilidade de nossos juízos e de 
nossas percepções. Apresenta-se como um problema em se 
estabelecer limites, fronteiras, ou termos. Apresenta-se também como 
um problema em que esse limite pode ser estabelecido de múltiplas 
formas. Ainda, emerge a partir de uma série paradoxal. (p. 3-4)[...]Tal 
paradoxo elucida bem o caráter da vaguidade: a falta de limite dos 
predicados envolvidos. O predicado da proposição revela sua 
vaguidade e, por derivação, nomes, adjetivos, advérbios, e, assim por 
diante, são alcançados por essa vaguidade (Hyde, 2005).  (p. 4) 

Observações:   

  

245  21 

TERMO Vocabulário Controlado 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFRJ-2011-152 

TÍTULO 
O vocabulário controlado como instrumento de organização e 
representação da informação na FINEP 

Explicação:  
 

...os vocabulários controlados tornaram-se instrumentos importantes 
para os sistemas informatizados. Esses vocabulários têm por objetivo 
principal o controle da polissemia que ocorre na linguagem natural, 
fazendo com que uma palavra que pode eventualmente assumir 
diversos significados passe a ter só um, determinado pelo contexto no 
qual a palavra está inserida. Este controle terminológico diminui a 
polissemia existente na linguagem natural, fazendo com que 
indexadores (na entrada de dados) e usuários (na busca da 
informação) consigam resultados mais eficazes. (p. 425) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFF-2010-141 

TÍTULO 
Análise dos princípios metodológicos adotados no vocabulário 
controlado da FINEP 

Explicação:  
 

O vocabulário controlado auxilia o tratamento da informação, pois é 
uma lista de termos padronizados que tem por função representar os 
assuntos dos documentos e possibilitar a recuperação mais precisa do 
conteúdo. (p. 9) 
[...] 
As principais funções de um vocabulário controlado são representar e 
controlar a informação e o conhecimento e recuperar documentos e 
informações com consistência.  A representação é estabelecida por 
meio de um conjunto de termos chamados de “descritores”. O controle 
ou padronização do vocabulário garante uma comunicação efetiva 
entre sistema de informação e usuários, além de proporcionar uma 
recuperação eficiente. (p. 9) 
[...] 
O vocabulário funciona também como uma ferramenta no processo de 
indexação dos documentos, onde o indexador, após a leitura e 
interpretação dos textos, utiliza seus descritores para descrever 
adequadamente o conteúdo dos documentos. (p. 9) 
[...] 
O vocabulário controlado, sob a perspectiva da recuperação da 
informação, é um instrumento de controle terminológico.  (p. 10)  

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2005-26 

TÍTULO 
Formação de um vocabulário controlado a partir de palavras-
chave 
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Explicação:  
 

Um vocabulário controlado pode ser compreendido como um conjunto 
de termos organizados sob determinada forma, hierárquica e/ou 
alfabética, cujo objetivo encontra-se em possibilitar a recuperação de 
informações temáticas, reduzindo a diversidade de terminologia. 
Existem três tipos principais de vocabulários controlados: esquemas de 
classificação bibliográfica, as listas de cabeçalhos de assuntos e os 
tesauros. Para Lancaster (1993) um vocabulário controlado é 
essencialmente uma lista de termos autorizados que inclui uma forma 
de estrutura semântica. Esta estrutura destina-se principalmente ao 
controle dos sinônimos, à diferenciação de homógrafos e a reunir ou 
ligar termos. Para o autor, os termos utilizados no processo de 
indexação serão sempre extraídos de algum tipo de vocabulário 
controlado, como um tesauro, mas também poderão ser utilizados 
termos livres e extraídos do próprio documento. (p. 3)  

Observações:   

  

246 918 

TERMO Web 1.0 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-115 

TÍTULO 
Estudo sobre a adoção da Folksonomia em sistemas de 
informação: uma proposta de hibridismo  

Explicação:  

A presença única da taxonomia seria o pensamento presente na web 
1.0, fase da internet em que praticamente não havia interatividade e as 
regras eram ditadas pelos proprietários dos websites, no chamado 
modelo top-down (cima para baixo). (p. 3)[...] internet denominada web 
2.0, embasada em preceitos de colaboração, liberdade e 
compartilhamento. Para O’Reilly (2005, p. 2), cunhador do termo em 
discussão, web 2.0 é uma “mudança para uma internet plataforma, 
onde o objetivo é desenvolver aplicativos que aproveitem a inteligência 
coletiva em rede”. Nas palavras de Davis (2005), a questão central está 
nas pessoas e não nas tecnologias, ao dizer que a web 2.0 “é uma 
atitude e não uma tecnologia, pois trata da possibilidade e o incentivo a 
participação através de aplicações socialmente abertas”. (p. 4-5) 

Observações:   

  

247 918 

TERMO Web 2.0 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-115 

TÍTULO Folksonomia e classificação de etiquetas: estudo de caso Flickr 

Explicação:  
 

... a Web 2.0 caracteriza-se hoje, principalmente, pela presença de 
Really Simple  Syndication  (RSS), dos wikis, das redes sociais, dos 
blogs e da folksonomia.  (p. 537) 

FILIAÇÃO/ANO UFBA-2013-199 

TÍTULO 
Estudo sobre a adoção da Folksonomia em sistemas de 
informação: uma proposta de hibridismo  

Explicação:  
 

[...] web 2.0, que preconiza o contrário da proposta da web anterior, ou 
seja, uma internet feita pelas pessoas conforme suas colaborações. 
Essa atitude de liberdade e colaboração também é conhecida como 
web social, sinônimo para web 2.0, vislumbrado por Da Silva (2010, p. 
2-3) da seguinte forma: 
A interatividade, a partir da criação de tecnologias que priorizam novas 
formas de publicação, compartilhamento e organização de 
informações, parece ser o grande 
atrativo aos usuários, permitindo que estes criem, modifiquem e 
compartilhem suas informações, além da criação de ambientes 
próprios através dos recursos de hipertexto. 

Observações:   

  
248 9 

TERMO Web Semântica 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-151 

TÍTULO 
A importância dos pressupostos ontológicos como base para o 
uso articulado de Ontologias no contexto da Web Semântica 
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Explicação:  

 
A Web 3.0, também considerada por alguns  autores (BREITMAN, 
2005) como a própria web semântica, é na verdade um conjunto de 
tecnologias semânticas integradas ou que facilitam a criação de 
aplicações web em larga escala (HENDLER, 2009).Surgiu da 
necessidade de promover a interligação da grande quantidade de 
conteúdo da Web 2.0, e para isso conta com o auxílio de diversas 
tecnologias para interligação dos conteúdos como, por exemplo, 
ontologias e metadados para sua descrição, agentes inteligentes para 
realização de buscas e formalismos como o RDF para ligação entre os 
diversos tipos de recursos (BREITMAN, 2005). Na web semântica, 
ontologias podem ajudar a aumentar a semântica associada à 
representação de conteúdos de natureza diversa na web, contribuindo 
para o entendimento comum de conceitos e para a explicitação do 
conhecimento de diferentes domínios.  (p. 408) 

Observações:   

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-32 

TÍTULO 

 
Web Semântica: aspectos interdisciplinares para a organização e 
recuperação de informações 

Explicação:  
 

Conforme afirma Berners-Lee et al. (2001): “A Web Semântica é uma 
extensão da web atual, onde a informação possui um significado claro 
e bem definido, possibilitando uma melhor interação entre 
computadores e pessoas”. (p. 4)  

Observações:   

  

249 879 

TERMO Web 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2006-47 

TÍTULO 

Organização e representação do conhecimento: fundamentos 
teórico-metodológicos na busca e recuperação da informação em 
ambientes virtuais 

Explicação:  

As diferentes formas e os diversos níveis de recuperação da 
informação na Web foram caracterizados pela análise de diferentes 
mecanismos de busca disponíveis, os quais foram analisados de forma 
a identificar seu potencial desempenho na recuperação da informação 
e verificar seu índice de recuperabilidade da informação na Web com o 
uso da linguagem natural. As análises dos mecanismos de busca 

(Altavista, Google e Yahoo) foram realizadas considerando variáveis 
como: documentos, termos, ocorrências, cobertura de assunto e 
ranqueamento. 

Observações:  

 

 

  
1  

TERMO ACUMULAÇÃO 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2006-52 

TÍTULO 

Abordagem cognitiva e sócio-cognitiva da leitura documentária 
na formação inicial do indexador: análise da perspectiva 
individual em contexto sócio-cultural 

Explicação 1:  
 

Acumular, amontoar, reunir/acumulação, formação orgânica dos 
núcleos documentais, pelo funcionamento normal das instituições 
de toda natureza, por oposição à formação artificial típica da 
coleção. (NAGEL, 1991). 

FONTE: 
NORTE, Mariângela Braga. Glossário de termos técnicos em 
Ciência da Informação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.   

Explicação 2: 

"reunião orgânica dos documentos gerados e recebidos por uma 
instituição no decorrer de sua existência, em oposição à formação 
artificial típica da coleção" (ICA, p. 17); coleção natural, coleção 
orgânica, crescimento orgânico. (p. 5) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
2 136 

TERMO Análise bibliométrica 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2013-218 
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TÍTULO 
Periódico Arquivo & Administração: reflexões a partir de uma 
análise métrica 

Explicação 1:  
 

1. Análise quantitativa da comunicação escrita. 2. "Estudos que 
buscam quantificar os processos de comunicação escrita". 3. 
Aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros e outros 
veículos de comunicação. (p. 48) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
3 323 

TERMO: Análise conceitual 

FILIAÇÃO/ANO UFF-IBICT-2013-204 

TÍTULO 
Indexação de fotografias para uso na publicidade: proposta 
para análise conceitual 

Explicação 1:  
 

Fase inicial do ato classificatório que consistem em determinar os 
principais assuntos ou conceitos relacionados com o documento 
objeto de análise. (p. 14) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
4 324 

TERMO Análise do Discurso 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-175 

TÍTULO 
De termos isolados a contextualizados: análise das estratégias 
argumentativas dos discursos de candidatura de Dilma e Serra  

Explicação 1:  
 

estudo das "regras para a produção de textos (orais ou escritos) 
maiores que o período, ou seja, as sequencias de frases, e tem 
como objeto a fala (na oposição saussuriana língua/fala [ou 
discurso]; seus critérios e métodos variam segundo as escolas" 
(HOUD, p. 202). (p. 15)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
5 156 

TERMO Aquisição de conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2009-117 

TÍTULO 
Mapeamento e representação do conhecimento e modelagem 
ontológica: uma experiência na área da cultura do sorgo 

Explicação 1:  
 

Extração, codificação e verificação do conhecimento de um 
especialista em área determinada do conhecicmento, com a 
finalidade de utilizar este conhecimento em um sistema especialista.   

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
6 72 

TERMO Aspectos semânticos 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2009-108 

TÍTULO 
Aspectos semânticos da compatibilização terminológica entre 
Ontologias no campo da Bioinformática 

Explicação 1:  
 

A Semântica requer olhar atento. Ela tem por objeto a descrição das 
significações próprias às línguas (Tamba-Mecz, 2006). [...]  
Os estudos semânticos de interesse para a discussão aqui 
empreendida começam, de nosso ponto de vista, com a teoria dos 
campos semânticos, segundo o qual o vocabulário de uma língua se 
compõe de subconjuntos estruturados de campos. Nessa teoria, a 
noção de léxico, como conjunto estruturado de unidades lexicais, 
suplanta a idéia de que a língua é uma simples soma de vocábulos. 
Em um campo semântico, uma área nocional permite definir as 
relações de sentido entre os vocábulos que o recobrem e, em 
decorrência, permite articular um campo conceitual a um campo 
lexical (Tamba-Mecz, 2006, p. 29.). Reconhece-se, ainda, que os 
campos de conhecimento se expressam por termos, unidades com 
significados especializados. Nesse contexto, o sentido do termo se 
especializa porque é determinado pelo sistema ao qual o termo 
pertence. 

FONTE: 

KOBASHI, Nair Yumiko. Fundamentos semânticos e pragmáticos da 
construção  de instrumentos de representação de informação. 
DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação, v. 8, n. 6, dez. 
2007.  
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7 226 

TERMO 
Atribuição de palavras-chave (atribuição de termos de 
indexação) 

FILIAÇÃO/ANO UEL-2012-172 

TÍTULO 

A organização temática da informação em periódicos 
científicos eletrônicos: atribuição de palavras-chave na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Explicação 1:  
 

Seleção e atribuição de temos de indexação - quer eles apareçam, 
ou não, no texto - para representar documentos ou dados, de 
acordo com certas regras. (p. 37) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
8 751 

TERMO Busca da informação 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2011-168 

TÍTULO 

Taxonomia facetada navegacional: agregando valor às 
informações disponibilizadas em Bibliotecas Digitais de Teses 
e Dissertações 

Explicação 1:  
 

Busca - 1. Processo que consiste em situar a informação numa 

tabela ou arquivo por referência a um campo especial de cada 
registro, denominado chave. O objetivo da busca é descobrir um 
registro com determinada chave. (p. 59) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

Observação: 
O termo "busca de informação" no Dicionário de Biblioteconomia e 
Arquivologia remete para o termo "recuperação da informação".  

Explicação 2: 

Busca - Operação manual ou automática pela qual se objetiva 

recuperar um conjunto de documentos (ou de suas referências) de 
uma base de dados, para cumprir uma finalidade concreta de 
estudo, análise ou investigação. A busca temática se realiza 
levando em conta uma lista normalizada de conceitos (descritores, 
cabeçalhos de assunto, etc.) ou termos da linguagem natural 
(palavras-chave). Em bases automáticas a presença de operadores 
booleanos permite formular buscas combinadas. A busca requer 
uma estrategia que considere a natureza da solicitação, o grau de 
especificidade, o tipo de documento e qualquer outro elemento que 
permita refinar a pesquisa. Uma ve determinada a estratégia é 
possível formular uma equação conceitual, formalizar a pesquisa de 
acordo com as características intrínsecas da base.  (p. 24) 

FONTE: 

BARITE, M. Glossário sobre organizacion y representacion del 
conocimiento: classificación, indización, terminología. Montevideu: 
Indice, 1997.  

  
9 942 

TERMO: Catalogação  

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-27 

TÍTULO 
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos – FRBR: 
um estudo no catálogo da Rede Bibliodata 

Explicação 1:  
 

 "[...] estudo, preparação e organização de mensagens codificadas, 
com base em itens existentes ou passíveis de inclusão em um ou 
vários acervos, de forma a permitir interseção entre mensagens 
contidas nos itens e as mensagens internas dos usuários e usuários 
potenciais desse(a) acervo(s)". (MEY, p. 77) 2. Processo técnico 
para registro e descrição de itens tendo em vista a organização de 
catálogos. (p. 70)   

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
10 942 

TERMO: Catalogação de partituras 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2003-10 

TÍTULO Arquivo musical: a pesquisa no acervo Vera Janacópulos 
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Explicação 1:  

 
Partitura pode ser definida como “forma de música manuscrita ou 
impressa que abriga todo um conjunto de elementos da notação 
musical de maneira a representar visualmente a coordenação 
musical, garantindo com maior ou menor precisão a sua execução”.  
 

FONTE: 
DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA: edição concisa. Editado por 
Stanley Sadie. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  

  

11 81 

TERMO Catálogos 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2012-177 

TÍTULO Em busca dos objetivos bibliográficos 

Explicação 1:  
 

1. "Documento secundário que registra e descreve documentos 
(itens, reunidos permanentemente ou temporariamente" (ISSO 
5127) 2. Lista ordenada dos itens existentes numa coleção pública 
ou particular. 3. "Documentos que relaciona de  forma metódica, 
localizando-os, pessoas, coisas ou itens de uma coleção" (ABNT 
49)  (p. 71)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
12 111 

TERMO Classificação decimal 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-24 

TÍTULO 

Organização temática da doutrina jurídica: elementos 
metodológicos para uma proposta de extensão da 
Classificação Decimal de Direito 

Explicação 1:  
 

Tipo de sistema notacional de classificação baseado no princípio de 
decimalidade, pelo qual suas classes e subdivisões se subdividem 
em conjuntos de dez em dez. A classificação decimal é, por 
definição, fortemente hierárquica. São exemplos a CDD e a CDU. 
(p. 32) 

FONTE: 

BARITE, M. Glossário sobre organizacion y representacion del 
conocimiento: classificación, indización, terminología. Montevideu: 

Indice, 1997.  

Explicação 2: 

Sistema de classificação que possui estrutura hierárquica baseada 
no princípio da divisão decimal, isto é, cada classe se divide em dez 
e assim por diante. A expressão classificação decimal é usada 
geralmente para Classificação Decimal de Dewey; método decimal. 
(p. 85) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
13 778 

TERMO Comunidade discursiva  

FILIAÇÃO/ANO UFPE-2013-217 

TÍTULO 
 A contribuição da Organização do Conhecimento para a 
memória da homoafetividade 

Explicação 1:  
 

Segundo Hjorland (1997, apud Nascimento, 2006, p. 31) identifica 
comunidade discursiva como: científica, acadêmica ou profissional, 
com estruturas de comunicação e publicação, tipos de documentos, 
terminologia específica e estruturas informacionais únicos; estas 
com estrutura e organização do conhecimento, padrões de 
cooperação, formas de linguagem e comunicação, sistemas de 
informação, literatura, sua distribuição e critérios de relevância.  

FONTE: 

HJORLAND, B. Information seeking and subject representation: 

an activity-theoretical approach to Information Science. New York: 
Greenwood Press, 1997.  

  

14 771 

TERMO Controle terminológico  

FILIAÇÃO/ANO MAST-2010-127 

TÍTULO 
Thesaurus de acervos científicos em Língua Portuguesa: 
concepção e resultados preliminares 

Explicação 1:  
 

Em Terminologia, processo de organização e controle de uma 
estrutura lógica e harmônica de conceitos, tomando em 
consideração as referências cruzadas entre termos sinônimos, 
quase sinônimos, superordenados, subordinados, homônimos e 
relacionados. (p. 38)  
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FONTE: 

BARITE, M. Glossário sobre organizacion y representacion del 
conocimiento: classificación, indización, terminología. Montevideu: 
Indice, 1997.  

Explicação 2: 

1. Emprego de normas que tornem possível a inclusão dos termos 
de uma linguagem natural em uma linguagem documentária, 
principalmente no que se refere ao controle dos termos sinônimos e 
homônimos; controle lexicográfico, controle terminológico, gestão do 
vocabulário. 2. Emprego da referenciação cruzada de sinônimos e 
quase-sinônimos nos tesauros e nos vocabulários controlados, bem 
como de qualificadores para os termos homônimos.  

FONTE: 
 CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

15 946 

TERMO Descrição bibliográfica 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-27/UnB-2007-83 

TÍTULO 
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos - FRBR: 
um estudo no catálogo da Rede Bibliodata 

Explicação 1:  
 

"registro dos elementos, retirados do item em processo de 
catalogação e fontes de referência, capazes de identificar este item 
por suas características. São, p. ex., elementos da descrição: título, 
autor, edição, local, editor, gravadora (para discos), data, número de 
páginas, tempo (para filmes e discos) entre outros"  (MEY, p. 9) (p. 
119) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

TERMO  

16 82-5 

TERMO Descritores em Ciências da Saúde 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2013-196  

TÍTULO 
Descritores em ciências da saúde (DECS): um estudo de 
compatibilidade semântica na área de tecnologia de alimentos 

 

Explicação 1:  
 

Vocabulário controlado de assuntos médicos, com descritores em 
português, inglês e espanhol, elaborado pela BIREME a partir do 
Medical Subject Headings (MESH) da National Library of Medicine.  

 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

 

TERMO   

   

17 229 

TERMO Diagramas hierárquicos 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-63 

TÍTULO 
Estudo comparativo entre interfaces hipertextuais de softwares 
para a representação do conhecimento  

Explicação 1:  
 

O diagrama hierárquico é uma forma tradicional de representação 
do conhecimento estruturada sendo usado em diversos fins, tais 
como: manuais, livros, catálogo de biblioteca, estrutura de diretórios, 
endereçamento da internet, programas de computadores, etc. 
(JOHNSON & SHNEIDERMAN, 1991). Os diagramas hierárquicos 
também são apresentados dentro da terminologia da norma ISSO 
704 e são citados como representações de sistemas de conceitos.  

FONTE: 

Silva, Marcel Ferrante. Estudo comparativo entre interfaces 
hipertextuais de softwares para a representação do conhecimento. 
89f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de 
Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 
Horizonte, 2007. 

  

18 128 

TERMO Domínio conceitual 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2005-17 

TÍTULO A condição do patrimônio: uma questão de informação? 

Explicação 1:  
 

Não se concebe o surgimento e o desenvolvimento de 
nenhuma ciência ou disciplina que não esteja sobre uma 
plataforma de conceitos organizados em um sistema, pois os 
conceitos existem desde que o homem teve a capacidade de 
abstrair, ou seja, de tomar da realidade elementos 
significativos e intrínsecos de cada objeto ou fenômeno, e de 
associar ou dissociar esses elementos em função de 
semelhanças ou diferenças. Assim, sem a apropriação dos 
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conceitos, ou seja, sem a compreensão do significado de 
cada conceito e sua relação com os demais conceitos que 
constituem uma ciência, não há produção de novos 
conhecimentos e por esse motivo impõe-se a elaboração de 
instrumentos que permitam determinar a estrutura conceitual 
dos domínios no ensino e na pesquisa (BARITÉ ROQUETA, 
2001). 

FONTE: 

LIMA, Vania Maria Alves. A organização do conhecimento no 
domínio da Ciência da Informação: o mapa conceitual e 
terminológico como instrumento referencial para o ensino e a 
pesquisa. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 4, n. 1, p. 26-
48, jan./jun. 2013. 

  

19 835 

TERMO Etiquetagem de imagens 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG-2010-137 

TÍTULO Folksonomia: análise de etiquetagem de imagens no Flickr 

Explicação 1:  
 

Etiquetagem - Para Brandt (2009, p. 37), “Etiquetagem (do inglês 

tagging) é uma forma de  indexação em que as próprias pessoas, 
no caso os usuários da informação,  classificam os documentos”. 
Wal (2007) fala que a história da etiquetagem de  recursos por parte 
dos usuários é anterior à folksonomia, e que já no início dos anos  
1990 as pessoas podiam adicionar palavras-chave aos documentos 
enviados ao  fórum Compuserve. [...] 
Wal (2007) fala que o valor existente na  etiquetagem é derivado do 
uso do vocabulário próprio das pessoas que atribuem as  etiquetas. 
(p. 25) 
na etiquetagem,  [...] não são adotadas regras e/ou políticas de 
indexação e (sic) nem o  controle de vocabulários, ou seja, não há 
efetivamente a tradução dos  termos para uma linguagem artificial. 
Os conteúdos são indexados  livremente pelos usuários do recurso, 
podendo representar assuntos ou  quaisquer outros elementos de 
metadados tais como tipo ou formato. (CATARINO; BAPTISTA, 
2007, meio eletrônico) (p. 26)  
Imagem - a concepção de imagem “abrange um vasto leque de 

documentos  iconográficos ou de ilustrações, incluindo pinturas, 
gravuras, posters, cartões  postais, fotografias, etc.” (SMIT, 1996, p. 
29)  (p. 30) 

FONTE: 

GUIMARÃES, Rafael Costa. Uso da folksonomia e da etiquetagem 
na indexação de imagens. 2012. 88 f., il. Monografia (Bacharelado 
em Biblioteconomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
Disponível em: <http://bdm.bce.unb.br/handle/10483/4268>. Acesso 
em: 9 jan. 2014.  

  

20 122 

TERMO Extensão 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO 
As várias naturezas dos compromissos em Ontologias 
aplicadas 

Explicação 1:  
 

Em Teoria da Classificação, modalidade de expansão projetada por 
um classificador local, que permite a criação de novas subdivisões à 
partir de uma notação fonte básica, mediante a aplicação de uma ou 
mais características sucessivas. Em Teoria dos Conceitos, a 
extensão de um conceito corresponde a soma de todos os membros 
pertencentes a referida classe ou conceito, ou seja, a soma dos 
conceitos mais específicos que possui. Também pode ser definida 
como o conjunto de conceitos subordinados para os quais a 
intensão do conceito superordenado é verdadeira. Podemos 
distinguir os modos de extensão: a) extensão de um conceito 
genérico em relação com os conceitos específicos (edifícios de 
cimento, de pedra, de madeira, etc.); b) extensão dos possíveis 
conceitos individuais, que compreende aos indivíduos para os quais 
é válida a predicação genérica do conceito (casa do vizinho, do 
presidente, etc.). (p. 54-55) 

FONTE: 

BARITE, M. Glossário sobre organizacion y representacion del 
conocimiento: classificación, indización, terminología. Montevideu: 
Indice, 1997.  

Explicação 2: 

1. Conjunto de todos os elementos que pertencem a uma classe ou 
conceito. Opõe-se a intensão. 2. "Conjunto de objetos (reais ou 
ideais, concretos ou absratos) aos quais se aplica um elemento de 
conheicmento, quer dizer: 1º) para um conceito, conjunto dos 
objetos que ele pode designar (de que ele é atributo); 2º) para uma 
proposição, conjunto dos casos em que ela é verdadeira (por 
conseguinte, conjatribuídos aos termos gerais) que a verificam". 
(LAL). Quanto menor a extensão, maior a intensão.  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 
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21 757 

TERMO Ferramenta de busca 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-75 

TÍTULO 
Ontologias: indexação e recuperação de fotografias baseadas 
na técnica fotográfica e no conteúdo da imagem 

Explicação 1:  
 

Instrumento que ajuda na preparação  da estratégia de busca, p. 
ex.: manual sobre uma base ou banco de dados, tesauro sobre um 
tema específico, lista de termos de indexação e de perguntas mais 
comuns.  (p. 208)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

22 919 

TERMO Formato MARC 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2007-83 

TÍTULO 
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos - FRBR: 
um estudo no catálogo da Rede Bibliodata 

Explicação 1:  

Formato criado em 1966, pela Library of Congress, para a coleta, 
processamento e distribuição de registros catalográficos legíveis por 
máquina. Em 1971, transformou-se em norma norte-americana para 
a disseminação de dados bibliográficos e, em 1973, foi considerada 
norma internacional. Possui três componentes: a) estrutura do 
registro: uma implementação dos padrões nacionais e 
internacionais, tais como o Information Interchange Format (ANSI 
z39.2) e o Format for Information Exchange (ISO 2709); b) 
designação de conteúdo: códigos e convenções que identificam e 
caracterizam os elementos de dados dentro de um registro com o 
objetivo de facilitar a manipulação de dados; c) conteúdo de dados: 
definido por normas externas, tais como o Código de Catalogação 
Anglo-Americano (AACR) e listas de cabeçalho de assunto. A 
estrutura do registro MARC é dividida em campos, cada um 
contendo um ou mais elementos relacionados com a descrição 
bibliográfica. Cada campo é precedido por uma etiqueta, com três 
dígitos, que designa a natureza do conteúdo. Existem várias 
versões do MARC, sendo que a mais recente e predominante é a 
MARC 21, criada em 1999, como resultado da harmonização 
formatos MARC norte-americano e canadense. (p. 236)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
23 149 

TERMO Gestão de Documentos 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-178 

TÍTULO 

Identificação arquivística como requisito metodológico do 
Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a construção teórica 
dos procedimentos e instrumentos 

Explicação 1:  
 

1. "conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 
produção, tramitação, uso, avaliação, e arquivamento de 
documentos em fase corrente e intermediária, visando à sua 
eliminação ou recolhimento para a guarda permanente" (lei nº 8159, 
de 8/1/1991, art. 3º); administração de documentos, gerência de 
documentos. 2. controle e armazenamento de documentos 
produzidos por programas de computador: tais como: 
processadores de texto, planilhas eletrônicas ou programas de 
apresentação. (p. 209)  
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FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

24 287 

TERMO Integração 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2003-07 

TÍTULO 
Taxonomia para projetos de integração de fontes de dados 
baseados em ontologias 

Explicação 1:  
 

1. compartilhamento de dados ou informação entre subsistemas e 
sistemas. 2. "procedimento de reformulação de uma tabela ou 
esquema, pelo qual o classificador proporciona uma notação ou um 
descritor para representar um novo conceito ou um neologismo" 
(BARM, p. 75). (p. 208)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
25 122 

TERMO Intensão 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2012-173 

TÍTULO 
As várias naturezas dos compromissos em ontologias 
aplicadas 

Explicação 1:  

Conjunto de predicados (ou atributos ou qualidades) comuns a um 
conceito, p. ex.: 'homem brasileiro' indica um ser racional, 
masculino, mamífero, carnívoro, nascido no Brasil. É, portanto, de 
menor extensão que o conceito 'homem', que indica um ser racional, 
masculino, mamífero, carnívoro.  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
26 751 

TERMO Interoperabilidade 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2003-07 

TÍTULO 
Taxonomia para projetos de integração de fontes de dados 
baseados em ontologias 

Explicação 1:  
 

Capacidade que possuem os computadores de fabricantes distintos 
de trabalharem juntos usando um conjunto de comum de protocolos 
para a comunicação e troca de informações dentro de uma rede. (p. 
213)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

27 811 

TERMO Leitura Documentária = Leitura Técnica 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-13/UNESP-2006-52 

TÍTULO 

O papel do professor na formação inicial do indexador em 
Leitura Documentária para Indexação: o uso do modelo de 
leitura e protocolo verbal interativo como recursos de 
aprendizagem 

Explicação 1:  
 

“estudo metódico do conteúdo de um documento que realiza o 
classificador para determinar os assuntos tratados e, mediante uma 
operação analítico-sintética, estabelecer os símbolos que 
representarão esse item num acervo. A leitura técnica compreende 
a análise do corpo central da obra, complementada por outras 
fontes de informação que integram a obra sob estudo, como título e 
seu grau de representatividade, o sumário e o índice de assuntos, 
as orelhas e as contracapas, o prefácio, a catalogação e a 
classificação na fonte, etc.” (p. 222) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
28 229 

TERMO Mapas hiperbólicos 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2007-63 

TÍTULO 
Estudo comparativo entre interfaces hipertextuais de softwares 
para representação do conhecimento 

 
Explicação 1:  

 

Um dos tipos de mapas conceituais aplicados aos sistemas de 
hipertextos 
mais recentes são os mapas hiperbólicos (FIG. 9), que foram 
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inspirados na obra artística de M. C. Escher, artista conhecido por 
suas representações tridimensionais em planos bidimensionais, 
tanto no desenho quanto na gravura. [...] 
Esse tipo de mapa hiperbólico possui a interface chamada olho-de-
peixe (fisheye). Uma das aplicações da interface olho-de-peixe é a 
manipulação de grandes hierarquias e sua visualização através do 
mapa hiperbólico. (p. 141) 

FONTE: 

LIMA, Gercina Ângela Borém. Mapa conceitual como ferramenta 
para organização do conhecimento em sistema de hipertextos e 
seus aspectos cognitivos. Perspect. Ciênc. Inf., Belo Horizonte, v.9 

n.2, p. 134-145, jul./dez. 2004. Disponível em: 
<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/viewFile/3
55/164>. Acesso em: 29 jan. 2014. 

  

29 757 

TERMO Mecanismo de busca 

FILIAÇÃO/ANO UniRio-2006-47 

TÍTULO 

Organização e representação do conhecimento: fundamentos 
teórico-metodológicos na busca e recuperação da informação 
em ambientes virtuais  

Explicação 1:  
 

Programa que busca  documentos que contenham determinadas 
palavras-chave e retorna  com a lista dos documentos onde tais 
palavras  foram encontradas. Geralmente, ele faz varredura da 
Rede por meio de um programa denominado spider (aranha); outro 
programa, denominado indexador, faz a leitura desses documentos 
e cria um índice baseado nas palavras contidas em cada 
documento; buscador. (p. 241)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
30 757 

TERMO Mineração de palavras 

FILIAÇÃO/ANO PUCMG--2006-46 

TÍTULO Ambiente para manutenção semi-automatizada de tesauros 

Explicação 1:  
 

A mineração de textos consiste na extração de informações sobre 
tendências ou padrões em grandes volumes de documentos 
textuais, em que uma amostra significativa de informações é 

avaliada em textos contidos em bases textuais e em fontes de 
informação em linha (POLANCO; FRANÇOIS, 2000). 

FONTE: 

ARAÚJO-JÚNIOR, Rogério Henrique de; TARAPANOFF, Kira. 
Precisão no processo de busca e recuperação da informação: uso 
da mineração de textos. Ciência da Informação

 

  

31 992 

TERMO Padronização terminológica 

FILIAÇÃO/ANO UnB-2005-14 

TÍTULO 
Organização de conteúdos do Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas – SBRT 

Explicação 1:  
 

"estabelecimento de termos padronizados para representar, de 
forma unívoca, os conceitos de determinado campo do 
conhecimento visando eliminar  a ambiguidade e o uso 
indiscriminado de sinônimos na comunidade científica." (p. 272)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
32 918 

TERMO Preservação Digital 

FILIAÇÃO/ANO UniRio/2006-57 

TÍTULO 
Contribuições das teorias da memória para o estudo do 
patrimônio na Web 

Explicação 1:  
 

Processo de armazenamento, em condições adequadas para o uso, 
de documentos ou objetos produzidos em formato digital. Os 
problemas relacionados com a preservação digital estão vinculados 
à obsolescência do equipamento, do programa de computador e 
mesmo do suporte físico que armazena o acervo digital. Para 
reduzi-los, é necessária uma política formal de migração ou 
atualização regular dos equipamentos, programas e suportes. (p. 
290)   

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

33 751 
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TERMO Recuperação de imagens 

FILIAÇÃO/ANO UFMG-2006-55/UFMG-2008-103 

TÍTULO 
Um estudo para recuperação da informação em projetos de 
Engenharia 

Explicação 1:  
 

Técnica de acessar imagens armazenadas numa base de dados, a 
qual pode incluir, entre outros, vocabulário controlado, palavras-
chave, busca no texto livre e ícones. A busca por imagens é uma 
opção existente em diversos mecanismos de busca; em alguns 
deles também é possível especificar  o formato de arquivo (p. ex. 
GIF, JPEG). (p. 308)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

34 946 

TERMO Representação descritiva 

FILIAÇÃO/ANO USP-2013-195 

TÍTULO A relação entre a autoria, o documento e o usuário 

Explicação:  

A “representação descritiva” consiste em um grupo e elementos 
capazes de individualizar o registro, tornando-o único entre os 
demais, embora também apresente elementos que estabelecem 
vínculos de semelhança entre os registros. 

FONTE: 

MEY, E. S. A. Acesso aos registros sonoros: elementos 
necessários à representação bibliográfica de discos e fitas. 
1999. 145 f. Tese (Doutorado em Ciências da 
Comunicação)– Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1999. Disponível em: <http://www.conexaorio.com/biti/mey/>. 
Acesso em: 03 jan. 2014.  

  

35 14 

TERMO Sistemas de informação 

FILIAÇÃO/ANO UNESP-2005-12 

TÍTULO 

Avaliação do Vocabulário Controlado DECS - Descritores em 
Ciências da Saúde em Fonoaudiologia na perspectiva do 
usuário: estudo de observação da recuperação da informação 
com protocolo verbal 

Explicação 1:  
 

Um grupo lógico  de subsistemas e dados ou informação, 
necessários para suprir as necessidades de informação de uma 
comunidade, grupo ou processo. "uma série de elementos ou 
componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam 
e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e 
informações e fornecem um mecanismo de feedback. (STAIR, p. 11) 
(p. 344)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
36 238 

TERMO Tabelas de Classificação 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2008-102 

TÍTULO 

A Medicina e sua representação em linguagens documentárias: 
marcos na evolução dos ambientes e ferramentas de 
tratamento da informação 

Explicação 1:  
 

1. Esquema de apresentação, ordenada, de disciplinas específicas, 
ou do conjunto global de conhecimentos. Esses esquemas, ou 
tabelas, têm por objetivo orientar o agrupamento de itens, conforme 
seu conteúdo temático. 2. Arranjo sistemático das classes que 
compõem um sistema de classificação. 3. Relação das classes que 
compõem um esquema de classificação, em geral subdividido 
hierarquicamente, do mais geral ao mais específico. A tabela de 
classificação inclui também a notação. (p. 353) 

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
37  

TERMO TABELA DE TEMPORALIDADE 

FILIAÇÃO/ANO UFF-2012-178 

TÍTULO 

Identificação arquivística como requisito metodológico do 
Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (PGD-RJ): reflexões sobre a construção teórica 
dos procedimentos e instrumentos. 

Explicação 1:  
 

“instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, 
que determina os prazos em que os documentos devem ser 
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mantidos nos arquivos correntes e intermediários, ou recolhidos aos 
arquivos permanentes, estabelecendo critérios para microfilmagem 
e eliminação” (ABNT 95), instrumento de destinação, lista de 
descarte, mapa de seleção.  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  

38  

TERMO TIPOLOGIA DOCUMENTAL  

FILIAÇÃO/ANO UFF-2011-160 

TÍTULO 
Identificação arquivística: subsídios para a construção teórica 
da metodologia na perspectiva da tradição brasileira 

Explicação 1:  
 

"designação dos tipos de documentos segundo o aspecto de sua 
representação nos diferentes suportes: textuais, audiovisuais, 
iconográficos e cartográficos" (ABNT95); classe documentária, 
gênero de documentos, gênero documental, gênero documentário, 
tipo de documento, tipo documentário.  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
39 149 

TERMO Transferência do conhecimento 

FILIAÇÃO/ANO USP-2005-19 

TÍTULO 
Modelo para representação da informação em manuais 
técnicos 

Explicação 1:  

Utilizando como metáfora o processo de comunicação, Szulanski 
(1996) associa transferência do conhecimento com a transmissão 
de uma mensagem da fonte para o receptor através de determinado 
meio. O autor entende que esse processo compreende quatro 
estágios: iniciação, implementação, ramp-up e integração. 
O estágio de iniciação é compreendido por todos os eventos que 
levam à decisão de transferência, ou seja, em primeiro momento a 
organização detecta a necessidade de conhecimento, seguindo-se a 
localização do conhecimento demandado pela organização. O 
segundo estágio do processo é referido pelo autor como 
implementação e começa com a decisão de transferência. O estágio 

ramp-up tem inicio quando o destinatário utiliza o conhecimento 
transferido, isto é, depois do primeiro dia de uso. O último estágio 
referido por Szulanski (1996) é o de integração e começa quando o 
destinatário atinge resultados satisfatórios com o conhecimento 
transferido. O conhecimento é incorporado na rotina organizacional 
e, com o passar do tempo, uma história de utilização compartilhada 
do conhecimento transferido é construída, e ações e atores são 
tipificados e associados a determinado conhecimento. 

FONTE: 

BARBOSA, José Geraldo Pereira; MONTEIRO, Lucila Siqueira 
Incerti; FREITAS, Jorge Augusto de Sá Brito e. Compartilhamento 
de conhecimento: um estudo de caso em uma instituição financeira. 
Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 2, n. 1, 
p. 137-154, jan./jul. 2012. 

  

40 331 

TERMO Tratamento da informação 

FILIAÇÃO/ANO USP-2013-191 

TÍTULO 
Redes e agentes da arte digital: iniciativas para o tratamento da 
informação  

Explicação 1:  
 

Atividades relacionadas com a "aquisição, 
processamento/tratamento, armazenamento, conservação, 
reprodução e distribuição da informação, desenvolvidas no âmbito 
dos vários tipos de sistemas de informação" (UNESCO, UNISIST II, 
anexo). (p. 368)  

FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

  
41 871 

TERMO Unidades de informação com imagem em movimento 

FILIAÇÃO/ANO IBICT-UFF-2006-56/ 

TÍTULO 
O que vemos e como vemos: do ponto de vista do sujeito 
receptor 

Explicação 1:  

Unidades de informação - Entidade encarregada de adquirir, 

processar, armazenar e disseminar informações, com o objetivo de 
satisfazer as necessidades de informação dos usuários. Em muitos 
casos é sinônimo de biblioteca, centro, serviço e sistema de 
informação; agência de informação. 
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FONTE: 
CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

Explicação 2: 

Imagem em movimento  -  Um meio de expressão que consiste em 

uma série de imagens relacionadas, gravadas em filme ou vídeo, 
que, quando vistos em rápida sucessão, criam a ilusão de 
movimento. A filmagem pode ser editada ou não. Independente do 
conteúdo do assunto, a categoria inclui tanto imagem em 
movimento como gravação de vídeo. 

FONTE: 

REITZ, Joan M. ODLIS – Online Dictionary for Library and 
Information Science. Disponível em: <http://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx>. Acesso em out. 2013. 
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CLASSIFICATION SYSTEM FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION LITERATURE [versão 

impressa em 9/12/2013 da página virtual da ISKO http://www.isko.org/scheme.php.] 

Originally compiled by Ingetraut Dahlberg [1974; republished in "KO", 20 (1993), n. 4, p. 211-

222], with minor additions by later literature editors G Riesthuis and IC McIlwaine. 

 0  Form Divisions   

  

01  Bibliographies in Classification and Indexing   

011  General Bibliographies   

012  Current Bibliographies   

013  Bibliography of Classification Systems and Thesauri   

014  Bibliography of Universal Classification Systems   

015  Recurring Bibliographies and Holding Lists   

016  Bibliography of Special Classification and Indexing Fields   

017  Bibliography of Special Indexing Systems   

018  Bibliography of Classification Systems and Thesauri in Subject Fields   

019  Bibliography of the Works of Persons   

  

02  Literature Reviews in Knowledge Organization   

021  General Review Articles   

025  Recurring Reviews   

026  Reviews in Special Knowledge Organization Fields   

028  Reviews of Classification and Indexing in Subject Fields   

  

03  Glossaries, Vocabularies, Terminologies in Knowledge Organization   

031  General Glossaries in Knowledge Organization   

032  Glossaries Containing Knowledge Organization Sections   

033  [Free]   

034  Terminology of Universal Systems   

035  [Free]   

036  Terms and Glossaries in Special Knowledge Organization Fields   

037  Terminology of Special Classification and Indexing Systems   

038  Terms and Glossaries in Knowledge Organization Application Fields   

039  [Free]   

  

04  Universal Classification Systems   

041  Library Classifications Systems   

042  Universal Decimal Classification.   

042.1  Universal Decimal Classification. Complete Editions   

042.2  Universal Decimal Classification. Medium Editions. Standard Editions   

042.3  Universal Decimal Classification. Short Editions   

042.5  Universal Decimal Classification. Extensions and Corrections   

043  Dewey Decimal Classifications   

044  Library of Congress Classification   

044.8  Library of Congress Subject Headings   

045  Bliss Bibliographic Classification   

046  Ranganathan's Colon Classification   

047  Library Bibliographical Classification. BBK   

048  Other Universal Classification Systems and Thesauri   

048-1  Classification Systems and Thesauri in Logic, Mathematics and other Formal Sciences   

048-2  Classification Systems and Thesauri in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

http://www.isko.org/scheme.php
http://www.isko.org/kolit.php?cl=0
http://www.isko.org/kolit.php?cl=01
http://www.isko.org/kolit.php?cl=011
http://www.isko.org/kolit.php?cl=012
http://www.isko.org/kolit.php?cl=013
http://www.isko.org/kolit.php?cl=014
http://www.isko.org/kolit.php?cl=015
http://www.isko.org/kolit.php?cl=016
http://www.isko.org/kolit.php?cl=017
http://www.isko.org/kolit.php?cl=018
http://www.isko.org/kolit.php?cl=019
http://www.isko.org/kolit.php?cl=02
http://www.isko.org/kolit.php?cl=021
http://www.isko.org/kolit.php?cl=025
http://www.isko.org/kolit.php?cl=026
http://www.isko.org/kolit.php?cl=028
http://www.isko.org/kolit.php?cl=03
http://www.isko.org/kolit.php?cl=031
http://www.isko.org/kolit.php?cl=032
http://www.isko.org/kolit.php?cl=033
http://www.isko.org/kolit.php?cl=034
http://www.isko.org/kolit.php?cl=035
http://www.isko.org/kolit.php?cl=036
http://www.isko.org/kolit.php?cl=037
http://www.isko.org/kolit.php?cl=038
http://www.isko.org/kolit.php?cl=039
http://www.isko.org/kolit.php?cl=04
http://www.isko.org/kolit.php?cl=041
http://www.isko.org/kolit.php?cl=042
http://www.isko.org/kolit.php?cl=042.1
http://www.isko.org/kolit.php?cl=042.2
http://www.isko.org/kolit.php?cl=042.3
http://www.isko.org/kolit.php?cl=042.5
http://www.isko.org/kolit.php?cl=043
http://www.isko.org/kolit.php?cl=044
http://www.isko.org/kolit.php?cl=044.8
http://www.isko.org/kolit.php?cl=045
http://www.isko.org/kolit.php?cl=046
http://www.isko.org/kolit.php?cl=047
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-1
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-2
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048-3  Classification Systems and Thesauri in Astronomy, Geosciences, Geography, Mining   

048-4  Classification Systems and Thesauri in Biological, Veterinary Science, Agriculture, Food 

Sciences, Ecology   

048-5  Classification Systems and Thesauri in Human Biology, Medicine, Psychology, 

Education, Labour, Sports, Household   

048-6  Classification Systems and Thesauri in the Sociology, Politics, Social Policy, Law, Area 

Planning, Military Science, History   

048-7  Classification Systems and Thesauri in Economy, Management Science, Mechanical 

Engineering, Building, Transport   

048-8  Classification Systems and Thesauri in Science of Science, Information Science, 

Computer Science, Communication Science, Semiotics   

048-9  Classification Systems and Thesauri in Language, Literature, Music, Arts, Philosophy, 

Religion   

  

05  Periodicals and Serials in Knowledge Organization   

051  Knowledge Organization Journals   

052  Knowledge Organization Newsletters, Bulletins   

053  Serials in Knowledge Organization   

054  Periodicals and Serials for Universal Classification Systems and Thesauri   

055  Periodicals on Special Classification Systems and Thesauri   

056  Periodicals on Special Knowledge Organization Fields   

057  Periodicals With Bearings on Knowledge Organization   

058  Knowledge Organization Periodicals in Special Subject Fields   

  

06  Conference Reports and Proceedings  Listed According to Year, Month and Day(S): 

06.93-11-18/19 

  

07  Textbooks in Knowledge Organization  Subdivision According to the Outline Notation 

07.1  Textbooks on Theoretical Foundations of Knowledge Organization   

07.21  Textbooks on General Questions of Knowledge Organization   

07.23  Textbooks on the Construction of Classification Systems and Thesauri   

07.25  Textbooks on Numerical Taxonomy   

07.3  Textbooks on Classing and Indexing   

07.34  Textbooks on Automatic Classing and Indexing   

07.41  Textbooks on Library Classification   

07.75  Textbooks on Information Retrieval   

07.77  Textbooks for Terminology   

07.81  Textbooks on Applied Indexing   

07.85  Textbooks on Book Indexing   

  

08  Other Monographs in Knowledge Organization  Subdivisions as under 07 

08.21  Monographs on General Questions of Knowledge Organization   

08.92  Festschriften for Persons in Knowledge Organization   

  

09  Standards and Guidelines in Knowledge Organization  Subdivisions as under 07 

09.01  Bibliographies of Standards and Guidelines   

09.12  Standards on Concepts and Concept Systems   

09.23  Standards for Construction of Classification Systems and Thesauri   

09.38  Standards for Indexes   

  

http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-3
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-4
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-4
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-5
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-5
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-6
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-6
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-7
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-7
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-8
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-8
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-9
http://www.isko.org/kolit.php?cl=048-9
http://www.isko.org/kolit.php?cl=05
http://www.isko.org/kolit.php?cl=051
http://www.isko.org/kolit.php?cl=052
http://www.isko.org/kolit.php?cl=053
http://www.isko.org/kolit.php?cl=054
http://www.isko.org/kolit.php?cl=055
http://www.isko.org/kolit.php?cl=056
http://www.isko.org/kolit.php?cl=057
http://www.isko.org/kolit.php?cl=058
http://www.isko.org/kolit.php?cl=06
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.1
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.21
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.23
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.25
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.3
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.34
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.41
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.75
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.77
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.81
http://www.isko.org/kolit.php?cl=07.85
http://www.isko.org/kolit.php?cl=08
http://www.isko.org/kolit.php?cl=08.21
http://www.isko.org/kolit.php?cl=08.92
http://www.isko.org/kolit.php?cl=09
http://www.isko.org/kolit.php?cl=09.01
http://www.isko.org/kolit.php?cl=09.12
http://www.isko.org/kolit.php?cl=09.23
http://www.isko.org/kolit.php?cl=09.38
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1  Theoretical foundations and general problems   

  

11  Order and Knowledge Organization   

111  Information science. Knowledge Organization in General. Classification and Indexing 

theory in General   

112  Structures in General   

113  General Activities in Knowledge Organization   

114  Universal Order   

115  General Order of Objects, Object Orientation   

116  General Order of Subjects   

117  Object Orientation   

118  Problems of Order in Application Fields   

119  Role and Significance of Knowledge Organization   

  

12  Conceptology in Knowledge Organization   

121  Logical and Philosophical Bases of Concepts   

122  Theory of Concepts. Knowledge Structure   

123  Concept Construction. Definitions   

124  Conceptual Models for Knowledge Representation   

125  Basic Concepts. Categories   

126  Kinds of Concepts   

127  Quality Data   

128  Concepts of Certain Subject Fields   

129  Concept Documentation   

  

13  Mathematics in Knowledge Organization   

131  Mathematical theory of Knowledge Organization. Fuzzy Sets. Formal Representation of 

Concepts   

132  Algebraic Methods of Knowledge Organization   

133  Formalisation and Mathematical Models   

134  Geometrical Methods   

135  Graph-theoretical Methods   

136  Distribution theory and Frequency Studies. Zipf's Law  See also 731 

137  Numbers in Knowledge Organization   

138  Mathematical Methods in Subject Fields   

139  Mathematical Methods for Certain Purposes   

  

14  Systems theory in Knowledge Organization. Information Systems   

141  Systems Principles   

142  Typology of Systems   

143  Systems Analysis and Description   

144  Systems Approach, Knowledge Analysis   

145  Decision Support Systems   

146  Level theory, Integrative Levels   

147  Neural Networks   

148  Systems in Specific Fields of Knowledge   

149  Information Management. Knowledge Management   

  

15  Psychology and Knowledge Organization   

151  Psychological Basis of Knowledge Organization   

152  Thought and Memory   

153  Intellectual Work   
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154  Concept Formation (Non-Scientific)   

155  Psychology of Knowledge Organization Processes   

156  Cognition and New Knowledge. Knowledge Acquisition   

157  Computerisation of Thought Processes, Knowledge-Based Systems   

158  Psychology of Knowledge Organization in Special Subject Fields   

159  [Free]   

  

16  Science and Knowledge Organization   

161  General Problems   

162  Structure and Interrelationship of Science   

163  Science Methodology   

164  Development of Knowledge and Science   

165  Control of Knowledge, Growth, Knowledge Systems   

166  Structure of Scientific Literature   

167  Contribution of Knowledge Organization to Science Development   

168  Development of Fields of Knowledge   

169  Documentation of Scientific Progress   

  

17  Problems in Knowledge Organization   

171  Knowledge Organization/Classification Problems in General   

172  Problems from Classification Systems   

173  Methodological Problems   

174  Organisational Problems   

175  Problems of Choice of Classification Systems   

176  Problems from New Methods, e.g. Pattern Recognition   

177  Problems from New Technology   

178  Knowledge Organization Problems in Subject Fields. Domain Classification   

179  Trends and Future Tasks in Knowledge Organization   

  

18  Classification and Indexing Research   

181  General Problems   

182  State-Of-the-Art of Classification and Indexing Research in General   

183  Research on Classification and Indexing Methods and Techniques   

184  Research on Classification Systems   

185  Areas for Research, Proposals   

186  Research on New Topics in Classification   

187  Influence from Outside on Classification and Indexing Research   

188  Classification and Indexing Research in Special Subject Fields   

189  Classification and Indexing Research in Certain Countries and Institutions   

  

19  History of Knowledge Organization   

191  History of Knowledge and Library Classification   

192  History of Construction of Classification Systems   

193  History of Indexing and Subject Cataloguing   

194  History of Certain Classification Systems   

195  History of Construction of Thesauri   

196  History of Subjects Related to Knowledge Organization   

197  [Free]   

198  History of Knowledge Organization in Special Subject Fields   

199  History of Knowledge Organization in Certain Countries and Institutions   
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2  Classification Systems and Thesauri, Structure and Construction   

  

21  General Questions of Classification Systems and Thesauri. Information Languages in 

General   

211  Theory of Classification Systems and Thesauri   

212  Typology and Characteristics of Classification Systems and Thesauri   

213  Management of Classification Systems and Thesauri, Incl. Computerisation   

214  Thesauri in General, Definition, etc. Ontologies   

215  Characteristics and Kinds of Thesauri   

216  Thesaurus Systems, Integrated Thesauri   

217  Role and Function of Classification Systems and Thesauri. Users and Classification 

Systems and Thesauri   

218  Use of Classification Systems and Thesauri in Special Environments, e.g. in National 

Bibliographies   

219  Comparisons between Classification Systems and Thesauri   

  

22  Structure and Elements of Classification Systems and Thesauri   

221  Conceptual Structures of Classification Systems   

222  Components of Classification Systems and Thesauri in General   

223  Vocabulary Selection and Extraction   

224  Hierarchy and Hierarchical Levels. Polyhierarchical Relations   

225  Facets. Faceted Classification. Faceted Thesauri   

226  Descriptors, Keywords, Subject Headings: Properties and Functions   

227  Compound Descriptors, Descriptor Combinations. Strings of Descriptors   

228  Descriptors in Certain Subject Fields   

229  Representation Form of Descriptors. Graphical Form of Descriptors   

  

23  Construction of Classification Systems and Thesauri   

231  Preconditions for Construction   

232  Design Principles for Classification Systems   

233  Methodology for Classification Systems Construction   

234  Linguistic Support of Descriptor Languages   

235  Construction of Thesauri in General   

236  Construction of Thesauri for Special Purposes   

237  Computer Supported Construction of Classification Systems and Thesauri  for Programs 

see 275/277 

238  Classification Systems and Thesauri Construction in Different Natural Languages  in 

Subject Fields see 5-6 

239  Evaluation of thesaurus Construction Work   

  

24  Relationships   

241  General and theoretical Problems of Relationships   

242  Paradigmatic Relationships  for Hierarchical Relations see 224 

243  Syntagmatic Relationships   

244  Descriptor Relationships   

245  Roles and Links   

246  Weights   

247  Relational Data Files   

248  Relations in Special Subject Fields   

249  Representation of Relationships   

  

25  Numerical Taxonomy   
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251  General and theoretical Problems   

252  Cluster Analysis   

253  Classification Procedures   

254  Hierarchy in Numerical Taxonomy   

255  Pattern Recognition   

256  Place-Related Numerical Taxonomy   

257  Time-Related Numerical Taxonomy   

258  Application of Numerical Taxonomy in Special Subject Fields   

259  Evaluation of Numerical Taxonomy Procedures   

  

26  Notation. Codes   

261  General Problems of Notations   

262  Notational Systems   

263  Code and Notation Development, Construction and Manipulation   

264  Characteristics of Codes   

265  Book Numbers, Call Numbers   

266  Class Numbers, Notation of Classification Systems and Thesauri   

267  Number Systems and Codes for Special Purposes    

268  Notation and Codes in Certain Subject Fields   

269  Evaluation of Notations and Codes   

  

27  Maintenance, Updating and Storage of Classification Systems and Thesauri   

271  Revision Principles   

272  Maintenance of Classification Systems and Thesauri   

273  Methods of Revision and Updating   

274  Revision of Classification Systems and Thesauri in General   

275  Computer Programs for Classifications   

276  Computer Programs for Thesauri   

277  Updating, Maintenance Programs   

278  Storage Problems of Classification Systems and Thesauri   

279  [Free]   

  

28  Compatibility and Concordances between Indexing Languages   

281  Objectives and Nature of Systems Compatibility   

282  Intermediate Languages   

283  Compatibility in Classing and Indexing   

284  Establishment of Concordances   

285  Correlative Indexes. Mapping   

286  Systems Reconciliation, e.g. between Classification Systems and Thesauri, Linking 

Terms   

287  Organised Compilation of Compatible Classification Systems and Thesauri, Integration   

288  Compatibility in Subject Areas   

289  Evaluation of Compatibility   

  

29  Evaluation of Classification Systems and Thesauri   

291  Principles for Evaluating Classification Systems and Thesauri   

292  Comparison of Classification Systems among each other   

293  Testing and Evaluating the Validity of One Or More Classification Systems and Thesauri   

294  Natural Versus Controlled Languages   

295  Comparative Analysis of Classification Systems and Thesauri   

296  Descriptor Languages Versus Classification Systems   

297  Evaluation of Patent Classification Systems   
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298  Evaluation of Classification Systems and Thesauri in Certain Subject Fields   

299  [Free]   

  

3  Methodology of Classing and Indexing   

  

31  Theory of Classing and Indexing (Methodology)   

311  Principles of Classing and Indexing   

312  Methodology of Classing   

313  Methodology of Indexing   

314  Indexing Errors, Constraints   

315  Indexing Characteristics (Depth, Intensity, Objectivity, Etc.)   

316  Indexing on Different Levels of Abstraction   

317  Author and Editor Indexing   

318  Special Purpose Indexing   

319  [Free]   

  

32  Subject Analysis   

321  General Problems of 'Aboutness'. Relevance   

322  Data Analysis and Interpretation   

323  Subject/Information/Knowledge Analysis   

324  Content Analysis - Text Analysis (Sociology)   

325  Facet Analysis   

326  Abstracting   

327  Preparation of Information for Machine Handling   

328  Subject Analysis in Certain Fields   

329  Comparative Analysis of Data and Subjects   

  

33  Classing and Indexing Techniques   

331  Classification and Indexing in General   

332  Classing Methods and Techniques   

333  Indexing Methods  Not Mentioned under 334/337 or 34 

334  Co-Ordinate Indexing   

335  Phrase Indexing (in General)   

336  Chain Indexing   

337  PRECIS Indexing   

338  Other Phrase Indexing Methods By Name   

339  [Free]   

  

34  Classing and Indexing  See also 81 

341  Theory of (Automatic) Classification and Indexing   

342  Term Values, Discrimination, Precision, Etc.   

343  General, Linguistic and Statistical Methods   

344  Semi-Automatic Methods and Computer-Assisted Indexing. Automatic Indexing, e.g. 

Semantic Indexing   

345  Permutation Indexing   

346  Thesaurus-Based Automatic Indexing   

347  Automatic Online Indexing   

348  Automatic Classification. Automated Categorisation   

349  Evaluation of Automatic Indexing   

  

35  Manual and Automatic Order Techniques   
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351  General and theoretical Problems   

352  Mathematical Basis of File Organization   

353  Generation of Clustered Files. Merging of Files. Consolidation of Files. Recognition of 

Similar Records   

354  Manual Ordering, Shelving   

355  File Ordering/Organization   

356  Hypermedia, Hypertext, Etc.   

357  Document Structuring, Mark-Up Languages, SGML, Hytime, DSSSL, HTML, XML, SKOS, 

OWL, Etc.   

358  File Organization in Subject Fields   

359  Evaluation of Manual and Automatic Ordering   

  

36  Coding   

361  General and theoretical Problems   

362  Coding Systems   

363  Coding Methods   

364  Encoding of Index Entries. Triads   

365  Encoding of Catalogue Data. Cutter Numbers   

366  Encoding of Text and Data   

367  Coding of Techno-Economic Data   

368  Coding in Certain Subject Fields   

369  Coding in Bibliographic Records   

  

37  Reclassification   

371  General and theoretical Problems   

372  Parameters of Reclassification   

373  Organization of Reclassification   

374  Administrative Viewpoints   

375  Reclassification to LCC   

376  Conversion to LBC / BBK   

377  Other Reclassification Projects   

378  Reclassification in Subject Areas   

379  [Free]   

  

38  Index Generation and Programs  See also under 85 

381  General and theoretical Problems of Index Generation   

382  Special Kinds of Indexes   

383  Manual and Computerised Methods for Index Preparation   

384  Programs for Index Preparation, General   

385  Index Generation Programming Systems   

386  Index Generation Programs, By Name   

387  Programs for other Activities in Classification and Indexing   

388  Index Generation in Subject Fields   

389  Representation Form of Indexes   

  

39  Evaluation of Classing and Indexing   

391  Problems and Principles of Indexing Evaluation   

392  Evaluation Criteria: Consistency, Functional Efficiency, Etc. Recall and Precision   

393  Methods of Evaluation   

394  Evaluation of a Single Classification Systems Application   

395  Evaluation of a Single Indexing System   

396  Comparative Studies of Subject Indexing Systems, Incl. thesaurus Vs Free Indexing   
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397  Comparative Studies of Classification Systems Vs Indexing Systems   

398  Comparative Studies of Indexing in Subject Fields   

399  Comparison of Certain Indexes   

  

4  On Universal Classification Systems and Thesauri   

  

41  On Universal Classification Systems and Thesauri in General   

411  Library Classification and Subject Headings in General   

412  Surveys on Existing Universal Systems   

413  Standards for Classifications and Thesauri   

414  Theory and Problems of Library Classification   

415  Specifications for a New Universal Classification System Or thesaurus   

416  [Free]   

417  Problems from Comparative Studies of Universal Classification Systems   

418  Special Topics Treated in Universal Classification Systems   

419  Trends in the Development of Universal Classification Systems   

  

42  On the Universal Decimal Classification   

  

43  On the Dewey Decimal Classification   

  

44  On the Library of Congress Classification    

448  On the Library of Congress Subject Headings   

  

45  On the Bliss Bibliographic Classification   

  

46  On the Colon Classification   

  

47  On the Library Bibliographical Classification   

  

48  On other Universal Classification Systems and Thesauri   

481  On Proposals for Universal Classification Systems and Thesauri   

482  On Classification Systems for General Purposes   

483  On Thesauri and other Devices for General Purposes   

484  On Classification Systems and Thesauri for Archives   

485  On Classification Systems and Thesauri for Libraries, Including Public Libraries. Sears' List 

of Subject Headings   

486  On Classification Systems and Thesauri for Documentation and Information Services    

487  On Classification Systems and Thesauri for Patents and Standards  Subdivide By Country 

Codes 

488  On Classification Systems and Thesauri for Research and Terminology   

489  On Classification Systems for other Special Purposes (Children, School and Youth 

Libraries, Public Offices, State Documents, Government Information, etc.)   

  

49  [Free]   

  

5  On Special Objects Classifications (KOS)   

  

51  On KOS in Logic, Mathematics and other Formal Sciences   
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52  On KOS in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

  

53  On KOS in Astronomy, Geosciences, Geography, Mining   

  

54  On KOS in Bio Biological, Veterinary Science, Agriculture, Food Sciences, Ecology   

  

55  On KOS in Human Biology, Medicine, Psychology, Education, Labour, Sports, 

Household   

  

56  On KOS in Sociology, Politics, Social Policy, Law, Area Planning, Military Science, 

History   

  

57  On KOS in Economy, Management Science, Mechanical Engineering, Building, 

Transport   

  

58  On KOS in Science of Science, Information Science, Computer Science, 

Communication Science, Semiotics   

  

59  On KOS in Language, Literature, Music, Arts, Philosophy, Religion   

  

6  On Special Subjects Classifications and Thesauri   

  

61  On Classification Systems and Thesauri in Logic, Mathematics and other Formal 

Sciences    

  

62  On Classification Systems and Thesauri in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

  

63  On Classification Systems and Thesauri in Astronomy, Geosciences, Geography, 

Mining   

  

64  On Classification Systems and Thesauri in Biological, Veterinary Science, 

Agriculture, Food Sciences, Ecology   

  

65  On Classification Systems and Thesauri in Human Biology, Medicine, Psychology, 

Education, Labour, Sports, Household   

  

66  On Classification Systems and Thesauri in Sociology, Politics, Social Policy, Law, 

Area Planning, Military Science, History   

  

67  On Classification Systems and Thesauri in Economy, Management Science, 

Mechanical Engineering, Building, Transport   

  

68  On Classification Systems and Thesauri in Science of Science, Information Science, 

Computer Science, Communication Science, Semiotics   

  

69  On Classification Systems and Thesauri in Language, Literature, Music, Arts, 

Philosophy, Religion   

  

7  Knowledge Representation By Language and Terminology   
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71  General Problems of Natural Language in Relation to Knowledge Organization   

711  Linguistics and Knowledge Organization   

712  Natural Language and Metalanguage   

713  Mathematical and Computational Linguistics, General   

714  Semiotics   

715  Formalisation of Natural Language. Artificial Intelligence. Expert Systems in General   

716  Problems of Structure   

717  Language Universals   

718  Problems of Different Natural Languages   

719  [Free]   

  

72  Semantics   

721  General Problems of Semantics   

722  Word and Sentence Meaning   

723  Semantic Analysis   

724  On Synonyms and other Ambiguities   

725  Semantic Networks and Associations   

726  Semantics of Texts and Languages   

727  Semantics of Data Bases, Memory Systems   

728  Semantics in Subject Fields   

729  [Free]   

  

73  Automatic Language Processing   

731  General and theoretical Problems  See also 136 

732  On Language Items for Processing. Natural Query Systems   

733  Methods and Procedures of Natural Language Processing, Parsing, Word Allocation, Co-

Occurrences, Etc.   

734  Computer Programs for Automatic Language Processing   

735  Word Truncation, Root, Stem Procedures, N-Grams   

736  File, Text Compression. Automatic Abstracting   

737  Automatic Analysis of Special Natural Languages   

738  Automatic Analysis in Subject Fields   

739  Spoken Document Retrieval. Speech Recognition   

  

74  Grammar Problems   

741  General and theoretical Problems of Grammar   

742  Grammars   

743  Syntactic Analysis and their Algorithms   

744  Grammatical Forms, e.g. of Keywords, Terms, Words   

745  Special Grammatical Problems, e.g. Frames   

746  Generation of Phrases, Syntax Structures   

747  Syntax of Special Natural Languages   

748  Syntax in Special Subject Fields   

749  [Free]   

  

75  On-Line Retrieval Systems and Technologies   

751  General and theoretical Problems. Searching in General. Information Retrieval in General   

752  Dialogue Systems. Interactive Catalogues. On-Line Catalogues. OPAC's   

752.2  Interactive catalogues. On-line catalogues. OPAC's. Z39.50. Web-catalogues   

752.3  Internet gateways. Subject gateways. Access to the Internet   

753  On-Line Access, Query Optimisation, Navigation, Query Expansion, Full Text Searching, 

Free Text Searching   
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754  Programs for On-Line Queries, e.g. for Ranking   

755  Problems of On-Line Systems. Types of Searches, e.g. Boolean Searches, Structured 

Searches, Probabilistic Searches   

756  Classification and Thesaurus-Based Access. Vertical and Horizontal Portals   

757  Expert Systems in Searching. Search Engines. Intelligent Agents. Routing. SDI. Data 

Mining. Data Fusion. Collection Fusion. Current Awareness Services   

758  On-Line Systems in Subject Fields. Information Systems in Subject Fields   

759  Evaluation of On-Line Information Retrieval Systems and Techniques   

  

76  Lexicon/Dictionary Problems   

761  General and theoretical Problems   

762  Dictionary Structures   

763  Construction and Updating of Dictionaries   

764  Kinds of Dictionaries, Except the Following   

765  Automatic, Monolingual Dictionaries   

766  Automatic, Multilingual Dictionaries   

767  Data Bases in Dictionary Form   

768  Dictionaries in Subject Fields   

769  [Free]   

  

77  Problems of Terminology   

771  General and theoretical Problems   

772  Form and Designation of Terms and Names   

773  Terminological Work   

773.4  Computer Programs for Terminological Work   

774  Term Systems and Terminological Systems   

775  Classification and Terminology   

776  Terminological Databanks   

777  Country and Language-Oriented Terminological Work   

778  Special Language Research   

779  Contrastive Terminology   

  

78  Subject-Oriented Terminology Work   

78-1  Terminology Work in Logic, Mathematics and other Formal Sciences   

78-2  Terminological Work in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

78-3  Terminological Work in Astronomy, Geosciences, Geography, Mining   

78-4  Terminological Work in Biological, Veterinary Science, Agriculture, Food Sciences, 

Ecology   

78-5  Terminological Work in Human Biology, Medicine, Psychology, Education, Labour, Sports, 

Household   

78-6  Terminological Work in Sociology, Politics, Social Policy, Law, Area Planning, Military 

Science, History   

78-7  Terminological Work in Economy, Management Science, Mechanical Engineering, 

Building, Transport   

78-8  Terminological Work in Science of Science, Information Science, Computer Science, 

Communication Science, Semiotics   

78-9  Terminological Work in Language, Literature, Music, Arts, Philosophy, Religion   

  

79  Problems of Multilingual and Cross-Language Systems and Translation   

791  General and theoretical Problems   

792  Aspects and Models of Translations   

793  Automatic and Computer-Aided Translation   
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794  Translation of Classification Systems and Thesauri   

795  Bilingual Classification Systems and Thesauri   

796  Multilingual Classification Systems and Thesauri   

797  Indexing, Multilingual Systems. Cross-Language Information Retrieval   

798  Translation Problems in Subject Fields   

799  Interlinguistics and Translation   

  

8  Applied Classing and Indexing   

  

81  General Problems, Catalogues, Guidelines, Rules, Indexes  See also 34 

811  General Problems of Indexes and Indexers. Subject Indexing in General. Consistency   

812  Alphabetical and Classed Subject Catalogues   

813  Establishment and Maintenance of Subject Catalogues   

814  Manuals, Rules, Codes for Subject Catalogues   

815  Index Specifications   

816  Rules for Good Subject Catalogues and Indexes   

817  Editing and Printing of Indexes   

818  Subject Indexes and Catalogues in Certain Institutions and Countries   

819  Representation Forms of Classification and Indexing   

  

82  Data Classing and Indexing   

82-1  Data Classing and Indexing in Logic, Mathematics and other Formal Sciences   

82-2  Data Classing and Indexing in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

82-3  Data Classing and Indexing in Astronomy, Geosciences, Geography, Mining   

82-4  Data Classing and Indexing in Biological, Veterinary Science, Agriculture, Food Sciences, 

Ecology   

82-5  Data Classing and Indexing in Human Biology, Medicine, Psychology, Education, Labour, 

Sports, Household   

82-6  Data Classing and Indexing in Sociology, Politics, Social Policy, Law, Area Planning, 

Military Science, History   

82-7  Data Classing and Indexing in Economy, Management Science, Mechanical Engineering, 

Building, Transport   

82-8  Data Classing and Indexing in Science of Science, Information Science, Computer 

Science, Communication Science, Semiotics   

82-9  Data Classing and Indexing in Language, Literature, Music, Arts, Philosophy, Religion   

820  Data Classing and Indexing in General   

  

83  Title Classing and Indexing. Derived Indexing   

831  General Problems   

832  Information Value of Titles   

833  Methodology of Title and Sentence Classing and Indexing   

834  Use of Tables of Contents   

835  Tagging. Folksonomy   

836  Information Value of Terms from Abstracts Or Text   

837  [Free]   

838  Title Indexes in Subject Fields   

839  Title Indexing in Special Institutions   

  

84  Primary Literature Classification and Indexing  Except 85 

841  Classification and Indexing of Current Research and Research Reports   

842  Classification and Indexing of Patents, Standards and Similar Documents   
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843  Classification and Indexing of Biographies   

844  Classification and Indexing of News and Newspapers Inclusive Prestel/Viewdata, Etc.   

845  Classification and Indexing of Journals and Serials   

846  Classification and Indexing of Theses and Dissertations   

847  Classification and Indexing of Archival Materials   

848  Classification and Indexing of Field-Oriented Primary Documents. Record Management   

849  Classification and Indexing of other Kinds of Primary Documents, Including Software   

  

85  (Back of the) Book Classification and Indexing  See also 38  

851  General Problems   

852  Term Or Topic for Entries   

853  Methodology of Book Indexing   

854  Characteristics of Book Indexing   

855  Indexing of Journals   

856  Index Generation of Special Books, e.g. Proceedings   

857  Computerised Book Indexing. Automatic Book Indexing   

858  Book Indexing in Subject Fields   

859  Evaluation of Book Indexing   

  

86  Secondary Literature Classification and Indexing   

861  Classification and Indexing of Encyclopaedias, Manuals, Dictionaries   

862  Classification and Indexing of Bibliographies   

863  Classification and Indexing of Abstracts and Abstracting Journals   

864  Citation Indexing. Distribution of scientific documents (Bradford's Law, Zipf's Law)   

865  Classification and Indexing of Library Catalogues   

866  Establishment of Indexes to Classification Systems in General   

867  Establishment of Indexes to Universal Classification Systems   

868  Establishment of Indexes to Special Classification Systems   

869  Classification and Indexing of other Secondary Literature   

  

87  Classification and Indexing of Non-Book Materials   

871  General Problems, e.g. of Shape. Classification and Indexing of Images in General. 

Multimedia. Audio-Visual Media   

872  Picture Classification and Indexing, Including Photographs   

873  Microform Classification and Indexing   

874  Slides Classification and Indexing   

875  Video Tape and Film Classification and Indexing   

876  Cartographic Classification and Indexing. Geographical Classification and Indexing   

877  Classification and Indexing of Phonographic Records. Music Scores. Music Instruments   

878  Classification and Indexing of Museum Objects   

879  Classification and Indexing of other Non-Book Materials, e.g. CD-Roms, Internet, E-Mail, 

Electronic Documents   

  

88  Classification and Indexing in Subject Fields (Manual and With Computers)  Subdivide 

by ICC fields 

88-1  Classification and Indexing in Logic, Mathematics and other Formal Sciences   

88-2  Classification and Indexing in Physics, Chemistry, Electronics, Energy   

88-3  Classification and Indexing in Astronomy, Geosciences, Geography, Mining   

88-4  Classification and Indexing in Biology, Veterinary Science, Agriculture, Food Sciences, 

Ecology   

88-5  Classification and Indexing in Human Biology, Medicine, Psychology, Education, Labour, 

Sports, Household   
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88-51/4  Classification and Indexing in Medical Sciences   

88-58  Classification and Indexing in Sports and Games   

88-6  Classification and Indexing in Sociology, Politics, Social Policy, Law, Area Planning, 

Military Science, History   

88-7  Classification and Indexing in Economy, Management Science, Mechanical Engineering, 

Building, Transport   

88-8  Classification and Indexing in Science of Science, Information Science, Computer 

Science, Communication Science, Semiotics   

88-9  Classification and Indexing Language, Literature, Music, Arts, Philosophy, Religion   

  

89  Classification and Indexing in Certain Languages  Subdivide By Language Code 

  

9  Knowledge Organization Environment   

  

91  Professional and Organisational Problems in General and in Institutions   

911  General Problems, e.g. Sociological Aspects   

912  Professional Questions, e.g. Image, New Professions   

913  Work Descriptions, Etc.   

914  Workstations   

915  Ergonomic Factors in Knowledge Organization    

916  Organization of Work   

917  Transfer of Data, e.g. CD-Roms - Other Databases. Linking of Databases. Consolidation   

918  Problems Concerning the Internet. Metadata. Resource Description Framework 

(RDF)  See also 945  

919  MARC Format for Classification Data. Classification Data in MARC  See also 945 

  

92  Persons and Institutions in Knowledge Organization   

921  [Free]   

922  Historical Persons   

923  Comparison of Persons   

924  Contemporaries   

925  Societies, Research Groups   

926  International Societies and Groups   

927  International Institutions   

928  [Free]   

929  Awards in Classification and Indexing   

  

93  Organization of Classification and Indexing on a National and International Level. 

Shared Classification Indexing. Centralised Classification and Indexing   

931  General Principles. Shared Indexing in General   

932  International Co-Operation and Systems   

933  International Activities   

934  Activities in Europe  Subdivide By Country Code 

935  Activities in Asia   

936  Activities in Africa   

937  Activities in America   

938  Activities in Australasia  Added by ICM 

939  [Free]   

  

94  Bibliographic Control. Bibliographic Records   

941  Bibliographic Control. Bibliography as Discipline   
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942  Cataloguing and Indexing in General   

943  Archival Description. EAD    

944  Bibliographic Records. Functions of Catalogues and Bibliographical Databases. Functional 

Requirements for Bibliographic Records (FRBR)   

945  Record Structure. MARC, MARC21, UNIMARC  See also 918 and 919 

946  Bibliographic Description. Formal Cataloguing. Cataloguing Rules. ISBD. Automation of 

cataloguing. RDA    

947  Interface for Bibliographic Records. Displays for Bibliographic or Archival Records   

948  Standard Numbers. ISBN. ISSN. ISMN. ISAN. DOI   

949  Authority control   

  

95  Education and Training in Knowledge Organization   

951  General Problems   

952  Subject, Curricula and Training Programmes   

953  Methodology of Teaching Knowledge Organization   

954  Side Effects of Teaching Knowledge Organization   

955  Teaching Aids   

956  Educational Requirements   

957  Education and Training in Particular Countries   

958  Teaching of Subject-Oriented Classification and Indexing Systems   

959  User Instruction. Teaching of End-Users   

  

96  Policy and Legal Questions, e.g. Copyright of Classification Systems, Copyright of 

Computer Programs in Classification and Indexing   

  

97  Economics in Knowledge Organization   

971  General Aspects, e.g. Financing   

972  [Free]   

973  Economising Knowledge Organization Work   

974  [Free]   

975  Economic Aspects in Classification Systems Construction   

976  Economic Aspects in Cataloguing   

977  Economic Aspects in Classification and Indexing   

978  Economic Aspects of Publishing Classification Systems   

979  [Free]   

  

98  User Studies  Application of Systems see 218 

981  Studies of Users. Use of Libraries, Archives, Internet etc. Readers in General. Information 

Literacy   

982  Requirements of Users of Catalogues, Bibliographic Databases and Internet (Description, 

Classification and Indexing. User Interfaces, User Feedback, Search Term Selection)   

983  Use of Certain Classification and Indexing Practices   

984  Use of Classification Systems   

985  Use of Thesauri   

986  Use of Subject Catalogues   

987  Use of Indexing Systems and Methods   

988  Use of Indexes   

989  Use of Classification Systems and Thesauri in Certain Institutions   

  

99  Standardisation in Knowledge Organization Work   

991  General Problems   

992  Standardisation of Terms and Characteristics   
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993  Standardisation in Shelving and Organizing Materials   

994  Standardisation of Classification Systems   

995  Standardisation of Thesauri   

996  Standardisation of Subject Catalogues   

997  Standardisation in Indexing   

998  Authority Files. Standardisation of Personal Names. Authority Files for Indexing   

999  [Free]   
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