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RESUMO 

Busca-se investigar o processo de elaboração de sistemas de organização do 
conhecimento em contexto interdisciplinar ou cooperativo, mais especificamente, a 
etapa de captura do conhecimento em contextos que envolvam mais de uma 
comunidade interagindo e produzindo conhecimento. Através da Teoria dos Objetos 
de Fronteira, se debate a interdisciplinaridade em termos de comunidades de prática 
e cultura epistêmica, investigando assim, possibilidades de representação dos objetos 
de fronteira encontrados no contexto, materializados nos sistemas de organização do 
conhecimento em que se visa construir. Esta pesquisa tem como objetivo geral traçar 
diretrizes para a etapa de captura do conhecimento, voltada para a elaboração de 
sistemas de organização do conhecimento como objetos de fronteira. Os sistemas de 
organização do conhecimento que atuam como objetos de fronteira podem colaborar 
para o processo de transformação e descoberta do conhecimento, além de fomentar 
a elaboração de instrumentos de organização do conhecimento que auxiliem a 
pesquisa interdisciplinar ou cooperativo. A pesquisa pode ser classificada como de 
caráter qualitativo quanto à abordagem do problema; exploratória, em relação aos 
objetivos; e quanto à técnica, é apoiada em pesquisa bibliográfica. Como resultado é 
apresentado um quadro de diretrizes, com o objetivo esperado de cada uma, as ações 
que devem ser realizadas, o resultado esperado e referências utilizadas.   

 
Palavras-chaves: Sistemas de organização do conhecimento; objetos de fronteira; 
interdisciplinaridade; culturas epistêmicas; captura do conhecimento 

 

 

ABSTRACT 

This work seeks to investigate the process of elaborating knowledge organization 
systems in an interdisciplinary or cooperative context, more specifically, the stage of 
capturing knowledge in contexts that involve more than one community interacting and 
producing knowledge. Underpinned by the Theory of Boundary Objects, 
interdisciplinarity is debated in terms of communities of practice and epistemic culture, 
thus investigating possibilities of representation of boundary objects found in that 
context, found in the knowledge organization systems to be built. The general objective 
of this research is to outline guidelines for the knowledge capture stage aimed at the 
elaboration of knowledge organization systems as boundary objects. Knowledge 
organization systems that act as boundary objects can contribute to the process of 
knowledge transformation and discovery, in addition to promoting the development of 
knowledge organization instruments that help interdisciplinary or cooperative research. 
The research can be classified as qualitative in terms of approaching the problem; 
exploratory, in relation to the objectives; and as for the technique, it is supported by 
bibliographic research. As results, a framework of guidelines is presented, with the 
expected objective of each one, the actions that must be carried out, the expected 
results and references used. 
 
Keywords: Knowledge organization systems; boundary objects; interdisciplinarity; 
epistemic cultures; knowledge capture 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o século XIX foi marcado pela expansão do trabalho científico 

(MINAYO, 1994), foi o momento de definição dos espaços, da dissociação das partes 

para melhor defini-las (LIMA; AZEVEDO, 2013). Isso levou os pesquisadores a se 

entrincheirarem nas suas especialidades ou subespecialidades, compartilhando 

conhecimentos apenas no interior de um círculo muito específico e restrito (LEIS, 

2005). 

Sabe-se também, que essa característica de isolamento das especialidades 

nem sempre ocorreu. Na época de Aristóteles ou de Galileu os pesquisadores de 

diferentes áreas se procuravam mutuamente para compartilhar seus conhecimentos 

(LEIS, 2005). Sendo assim, podemos dizer que, historicamente, temos duas culturas 

se desenvolvendo e se reproduzindo sob a prática do desenvolvimento científico, uma 

de compartilhamento do conhecimento entre áreas e domínios diferentes, onde as 

especialidades dialogam e se desenvolvem, inclusive, a partir da troca de seus 

acúmulos e outra, que fomenta a troca de conhecimento no interior de sua própria 

esfera de inserção ou com, no máximo, áreas e domínios com temas afins bem 

próximos. O que nos ajuda a chegar à conclusão de que essas áreas e esses limites 

de estudo estão mais separados pelos hábitos dos próprios pesquisadores do que por 

condições ontológicas objetivas (LEIS, 2005). 

A partir do momento que se constatou que a delimitação e a restrição das áreas 

do conhecimento não dariam conta de responder às novas inquietações, abriu-se 

espaço para a construção de um novo paradigma de ciência, de produção de 

conhecimento, abriu-se espaço para a interdisciplinaridade (LIMA; AZEVEDO, 2013). 

Assim, a interdisciplinaridade entrou no vocabulário da investigação científica e 

dos novos modelos de comunicação entre pares (POMBO, 2004). Foi possível ampliar 

a atuação de cada domínio de conhecimento, assim como diversas áreas começaram 

a atuar sobre o mesmo objeto de estudo, com objetivos que se tangenciam, porém 

com pontos de vistas diferentes, implicando na colaboração entre pessoas com 

diferentes formações e vocabulários. 

Quando se quer discutir um problema, a ideia normalmente é a mesma: juntar 

pessoas de diferentes áreas do conhecimento em círculo para conversar e debater, 

como se essa prática automaticamente criasse uma aproximação das perspectivas, 

uma discussão mais rica e mais interdisciplinar (POMBO, 2004). O que se deixa de 
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lado é o entendimento que para a interdisciplinaridade acontecer, é necessário um 

esforço para a padronização das definições dos conceitos utilizados, um trabalho 

cooperativo para que os conceitos e suas definições sejam entendidos por suas 

características comuns a todas as áreas envolvidas no desenvolvimento do trabalho, 

mas que ao mesmo tempo, respeite as especificidades de atuação do conceito dentro 

de cada área e suas diferentes implicações e desdobramentos.  

A revolução da tecnologia da informação e da comunicação, num contexto 

globalizado, agrega ainda mais componentes às pesquisas interdisciplinares. O 

compartilhamento de conhecimento entre nações e culturas cresce exponencialmente 

e apresenta novas fronteiras para a compreensão e realização dos conhecimentos 

interdisciplinares. A interdisciplinaridade enquanto abordagem para a construção do 

conhecimento pode acontecer no contexto globalizado como conjunção de visões de 

mundo heterogêneas, interferindo na produção do conhecimento, e por consequência, 

nos documentos e registros gerados no processo de produção.  

1.1 Problema 

Esse contexto traz novas características para a interdisciplinaridade, novos 

desafios e dificuldades. De acordo com Yeganeh, Su e Chrysostome (2004), as 

dificuldades encontradas em pesquisas ou trabalhos interculturais são de natureza 

variada e podem ir além das limitações metodológicas e práticas. Esses problemas 

podem prejudicar ou inviabilizar essas atividades, como explicitado nos exemplos a 

seguir.  

Karen Umemoto (2001) sobre o planejamento da participação em sociedades 

onde as identidades étnicas, raciais e culturais são distintas e salientes relata um caso 

com um trabalho realizado em Papakolea1, onde a universidade iria facilitar um projeto 

na e para a comunidade. Um entrave inicial para a realização do trabalho foi o uso da 

palavra “visioning” que era utilizada pela universidade e seus membros para designar 

o projeto, mas que dentro daquela comunidade, a mesma palavra era utilizada para 

designar práticas pessoais e privadas, muitas vezes utilizada para momentos de sono 

ou em momento de comunicação com os ancestrais divinos (UMEMOTO, 2001).  

 
1 Homestead community in urban area for native Hawaiians, with a total resident population of 1500 (UMEMOTO, 

2001). 
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Quando foi anunciado que estudantes universitários facilitariam um Projeto 
visionário em Papakolea, vários kūpuna2 ligaram para o presidente da 
Associação Comunitária de Papakolea para expressar sua objeção. Que tipo 
de negócio os estudantes universitários teriam conduzindo a visão em 
Papakolea? (UMEMOTO, 2001, p. 24, grifo nosso). 

 

Ainda no relato de Karen Umemoto (2001), ela ressalta que depois de um 

tempo o conflito de significados foi desfeito e o projeto pode, por fim, acontecer. Esse 

problema exemplifica como a manifestação de diferenças culturais no uso da 

linguagem pode comprometer a interação entre as comunidades envolvidas em um 

projeto, impactando negativamente sua realização. 

Outra situação é relatada em um trabalho realizado pela Universidade Federal 

do Ceará e a Universidade Federal da Paraíba, cujo objetivo era a construção de um 

vocabulário controlado de denominação das doenças a partir do léxico utilizado por 

comunidades indígenas (PINTO et al, 2020). Esse caso ressalta a importância de 

mapear o entendimento entre as três comunidades indígenas envolvidas e os médicos 

não indígenas que atendiam essas comunidades, no que tange a denominação de 

uma doença.  

Para a realização do trabalho de Pinto et al. (2020) foi realizado um 

mapeamento dos termos que designam doenças, através de entrevistas com 

representantes das três comunidades indígenas. O termo “Ramo”, por exemplo, é 

utilizado pelas três comunidades onde se aplicaram as entrevistas. Termo esse que, 

de acordo com os autores, é equivalente ao termo “Hemiplegia” na terminologia 

científica, (PINTO et al, 2020). Caso algum integrante dessas comunidades recorresse 

ao médico, que não pertence a essas comunidades, utilizando o termo “Ramo” é 

pouco provável que esse médico, acostumado com a linguagem científica, fosse 

entender que se referia à “Hemiplegia”, o que dificultaria o diagnóstico e o tratamento 

do paciente. 

Conforme ilustrado nos exemplos anteriores, a utilização de um termo que 

ofenda os entendimentos e significados tradicionais de uma comunidade ou que não 

tenha o mesmo significado para as comunidades envolvidas, coloca em risco a 

possibilidade de estudo ou inserção naquela realidade, desperdiçando os esforços e 

frustrando os interesses aplicados no desenvolvimento da pesquisa ou do trabalho.   

 
2 Palavra local que designa pessoas mais velhas (UMEMOTO, 2001, p. 24). 
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No último caso relatado, a solução proposta foi um vocabulário controlado, 

intitulado Vocabulário Controlado de Nomes Populares de Doença (VCNPD), 

construído a partir do léxico utilizado pelas comunidades indígenas do Ceará, para 

compatibilizar a terminologia utilizada entre os indígenas e a comunidade médica, 

atuando assim, sobre o controle de significado entre os termos utilizados pelas 

comunidades envolvidas, entretanto, esse vocabulário visava atender o ponto de vista 

dos médicos, não pertencentes a essas comunidades, para que fossem 

compreensíveis os termos utilizados pelos seus pacientes, por mais que em sua 

proposta a pesquisa também se voltasse para a “perspectiva de resgate e 

preservação do léxico como memória e patrimônio cultural das comunidades 

indígenas cearenses” (PINTO et al, 2020). 

Em casos de pesquisas interdisciplinares, onde a compreensão sobre pelo 

menos duas perspectivas é necessária, pode ser desejável preservar os vários pontos 

de vista envolvidos em uma questão, como em um trabalho cooperativo, em que 

visões diferentes e complementares são necessárias. Nesse caso, não se trata de 

compatibilizar linguagens, mas sim preservar esses pontos de vista sobre um objeto 

comum de interesse. 

Seja como for, para a construção do vocabulário controlado, assim como para 

a elaboração de outros sistemas de organização do conhecimento (SOC), é 

necessária uma etapa para a captura do conhecimento da área que se visa 

representar, esta etapa é dedicada à apreensão dos termos e conceitos utilizados, 

realizada por meio de tarefas, como a consulta aos documentos da área e entrevista 

com os especialistas naquele campo de saber (CAMPOS; GOMES, 2008).  

Entretanto, a própria construção de um sistema de organização do 

conhecimento pode apresentar problemas no que tange ao viés da captura do 

conhecimento como, por exemplo, no relato de Wiebke Keim (2008) acerca das bases 

de dados internacionais para recuperação de trabalhos em sociologia. 

Keim (2008) identifica, através da análise da visibilidade da produção 

sociológica nacional em três bases de dados internacionais, "Social Sciences Citation 

Index", "FRANCIS" e "Sociological Abstracts", que “os textos norte-americanos ficam 

com a maior parte das publicações, enquanto o resto do mundo é relegado a uma 

visibilidade extremamente limitada” (KEIM, 2008, p. 2). Ainda em sua pesquisa sobre 

as bases de dados, Keim (2008) revela, através de uma verificação cruzada com o 

banco de dados alternativo da UNESCO, DARE, que esta falta de visibilidade dos 
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dados de outros países não reflete graus objetivos sobre os índices de publicação 

internacional, como por exemplo, sobre os periódicos africanos de ciências sociais ou 

então, livros chineses sobre o assunto. Segundo o autor, “os dados da UNESCO para 

publicação de livros revelam que a China é, mundialmente, o primeiro produtor de 

literatura de ciências sociais, uma realidade que não se reflete em nenhum dos três 

índices” (KEIM, 2008, p. 2). Por fim, o autor conclui que: “essas bases de dados 

revelam-se, portanto, não apenas um indicador de marginalidade, mas também um 

instrumento de marginalização” (KEIM, 2008, p. 2). 

O relato demonstra que os sistemas de organização do conhecimento podem, 

não só refletir a marginalização de determinados conhecimentos, como também atuar 

como mecanismo de reprodução dessa marginalização, inviabilizando ou dificultando 

o acesso a conhecimentos produzidos por comunidades específicas.  

Diante do que foi exposto, vale o questionamento: como realizar a captura do 

conhecimento ao elaborar sistemas de organização do conhecimento que visam 

atuar como ponto de ligação entre comunidades respeitando os seus pontos de 

vista? 

1.2 Justificativa 

Os sistemas de organização do conhecimento são elaborados para a 

organização do conhecimento gerado (tanto em forma de documentos quanto em 

abstração teórica) e se desdobram nos sistemas de classificação, responsáveis pelas 

notações dos livros, como, por exemplo, a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e 

Classificação Decimal Universal (CDU); nas taxonomias, que podem ser utilizadas 

para padronização de metadados, etc.; nas ontologias, que são utilizadas para 

descoberta do conhecimento em ambiente Web; e ainda, nos tesauros, vocabulários 

controlados, entre outros.  

Os sistemas de organização do conhecimento podem ser utilizados para 

indexação de documentos em diversos suportes, tanto convencionais, quanto digitais, 

visando à recuperação das informações contidas nesses documentos, e também 

podem ser utilizados como facilitadores da produção do conhecimento, mapeando 

(estabelecendo pontes) ou compatibilizando linguagens diferentes em seus 

denominadores comuns.  

O uso de diferentes linguagens em um contexto de comunidade de prática pode 

gerar atritos na compreensão das relações e elementos que compõem aquele 
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contexto. Nessa situação, o sistema de organização do conhecimento para atuar 

como facilitador da produção do conhecimento, precisa se apoiar em aportes teóricos 

que possibilitem a representação do conhecimento de forma não só condizente com 

os valores da comunidade que visa representar, mas também que ultrapassem as 

possíveis fronteiras encontradas por hábitos e preconceitos culturais. 

O trabalho cooperativo necessário hoje para o contínuo desenvolvimento das 

ciências sugere aos elaboradores dos SOC certo grau de entendimento sobre a 

produção do conhecimento, sobre as fronteiras entre culturas e disciplinas e sobre a 

complexidade gerada a partir dessas características, para que então se possam 

desenvolver práticas que contemplem o propósito de existência dos SOC.  

Nesse sentido, esta pesquisa se justifica pois se propõe a integrar o campo 

teórico da organização do conhecimento, investigando aportes teóricos para a 

elaboração de sistemas de organização do conhecimento. Visa contribuir para a 

representação e organização do conhecimento em ambientes de pesquisa ou trabalho 

interdisciplinar ou cooperativo que envolvem pelo menos duas comunidades.  

Assim, o trabalho se justifica também no âmbito do estudo de uma das etapas 

de elaboração dos sistemas de organização do conhecimento, fornecendo uma 

investigação detalhada de aspectos importantes a se considerar quando da 

elaboração de SOC em cenários cooperativos e apontando para ações que são 

complementares àquelas que são comumente discutidas na literatura para a 

construção desses instrumentos quando não se considera diferentes pontos de vista.  

Saracevic (1992) indica que as definições relacionadas as problemáticas e 

soluções encontradas pelo campo da Ciência da Informação estão sendo 

reexaminadas, devido às mudanças em relação a, principalmente, três fatores: ao 

imperativo tecnológico, que clama por produtos de informação aplicados; ao crescente 

destaque dos papeis econômicos e sociais das atividades de informação; e às 

mudanças entre as relações interdisciplinares, que estão cada vez mais aparentes, 

particularmente entre a Ciência da Computação, Inteligência Artificial e outras áreas 

afins.  

Esta pesquisa se integra à área de Ciência da Informação, alinhada com a 

natureza interdisciplinar do objeto de estudo, utilizando teorias e aportes teóricos 

oriundos de áreas como Sociologia, Filosofia, Ciência da Computação e Ciências 

Sociais. No âmbito da presente pesquisa buscamos por aportes teóricos que tratem 

de processos que envolvem a partilha de conhecimento entre comunidades diferentes 
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que interagem para um objetivo comum. Nesse sentido, encontramos estudos no 

âmbito da Teoria dos Objetos de Fronteira que vão ao encontro de nossos propósitos.  

O foco dessa seção se volta assim, para a investigação da etapa de captura do 

conhecimento, a fim de identificar as pontes de interação que podem ser 

representadas pelas linguagens de representação a partir da representação dos 

objetos de fronteiras que são identificados em um contexto. Essas pontes são 

estabelecidas por comum acordo durante a interação prática das comunidades 

envolvidas, e não a posteriori, por pessoas ou comunidades que não estejam 

envolvidas com o objeto de fronteira e seu contexto, e o que se visa é a representação 

dos acordos estabelecidos em torno dos objetos de fronteira.  

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é traçar diretrizes para a etapa de captura do 

conhecimento visando a elaboração de sistemas de organização do conhecimento 

para atuarem como objetos de fronteira. 

Os específicos são: 

1 Descrever o processo de captura do conhecimento, dentro do macroprocesso 

de organização do conhecimento, conhecendo seus produtos e etapas.  

2 Identificar os pressupostos ontológicos e epistemológicos que influenciam a 

captura do conhecimento. 

3 Definir o que são objetos de fronteira, e como os SOC se diferenciam como 

tal. 

4 Analisar os aspectos generalizáveis da captura do conhecimento voltados 

para os SOC enquanto objetos de fronteira. 
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2 METODOLOGIA 

Uma pesquisa acadêmica pode ser encarada sob diversas perspectivas. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa pode ser classificada como de 

caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa atua em nível dos significados, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores. De acordo com Minayo (1993), “a abordagem 

qualitativa pode ser empregada para a compreensão de fenômenos específicos e 

delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade interna do que pela sua expressão 

quantitativa” (MINAYO, 1993, p. 246). Adequa-se, por exemplo, ao estudo de um 

grupo de pessoas afetadas por uma doença, ao estudo do desempenho de uma 

instituição, ao estudo da configuração de um fenômeno ou processo (MINAYO, 1993). 

Em relação aos objetivos, o trabalho será desenvolvido por pesquisa 

exploratória, pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2006, apud 

GERHARDT, 2009).  

Do ponto de vista do método, é uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2002). Foram 

utilizados livros e artigos selecionados de acordo com os objetivos elencados. O 

levantamento foi realizado através de palavras-chaves, e será detalhado na subseção 

2.2 adiante, para que então, em um segundo momento, fosse realizada a análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011), com objetivo de conhecer os documentos selecionados e 

filtrar aqueles que seriam mais apropriados a esta pesquisa, e conforme detalhado na 

subseção 2.1 a seguir.  

2.1 Tratamento do material selecionado 

Essa subseção se dedica à explanação do tratamento do material levantado 

inicialmente pelo levantamento bibliográfico e dos métodos e estratégias utilizadas 

durante o processo. Assim, a partir do levantamento bibliográfico realizado e da 

primeira seleção do material, conforme detalhado na subseção 2.2 a seguir, foi 

utilizada a estratégia de cultivo das pérolas (HAWKINS; WAGERS, 1982; HADFIELD, 

2019) e a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011) para o tratamento do 

material selecionado.   

A estratégia de ‘cultivo de pérolas’ ou ‘mineração de citação’, de Hawkins e 

Wagers (1982) e Hadfield (2019), indica que, a partir dos conceitos iniciais da 

pesquisa, identificamos nos documentos iniciais as citações e referências 

relacionadas com o tema, no intuito de ampliar a quantidade de documentos e 
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informações sobre os conceitos utilizados e aprofundar seus significados. Segundo 

Hadfield (2019), a abordagem é eficaz para a pesquisa sistemática da literatura que 

ajuda a garantir que toda a literatura relevante tenha sido identificada3.  

A estratégia de cultivo de pérolas, no que tange esta pesquisa, foi utilizada em 

conjunto com a técnica de a análise de conteúdo de Bardin (2011). Bardin busca 

apresentar uma forma de tratamento do material em pesquisas qualitativas e 

quantitativas, cuja função primordial é o desvendar crítico. Segundo a autora, uma 

análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, assim, apresenta 

critérios de organização de uma análise: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados (BARDIN, 2011).    

A fase inicial, pré-análise, possui o objetivo de tornar operacionais e 

sistematizar as ideias iniciais, ou seja, organizar o material, e está atrelada a três 

missões que se retroalimentam: a escolha dos documentos, a formulação de 

hipóteses e objetivos, e elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação 

final (BARDIN, 1977). A segunda etapa – exploração do material – consiste na 

administração sistemática das decisões tomadas, e essencialmente, em operações 

de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas (BARDIN, 1977). Na terceira e última etapa – tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação – os resultados brutos são tratados de forma a serem 

significativos, eles são submetidos a testes de validação através de confrontação 

sistemática com o material, também é realizada a interpretação, onde a utilização dos 

resultados de análise tem fins teóricos ou pragmáticos e podem elencar outras 

orientações para uma nova análise (BARDIN, 1977).  

Segundo Godoy (1995), a análise de conteúdo consiste em uma técnica 

metodológica e pode ser aplicada em todas as formas de comunicação. Assim, para 

cada objetivo específico elencado neste trabalho, a primeira etapa da análise do 

material, de pré-análise, se dedicou à escolha dos documentos e bases teóricas, a 

formulação de hipóteses e a identificação de noções e conceitos que se 

relacionassem ao contexto da pesquisa. A segunda etapa de análise, de exploração 

do material, foi dedicada à compreensão dos conceitos e das bases teóricas 

relacionadas, para que na terceira etapa, de tratamento dos resultados e 

 
3 No original: ‘Pearl growing’ (also known as ‘Citation mining’ or ‘Snowballing’) is an effective approach 

to systematic literature searching which helps to ensure that all relevant literature has been identified 
(HADFIELD, 2019). 
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interpretação, fossem formuladas categorias de análise, que serviram de base para a 

elaboração das diretrizes propostas.  

A escolha dos materiais e a pré-análise foram realizadas com base na leitura 

dos títulos, resumos e palavras-chave do material recuperado, utilizando um recorte 

temporal, conforme explicado na seção 2.2 adiante. 

Após a realização da pré-análise, os textos elencados foram lidos com 

profundidade, considerando a análise dos temas e dos conceitos teóricos utilizados e 

as demais etapas da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), com a finalidade de 

embasar o referencial teórico desta pesquisa. A estratégia de cultivo das pérolas 

permitiu que, a partir da literatura da Ciência da Informação e da Ciência da 

Computação, fossem identificadas referências relevantes em outras áreas do 

conhecimento, como Sociologia e Filosofia, que também balizam a realização deste 

trabalho. A técnica da análise de conteúdo foi utilizada em relação ao material 

selecionado tanto pelo levantamento bibliográfico quanto pelo cultivo das pérolas. 

O método de ‘cultivo das pérolas’ foi especialmente importante para o terceiro 

objetivo específico de compreender o que são objetos de fronteira, e como os SOC se 

diferenciam como tal. A técnica foi essencial para refinar o entendimento sobre a 

contextualização dos conceitos utilizados, em outras palavras, a busca entre as 

referências possibilitou um corpo teórico conciso à pesquisa. Através da busca entre 

as referências nos trabalhos sobre objetos de fronteira, foi possível o encontro com a 

noção de ‘ecologia da informação’ e com os trabalhos de Karin D. Knorr-Cetina e a 

noção de cultura epistêmica desenvolvida pela autora.  

Além do material já indicado, também foram utilizados para realização desta 

pesquisa textos sugeridos pela banca de qualificação. A subseção a seguir busca 

especificar os quantitativos levantados pelo levantamento bibliográfico realizado nas 

bases de dados.   

2.2 Levantamento bibliográfico e seus quantitativos 

Esta subseção se dedica à exposição do quantitativo levantado pelo 

levantamento bibliográfico realizado. As buscas foram voltadas para as áreas de 

Ciência da Informação e Ciência da Computação, utilizando bases de dados 

confiáveis e bem qualificadas para recuperação de artigos, teses, livros e outras fontes 

verificadas por pares, conforme especificado nos quadros a seguir.  
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O levantamento bibliográfico foi realizado no esforço de cobrir a busca de 

publicações entre os últimos 6 anos. Seguindo as especificidades de cada base de 

dados, os recortes temporais não foram homogêneos e quando necessário, foram 

aplicados filtros de busca, no intuito de restringir o escopo dos resultados. Para as 

buscas que mesmo com a aplicação de filtros, apresentaram quantidade recuperada 

acima de um determinado limite, foi estabelecida a opção de ordem de relevância 

disponível nas bases de dados e feito um corte de modo a considerar apenas os 

primeiros resultados com base no limite estabelecido. Os limites variam por objetivo 

especifico, em função dos quantitativos gerais recuperados nas buscas. Esses 

quantitativos são informados nas Tabelas 1, 2 e 3. No intuito de refinar a 

recuperação, no Portal de periódicos da CAPES, a busca foi realizada entre os 

periódicos revisados por pares. Em todas as bases de dados, a seleção dos 

materiais foi realizada, em primeiro momento, pela leitura dos títulos, das palavras-

chave e dos resumos.  

Assim, para atender ao primeiro objetivo específico, de compreensão sobre a 

organização do conhecimento, seus produtos e etapas, a pesquisa bibliográfica foi 

realizada conforme ilustrado na Tabela 1.  

Tabela 1: Quantitativo das buscas para o primeiro objetivo específico. 

Expressão de busca 
Portal 
Capes 

BRAPCI BDTD 
Google 

acadêmico 

“Theories of knowledge organization” 
OR “methodologies of knowledge 
organization” 

2 10000/ 25 1 119/ 25 

“Teorias da organização do 
conhecimento” OR “metodologias da 
organização do conhecimento”  

0 10000/ 25 3 8 

“Modelling of knowledge domains” 0 0 0 12 

“Modelagem de domínios de 
conhecimento” 

70/ 25 20 4 36/ 25 

“Knowledge organization processes” 41/ 25 28/ 25 1 55/ 25 

“Processos de organização do 
conhecimento” 

2 135/ 25 6 96/ 25 

“Development of knowledge 
organization systems” 

0 28/ 25 0 85/ 25 

“Elaboração de sistemas de 
organização do conhecimento” 

3 18 1 18 

Fonte: Autoria própria 
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Filtros de busca foram utilizados quando necessário, e se aplicaram da seguinte 

forma: “Theories of knowledge organization” OR “methodologies of knowledge 

organization”, na BRAPCI, a busca foi realizada no campo resumo, entre os anos de 

2016 e 2021, recuperando 10.000 publicações, porém com a aplicação da ordem de 

relevância, os primeiros 25 foram considerados; e no Google Acadêmico, com recorte 

temporal entre 2016 e 2021, recuperando 116 publicações, com a aplicação da ordem 

de relevância os primeiros 25 foram considerados para análise. “Teorias da 

organização do conhecimento” OR “metodologias da organização do conhecimento”, 

na BRAPCI, a busca foi realizada no campo resumo, entre os anos 2016 e 2021, 

recuperando 10.000 publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância as 

25 primeiras publicações foram consideradas para análise; e no Google Acadêmico a 

busca foi realizada entre os anos de 2016 e 2021. “Modelagem de domínios de 

conhecimento”, no Portal CAPES, a busca foi realizada com a expressão sem aspas, 

entre os anos de 2016 e 2021, recuperando 70 publicações, porém com a aplicação 

do filtro de relevância, os 25 primeiros foram considerados para análise; no Google 

Acadêmico, a quantidade recuperada foi de 36 publicações, com a aplicação da ordem 

de relevância os primeiros 25 foram considerados. “Knowledge organization 

processes”, no Portal CAPES, recuperou 41 publicações porém com a aplicação da 

ordem de relevância, os primeiros 25 foram considerados; na BRAPCI, a busca foi 

realizada no campo resumo, entre os anos de 2016 e 2021, recuperando 28 

publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância os primeiros 25 foram 

considerados; e no Google Acadêmico, a busca foi realizada entre os anos de 2016 e 

2021, recuperando 55 publicações, com a aplicação da ordem de relevância, os 25 

primeiros foram considerados. “Processos de organização do conhecimento”, na 

BRAPCI, a busca foi realizada no campo resumo, entre os anos de 2016 e 2021, 

recuperando 135 publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância, os 

primeiros 25 foram considerados para análise; e no Google Acadêmico, o recorte 

temporal foi entre os anos de 2016 e 2021, recuperando 96 publicações, com a 

aplicação da ordem de relevância os primeiros 25 foram considerados. “Development 

of knowledge organization systems”, na BRAPCI, a quantidade recuperada foi de 28 

publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância, os primeiros 25 foram 

considerados; no Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021, 

recuperando 85 publicações, com a aplicação da ordem de relevância, os 25 primeiros 

foram considerados. “Elaboração de sistemas de organização do conhecimento”, no 
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Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021. “Elaboração de sistemas 

de organização do conhecimento”, no Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 

2016 e 2021.  

Para o segundo objetivo específico: compreender os pressupostos ontológicos 

e epistemológicos que influenciam a organização do conhecimento, o levantamento 

bibliográfico foi realizado conforme ilustrado pela Tabela 2.  

Tabela 2: Levantamento bibliográfico para o segundo objetivo específico. 

Expressão de busca 
Portal 
Capes 

BRAPCI BDTD 
Google 

acadêmico 

"Epistemological perspective" AND 
"knowledge organization systems” 

0 4 0 18 

“Perspectiva epistemológica” AND 
“sistemas de organização do 
conhecimento” 

0 0 0 37/ 30 

"Ontological perspective" AND 
"knowledge organization systems” 

0 0 0 32/ 30 

"Perspectiva ontológica" AND "sistemas 
de organização do conhecimento” 

0 0 0 9 

“Knowledge organization” AND  
ontological view 

65/ 30 2 1 31/ 30 

“Organização do conhecimento” AND 
visão ontológica 

7 0 3 25 

“Epistemology of knowledge organization” 0 19 1 13 

“Epistemologia na organização do 
conhecimento” 

0 23 3 4 

Fonte: Autoria própria 

Filtros de busca foram utilizados quando necessário, e se aplicaram da seguinte 

forma: "Epistemological perspective" AND "knowledge organization systems”, no 

Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021. “Perspectiva 

epistemológica” AND “sistemas de organização do conhecimento”, no Google 

Acadêmico, recuperou 37 publicações, com a aplicação da ordem de relevância os 

primeiros 30 foram considerados para análise. "Ontological perspective" AND 

"knowledge organization systems”, no Google Acadêmico recuperou 32 publicações, 

mas com a aplicação da ordem de relevância, os primeiros 30 foram considerados.  

“Knowledge organization” AND ontological view, no Portal CAPES, o recorte temporal 

foi entre 2016 e 2021, recuperando 65 publicações porém com a aplicação da ordem 
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de relevância, os 30 primeiros foram considerados para análise; e no Google 

Acadêmico, a expressão “ontological view” foi utilizada entre aspas, com recorte 

temporal entre 2016 e 2021, recuperando 31 publicações, com a aplicação da ordem 

de relevância os primeiros 30 foram considerados. “Organização do conhecimento” 

AND visão ontológica, no Google Acadêmico, a expressão “visão ontológica” foi 

utilizada entre aspas, com recorte temporal entre 2016 e 2021. “Epistemology of 

knowledge organization”, no Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 

2021. “Epistemologia na organização do conhecimento”, no Google Acadêmico, o 

recorte temporal foi entre 2016 e 2021.  

Para o terceiro objetivo específico, de compreender o que são objetos de 

fronteira, e como os SOC se diferenciam como tal, a pesquisa bibliográfica foi 

realizada conforme a Tabela 3.  

Tabela 3: Levantamento bibliográfico para o terceiro objetivo específico. 

Expressão de busca Portal Capes BRAPCI BDTD 
Google 

acadêmico 

"Boundary objects" AND "knowledge 
organization" 

17 1 0 44/ 40 

Objetos de fronteira AND 
“organização do conhecimento” 

6 1 5 10 

“Boundary objects” 1586/ 40 2 5 305/ 40 

“Objetos de fronteira” 1 1 9 98/ 40 

"Knowledge organization systems" 
AND "boundary objects" 

0 0 0 38 

“Sistemas de organização do 
conhecimento” AND “objetos de 
fronteira” 

0 0 0 2 

“Taxonomies” AND “boundary 
objects” 

37 0 0 415/ 40 

Taxonomias AND “objetos de 
fronteira” 

0 0 0 17 

Fonte: Autoria própria 

Filtros de busca foram utilizados quando necessário, e se aplicaram da seguinte 

forma:  “Boundary objects”, no Portal CAPES, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021, 

recuperando 1.586 publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância os 

primeiros 40 foram considerados para análise; e no Google Acadêmico, a busca foi 

restrita ao ano de 2021, recuperando 305 publicações, com a aplicação da ordem de 
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relevância os 40 primeiros foram utilizados para análise. “Objetos de fronteira”, no 

Google Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021, recuperando 98 

publicações, porém com a aplicação da ordem de relevância os primeiros 40 foram 

considerados para análise. "Boundary objects" AND "knowledge organization", no 

Portal CAPES, o recorte temporal entre os anos de 2016 e 2021; e no Google 

Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2020 e 2021, recuperando 44 publicações, 

porém com a ordem de relevância, os primeiros 40 foram considerados. Objetos de 

fronteira AND “organização do conhecimento”, no Google Acadêmico, o termo 

“objetos de fronteira” foi utilizado entre aspas, com recorte temporal entre 2016 e 2021. 

"Knowledge organization systems" AND "boundary objects", no Google Acadêmico, o 

recorte temporal foi entre 2016 e 2021. "Taxonomies" AND "boundary objects", no 

Portal CAPES, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021; e no Google Acadêmico, o 

recorte temporal foi entre 2016 e 2021, recuperando 415 publicações, porém com a 

aplicação da ordem de relevância, os primeiros 40 foram selecionados. "Knowledge 

organization systems" AND "boundary objects", no Google Acadêmico, o recorte 

temporal foi entre 2016 e 2021. Taxonomias AND “objetos de fronteira”, no Google 

Acadêmico, o recorte temporal foi entre 2016 e 2021. 

Para o quarto objetivo específico, de análise de aspectos generalizáveis da 

captura do conhecimento visando a elaboração de sistemas de organização do 

conhecimento para atuarem como objetos de fronteira, o procedimento metodológico 

adotado foi consequência da análise de conteúdo de Bardin (1977) aplicada aos 

outros objetivos específicos, através do estabelecimento de categorias de análise. 

Esse objetivo específico possui ênfase na terceira etapa da análise de conteúdo da 

Bardin (1977), onde os resultados são submetidos a testes de validação através da 

confrontação sistemática com o material, de forma qualitativa, onde segundo Bardin 

(1977), a análise qualitativa “é válida, sobretudo, na elaboração das deduções 

específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em 

inferências gerais” (BARDIN, 1977, p.115). Esse objetivo específico se dedica assim, 

à sistematização de diretrizes para captura do conhecimento visando a elaboração de 

sistemas de organização do conhecimento como objetos de fronteira. Dessa forma, 

as categorias de análise de Bardin (2011) forneceram uma base para a sistematização 

das diretrizes.   
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3 ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ETAPAS 

Essa seção se dedica, em um contexto mais amplo, ao entendimento sobre o 

processo de organização do conhecimento, seus objetivos e produtos. Após essa 

visão em mais alto nível, busca a compreensão acerca da organização do 

conhecimento interdisciplinar e do processo de modelização de domínio enquanto 

processo comum à elaboração dos sistemas de organização do conhecimento. Dentro 

desse contexto mais amplo, visa situar a captura do conhecimento enquanto etapa de 

elaboração de SOC, buscando o entendimento sobre as ações que ali são realizadas.  

A seção 3.1 visa à compreensão dos tipos de SOC que podem ser elaborados 

por um processo de organização do conhecimento e suas características. A subseção 

3.2 se debruça na explanação sobre o processo de modelização de domínio, de modo 

a poder contextualizar a etapa da captura do conhecimento dentro desse 

macroprocesso, e a subseção 3.3, visa abordar as teorias ligadas à análise de domínio 

e outras que permitam embasar as atividades de captura do conhecimento levantadas 

(tais como, realizar entrevista com especialistas, consulta a documentos e 

instrumentos classificatórios ou terminológicos existentes). 

3.1 Organização do conhecimento, seus objetivos e produtos 

A noção de organização do conhecimento (OC) pode ser encontrada na 

literatura da área da Ciência da Informação, e por vezes é usada em conjunto ou 

confundida com outra noção, a de organização da informação. Nos interessa aqui 

diferenciá-las, a fim de delimitar o entendimento acerca dos objetivos e produtos da 

organização do conhecimento. 

Segundo Brascher e Café (2008), o processo de organização da informação 

(OI) tem como objetivo possibilitar o acesso ao conhecimento contido na informação. 

De acordo com as autoras, este objetivo está ligado à 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 (BRASCHER, CAFÉ, 
2008, p. 5).  
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As linguagens utilizadas para a OI subdividem-se em linguagens que 

descrevem o documento (suporte físico) e a informação (contida no documento) 

(SVENONIUS, 2000). Desta forma, quando nós tratamos de organização da 

informação e representação da informação estamos no mundo dos objetos individuais, 

da descrição desses objetos (BRASCHER; CAFÉ, 2008).  

A organização do conhecimento, segundo Brascher e Café (2008), não está 

relacionada a um objeto informacional em particular, mas atua a nível de unidades do 

pensamento, de conceitos. Tem como objetivo a elaboração de modelos de mundo 

que se constituem em abstrações da realidade (BRASCHER; CAFÉ, 2008).  

Dessa forma, a representação do conhecimento “é fruto de um processo de 

análise de domínio e procura refletir uma visão consensual sobre a realidade que se 

pretende representar” (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 6), e pode ser compreendida 

como uma estrutura conceitual que representa modelos de mundo, que permitem 

descrever e fornecer explicações sobre os fenômenos que observamos (LE MOIGNE 

apud CAMPOS, 2004, p. 23).   

Por mais que as duas noções estejam relacionadas, elas compreendem 

processos diferentes, com objetivos e produtos diferentes. Para as autoras, a OC é 

entendida como o processo de modelagem do conhecimento que visa à construção 

de representações do conhecimento, e é esse o processo que está no foco do 

presente trabalho.   

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 das suas relações com os demais conceitos 
que compõem esse sistema nocional (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 8). 

 

Ainda sobre a diferença entre os dois processos, a Figura 1 a seguir, 

exemplifica a delimitação conceitual proposta por Brascher e Café (2008) acerca dos 

termos organização e representação do conhecimento, e organização e 

representação da informação.  
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Figura 1: OC/RC, OI/RI 

 

Fonte: Brascher; Café (2008) 

Dessa forma, como produto da organização da informação temos a 

representação da informação que consiste na descrição do suporte utilizado e do 

conteúdo da informação de um item de informação, em outras palavras, temos um 

conjunto descrito de atributos de um documento. Como produto da organização do 

conhecimento temos a representação do conhecimento que é realizada por meio de 

diferentes tipos de sistemas de organização do conhecimento (SOC). Os SOC “são 

sistemas conceituais que representam determinado domínio por meio da 

sistematização dos conceitos e das relações semânticas que se estabelecem entre 

eles” (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 8).  

Os SOC englobam sistemas de classificação, cabeçalhos de assunto, arquivos 

de autoridade, redes semânticas, ontologias, taxonomias, tesauros, dicionários e 

glossários (BASCHER; CAFÉ, 2008; HODGE, 2000). Em relação aos objetivos dos 

SOC, Soergel (1999), enumera: fornecer um mapa semântico para domínios 

individuais e para os relacionamentos entre domínios oferecendo orientação e 

servindo como ferramenta de referência; melhorar a comunicação, ensino e 

aprendizagem; fornecer base conceitual para execução e implementação de 

pesquisas; fornecer uma classificação para a ação – uso prático dos SOC; apoiar a 
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recuperação da informação; fornecer base conceitual para a definição de elementos 

de dados e hierarquias de objetos em software; atuam em várias disciplinas, idiomas 

e culturas e podem atuar também entre estes; podem servir como dicionário mono, bi 

ou multilíngue para uso humano ou por sistemas automáticos de processamento de 

linguagem natural.  

Os diversos tipos de SOC são entendidos por Carlan (2010) como estruturas 

sistemáticas que visam à construção de modelos abstratos do mundo real, 

representando os conceitos de um domínio (CARLAN, 2010, p. 29). Hogde (2000, p. 

4) indica algumas características comuns aos SOC: os SOC impõem uma visão 

particular do mundo em uma coleção e nos seus itens; a mesma entidade pode ser 

caracterizada de diferentes formas, dependendo do SOC que é utilizado; e que deve 

haver semelhança suficiente entre o conceito expresso em um SOC e o objeto do 

mundo real para o qual esse conceito refere, permitindo que uma pessoa bem 

informada possa aplicar o sistema com razoável confiabilidade. Da mesma forma, uma 

pessoa que busca material relevante, usando um SOC, deve ser capaz de ligar seu 

conceito com sua representação no sistema. 

As taxonomias são estruturas classificatórias que exibem os termos de acordo 

com suas relações hierárquicas, mas que não possuem explicitamente as definições 

dos termos utilizados (CAMPOS; GOMES, 2007). De acordo com Campos e Gomes 

(2007), as taxonomias são um mecanismo de consulta em portais institucionais e 

atuam como instrumento de organização intelectual, como um mapa conceitual dos 

tópicos explorados por um sistema de recuperação de informação. Elas possibilitam 

a organização e recuperação de informação através de navegação (por sua estrutura 

classificatória) e permitem agregação de dados (CAMPOS; GOMES, 2007).  

Segundo Campos e Gomes (2007) existem três tipos principais de taxonomia. 

A taxonomia canônica; taxonomia de domínio; e taxonomia de processos e tarefas 

gerenciais. A taxonomia canônica é de classificação binária (dicotômica) de unidades 

sistemáticas (família, gênero e espécie) (CAMPOS; GOMES, 2007). As últimas duas 

se referem a taxonomias policotômicas (CAMPOS; GOMES, 2007), as que mais nos 

interessa nessa pesquisa, uma vez que ao representar os domínios do saber, seu 

princípio classificatório possibilita com mais flexibilidade a representação das diversas 

fronteiras existentes, agregando conceitos de natureza variada. 

Em outras palavras, o uso das taxonomias policotômicas se faz necessário para 

representar domínios de conhecimento onde existam conceitos de natureza diversa, 
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uma vez que elas fornecem princípios para agrupar os conceitos de mesma natureza 

em quantas classes gerais ou facetas forem necessárias para representar as 

naturezas dos conceitos de determinado domínio (CAMPOS; GOMES, 2008). 

A elaboração de uma taxonomia pode se ater a diversas formas. As taxonomias 

podem ser representadas em forma de lista, árvore, hierarquia, poli hierarquia, matriz 

ou facetas (LAMBE, 2007). As listas, de acordo com Lambe (2007), são utilizadas 

quando o conhecimento a ser representado é relativamente simples, quando não há 

uma grande coleção de elementos. As listas seriam os blocos básicos de construção 

de taxonomias, precisando assim, de princípios consistentes de construção (LAMBE, 

2007). Quando as listas possuem mais de 12-15 elementos, normalmente elas 

precisam ser transformadas em árvores ou mapas (LAMBE, 2007).  

As árvores, por outro lado, podem ser utilizadas quando se têm princípios bem 

estabelecidos de subdivisão (LAMBE, 2007). São versáteis porque podem expressar 

diferentes relações entre níveis de lugares diferentes, porém seu uso fica complicado 

quando a natureza da relação entre os níveis não é aparente para os usuários, quando 

princípios inconsistentes de subdivisão são aplicados, quando há muitos níveis de 

detalhes ou então, quando usuários de diferentes comunidades usam uma variedade 

de princípios para subdividir a estrutura de árvore (LAMBE, 2007).  

As poli hierarquias são utilizadas frente a incapacidade das árvores e 

hierarquias para acomodar tópicos que pertencem a mais de uma categoria, porém 

quando há muitas ligações cruzadas nas poli hierarquias, a capacidade de 

mapeamento do domínio fica comprometida (LAMBE, 2007). No caso de existir muitas 

ligações cruzadas, o ideal seria considerar as matrizes ou facetas. 

As matrizes, de acordo com Lambe (2007), são utilizadas em um “corpo bem 

definido e coeso de conteúdo, que pode ser organizado pelas mesmas duas ou três 

facetas” (LAMBE, 2007, p. 47). Os mapas possuem uma possibilidade de visualização 

simples e a habilidade de comunicar os elementos de uma taxonomia em um contexto 

rico, ressaltando a característica mnemônica da taxonomia (LAMBE, 2007, p. 48). 

As facetas são utilizadas quando há um corpo complexo de conteúdo, segundo 

Lambe (2007), elas permitem a representação de tipos diferentes de atributos de um 

mesmo elemento em diferentes facetas (LAMBE, 2007, p. 47).  

As taxonomias podem ser base para a elaboração de um padrão de 

metadados, uma vez que não possuem uma definição formal dos conceitos 
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representados, mas oferece uma estrutura (ordem) aos termos (rótulos) (VITAL; 

CAFÉ, 2011).  

Entre os instrumentos que permitem a representação da definição dos termos, 

o tesauro é considerado instrumento de controle terminológico e para sua elaboração, 

contamos com uma evolução de padrões, evidenciando duas principais vertentes: 

uma é desenvolvida a partir de estudos norte-americanos e privilegia a forma 

alfabética, e outra é fruto de estudos europeus, onde o foco se concentra na parte 

sistemática do tesauro, e assim, permite a elaboração de tesauros conceituais, 

utilizando categorias como princípio norteador para a organização dos conceitos 

(MEDEIROS, 2011; CAMPOS; GOMES, 2006).   

O vocabulário do tesauro (assim como o da taxonomia), não é construído em 

linguagem natural. Na linha europeia, cada termo é entendido como signo verbal que 

designa um referente e que denota um conceito. Dessa forma, os tesauros conceituais 

são elaborados com base em conceitos, de acordo com Campos e Gomes (2008): 

“seu nome indica que cada termo denota um conceito, ou seja, uma unidade de 

conhecimento” (CAMPOS; GOMES, 2006, p. 349). 

Os tesauros possuem como função representar os assuntos dos documentos 

e das solicitações de busca (GOMES, 1990). Em relação ao assunto que cobrem, 

podem ser voltados para uma missão ou problema, dessa forma se caracterizam em 

tesauros multidisciplinares, “incluindo termos de diversas disciplinas que interferem 

num problema como, por exemplo, meio ambiente” (GOMES, 1990, p. 17), ou então, 

podem ser voltados para uma disciplina científica, como, por exemplo, Química 

(GOMES, 1990). Os tesauros de linha europeia apresentam uma apresentação 

sistemática além da alfabética, conforme ilustrado na Figura 2 a seguir sobre o 

Tesauro do Folclore (CNFCP, 2004), que facilita a ação do usuário na busca por 

informações (GOMES, 1990). 
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Figura 2: Parte sistemática do Tesauro do Folclore e Cultura Popular Brasileira 

 

Fonte: CNFCP (2004)   

Conforme representado pela Figura 2, retirada do site onde se encontra o 

Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira 4, a parte sistemática de um tesauro 

oferece um mapa conceitual do domínio que se visa explorar, apresentando os termos 

classificados em classes e categorias, em forma de taxonomia.  

O tesauro oferece a definição dos termos e sinaliza outros termos, por meio de 

relações de gênero e espécie, associativas, partitivas e de equivalência com aquele 

primeiro termo consultado. De acordo com Gomes (BITI, 2021) as relações entre os 

conceitos que são representadas nos tesauros, são basicamente dos tipos: lógicas, 

ônticas e de equivalência. As relações lógicas são aquelas que formam estruturas 

hierárquicas e indicam que os conceitos possuem características em comum entre si, 

a relação de gênero e espécie se enquadra como uma relação lógica; as relações 

ônticas são aquelas relações partitivas e associativas; e as de equivalência são 

expressas através do estabelecimento de um termo preferido, representado por uma 

indicação – use/usado por, conforme ilustrado na Figura 3. Vale ressaltar que as 

 
4 http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/sistematica.html 
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relações partitivas também podem gerar estruturas hierárquicas.  A Figura 3 foi 

adaptada 5 do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira (CNFCP, 2004) para 

ilustrar a apresentação de um termo com as suas relações e definição. 

Figura 3: Exemplo de termo no Tesauro do Folclore e Cultura Popular Brasileira 

 

Fonte: Adaptado de CNFCP (2004)   

 

Dessa forma, para a elaboração de um tesauro, temos a construção de uma 

taxonomia, que se constituirá na estrutura sistemática a ser apresentada no tesauro. 

O tesauro, assim como as taxonomias, pode servir também como instrumento para 

apontar o conteúdo associado, conforme podemos ver no exemplo da Figura 3.  

A Figura 4 a seguir, busca exemplificar como a representação de um termo no 

tesauro pode ser utilizada inclusive, para indicar objetos digitais associados, 

controlando a ambiguidade e refinando a representação e compreensão dos termos 

utilizados.  

 
5 A adaptação foi realizada a fim de destacar a relação partitiva, que não constava em seu termo original 

no tesauro e que não foi encontrada em nenhum outro termo do Tesauro do Folclore. A relação foi 
estabelecida com base na definição do conceito, de maneira semelhante com o que foi feito em Campos 
et al (2018). 



35 

 

 

Figura 4: Exemplo de termo no tesauro indicando objeto digital 

 

Fonte: CNFCP (2004) 

As relações são expressas na Figura 4, através da apresentação dos termos 

genéricos, associados, e pela expressão – “usado por”, para indicar termos 

equivalentes, mas não preferidos.    

As ontologias, quanto às possibilidades de representação das relações entre 

os termos nos SOC, podem ser uma alternativa para representar relações para além 

daquelas que o tesauro permite expressar, uma vez que nesses instrumentos as 

relações são livremente nomeadas.  

O termo ontologia vem da área de filosofia e se refere ao estudo dos seres 

(onto), em outras palavras, ao estudo sobre aquilo que existe, sendo que na área da 

Inteligência Artificial (IA), esse conceito é adaptado para fins específicos.  

Na IA, o termo ontologia está ligado à representação do conhecimento de 
um domínio, a ontologia é a descrição do conhecimento, seguindo alguns 
princípios básicos como identificação das classes do domínio, da hierarquia 
de classes, das propriedades e de seus relacionamentos, de forma que 
reflitam uma realidade. As instâncias são os indivíduos e a configuração de 
instâncias corresponde a um conhecimento factual respeitando os 
conceitos gerais expressos na ontologia (VIEIRA et al, 2005).  

 



36 

 

 

Uma ontologia, nesse sentido, é entendida por Guarino (1998, p. 3) como “uma 

teoria lógica que representa o significado pretendido de um vocabulário formal, i.e., o 

seu compromisso ontológico em relação a uma conceituação particular do mundo”. 

Segundo o autor:  

Os modelos pretendidos de uma linguagem lógica que usam tal vocabulário 
são restringidos pelo seu compromisso ontológico. Uma ontologia reflete 
indiretamente esse compromisso (e a sua conceituação original) pela 
aproximação desses modelos pretendidos. (...) um compromisso ontológico 
é um mapeamento entre uma linguagem e algo que pode ser chamado de 
ontologia (GUARINO, 1998, p.3). 

 

De acordo com Guarino (1998, p. 2), uma ontologia descreve uma hierarquia 

de conceitos relacionados por relações de subsunção e “em casos mais sofisticados, 

axiomas adequados são adicionados a fim de expressar outras relações entre 

conceitos e para restringir sua interpretação”. Dessa forma, para elaboração de 

ontologias, enquanto modelo de representação de um domínio, expressa por uma 

linguagem lógica, é necessário o estabelecimento de princípios ontológicos, que 

indicam a forma pela qual os objetos envolvidos naquele contexto estão sendo 

definidos e a partir de qual acordo foi estabelecido o reconhecimento daquele contexto 

para aquela comunidade. 

Já de acordo com Borst (1997, p. 12), “uma ontologia é uma especificação 

formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”. Almeida (2003) detalha os 

significados das palavras escolhidas por Borst (1997) da seguinte forma:  

Nessa definição, formal significa legível para computadores; explícita diz 
respeito a conceitos, propriedades, relações, funções, restrições, axiomas 
que são explicitamente definidos; compartilhado é o conhecimento 
consensual; e, conceitualização diz respeito a um modelo abstrato de algum 
fenômeno do mundo real (ALMEIDA, 2003, p. 166). 

 

De forma geral, as ontologias podem expressar conceituações/acordos 

ontológicos específicos de um dado domínio do conhecimento ou então, 

conceituações que se aplicam a vários domínios do conhecimento. As ontologias, em 

relação ao seu nível de generalidade, são classificadas de acordo com Guarino 

(1998), conforme ilustrado pela Figura 5 a seguir.  
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Figura 5: Tipos de ontologia 

 

Fonte: Guarino (1998) 

Dessa forma, as ontologias podem ser identificadas através do seu nível de 

dependência em relação à generalização do acordo firmado em dado contexto. Na 

Figura 5, de acordo com Guarino (1998), as ontologias de nível superior, também 

chamadas de ontologias de fundamentação, descrevem os conceitos gerais, como 

espaço, tempo, objeto, evento, etc. Esses conceitos são independentes de um 

domínio ou problema específico e podem se aplicar a várias comunidades distintas.  

As ontologias de domínio descrevem o vocabulário utilizado em um dado 

domínio; e as ontologias de tarefa, são utilizadas para representar processos como 

diagnosticar ou vender, oferecendo uma especialização dos termos que podem estar 

na ontologia de nível superior (GUARINO, 1998).  

As ontologias de aplicação seriam aquelas utilizadas para descrever conceitos 

que dependem tanto de um domínio particular, quanto de tarefas, e podem ser 

especializações das ontologias de domínio e de tarefa (GUARINO, 1998). De acordo 

com Guarino (1998, p. 9): “Esses conceitos muitas vezes correspondem a funções 

desempenhadas por entidades de [um] domínio durante a execução de uma 

determinada atividade”. 

Dessa forma, as ontologias formais 6 elaboram redes conceituais com relações 

de generalização e agregação, formando cadeias lógicas e ônticas (CAMPOS, 2010). 

A definição dos axiomas possui um papel fundamental nas ontologias formais, 

 
6 Ontologia formal aqui é usado pela autora no sentido de ontologia de domínio formalizada com uso 

de axiomas (GUIZZARDI, 2005). 
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especificando as definições dos termos e restringindo sua interpretação, eles definem 

a semântica dos termos (CAMPOS, 2010).  

Nas ontologias é possível representar as instâncias de uma classe geral, ou 

seja, os objetos que apresentam as propriedades da classe geral e uma ou mais 

características adicionais. De acordo com Vital e Café (2011, p. 122), as instâncias 

“definem propriedades dentro das classes e são definidas por estas, em um processo 

mútuo de construção”. A forma de organização expressa nas ontologias, baseada em 

lógica, possibilita o uso de mecanismos de inferência para criar novo conhecimento a 

partir do existente (ALMEIDA; BAX, 2003, p. 17).  

As ontologias podem ser utilizadas para indexação automática e como 

instrumento de transformação e descoberta de conhecimento, oferecendo 

explicitamente os relacionamentos entre conceitos e novos termos que podem ser 

derivados destes. Estes instrumentos, na modelagem do conhecimento, se constituem 

em mecanismos de abstração que possuem objetivo de representar uma 

conceituação de uma parte do mundo em estudo (CAMPOS, 2010). 

No Quadro 1 a seguir, as taxonomias, os tesauros e as ontologias são 

comparados pelas relações que suportam, pela possibilidade de tratamento 

informacional, definição dos termos e possibilidade de informar atributos sobre as 

relações. 

Quadro 1: Taxonomias, tesauros e ontologia 

Instrumento Relações que suporta 

Voltado para 
tratamento 
computacional 
para inferências 

Possibilidade de 
definição dos 
termos 

Possibilidade 
de informar 
atributos sobre 
as relações 

Taxonomia 
Gênero/Espécie ou 

partitivas 
Não Nenhuma Não 

Tesauro 
Gênero/Espécie, 

partitivas, associativas, 
equivalência 

Não Informal Não 

Ontologia 
Qualquer tipo de 

relação, inclusive a de 
instanciação 

Sim Informal e formal Sim 

Fonte: Autoria própria. 

As relações do tesauro podem ser de gênero-espécie, quando nos referimos 

ao tesauro conceitual, já em tesauros de linha americana, por exemplo, podem ser 

usadas para indicar termos mais abrangentes (BT) ou mais específicos (NT), porém 
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não necessariamente ligados pelo princípio de gênero-espécie (MACULAN; 

AGANETTE, 2017). No Quadro 1, estamos considerando o tesauro conceitual, de 

particular interesse para o presente trabalho por se basear nas teorias em que 

abordamos no presente trabalho, como a Teoria do Conceito e a Teoria da 

Classificação Facetada. Em relação às taxonomias, o Quadro 1 se refere apenas às 

taxonomias facetadas, pois são as de principal interesse deste trabalho, uma vez que, 

assim como o tesauro conceitual, também se baseiam nas teorias apresentadas neste 

trabalho. 

A partir do Quadro 1, podemos identificar estes instrumentos de acordo com o 

nível de complexidade contido em sua apresentação, de forma crescente, partindo 

das taxonomias, que como só possuem as relações hierárquicas, são mais facilmente 

construídas; passando pelos tesauros, como instrumentos intermediários, uma vez 

que estes já possuem outros tipos de relações; até chegar as ontologias, como 

instrumentos mais complexos, que permitem a formalização do conhecimento em 

linguagem próprias para tratamento computacional. 

As ontologias podem ser consideradas o instrumento mais abrangente, 

abarcando possibilidades como: definição formal dos termos, tratamento 

informacional, relações de qualquer natureza, informar atributos sobre as relações e 

representar a relação de instanciação, conforme indicado no Quadro 1. Nesse sentido 

as ontologias permitem responder perguntas e realizar inferências, as quais são 

identificadas pelo processo de modelagem de conhecimento o qual se apresenta 

como foco da seção 3.2 a seguir. 

3.2 Modelização de domínios de conhecimento  

Essa seção aborda a modelização de domínio, buscando identificar as etapas 

e tarefas envolvidas no processo de elaboração de modelos de representação de 

domínios. O processo de modelagem conceitual consiste na elaboração de um 

modelo de representação de uma conceituação que existe sobre um determinado 

domínio de conhecimento (recorte da realidade) (MEDEIROS, 2011).  

No contexto desse trabalho, domínio de conhecimento é entendido em termos 

de ambientes que envolvam a prática, partilha e produção de conhecimento, seja 

científico, técnico, cultural, coorporativo, empresarial, etc., formando um recorte da 

realidade. 
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Mylopoulos (1992), define a modelagem conceitual como “a atividade de 

descrever formalmente o mundo físico e social ao nosso redor com o propósito de 

compreensão e comunicação” (MYLOPOULOS, 1992, p. 20). Complementando, de 

acordo com Medeiros (2011), a modelagem conceitual é entendida como sendo:  

[...] o processo de criação de modelos conceituais, onde objetos, suas 
características e relacionamentos são explicitados a partir de uma 
representação o mais fiel possível do ambiente/domínio observado, não 
sendo quaisquer aspectos, neste nível (da modelagem conceitual), relegados 
devido a limitações de implementação impostas por ondem tecnológicas, 
técnicas de implementação ou dispositivos físicos (MEDEIROS, 2011, p. 27).  

 

Campos (2004), sobre a modelização de domínios de conhecimento, discorre 

sobre as teorias e metodologias existentes na literatura da área da Ciência da 

Informação e da Ciência da Computação voltadas para a representação do 

conhecimento, comparando os mecanismos de abstração. A modelização serve a 

diversos objetivos, elaboração de sistemas computacionais, sistemas voltados para 

construção de bases de conhecimento, elaboração de sistemas de organização do 

conhecimento (foco deste trabalho), entre outros. A partir de sua investigação 

sistemática dos métodos e teorias, Campos (2004), chega a quatro princípios 

fundamentais que podem ser usados no ato de modelar domínios do conhecimento. 

São eles:  

O primeiro princípio diz respeito ao método de raciocínio utilizado para a 
organização do conhecimento dentro de um domínio. O segundo analisa 
como está definido o objeto de representação, ou seja, qual é a unidade de 
conhecimento que se vai representar. O terceiro diz respeito à relação entre 
os objetos, objetivando verificar as possibilidades de ligação/separação 
semânticas entre os conceitos de um dado domínio. O quarto evidencia as 
formas de representação gráfica que um modelo pode adotar (CAMPOS, 
2004, p. 23).  

 

Quanto ao método de raciocínio, Campos (2004, p. 26) evidencia que antes da 

utilização do modelo de representação é necessário ter em mente o método utilizado 

para a sua construção. Em uma proposta sistêmica, leva em consideração os 

princípios de modelização de Le Moigne (1977) e a questão da complexidade de 

Edgar Morin (1990; 2000) e defende que o método indutivo e o dedutivo não devem 

ser pensados de formas separadas, mas sim de forma sistêmica. Apresentando 

assim, três métodos de raciocínio, indutivo, dedutivo e analítico sintético. O último se 

propõe a analisar de forma mesclada o indutivo e o dedutivo, num movimento cíclico 
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de representar os objetos e relações existentes num contexto elaborando mecanismos 

de abstração para representar o domínio.  

No que tange o objeto de representação, Campos (2004) evidencia a Teoria do 

Conceito e a da Classificação como os primeiros esforços teórico-metodológicos que 

evidenciam a questão da unidade de representação, resolvendo a inquietação a 

respeito do estabelecimento da unidade de representação (termo/conceito). Essas 

teorias fornecem subsídios para a identificação dos termos e das relações entre eles, 

e, ainda, para sua ordenação sistemática (CAMPOS; GOMES, 2006, p. 349). O termo 

é entendido como signo verbal que designa um referente e denota assim um conceito, 

uma unidade de conhecimento. A análise dos termos se dá a partir do domínio em 

que estão inseridos para que assim as relações entre os conceitos/termos sejam 

reveladas (CAMPOS; GOMES, 2006, p.349). Essa análise conceitual revela a 

verdadeira natureza do objeto/referente no domínio, facilitando sua posição na 

estrutura taxonômica que se pretende construir.  

Sobre as relações entre os objetos, Campos (2004) afirma que elas formam a 

estrutura conceitual de um determinado contexto (domínio) e são de naturezas 

diversas. Nesse sentido, Ranganathan (1967), com a teoria da classificação facetada, 

propõe que todo contexto de conhecimento pode ser dividido em até cinco categorias 

fundamentais: entidade, matéria, energia, espaço e tempo; e que o método parte da 

observação do contexto e da análise de qual categoria representa da melhor forma 

aquele contexto para que depois se insira os conceitos nas categorias as quais eles 

pertencem.  

A aplicação das cinco categorias fundamentais de Ranganathan permite 

representar as diversas naturezas encontradas na análise dos termos/conceitos, 

agrupando conceitos de mesma natureza, em classes gerais ou facetas, construindo 

suas relações através de cadeias e renques, séries verticais e horizontais de conceitos 

(CAMPOS; GOMES, 2006, p. 355). Campos e Gomes (2006, p. 356), enfatizam que 

“aplicar a categorização é analisar o domínio a partir de recortes conceituais que 

permitem determinar a identidade dos conceitos (categorias) que fazem parte desse 

domínio”. 

Por fim, as etapas e tarefas propostas por Campos (2004) para a modelagem 

de domínios do conhecimento estão sistematizadas no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2: Etapas e tarefas propostas por Campos (2004) 

Etapas propostas por Campos (2004) Tarefas propostas por Campos (2004) 

Etapa 1 – método de raciocínio 

 

Análise do contexto, classificação superficial 
do domínio, levantamento de fontes 

Etapa 2 – objeto de representação 
Análise dos termos, estabelecimento da 
unidade de representação. 

Etapa 3 – relação entre os termos 
Estabelecer relações categoriais, 
hierárquicas e/ou partitivas entre os termos 

Etapa 4 – representação gráfica  

 

Investigar as possíveis representações 
gráficas para atingir os objetivos 

Fonte: D’Almeida (2021) 

Como produto da modelização de domínios podemos ter as taxonomias, 

entendidas como modelo de representação do conhecimento, que podem ser 

utilizadas inclusive, para a elaboração de tesauros e ontologias. Dessa forma, certos 

princípios adotados para a elaboração de uma taxonomia também podem ser 

estendidos para a elaboração de outros SOC.  

Campos e Gomes (2008) sobre a elaboração de taxonomias ressaltam três 

princípios básicos de classificação adotados pelas taxonomias: o princípio da 

categorização e os cânones de Ranganathan (1967) para o trabalho no plano das 

ideias que são utilizados para a ordenação das classes e de seus elementos.  

Sobre a categorização, as autoras a definem como análise de um domínio a 

“partir de recortes conceituais que permitem determinar a identidade dos conceitos” 

(CAMPOS; GOMES, 2007). Ranganthan (1967) introduziu a noção de categorias 

fundamentais nos sistemas de classificação com as cinco categoriais fundamentais já 

citadas acima. Sobre a ordenação das classes7 no interior das categorias, 

Ranganathan (1967), indica recomendações através dos cânones para o trabalho no 

plano das ideias, que ajudam a minimizar a subjetividade existente nos processos 

classificatórios (CAMPOS; GOMES, 2008).  

 
7 Os conceitos são organizados através de duas possíveis classes: as cadeias, que são séries verticais, 

podem ser de gênero/espécie ou parte/todo e os renques, séries horizontais que agregam conceitos 
do mesmo nível a partir de um conceito (CAMPOS; GOMES, 2008, p.9) 
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Quanto às etapas de elaboração da taxonomia, Campos e Gomes (2008) 

apresentam quatro etapas, a saber: captura do conhecimento, análise de 

documentos/informação, estrutura classificatória e validação.  

A etapa de captura do conhecimento, é indicada pelas autoras através de 

entrevistas com especialistas da área, de documentos existentes na instituição e de 

outros instrumentos classificatórios ou terminológicos. Ela é reconhecida como uma 

das primeiras etapas, dedicada ao reconhecimento do contexto e dos elementos a 

serem incluídos nos sistemas de organização do conhecimento.  

Na segunda etapa, destinada à análise dos documentos/informações que serão 

agregados à taxonomia, se evidencia a diferença entre a construção de taxonomias 

para representar o conhecimento de uma área e a construção de taxonomias para 

organizar e recuperar documentos. Como tarefa encontramos a adequação das 

informações existentes nos acervos à terminologia apresentada na taxonomia, por 

exemplo.  

Na etapa três, as autoras ressaltam a importância de primeiro definir a tipologia 

da taxonomia que será representada, para que então se estabeleça os princípios 

básicos de classificação para a formação da estrutura classificatória. Como tarefa, 

também consta a explicitação dos princípios pelos quais tais representações foram 

construídas e, como a taxonomia também é fruto de um modelo de representação, da 

investigação e definição da forma representacional e do software utilizado, pois em 

alguns casos, essas formas podem “inibir” as possibilidades representacionais.  

E por fim, a etapa quatro, de validação, é dedicada a certificação da proposta 

classificatória, visando atender as necessidades da comunidade para quem se destina 

e também para transferir o conhecimento do processo de realização. As etapas e 

tarefas descritas acima estão sistematizadas no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3: Etapas e tarefas propostas por Campos e Gomes (2008) 

Etapas propostas 
por Campos e 
Gomes (2008) 

Tarefas propostas por Campos e Gomes (2008) 
 

Etapa 1: captura do 
conhecimento  
 

Entrevista com especialistas, consulta a documentos e instrumentos 
classificatórios ou terminológicos existentes. 

 
Etapa 2: análise dos 
documentos. 
 

Selecionar as informações que serão adicionados à taxonomia, expressando 
o conhecimento e a natureza dos documentos agregados – adequação das 
informações à terminologia apresentada na taxonomia. 

Etapa 3: estrutura 
classificatória. 
 

Elaborar a estrutura classificatória com base dos princípios teóricos de 
categorização, formação e ordenação de classes de conceitos (cadeias, 
renques e cânones). 
Explicitar os princípios pelos quais essas representações foram construídas. 
Investigar e definir a forma representacional e do software utilizado. 

Etapa 4: validação  
 

Certificar a proposta classificatória a partir das necessidades que se pretendia 
atender das comunidades de usuários. 
Transferir o conhecimento do processo de realização 

Fonte: D’Almeida (2021) 

 

De acordo com Vital e Café (2007), são cinco as etapas para elaboração de 

taxonomias: estabelecimento das categorias gerais (facetas), coleta dos termos, 

análise dos termos selecionados, controle da diversidade de significação e construção 

dos relacionamentos semânticos.  

Como primeira etapa, Vital e Café (2007), se referem ao estabelecimento de 

categorias gerais, identifica-se assim, a prevalência do pressuposto do raciocínio 

dedutivo, estabelecendo em primeiro momento, as classes gerais, por mais que ao 

longo do texto, defendam que as categorias devem ser estabelecidas tanto através da 

abordagem indutiva quanto da dedutiva. O estabelecimento das categorias gerais, 

como se mostra no texto de Vital e Café (2007), é pertinente em sua aplicação tanto 

na representação da informação (classificação ou indexação) quanto na organização 

da informação recuperada do acervo. 

Na segunda etapa, de coleta dos termos, Vital e Café (2007) indicam tarefas 

como consulta à literatura especializada ou classificações existentes como recursos 

auxiliares. A terceira etapa, de análise dos termos, aparece atrelada a tarefas como: 

controle de singular e plural, abreviaturas, nomes populares e científicos, entre outros. 

A quarta etapa, sobre o controle de significação, indica tarefas como controle da 

diversidade, realizando a neutralização da ambiguidade (polissemia e homonímia), 
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através, por exemplo, da contextualização do significado do termo. Por fim, a quinta e 

última etapa, de acordo com Vital e Café (2007), indica a construção dos 

relacionamentos semânticos que serão representados pela taxonomia, levando em 

consideração as relações de equivalência, hierárquicas e não-hierárquicas, assim 

como a poli hierarquia. As tarefas encontradas em cada uma dessas etapas estão 

sistematizadas no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4: Etapas e tarefas propostas por Vital e Café (2007) 

Etapas propostas por 
Vital e Café (2007) 

Tarefas propostas por Vital e Café (2007) 

Etapa 1 – 
estabelecimento de 
categorias gerais 

Através do método dedutivo, estabelecer categorias gerais baseadas 
nas categorias fundamentais de Ranganathan (1967) por meio de 
trabalho em equipe entre especialistas, profissionais da informação e 
usuários. Através do método indutivo por consulta a literatura 
especializada como dicionários, tesauros, entre outros. 

Etapa 2 – coleta de 
termos 

Realizar consulta a literatura especializada ou as classificações já 
existentes. Utilizando a garantia de uso e a garantia literária como guia 
de coleta. 

Etapa 3 – análise dos 
termos 

Realizar a padronização da linguagem por singular/plural, abreviaturas 
e siglas, empréstimos linguísticos, nomes populares/científicos, gírias 
e jargões. 

Etapa 4 – controle de 
significação 

Neutralizar a ambiguidade linguística – controle de polissemia e 
homonímia através da contextualização do significado do termo ou de 
definições e notas de escopos e redes relacionais. 

Etapa 5 – construção de 
relacionamento semântico 

Construir relações semânticas de equivalência, hierárquica e não 
hierárquica (sequenciais) como a polihierarquia. 

Fonte: D’Almeida (2021) 

 
Por mais que as referências utilizadas proponham dois conjuntos diferentes de 

etapas, é possível identificar certa semelhança entre as tarefas elencadas, como 

estabelecimento de categorias, controle de ambiguidade, estabelecimento de 

relações, consulta a documentos e instrumentos classificatórios, etc. Também é 

possível encontrar semelhanças entre as etapas, como entre a etapa 5 de Vital e Café 

(2007), que se aproxima da etapa 3 de Campos e Gomes (2008).  

Entre as etapas de Vital e Café (2007), identificamos que a segunda etapa, 

destinada a coleta dos termos, contém tarefas parecidas com aquelas que, em 

Campos e Gomes (2008), se referem à etapa 1, de captura do conhecimento.  

Em relação a essa etapa, de coleta de termos, Vital e Café (2008) indicam a 

consulta à literatura especializada ou classificações existentes na organização como 

recurso auxiliar, e ressaltam que os princípios da garantia literária e da garantia de 
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uso devem ser levados em consideração, tendo em vista que os termos precisam 

fazer sentido para o grupo de usuários e que para isso, a literatura oferece o respaldo 

necessário.  

A etapa de captura do conhecimento se pretende foco da próxima subseção 

(3.3), que visa a compreensão de suas tarefas, a fim de identificar diretrizes para sua 

realização em contextos interdisciplinares.  

3.3 Captura do conhecimento enquanto etapa de elaboração de SOC 

Essa subseção visa compreender a captura do conhecimento enquanto etapa 

de elaboração dos SOC em sentido amplo. A etapa também pode ser compreendida 

como um processo que possui fases para seu desenvolvimento e cujo objetivo é 

elencar um conjunto de termos que irão compor a estrutura terminológica dos SOC. 

O processo então, possui como insumo as fontes de conhecimento, como os registros 

do conhecimento, por exemplo: documentos, possíveis instrumentos terminológicos, 

etc. e os membros daquela comunidade, que utilizam e elaboram os registros do 

conhecimento.  

Como processo, a etapa de captura do conhecimento transforma as fontes de 

informação nos elementos manipuláveis para elaboração dos sistemas de 

organização do conhecimento, os termos e suas definições. Seguindo a Teoria do 

Conceito de Dahlberg (1978) os termos são elementos constituintes dos conceitos, 

que por sua vez são definidos em relação a outros conceitos. Dessa forma, 

entendemos que o significado e definição de conceitos devem orientar a elaboração 

de SOC.  

De acordo com Dahlberg (1981) a análise do conceito deve se dar através do 

triangulo conceitual, composto por termo, referente e características. Nesse sentido, 

o referente em primeiro momento é identificado pelo objeto de conhecimento ao qual 

o conceito se refere, para que então sejam elencadas as características do objeto que 

moldam aquele conceito, pelo reconhecimento do referente. Dessa forma, o termo é 

entendido como algo que denota o conceito, que invoca o objeto em forma de 

referente e suas características.    

Os conceitos são compreendidos uns em relação aos outros, formando uma 

estrutura semântica que compõe a linguagem que é utilizada em um contexto de 

produção e partilha do conhecimento. Seguindo a visão ecológica e respeitando 

pontos importantes para a pesquisa interdisciplinar, nos interessa conhecer e explorar 
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a possibilidade de representar diversas estruturas semânticas envolvidas em um 

contexto, com suas próprias redes de significação e definições. Nesse sentido, o foco 

desta subseção tem como base para a investigação as pontes que podem ser 

estabelecidas entre as linguagens de representação, a partir da investigação do 

contexto de desenvolvimento e uso da linguagem para produção do conhecimento. 

Essas pontes são estabelecidas por comum acordo durante a interação prática das 

comunidades envolvidas, e não a posteriori, por pessoas ou comunidades que não 

estejam envolvidas com o objeto de fronteira e seu contexto, e o que se visa, é a 

representação desse acordo.  

No contexto que se visa representar compreendemos a existência de 

elementos tais como objetos e indivíduos, que são representados pela linguagem para 

fins de identificação, compreensão e comunicação do meio. Kemp (1976) destaca 

uma forma pela qual a linguagem reflete a relação entre o conhecimento e uma 

sociedade e inclusive, a própria sociedade, refletindo até que ponto a linguagem 

reflete o meio em que a sociedade existe. Para tanto, utiliza o exemplo da linguagem 

dos Esquimós, que possui diferentes termos utilizados para neve e a linguagem 

utilizada nos desertos da Arábia, que possui mais de 600 termos para camelos e 

outros elementos associados a eles. E destaca que, em contraste, não há termos para 

camelos na linguagem utilizada pelos Esquimós, assim como não há termos para a 

neve na linguagem utilizada nos desertos da Arábia.  

Kemp (1976) destaca no exemplo utilizado, quatro fatores que afetam o 

relacionamento entre a sociedade e o conhecimento que ela possui: o ambiente 

geográfico no qual a sociedade se desenvolve, a estrutura política da sociedade, a 

linguagem que ela utiliza e também, em alguns casos, sua história.      

Dessa forma, a linguagem utilizada em contextos de produção e partilha de 

conhecimento nem sempre é homogênea e, principalmente no contexto globalizado, 

em ambientes interdisciplinares ou em contextos com múltiplas visões 

epistemológicas, pode abarcar diferentes compreensões sobre a realidade.  

Kemp (1976) diferencia o conhecimento em primeiro momento entre o 

conhecimento individual, aquele que está alocado na mente de um indivíduo, e o 

conhecimento social, aquele que é compartilhado coletivamente pela sociedade e está 

disponível para seus membros através dos registros. O autor se refere então ao 

universo do conhecimento, onde diferentes tipos de conhecimento podem indicar 
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diferentes disciplinas, ao mesmo passo que uma disciplina pode envolver diferentes 

tipos de conhecimentos.  

Outra diferenciação que Kemp (1976) se refere é em relação à pergunta: 

“porque queremos conhecer?”, ou então porque queremos conhecimento? O 

questionamento direciona, por um lado, para o conhecimento no sentido de 

desenvolver o corpo teórico de um saber ou saber mais, e por outro, para o 

conhecimento aplicado, aquele utilizado para construir coisas. O autor destaca que 

podemos encontrar os dois tipos de conhecimento em uma mesma disciplina, como é 

o caso da química, mas que essa diferenciação é particularmente relevante para as 

ciências sociais, como por exemplo: teoria da economia e economia aplicada.  

Ainda outra diferenciação que consideramos importante destacar é que, Kemp 

(1976), sobre o conhecimento social, o relaciona com um sistema social, afirmando 

que existem numerosos tipos de sistemas sociais, como nações ou grupos 

profissionais, que envolvem diferentes tipos de formalidades e de espaço entre as 

fronteiras que os formam. Segundo Kemp (1976, p. 85), “é relevante apontar que 

fatores geográficos, climáticos e outros fatores do ambiente social são importantes na 

determinação da natureza dos próprios sistemas sociais”.  

O autor ainda destaca que “os sistemas sociais aos quais pertencemos afetam 

não apenas o que percebemos, mas também o que lembramos” (KEMP, 1976, p.90). 

O destaque leva em consideração a reflexão que nem todas as sociedades possuem 

uma cultura escrita, dessa forma, o conhecimento dos indivíduos também reflete o 

conhecimento compartilhado por uma sociedade. O conhecimento social assim, 

aparece relacionado a diferentes tipos de registros e a capacidade dos indivíduos 

daquele meio de acessar e significar esses registros (KEMP, 1976).  

É provável que os mesmos eventos e personalidades sejam interpretados de 
maneiras diferentes por escritores diferentes, porque pertencem a sistemas 
sociais diferentes. Em parte, pelo menos, isso pode ser feito 
inconscientemente; porque os próprios escritores desconhecem as 
influências que agiram sobre eles. Também pode resultar do fato de que sua 
participação em um determinado sistema determina a fonte que está 
disponível para eles; e em parte pode ser porque os escritores estão cientes 
de que estão escrevendo para leitores que pertencem a um determinado 
sistema social. sejam quais forem as razões, o resultado é que se um evento 
faz parte da história de dois sistemas sociais diferentes, o lugar que o evento 
ocupa no conhecimento social dos sistemas pode ser bastante diferente 
(KEMP, 1976, p. 94, tradução nossa). 

 

Os elementos destacados no trabalho de Kemp (1976) ressaltam uma relação 

intima entre os registros do conhecimento e o sistema social que os geram. Dessa 
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forma, existe importância em se investigar os elementos constitutivos dos sistemas 

sociais envolvidos em um contexto, uma vez que eles podem ser informativos para a 

compreensão do conhecimento que se visa representar em sistemas de organização 

do conhecimento. 

Destacamos que, no que tange o escopo deste trabalho, o contexto se 

configura em um ambiente interdisciplinar ou cooperativo de produção e partilha de 

conhecimento, envolvendo interações práticas e subjetivas entre diferentes grupos de 

indivíduos. Os indivíduos destes grupos, minimamente, compartilham algum interesse 

ou objetivo relacionado aquele contexto. Dessa forma, frisamos que o contexto 

envolve pelo menos dois sistemas sociais diferentes e pode envolver mais de um 

domínio do conhecimento, onde o cerne é a existência de diferentes perspectivas ou 

pontos de vista sobre um mesmo contexto, com objetivos que se complementam ou 

com alguma similaridade que também justifique a proximidade, o trabalho cooperativo 

ou interdisciplinar.  

Em trabalhos cooperativos ou interdisciplinares, pode ser importante considerar 

as diferentes perspectivas envolvidas, uma vez que elas conjuntamente constituem o 

contexto a ser representado. Para tanto, a elaboração de sistemas de organização do 

conhecimento precisa partir de bases que abarquem todo processo de elaboração de 

forma condizente com as características do contexto, conforme exposto, e de maneira 

menos arbitrária possível, começando pela captura do conhecimento.  

No que tange o objetivo deste trabalho, destacamos que a etapa de captura do 

conhecimento compreende a fase de reconhecimento do contexto de produção e 

partilha do conhecimento, incluindo o mapeamento dos sistemas sociais envolvidos 

no contexto interdisciplinar ou de cooperação que se visa representar, a identificação 

dos elementos que farão parte do SOC elaborado e a elaboração das definições dos 

elementos. Nesta pesquisa utilizamos a abordagem onomasiológica, que implica que 

os elementos que farão parte do instrumento elaborado sejam os conceitos, através 

do reconhecimento do referente ao qual ele invoca.  

O procedimento de captura do conhecimento, no escopo desta pesquisa, será 

voltado para ambientes que se configuram como trabalhos e pesquisas 

interdisciplinares ou cooperativos. Dessa forma, ressaltamos aspectos relevantes 

para a caracterização das comunidades de práticas envolvidas com o contexto, 

conforme a Teoria dos Objetos de Fronteira, de acordo com a noção de cultura 

epistêmica e outras bases teóricas afins. Nesse sentido, a próxima seção se dedica a 
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etapa de captura de conhecimento, buscando compreender sua elaboração, bases 

teóricas e pressupostos teóricos.   
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4 CAPTURA DO CONHECIMENTO 

A partir da literatura de áreas como Ciência da Informação, Ciência da 

Computação e Filosofia, esta seção busca apresentar, de forma ampla, a etapa de 

captura do conhecimento com objetivo de elaboração de sistemas de organização do 

conhecimento. A seção busca compreender as influências e tendências que podem 

se relacionar com o entendimento sobre os elementos e tarefas a serem 

desempenhadas nesta etapa. Dessa forma, também abarca alguns paradigmas e 

perspectivas epistemológicas e ontológicas que influenciam a organização do 

conhecimento.  

A seção está dividida da seguinte forma: 4.1 Etapa de captura do 

conhecimento: abordagens semasiológica e onomasiológica, onde busca-se 

compreender as abordagens que são utilizadas na etapa de captura do conhecimento 

para elaboração de SOC; 4.2 Captura do conhecimento: bases teóricas para 

análise de domínio, que busca apresentar o processo de análise de domínio pela 

perspectiva da Ciência da Informação e da Ciência da Computação; 4.3 

Pressupostos epistemológicos e ontológicos que influenciam a captura do 

conhecimento, que se dedica à apresentação das visões epistemológicas e 

ontológicas que influenciam a compreensão dos elementos em foco para a etapa de 

captura do conhecimento no contexto da Ciência da Informação.  

Não está entre os objetivos dessa subseção explorar trabalhos relacionados a 

compatibilidade de linguagens por meio de vocabulários intermediários. Seguindo a 

visão ecológica e, respeitando pontos importantes para a pesquisa interdisciplinar, nos 

interessa conhecer e explorar a possibilidade de representar diversas linguagens e 

suas próprias redes de significação nos SOC. O foco da seção recai, assim, sobre a 

investigação do contexto através da etapa de captura do conhecimento, com o 

objetivo de identificar objetos de fronteira, comunidades de prática, perspectivas e 

interrelações envolvidas em um dado corpo de conhecimento.  

As interrelações entre esses elementos podem ser representadas pelas 

linguagens de representação a partir da representação dos objetos de fronteira que 

são identificados em um contexto. Como essas pontes são estabelecidas por acordo 

comum durante a interação prática das comunidades envolvidas, e não a posteriori, 

por pessoas ou comunidades que não estejam envolvidas com o objeto de fronteira e 

seu contexto, o que se visa é a representação dos acordos estabelecidos em torno 

dos objetos de fronteira.  
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4.1 Etapa de captura do conhecimento: abordagens semasiológica e 

onomasiológica 

Essa subseção busca apresentar as diferentes abordagens utilizadas para a 

etapa de captura do conhecimento, no intuito de compreender seus contextos de 

aplicação e seus produtos. Nesse sentido, apresentamos diferentes concepções 

acerca da noção de terminologia a fim de compreender o contexto em que se inserem 

as abordagens para captura do conhecimento. Com base na literatura da Ciência da 

Informação, semelhanças e diferenças entre as abordagens são apresentadas, assim 

como, os pontos fortes e fracos de suas aplicações.  

Segundo Cabré (1995, p.2), “a polissemia do termo terminologia é bem 

conhecida, o que nos remete a pelo menos três noções: a) disciplina b) prática c) 

produto gerado por esta prática”. A autora especifica que como disciplina, a 

terminologia se ocupa de termos especializados; como prática, é entendida como um 

conjunto de princípios aplicados a um conjunto de termos e, como produto, é o 

conjunto de termos de uma determinada especialidade (CABRÉ, 1995).  

Podemos dizer que a terminologia, enquanto produto, ou seja, enquanto 

conjunto de termos especializados, pode ser encontrada em qualquer contexto 

especializado e pode também, ser estudada sob diversas perspectivas disciplinares, 

como Filosofia, Linguística, pelas especialidades científicas e pela própria disciplina 

Terminologia (CABRÉ, 1995). As diferentes perspectivas compreendem e atribuem 

características diferentes ao que se entende como conjunto de termos (terminologia). 

Dessa forma para a perspectiva linguística, os termos são entendidos como unidades 

de significação, “eles são unidades de léxico da gramática que fazem parte da 

competência do falante ouvinte ideal” (CABRÉ, 1995, p.3). Essa competência pode 

ser geral ou especializada, em outras palavras, não há uma diferença nítida entre os 

termos utilizados em ambiente especializado de produção e partilha do conhecimento 

e aqueles utilizados em ambientes informais (CABRÉ, 1995).  

Para a perspectiva da filosofia, por outro lado, a noção de terminologia é 

utilizada como “um conjunto de unidades cognitivas que representam o conhecimento 

especializado” (CABRÉ, 1995, p. 4). Segundo Cabré (1995), essas unidades (os 

termos), por um lado, são entendidas como unidades de conhecimento, utilizadas para 

conhecer o mundo e, por outro lado, unidades de representação, indicando aspectos 

sobre a organização da especialidade ou então, sobre como os indivíduos percebem 

esse mundo especializado (CABRÉ, 1995). 
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Uma terceira perspectiva, compreende a terminologia como “o conjunto de 

unidades de expressão e comunicação, que permitem a transferência do pensamento 

especializado” (CABRÉ, 1995, p. 4). Essa perspectiva, de diferentes disciplinas 

técnico-científicas e das especialidades, compreende os termos como uma forma de 

transferência e comunicação do conhecimento especializado, como unidade de 

denominação (CABRÉ, 1995).  

Uma vez colocadas diferentes perspectivas pelas quais podemos compreender 

e definir as noções de termo e terminologia, encontramos na literatura duas 

abordagens que diferem ao compreender o objeto alvo da terminologia (enquanto 

conjunto de termos especializados): a abordagem semasiológica e a onomasiológica. 

A abordagem semasiológica é centrada no termo, sofre influência da 

perspectiva linguística e compreende o termo como uma unidade lexical, se 

preocupando com o estudo do termo em sua utilização (SANTOS, 2010). A 

abordagem onomasiológica, em contraponto, busca a identificação dos conceitos e 

das formas que os designam (termos) para a elaboração de uma definição. Esse 

conceito, através da definição, engloba todas as formas linguísticas utilizadas pra o 

nomear (SANTOS, 2010).  

De acordo com Santos (2010), para a perspectiva da abordagem 

onomasiológica, os conceitos são considerados à parte do termo, existindo assim, 

independentemente da língua ou da utilização de outros termos para o designar. A 

abordagem onomasiológica é relacionada à Teoria Geral da Terminologia, proposta 

por Wüster (1989-1977), engenheiro austríaco com interesse na Ciência da 

Informação. 

Wüster buscava o ideal de uma comunicação profissional não ambígua e ao 

propor a teoria, tinha como objetivo eliminar a ambiguidade através da normalização 

da terminologia especializada (SANTOS, 2010). Os esforços de Wüster eram voltados 

para a institucionalização da Terminologia enquanto disciplina científica e formulou 

princípios internacionais para o trabalho terminológico.  

A Teoria Geral da Terminologia proposta por Wüster se ocupa da definição de 

conceitos a partir do ponto de vista de um domínio, buscando findar a ambiguidade 

na comunicação daquele domínio especializado. A teoria sugere assim, a abordagem 

onomasiológica, que através dos termos, identifica conceitos e representa as relações 

entre conceitos por lógicas e ônticas (CAMPOS; GOMES; OLIVEIRA, 2013).   
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As duas abordagens, a semasiológica e a onomasiológica, são utilizadas para 

a elaboração de modelos de domínio buscando a representação do conhecimento em 

instrumentos diversos, como taxonomias, tesauros e ontologias. No entanto, a escolha 

da abordagem a ser adotada para a elaboração desses instrumentos pode influenciar 

sua capacidade de expressão.  

Segundo Campos (2021), em relação à elaboração de ontologias, o uso da 

abordagem onomasiológica é recomendado quando entre os objetivos do instrumento, 

está a realização de inferências. As inferências possibilitam a descoberta do 

conhecimento, segundo a autora, “são uma forma de obter informação adicional que 

não está explicitada na ontologia, mas que pode ser deduzida a partir dos axiomas 

informados nas classes e nas afirmativas (fatos) sobre os indivíduos da ontologia”.  

A adoração de princípios equivocados para o estabelecimento dos elementos 

e de suas definições em ontologias pode comprometer a realização de inferências. 

Segundo Campos (2021), a Teoria do Conceito de Dahlberg, que utiliza a perspectiva 

onomasiológica, é indicada para a elaboração de ontologias com objetivo de 

realização de inferências, pois busca definir o conceito a partir da identificação dos 

referentes e de suas características essenciais.  

De acordo com Campos e Gomes (2015, p. 9), “as características são 

propriedades declaradas dos objetos, de itens de referência; somente no nível dos 

conceitos desses objetos é que elas se tornam as características dos conceitos”. As 

características assim, fornecem os conteúdos dos referentes e também o 

relacionamento entre os conceitos: se dois conceitos têm, pelo menos, uma 

característica comum, então, deve existir relacionamento de alguma espécie entre 

estes dois conceitos (DAHLBERG, 1983). 

Dahlberg (1978), quando da definição dos conceitos, classifica as 

características em essenciais e acidentais. As características essenciais são aquelas 

necessárias para a definição de um conceito (CAMPOS, 2018) enquanto as acidentais 

são opcionais, não necessárias ou constantes para a definição (CAMPOS, 2017). 

Sobre a diferenciação entre elas, Campos e Gomes (2015, p. 10), afirmam que “a 

primeira é fundamental para a estruturação de sistemas de conceitos e as acidentais 

podem especificar as diferenças que a caracterizam”. 

Ainda de acordo com Dahlberg (1978), uma definição diz respeito ao 

conhecimento do objeto e, nela, são mencionadas tanto as características essenciais 

quanto as acidentais daquele objeto. Na mesma linha, compreende que as 
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características essenciais definem o objeto, enquanto as acidentais descrevem aquele 

objeto (DAHLBERG, 1978).  

Sobre a definição de objetos, Carrara e Vermaas (2009) expõem que dado um 

objeto K, a noção de identidade pode ser sumarizada através da conformidade com 

quatro tarefas:  

1) Dar uma resposta comum à pergunta “o que é” para objetos do tipo K; 
2) Fornecer princípios para distinguir e contar objetos do tipo K; 3) Isolar 
o que são objeto do tipo em termos da sua essência; 4) Expressar um 
“princípio de atividade” de objetos do tipo K, onde um princípio de atividade 
consiste de normas do tipo lei, de começar a existir, existir e cessar de 
existir (CARRARA; VERMAAS, 200, 129). 

 

Nesse contexto, Guarino (1999), utiliza a Teoria dos Níveis Integrativos para a 

definição das condições de identidade de um conceito. A teoria foi formulada 

inicialmente por James Feibleman (1954), no esforço de formular um sistema filosófico 

apoiado nos fundamentos da perspectiva ontológica realista. Sugere que o mundo 

pode ser organizado de acordo com níveis de complexidade diferentes e é utilizada 

por diversos autores com objetivos diferentes. 

De acordo com Gomes (2009), tanto o trabalho de Dahlberg no âmbito da 

Internacional Coding Classification, como o trabalho da Classification Research Group 

(entidade criada em 1952 com o propósito de estudar as bases teóricas da 

classificação)8 são influenciados pela Teoria dos Níveis Integrativos de Feibleman 

(1954).  Já Gnoli (2008), se apoia na teoria para o desenvolvimento de uma 

classificação que represente os fenômenos do conhecimento, ao invés das disciplinas, 

conhecida como ILC (Integrative Levels Classification), no intuito de proporcionar uma 

classificação aderente ao encontro e cruzamento de comunidades e conhecimentos. 

A abordagem de Gnoli (2008) trabalha também com a organização 

sistemática dos conceitos, que se refere a uma fase posterior àquela de captura do 

conhecimento. Assim, no que tange este trabalho, a Teoria dos Níveis Integrativos 

será explorada de acordo com Guarino (1999), para ajudar a definir as condições de 

identidade do conceito, uma vez que o foco da pesquisa recai sob a etapa de captura 

do conhecimento.  

Segundo Campos (2011),  

Guarino busca apoio em Poli (1996) e em Jonathan Lowe (1989), em especial 
neste último, que propõe um conjunto de princípios voltados para a definição 
de critérios de identidade para estabelecer um conjunto de níveis de 

 
8 WEDGEWORTH, 1993, p. 211) 
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abstração que possuem características disjuntas de identidade (CAMPOS, 
2011, p. 133). 

 
Assim, de acordo com Guarino (1999) e seguindo a noção de níveis 

integrativos, uma pessoa, por exemplo, pode ser conceituada como um agente 

intencional, como um ser vivo ou apenas como um objeto físico (GUARINO, 1999). 

Sobre o exemplo, argumenta Guarino, 

como esses conceitos implicam diferentes condições de identidade, eles 
correspondem a categorias disjuntas: três indivíduos distintos, instâncias dos 
três conceitos acima, compartilham uma localização espacial comum. Como 
a pessoa depende do organismo biológico subjacente, assim como este 
depende da quantidade de matéria subjacente, há uma ordem intrínseca 
dentro dessas categorias, que pertencem, portanto, a diferentes níveis 
ontológicos (GUARINO, 1999, p. 4).  

Dessa forma, um mesmo ente no mundo, pode ser encarado sob diferentes 

níveis, mas em cada nível teremos um conceito diferente, pois também serão 

diferentes as condições de identidade de cada um.  Guarino (1999), admitindo a noção 

de diferentes níveis de realidade, ressalta a importância de se identificar as condições 

de identidade ao se formarem hierarquias, destacando que uma pessoa não deve ser 

considerada um objeto físico, uma vez que, como objeto físico, um corpo humano tem 

as condições de persistência diferentes de um ser vivo (GUARINO, 1999)  

A Teoria dos Níveis Integrativos pode auxiliar a etapa de captura do 

conhecimento no que diz respeito à identificação dos critérios de identidade, 

relevantes para a elaboração da definição dos elementos que se visa representar, 

oferecendo granulosidade para a compreensão da identidade dos conceitos. 

Campos e Gomes (2015), sobre a descrição de objetos, especificam elementos 

fundamentais para pensar em um padrão de mais alto nível:  

Temos por hipótese que é necessário explicitar um número mínimo de 
elementos para a descrição de um objeto, tais como: 1. características que 
indicam o gênero próximo e a diferença específica do conceito em análise; 2. 
seus componentes (caso o conceito seja um objeto concreto ou abstrato) ou 
suas etapas (caso seja um processo ou atividade) e, por fim; 3. a finalidade 
de aplicação no contexto que será aplicado (CAMPOS; GOMES, 2015, p. 5) 

 

De modo amplo, as definições, elaboradas a partir da descrição dos objetos, 

de acordo com a Dahlberg, podem ser utilizadas “como elemento de descrição do 

conceito que permitem, além da fixação do conceito, seu posicionamento no próprio 

sistema de conceitos” (CAMPOS; GOMES, 2015, p. 10).  
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Dessa forma, as características dos objetos são tantas quanto possíveis, já as 

características essenciais do objeto são aquelas que informam sobre o referente do 

conceito. Sobre a definição de conceitos, é necessário o conhecimento de: a) os 

referentes dos conceitos; b) a(s) categoria à(s) qual (is) pertence um conceito; e c) a 

expressão verbal adequada a um certo grupo de usuários (DAHLBEG, 1981; 

CAMPOS; GOMES, 2015). 

Ao adotar a perspectiva onomasiológica, a Teoria do Conceito de Dahlberg, 

estabelece relações entre as classes de conceitos de um determinado domínio e 

atribui a noção de identidade aos referentes dos conceitos através da noção de 

características essenciais e acidentais (CAMPOS, 2021).      

Em relação à elaboração de modelos de domínio em ontologias, Campos 

(2017) se refere ao momento de “levantamento do corpus terminológico consistente 

que descreva este domínio” como um dos primeiros procedimentos. A autora expõe 

que as propostas metodológicas para esse momento, de modo geral, pressupõem a 

existência de uma estrutura de entidades já existentes, para que a partir delas sejam 

levantados critérios para verificar a explicitação de propriedades e relações entre elas 

(CAMPOS, 2017).   

A autora destaca ainda, em relação a esse momento, a utilização das 

abordagens semasiológica e onomasiológica, que também são utilizadas no campo 

da Ciência da Informação para a elaboração de linguagens documentárias, que se 

constituem em instrumentos terminológicos. Campos (2017) expõe que a abordagem 

semasiológica, de perspectiva linguística, parte do termo para o conceito e, a 

onomasiológica, possui uma perspectiva extralinguística, partindo do conceito para o 

termo (CAMPOS, 2017).  

A perspectiva semasiológica entende o objeto da terminologia como 

essencialmente centrado no termo, que pode ter várias definições (SANTOS, 2010). 

Por essa perspectiva, os termos são entendidos como unidades de conhecimento e 

como uma unidade linguística, que deve ser analisada em seu ambiente discursivo.  

Segundo Cabré, para uma concepção linguística da terminologia os objectos 
de conhecimento são as unidades terminológicas concebidas como 
combinações indivisíveis em termos de forma e conteúdo. Assim, o conteúdo 
está associado à forma e por isso as unidades não só designam, mas também 
significam todas as consequências cognitivas do seu significado. (CABRÉ 
apud Santos, 2010, p. 74). 
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De acordo com Santos (2010, p. 73) “para a perspectiva semasiológica, um 

termo é uma unidade lexical utilizada dentro de um domínio de especialidade”. Assim, 

a abordagem semasiológica parte do texto, que é entendido como um veículo 

privilegiado das manifestações que podem transmitir conhecimento (SANTOS, 2010) 

e, da possibilidade de extrair termos do texto através da análise textual para 

estabelecer o corpus terminológico que será representado em determinado contexto 

por meio dos instrumentos terminológicos (CAMPOS; GOMES, 2018).  

No entanto, um termo pode não ser uma unidade lexical. Por outro lado, um 
texto de especialidade pode não representar uma estrutura organizada de 
conhecimento. Se assim fosse, seria relativamente fácil construir ontologias 
a partir de corpora textuais. Como já vimos, o papel do que se encontra 
ausente do texto, o conhecimento tácito e implícito, é substancial (COSTA, 
2006; COSTA; SILVA, 2009 apud SANTOS, 2010). 

A abordagem onomasiológica, segundo Campos e Gomes (2018), por outro 

lado, considera que é por meios extralinguísticos que devemos considerar um termo 

em um contexto e parte assim, da análise do conceito, visando compreender o 

referente no mundo, ou seja, o objeto de conhecimento relacionado àquele conceito 

(CAMPOS; GOMES, 2018). 

De acordo com Campos e Gomes (2018), a abordagem onomasiológica tem 

sido utilizada para elaboração de ontologias, por meio da realização de entrevistas 

com especialistas do domínio, no momento dedicado ao levantamento do 

conhecimento do domínio. Segundo as autoras esta abordagem tem sido utilizada em 

um dos primeiros procedimentos para elaboração de ontologias que “tem sido 

denominado captura de conhecimento de domínio” (CAMPOS; GOMES, 2018, p. 

363). 

A captura do conhecimento para elaboração de ontologias, no campo da 

Ciência da Computação, aparece relacionada assim, à abordagem onomasiológica. 

No campo da Ciência da Informação e dos estudos de linguagens documentárias, 

Campos (2017) indica Dahlberg como uma representante da abordagem 

onomasiológica e coloca que a abordagem, nesta perspectiva:  

se caracteriza a partir do entendimento de uma concepção consensual da 
realidade sobre um objeto social, em que se identificam processos de 
seleção, realce e iluminação de alguns aspectos do ser e, por conseguinte, 
atenuação, ou mesmo ocultamento, de outros aspectos, nos quais esta 
“versão do referente” está consolidada nas definições (DAHLBERG, 1978a, 
1978b, 1983; RIGGS, 1979, 1989a, b, 1996). Assim, o foco da análise se 
concentra no referente, no objeto (podendo ser abstrato ou concreto) e é a 
partir dele que as definições são elaboradas (CAMPOS, 2017, p. 91). 
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De acordo com Campos e Gomes, a aplicação da abordagem onomasiológica 

e a utilização de meios extralinguísticos pode estar associada a entrevistas com os 

especialistas do contexto, ou então com a aplicação de consultas sobre os referentes, 

em outras palavras, colocando o modelizador ou profissional da informação na 

posição de pesquisador do contexto que, por meio da Teoria do Conceito de Dalhberg 

(1978) pode investigar os objetos de conhecimento utilizados em algum contexto de 

produção e comunicação de conhecimento.  

O Quadro 5 a seguir busca sistematizar os elementos levantados sobre as 

abordagens utilizadas para captura do conhecimento expostas nesta subseção.  

Quadro 5: Abordagens para captura do conhecimento 

Abordagem Perspectiva 
adotada 

Elemento 
investigado 

Tarefas propostas relacionadas 

semasiológica linguística Termo e seus 
diferentes 
sentidos 

Entrevista com especialistas, 
levantamento da literatura, 
identificação dos termos, definição 
elaborada com base no papel do 
termo no contexto. 

onomasiológica extra-
linguística 

Termo ligado a 
um referente 
no mundo e 
seu significado 

Entrevista com especialistas, 
levantamento da literatura, 
identificação dos conceitos, 
definição - elaboração com base no 
referente e em suas características. 

Fonte: Autoria própria. 

Como podemos observar, as tarefas propostas pelas duas abordagens 

discriminadas no Quadro 5 acima, buscam a identificação de diferentes aspectos, a 

semasiológica busca identificar os termos e, a onomasiológica, conceitos, pois partem 

de perspectivas diferentes para significar os elementos em um contexto de 

conhecimento. Como dito anteriormente, a perspectiva linguística se ocupa com a 

representação dos termos e de seus diferentes significados, enquanto a perspectiva 

extra-linguística é centrada na identificação dos elementos que formam o conceito 

(referente, suas características e o termo).  

Uma vez apresentadas as abordagens utilizadas para a etapa de captura do 

conhecimento, a próxima seção se dedica à explanação acerca do processo de 

análise de domínio.  
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4.2 Captura do conhecimento: bases teóricas para análise de domínio 

Esta subseção busca apresentar o processo de análise de domínio a partir das 

perspectivas da organização do conhecimento - Ciência da Informação e da Ciência 

da Computação, a fim de contextualizar a etapa de captura do conhecimento e 

reconhecer os parâmetros pelos quais o contexto é reconhecido e analisado.  

Segundo Brascher e Café (2008, p. 6), a Organização do Conhecimento “é fruto 

de um processo de análise de [um] domínio e procura refletir uma visão consensual 

sobre a realidade que se pretende representar.” A análise de domínio é entendida 

pelas autoras como o processo da organização do conhecimento que busca identificar 

uma visão consensual na realidade.  

A análise de domínio pode ser compreendida também como uma abordagem 

para a organização e representação do conhecimento que, conforme Moraes (2014, 

p. 58) “orienta como observar e quais aspectos considerar como influenciadores na 

tarefa de olhar o domínio”. 

Hjorland e Albrechtsen (1995) consideram a Análise de Domínio como uma 

mudança de paradigma na CI, que denominam como sócio cognitivista, em 

contraposição ao paradigma cognitivo. Este último se preocuparia com o indivíduo 

isolado em suas transformações mentais como foco para os sistemas de informação, 

a Análise de domínio, por sua vez, considera que a informação é construída 

socialmente e utiliza as comunidades discursivas como ponto central para os estudos 

sobre os contextos de produção e partilha do conhecimento (MORAES, 2014).  

Hjorland (2002), defende no que se refere à Biblioteconomia e Ciência da 

Informação (BCI), que a abordagem teórica utilizada deve considerar diferentes 

comunidades de discurso e, que a BCI deve partir de uma visão analítica do domínio, 

buscando identificar, descrever, organizar e comunicar os recursos informacionais 

para atender objetivos específicos.  

Dessa forma, a análise de domínio segundo o autor, pode utilizar 11 (onze) 

abordagens, não excludentes entre si, como base para conhecer e representar um 

domínio do conhecimento. As conclusões das onze abordagens, de acordo com 

Hjorland (2002), são apresentadas no Quadro 6 a seguir.  
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Quadro 6: Conclusão das abordagens da Análise de Domínio. 

Nº Descrição  

1 

Os guias de literatura organizam os recursos de informação de um domínio de acordo com 
os tipos e funções à que servem. Enfatizam a descrição ideográfica dos recursos 
informacionais e descrições sobre como os recursos podem se complementar, normalmente, 
utilizando um tipo de perspectiva sistemática. 

2 
Classificações especializadas e tesauros (especialmente aqueles que utilizam abordagem 
facetada) organizam a estrutura lógica das categorias e dos conceitos de um domínio, bem 
como as relações semânticas entre conceitos. 

3 
As especialidades em indexação e recuperação organizam documentos únicos ou coleções, 
com objetivo de otimizar a recuperabilidade e visibilidade de seus “potenciais 
epistemológicos” específicos.  

4 Estudos empíricos de usuários podem organizar domínios de acordo com as preferências, 
o comportamento ou os modelos mentais de seus usuários. 

5 Estudos bibliométricos organizam padrões sociológicos de reconhecimento entre 
documentos individuais.  

6 Estudos históricos organizam tradições, paradigmas, bem como documentos e formas de 
expressão e suas influências mútuas.  

7 Estudos de documentos e gêneros documentais revelam a organização e estrutura de 
diferentes tipos de documentos em um domínio.   

8 
Estudos epistemológicos e críticos organizam o conhecimento de um domínio em 
“paradigmas” de acordo com seus pressupostos básicos sobre o conhecimento e sobre a 
realidade. 

9 Estudos terminológicos e de discurso organizam palavras, textos e enunciados em um 
domínio de acordo com critérios semânticos e pragmáticos. 

10 Estudos sobre as estruturas e instituições na comunicação científica organizam os principais 
atores e instituições de acordo com a divisão interna de trabalho em um domínio. 

11 
Análise de domínio em cognição profissional e inteligência artificial fornece modelos mentais 
de um domínio ou de métodos para elicitação do conhecimento para fins de produção de 
sistemas especializados.  

Fonte: Baseado em Hjorland (2002, tradução nossa). 

Assim, as abordagens elencadas por Hjorland (2002) parecem informar sobre 

os objetivos da análise de domínio a ser realizada e sobre os ideais metodológicos 

para a análise. Dessa forma, a análise de domínio, de acordo com Hjorland (2002) 

para a Ciência da Informação, trabalha com os aspectos epistemológicos da 

organização do conhecimento e parte de uma perspectiva sociolinguística9, buscando 

apresentar e descrever os tipos documentais que podem ser considerados como 

 
9 “A Sociolinguística toma como princípio teórico o dinamismo (ou heterogeneidade) inerente às línguas naturais 

humanas. Nessa perspectiva, são objetos de estudo as variações linguísticas” (MOLLICA, 2016, p. 26).  
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representantes dos termos de um domínio, com objetivo de organização e 

representação do conhecimento (HJORLAND; ALBRECHTSEN, 1995; MORAES, 

2014).  

A análise de domínio, seguindo os parâmetros de Hjorland, também destaca os 

ideais de análise e de organização de um domínio de acordo com a perspectiva dos 

diversos focos das atividades desempenhadas pela área (CI), como comunicação 

científica, elaboração de tesauros, indexação, entre outros.  Em outras palavras, a 

análise de domínio nos indica onde buscar o conhecimento que se visa capturar para 

fins de representação e organização, de acordo com os objetivos que se elenca para 

o foco da representação, mas não especifica de forma detalhada como e nem o que 

estamos buscando compreender no processo de análise de domínio (MORAES, 

2014).   

Como exposto anteriormente, Dahlberg (1978), pela perspectiva da abordagem 

onomasiológica, indica que os conceitos são as menores unidades do conhecimento 

e que estes devem ser o foco do processo de análise com fins de elaboração de 

instrumentos terminológicos. Com a análise do conceito, Dahlberg propõe um 

caminho metodológico, onde uma vez identificado o referente, parte-se para a 

compreensão de suas características para a elaboração da definição do conceito. O 

referente é denotado por um termo. E esses três elementos (referente, características 

e termo) se constituem no conceito.  

Bufrem e Freitas (2015) no âmbito da análise de domínio e de alternativas para 

a realização de pesquisas interdisciplinares, concebem o conceito de interdomínio 

científico refletindo as relações entre o domínio da Ciência da Informação e 

Sociologia. A noção de interdomínio é concebida pelas autoras como um processo 

relacional que é representado como um espaço comum entre dois ou mais domínios 

ou campos do conhecimento. Os interdomínios seriam oriundos de domínios já 

institucionalizados como disciplinas e campos ou em vias de se institucionalizarem 

como tais (BUFREM; FREITAS, 2015). O estudo de um interdomínio, de acordo com 

as autoras, por sua vez, 

requer a análise das relações conjunturais que se efetivam conforme os 
movimentos de atores em direções a outros domínios e mesmo dentro do seu 
próprio, motivados por interesses e necessidades similares de 
estabelecimento de relações entre domínios (BUFREM; FREITAS, 2015, p. 
1). 
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Mesmo com a noção de interdomínio, as considerações feitas pelos autores 

acerca do contexto para a captura do conhecimento parecem frequentemente 

relacionadas com ambientes bem delimitados e circunscritos de produção e partilha 

do conhecimento. Dahlberg inspirada em Wuster, também se preocupava com a 

compreensão unívoca dos termos utilizados nos contextos especializados de 

conhecimento, buscando relacionar cada referente a seu termo, individualizando cada 

conceito dentro de um domínio do conhecimento bem delimitado.  

Pela perspectiva da Ciência da Computação, Guizzardi (2005) debate as 

fundamentações ontológicas para a área de modelagem conceitual e compreende que 

um processo de engenharia de domínio é composto por subatividades, entre as quais 

a análise de domínio. A engenharia de domínio seria considerada análoga à 

engenharia de software, porém operando em meta-nível (GUIZZARDI, 2005).  

Segundo Guizzardi (2005), o termo Análise de Domínio aparece pela primeira 

vez com Neighbours (1981), com a seguinte definição: “Análise de Domínio é uma 

tentativa de identificar objetos, operações e relações que os especialistas do domínio 

percebem como importantes em um determinado domínio” (GUIZZARDI, 2005, p. 59).  

Segundo o autor, a análise de domínio pode ser entendida como uma fase para 

a engenharia de domínio10 e seu produto é um modelo de domínio, que define objetos, 

eventos e relações que capturam regularidades e semelhanças em um determinado 

domínio de discurso (GUIZZARDI, 2005). Os modelos de domínio, segundo Guizzardi 

(2005), podem ser utilizados para identificar, explicar e prever fatos em determinado 

domínio, além de servir como modelo de referência unificado para ser utilizado quando 

surgirem ambiguidades nos debates sobre o domínio e, como fonte de conhecimento 

para o processo de aprendizagem (GUIZZARDI, 2005). 

Em relação à representação contida nos modelos de domínio, Guizzardi (2005, 

p. 59) cita Arango (1994), que entende a especificação produzida por essas 

representações como: “uma representação compartilhada das entidades que os 

especialistas do domínio consideram relevantes no universo de discurso, que pode 

ser usada para promover a solução de problemas, comunicação, aprendizagem e 

reutilização em um nível superior de abstração”. 

 
10 É uma proposta surgida no âmbito da Engenharia de Software, que visa o aumento do reuso no desenvolvimento 

de sistemas, buscando uma redução dos custos e do tempo de desenvolvimento (KIPPER, 2010). 
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A análise de domínio como fase, antecede a especificação da infraestrutura do 

domínio e está relacionada, no âmbito da engenharia de domínio, ao 

acompanhamento dos requisitos de análise, que fornecem os parâmetros para o 

estabelecimento do modelo do domínio (GUIZZARDI, 2005). Assim, a análise de 

domínio está relacionada à aquisição de conhecimento, que segundo Guizzardi (2005, 

p. 66), “é um processo notoriamente caro e, portanto, a reutilização de modelos de 

domínio deve ser maximizada em diferentes aplicações”. 

Em relação ao seu produto, o processo de análise de domínio, para a Ciência 

da Computação, está relacionado à elaboração de representações altamente 

expressivas, que se aproximam o melhor possível de uma ontologia ideal do domínio, 

chamada de ontologia de referência (GUIZZARDI, 2005; GUARINO, 1998).  

As ontologias apoiam atividades como o compartilhamento e reuso de 

conhecimento, apresentando um vocabulário com base nos aspectos semânticos 

compartilhados, dessa forma, colabora para a cooperação e a comunicação entre os 

indivíduos daquele domínio (FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011).  

Uma ontologia é inerentemente composta por uma taxonomia, que pode ser 
codificada de forma legível e processável por máquina. O vocabulário e a 
taxonomia da ontologia juntos fornecem uma estrutura conceitual para 
discussão, análise e recuperação de informação em um determinado domínio 
[Gasevic et al. 2009; Guizzardi et al. 2007].Trazendo isso para o domínio da 
saúde, por exemplo, eles podem apoiar profissionais e pacientes para adquirir 
o conhecimento certo diante de determinado problema ou situação de saúde 
(FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011, p. 529). 

 

Para que as ontologias sirvam adequadamente ao propósito de facilitar o 

compartilhamento e o reuso do conhecimento, é necessário o estabelecimento da 

compreensão do atual estado organizacional do contexto e a delimitação do escopo a 

ser abrangido pela ontologia e seu vocabulário (FERNANDES; GUIZZARDI; 

GUIZZARDI, 2011). 

Falbo (2014), se refere a SABiO, uma abordagem sistemática que considera 5 

processos principais para a elaboração de ontologias: aquisição do conhecimento, 

documentação, gerenciamento de configuração, avaliação e reutilização. Sobre o 

processo de aquisição de conhecimento, o autor expõe que os especialistas no 

domínio são a principal fonte de aquisição do conhecimento, entre outras fontes 

importantes estão os materiais bibliográficos consolidados, como os livros clássicos, 

glossários, esquemas de classificação, entre outros.  
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Uschold e King (1995) consideram como primeiro passo identificar o propósito 

da ontologia em desenvolvimento, através da compreensão: a) da necessidade de 

desenvolvimento; b) dos usos pretendidos da ontologia; c) dos termos relevantes do 

domínio (FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011). Outros autores e métodos 

também se ocupam em estabelecer a importância de desenvolver uma lista de 

necessidades ou requisitos a serem atendidos pela ontologia, como o Método 101 e 

Methontology (FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011).  

Já Gruninger e Fox (1995), indicam como duas primeiras etapas para 

elaboração de ontologia o desenvolvimento dos cenários de motivação, que identifica 

os problemas a serem resolvidos, e a especificação das questões informais a serem 

respondidas pelas ontologias. Segundo Fernandes, Guizzardi e Guizzardi (2011, p. 

530), “estas questões informais de competência especificam os requisitos de 

linguagem natural que a ontologia deve ser capaz de comparecer”. 

Fernandes, Guizzardi e Guizzardi (2011) propõem que se estabeleça o 

conjunto de questões de competência através da modelagem de metas, ao invés de 

focar apenas nos requisitos do sistema, ou seja, nas possibilidades e limitações das 

aplicações tecnológicas. O conjunto de questões de competência fornece, assim, o 

objetivo da ontologia e o escopo a ser abrangido pela ontologia em desenvolvimento 

(FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011).  

De acordo com Gruninger e Fox (1995), definir questões de competência é uma 

forma de determinar o escopo da ontologia e traçar uma lista de questões que a 

ontologia será capaz de responder (GRUNINGER; FOX, 1995; FERNANDES; 

GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011). Como forma de exemplificar, Fernandes, Guizzardi 

e Guizzardi (2011), comenta o seguinte exemplo: 

Imagine, por exemplo, que um sistema baseado em ontologia foi 
desenvolvido para uma agência de viagens. Depois que o sistema já está 
funcionando, o proprietário tenta executar a seguinte consulta: “Quais são os 
atrativos turísticos do Rio de Janeiro esta semana”? No entanto, suponha que 
a única questão de competência em relação às atrações turísticas, definida 
antes modelar a ontologia foi “Quais são as atrações turísticas de uma 
determinada cidade?” Uma vez que tais questões não levaram em 
consideração nenhum aspecto temporal, a consulta do proprietário da 
agência de viagens não pode obter a resposta para sua pergunta 
(FERNANDES; GUIZZARDI; GUIZZARDI, 2011, p. 529). 

 

Através da análise de diversos métodos para elaboração de ontologias e suas 

abordagens em relação às perguntas de competência, Fernandes, Guizzardi e 

Guizzardi (2011), propõem três objetivos principais para estas: 1) definir o escopo da 
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ontologia, ou seja, quais partes de um domínio específico a ontologia deve cobrir; 2) 

decidir a aplicabilidade da ontologia ou, em outras palavras, para que a ontologia será 

realmente usada para; 3) especificar quais questões a ontologia deve responder, ou 

seja, quais inferências a ontologia deve permitir. Os autores expõem ainda que 

através da elaboração das perguntas de competência, ainda é possível estabelecer 

um conjunto de conceitos iniciais que irão compor a ontologia posteriormente.  

Dessa forma, o estabelecimento das perguntas de competência se relaciona 

com a captura do conhecimento oferecendo um conjunto inicial de conceitos, além 

dos parâmetros adequados para a captura tendo em vista os objetivos estabelecidos. 

Podemos notar que, no que tange a captura do conhecimento na área de Ciência da 

Computação, a preocupação recai sobre a captura do conhecimento que está 

estabelecido e consolidado através do respaldo dos especialistas e, que está 

expresso na literatura de referência do domínio. A preocupação sobre este aspecto, 

no que se refere à elaboração desta pesquisa, recai sobre o conhecimento que pode 

não estar expresso explicitamente nos textos. Esse conhecimento se refere as 

diferenças que podem existir no domínio em relação às perspectivas epistemológicas 

que concorrem para significar e definir os elementos de um contexto.  

Quando nos preocupamos com a literatura de referência, por vezes, podemos 

nos concentrar em representar os aspectos hegemônicos de um contexto, deixando 

de lado as perspectivas concorrentes e contra hegemônicas, que também podem 

colaborar para o desenvolvimento de pesquisas e para a compreensão do corpo de 

conhecimento trabalhado por aquele contexto. As perguntas de competência, nesse 

sentido, podem orientar o processo de elaboração dos SOC chamando atenção para 

a diversidade de perspectivas e de entendimentos sobre os objetos envolvidos no 

contexto que se visa representar. 

A partir dessas duas áreas de conhecimento (Ciência da Informação e Ciência 

da Computação) destacamos diferentes abordagens utilizadas para a captura do 

conhecimento, que possuem diferentes focos e que buscam diferentes elementos 

para atingir seus objetivos. Com o objetivo de compreender como, na Ciência da 

Informação (CI), os pressupostos epistemológicos e ontológicos podem influenciar a 

captura do conhecimento, a próxima subseção se dedica à essa discussão.  
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4.3 Pressupostos epistemológicos e ontológicos que influenciam a captura 
do conhecimento na CI 

Em relação à organização do conhecimento, destacamos de acordo com 

Hjorland (2009) que diferentes perspectivas teóricas elencam abordagens distintas 

para a elaboração dos SOC. Nesse sentido, esta subseção visa apresentar, de forma 

sucinta e não exaustiva, como determinadas perspectivas teóricas abordam os 

elementos que se visam captar pelo processo de captura do conhecimento. Além de 

trabalhar questões relacionadas à presença de pelo menos duas visões sobre os 

objetos em um contexto de produção e partilha de conhecimento, a fim de elucidar 

como essas diferenças podem afetar a elaboração dos SOC e seu papel enquanto 

objeto de fronteira. Vale frisar que a definição dos conceitos presentes nos SOC é 

fundamental para o estabelecimento de um sistema de classificação, e que esta 

definição é influenciada diretamente por tais pressupostos. 

As perspectivas teóricas são responsáveis pelo estabelecimento dos 

parâmetros que significam e compreendem os elementos e relações em um contexto, 

além daqueles que formulam e avaliam afirmações sobre o conhecimento dos objetos 

no mundo e sobre os próprios objetos no mundo. Segundo Van de Ven (2007, p. 14): 

“Subjacente a qualquer forma de pesquisa está uma filosofia da ciência que informa a 

abordagem utilizada para a natureza do fenômeno examinado (ontologia) e métodos 

para entendê-lo (epistemologia)”11.  

Dessa forma, a epistemologia trata sobre o conhecimento da realidade, em 

outras palavras, como se dá a apreensão da realidade, ao passo que a ontologia trata 

de questões sobre a existência das coisas e se essa existência precede ou não as 

definições delas.  

As próximas subseções tratam respectivamente dos pressupostos 

epistemológicos (4.3.1), pressupostos ontológicos (4.3.2) e da Epistemologia X 

Ontologia na elaboração dos SOC (4.3.3).  

4.3.1 Pressupostos epistemológicos 

Hjorland (2009), em relação à organização do conhecimento, nos alerta que 

diferentes ideais epistemológicos defendem diferentes abordagens para a formação 

 
11 “Underlying any form of research is a philosophy of science that informs a scholar’s approach to the nature of 

the phenomenon examined (ontology) and methods for understanding it (epistemology)” (VAN DE VEN, 2007, 

p. 14).  
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dos conceitos, chegando a resultados diferentes na definição de ‘conceito’. O autor 

também defende que as diferentes teorias concorrentes nos domínios são 

frequentemente baseadas em diferentes paradigmas, relacionados por sua vez, aos 

quatro ideais metodológicos: empirismo, racionalismo, historicismo e pragmatismo 

(HJORLAND, 2009). Segundo o autor, o historicismo e o pragmatismo seriam mais 

frutíferos para a organização do conhecimento, e defende seu ponto de vista dizendo 

que: 

Os conceitos são significados construídos de forma dinâmica e negociados 
coletivamente que classificam o mundo de acordo com interesses e teorias. 
Os conceitos e seu desenvolvimento não podem ser entendidos isoladamente 
dos interesses e teorias que motivaram sua construção, e, em geral, devemos 
esperar concepções e conceitos concorrentes em todos os domínios o tempo 
todo (HJORLAND, 2009, p.39). 

 

De acordo com Hjorland (2009) os quatro ideais metodológicos se relacionam 

com as perspectivas epistemológicas. No Quadro 7 a seguir apresentamos, segundo 

o autor, quatro perspectivas influentes na organização do conhecimento que orientam 

a maneira pela qual se compreende a definição de conceitos.  

Quadro 7: Definições de conceitos de acordo com diferentes perspectivas epistemológicas 

Perspectiva epistemológica Forma de definição de conceitos segundo Hjorland 

Empirismo 
conceitos são definidos por agrupamento de objetos 
semelhantes, com base no que pode ser observado 
objetivamente e evitando influência teórica. 

Racionalismo 
conceitos são definidos por um conjunto de conceitos primitivos 
(primitivos semânticos). 

Historicismo 
conceitos são definidos genealogicamente e explicando as 
relações com teorias e discursos. 

Pragmatismo 
conceitos são definidos de acordo com a classe de coisas que 
melhor atende aos objetivos. 

Fonte: Autoria própria. 

Pela perspectiva teórica do empirismo o conhecimento da realidade seria obtido 

através da observação, se evitando a influência do contexto e de teorias pré-

existentes (HJORLAND, 2009). Os conceitos são definidos com base em parâmetros 

observáveis sobre a realidade que se apresenta. Já para o racionalismo, o 

conhecimento seria obtido através da lógica, utilizando princípios cognitivos que 

precedem a experiência de observar o mundo (HJORLAND, 2009). O pragmatismo 

compreende que o conhecimento não é neutro, dependendo assim dos propósitos e 
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perspectivas teóricas utilizadas para se cumprir os objetivos elencados (HJORLAND, 

2009).  

Dessa forma, de acordo com a perspectiva epistemológica utilizada teremos 

diferentes compreensões sobre o conhecimento e sobre as relações estabelecidas 

entre o conhecimento, o contexto e o indivíduo, se desdobrando assim na utilização 

de diferentes instrumentos metodológicos para elaboração das definições dos 

conceitos e das relações entre eles. 

De acordo com o exposto, as perspectivas epistemológicas influenciam no 

conhecimento e na conceituação dos elementos de um contexto e, conforme Hjorland 

(2009), influenciam também as abordagens de elaboração dos SOC. Já as 

perspectivas ontológicas dizem respeito aos objetos em si e também influenciam na 

elaboração dos SOC, influindo na definição dos elementos e na delimitação do escopo 

a ser representado, como veremos na subseção a seguir.   

4.3.2 Pressupostos ontológicos 

Os pressupostos ontológicos podem se dar sobre várias perspectivas, 

debatendo questões como: (i) o reconhecimento da existência de universais; (ii) 

quantas realidades existem (iii) a precedência da existência das coisas ante a sua 

definição. O problema (i), sobre o problema ou a querela dos universais, é uma 

questão antiga na Filosofia. E dela surgem diferentes perspectivas ontológicas sobre 

a existência dos universais: realismo, conceitualismo e nominalismo 

Para a perspectiva do realismo, se admite que a existência de conceitos 

universais precede a existência daqueles individuais, na forma de ideias arquetípicas 

no realismo exagerado, ou então, no realismo moderado, os universais existem na 

realidade, na essência das coisas (KLIMA, 2017). O conceitualismo por outro lado, 

compreende que os universais existem apenas na nossa mente, e não na natureza 

ou na realidade (KLIMA, 2017). Já o nominalismo, defende que os universais nada 

mais seriam do que nomes (KLIMA, 2017). 

De acordo com Van de Ven (2007), para a perspectiva ontológica realista 

apenas uma realidade é admitida, aquela que independe da cognição humana e onde 

há entidades cujas características essenciais são obtidas pela observação objetiva do 

mundo real. Já para a perspectiva ontológica relativista ou construtivista, a realidade 

é dependente da cognição humana, portanto socialmente construída. Dessa forma, 



70 

 

 

se admite a existência de múltiplas realidades, uma vez que as características das 

entidades que se admite existir são de natureza subjetiva (VAN de VEN, 2007).  

O kantianismo sobre a relação da cognição e realidade, oferece um ponto de 

vista intermediário, onde se admite a existência de entidades que são independentes 

da cognição humana (noumena) como também construtos que dependem da 

cognição (phenomena) (BECKER; NIEHAVES, 2007). Essa perspectiva “considera 

que não é o sujeito que conhecendo, descobre as leis do objeto, mas ao contrário, 

que é o objeto, quando é conhecido que se adequa às leis do sujeito” (MELLO, 2020). 

Ainda sobre as perspectivas ontológicas, outra diferenciação é sobre se a 

existência das coisas ou elementos, precede ou não as definições. Pelo ponto de vista 

realista, primeiro algo é identificado e depois definido, uma vez que não se pode definir 

algo que não exista (HARRIS, 1999). Para a perspectiva ontológica construtivista, por 

outro lado, não são admitidas entidades do mundo natural a serem descobertas para 

depois serem definidas, apenas entidades socialmente construídas (HARRIS, 1999).  

Nesse sentido, a próxima subseção se dedica a relação entre as perspectivas 

epistemológicas e ontológicas e a elaboração dos sistemas de organização do 

conhecimento.  

4.3.3 Epistemologia X Ontologia na elaboração de SOC 

Conforme visto nas subseções anteriores, a ontologia e a epistemologia estão 

amplamente estudadas pela Filosofia e se debruçam sobre questões que se 

relacionam com a existência das coisas no mundo e a forma pela qual podemos 

conhecê-las, respectivamente. Diferentes perspectivas chegam a resultados 

diferentes no que tange a resoluções das questões impostas. Relembrando 

brevemente, as perspectivas ontológicas, como realismo exagerado ou moderado, 

conceitualismo e nominalismo, se preocupam com a querela dos universais e diferem 

entre si em relação ao lugar de existência dos universais: se eles existem, existem 

antes das coisas - em forma de ideias; nas coisas - em forma de essência, depois das 

coisas - como ideias, é por exemplo uma diferenciação entre a compreensão de 

existência dos universais entre as perspectivas. Enquanto as perspectivas 

epistemológicas, como racionalismo, empirismo, pragmatismo, etc. buscam 

responder questões sobre como apreendemos conhecimento, pela razão, pela 

experiência, de acordo com os objetivos, etc.  
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Hjorland (2009) destaca que cada perspectiva epistemológica sugere um ideal 

metodológico em relação a definição de conceitos em ambientes de conhecimento. A 

definição de conceitos é entendida, nessa pesquisa, como parte da etapa de captura 

do conhecimento visando a elaboração de sistemas de organização do conhecimento. 

A elaboração dos SOC visa a construção de sistemas conceituais que representam 

determinado contexto, através da sistematização dos conceitos utilizados e das 

relações entre conceitos. Dessa forma, o que é representado nos SOC, os conceitos, 

suas definições e relações, são influenciados diretamente pela perspectiva 

epistemológica utilizada, que informa sobre a maneira pela qual se conhece (pela 

razão, pela experiência, etc.). Os conceitos também são influenciados pela 

perspectiva ontológica, que diz sobre o que se acredita existir e como.   

Podemos dizer que enquanto a epistemologia se preocupa com a forma de 

conhecer a realidade, a ontologia informa sobre o que se considera existir na 

realidade, e ambas informam sobre a estrutura da linguagem utilizada, interferindo na 

definição de elementos que estão no escopo que se visa representar. Van de Ven 

(2007), elabora um quadro comparativo utilizando quatro escolas filosóficas, aqui 

entendidas como perspectivas teóricas: positivismo lógico, relativismo, pragmatismo 

e realismo; e as suas diferentes dimensões de atuação: ontologia, epistemologia, 

indivíduo e linguagem. 

Quadro 7: Dimensões das perspectivas teóricas seguindo Van de Ven (2007) 

Dimensão Positivismo lógico Relativismo Pragmatismo Realismo 

Ontologia Realidade objetiva: 
mundo empírico (o 
mundo dos 
sentidos 
ou seja, a rejeição 
do metafísico). 

Realidade 
subjetiva: 
socialmente 
construída 

Realidade subjetiva 
e objetiva uma vez 
que ela também 
impõe limitações e 
restrições às 
nossas ações. 

Realidade objetiva: 
existe independente 
de nossa cognição. 
Assim, não há base 
para rejeitar 
o metafísico (falácia 
epistêmica). 

Epistemologia Objetiva: 
correspondência 
entre nossas 
declarações e 
realidade por meio 
indutivo 
verificação ou 
dedutiva 
falsificação. 

Subjetiva:  
Incomensura-
bilidade de 
discursos. 

Subjetiva e 
dependente de 
consequências 
práticas. 

Subjetivista: não há 
metodologia 
predeterminada. 

Indivíduo Positivista: O 
conhecedor é 
independente do 

Construtivista: 
o indivíduo 
conhecedor 

Consequencialista: 
o indivíduo 
conhecedor possui 

Perspectivalista: o 
indivíduo 
conhecedor possui 
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empírico 
mundo (observador 
passivo). 

está inserido 
em um 
contexto sócio-
linguístico e 
não pode se 
dissociar dele 
para ver 
objetivamente. 

a priori estruturas 
cognitivas que 
moldam sua 
percepção do 
mundo. 

a priori estruturas 
cognitivas que 
moldam sua 
percepção do 
mundo. 

Linguagem A linguagem é livre 
de valor e 
providencia um 
espelho que 
corresponde ao 
mundo empírico 

A linguagem é 
autorreferencia
l, ou seja, 
não se refere a 
nenhuma 
entidade além 
em si. 

A linguagem não é 
autorreferencial 
mas acionável e 
funciona para 
atender aos 
objetivos e 
finalidades. 

A linguagem não é 
autorreferencial 
nem segue alguma 
teoria neutra, mas 
descreve 
embora 
parcialmente,  
mecanismo e 
estrutura de um 
fenômeno. 

 Fonte: Adaptado de Van de Ven (2007). Tradução nossa.  

Dessa forma identificamos que a forma como a realidade é percebida, os 

parâmetros pelos quais o conhecimento é adquirido, a compreensão do indivíduo que 

busca e significa aquele conhecimento e a forma pela qual a linguagem se estrutura, 

variam de acordo com as perspectivas teóricas ou escolas filosóficas, e frisamos que 

em um contexto interdisciplinar ou cooperativo é bem provável que encontremos mais 

de uma perspectiva atuando e significando os elementos e o contexto.  

Em relação à elaboração dos SOC, compreendemos que a identificação da 

perspectiva atuante no contexto ou então, das perspectivas atuantes, oferece 

sugestões sobre os objetivos do instrumento que se visa construir e sobre as 

abordagens que se pode utilizar. Entre as abordagens, nos interessam aquelas que 

versam sobre a representação de conceitos como elementos integrantes dos SOC.  

Com a Teoria do Conceito, Dahlberg (1978), propõe que o foco para a captura 

dos elementos que farão parte dos SOC deve ser os objetos do conhecimento. Para 

isso, introduz a noção de referente como um elemento intrínseco do conceito. Dessa 

forma, para a compreensão da formação de um conceito, Dahlberg (1978), propõe a 

noção de triângulo conceitual formado por três vértices: o referente no topo, as 

características do referente à esquerda, e à direta, o termo que denomina o referente 

com suas características. 

No que tange às tarefas da etapa de captura do conhecimento, identificamos 

que a elaboração de diferentes instrumentos sugere a utilização de diferentes 

abordagens para a etapa de captura do conhecimento. Hjorland (2009), sobre a 



73 

 

 

organização do conhecimento, debate sobre quais seriam os elementos que estariam 

sendo organizados por meio deste processo e defende que os “conceitos são as 

unidades de construção em todas as formas de SOC” (HJORLAND, 2009, p. 38). Por 

outro lado, Smith (2004) argumenta em relação a elaboração de ontologias que não 

os conceitos, mas sim “os universais e particulares que existem na realidade e são 

capturados nas leis científicas” (SMITH, 2004 apud HJORLAND, 2009) que seriam os 

elementos constitutivos destes instrumentos.  

Smith (2004) ressalta que as ontologias (SOC) deveriam ser avaliadas de 

acordo com sua capacidade de “corresponder à realidade como ela existe além de 

nossos conceitos” (SMITH, 2004, p. 4). O autor compreende que o uso de conceitos 

como elemento constituinte das ontologias se relaciona com a noção que defende que 

as ontologias representam uma especificação de uma conceituação, que pode não 

estar comprometida com a correspondência do que existe na realidade. Dessa forma, 

defende que as ontologias devem ser baseadas nas noções de “universal e particular 

que existem na realidade e que são capturados nas leis científicas” (SMITH, 2004, p. 

1). 

Dalhberg (1974) expõe que o conceito é considerado um elemento comum 

entre os sistemas de classificação e tesauros. A autora com sua análise do conceito, 

oferece um método que se debruça na identificação do referente, elemento existente 

na realidade que seria invocado pelo uso de um conceito e reconhecido através de 

suas características.  

Neste sentido, no que tange à captura do conhecimento, reconhecemos a 

existência de diferentes compreensões sobre os elementos representados. Com a 

perspectiva de Dahlberg, com a abordagem onomasiológica, os elementos extra-

linguísticos são levados em consideração para o momento de captura do 

conhecimento, tal como aqueles que colaboram para a identificação do referente. 

Dessa forma, a perspectiva ao mesmo tempo, ressalta a importância da 

correspondência com a realidade e reconhece o papel dos acordos humanos para a 

compreensão da realidade a ser representada. Assim, podem existir diferentes 

acordos a serem representados, dada a compreensão que cada domínio ou mundo 

social pode elencar diferentes características do objeto de conhecimento para a 

formação do referente do conceito.  
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O Quadro 8 a seguir busca sistematizar a influência dos pressupostos 

ontológicos e epistemológicos em relação a definição de conceitos para elaboração 

de SOC.  

Quadro 8: Influência das perspectivas epistemológicas e ontológicas na elaboração dos SOC 

Perspectiva Corrente Aspectos 
Influência na elaboração dos 
SOC 

Ontológica 

Realismo 
exagerado 

São admitidas apenas 
entidades que independam 
da cognição 

Apenas uma realidade pode ser 
representada. As definições 
partem de apenas um ponto de 
vista  

Realismo 
moderado 

São admitidas tanto 
entidades de dependem da 
cognição humana quanto 
aquelas que independem 

Mais de uma realidade pode ser 
representada e as definições 
podem refletir diferentes pontos de 
vista 

Relativismo ou 
perspectiva 
construtivista 

a realidade é dependente da 
cognição humana, portanto 
socialmente construída 

se admite a existência de múltiplas 
realidades, uma vez que as 
características das entidades que 
se admite existir são de natureza 
subjetiva 

Conceitualism
o 

As entidades existem apenas 
na cognição humana 

A realidade só existe em nossas 
mentes e admite-se definir 
entidades que são apenas 
concepções humanas, como o 
conceito de unicórnio 

Nominalismo 
As entidades são apenas 
nomes 

Não há correspondência com a 
realidade, os termos são apenas 
nomes dos elementos 

Epistemológica 
 

Racionalismo 
O conhecimento da realidade 
é objetivo, obtido através da 
razão. 

A definição é elaborada a partir de 
elementos racionais, como 
primitivos semânticos e são 
consideradas as teorias pré-
existentes 

Empirismo 

O conhecimento da realidade 
é obtido através da 
observação, evitando 
influência do contexto e de 
teorias pré-existentes.  

A definição é elaborada a partir de 
características que podem ser 
observadas objetivamente, 
através da experiência e evitando 
influência teórica 

Kantianismo 

O conhecimento da realidade 
é obtido através da razão e da 
experiência, uma vez que a 
estrutura cognitiva ficaria 
vazia se não fosse a 
experiência. O conhecimento 
que pode ser adquirido está 
ligado aos phenomena, em 
contraste aos noumena, que 
são independentes da mente 
humana e não podemos 
conhecer 

A definição é elaborada a partir da 
interação entre a experiência e 
elementos racionais  

Pragmatismo 

O conhecimento da realidade 
é obtido através da prática e 
resultados que satisfaçam os 
objetivos 

A definição é elaborada de acordo 
com objetivos elencados 

Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com o quadro apresentado, destacamos que a adoção de 

determinada perspectiva ontológica e/ou epistemológica influencia diretamente no 

escopo do instrumento de representação a ser elaborado e nas definições dos 

elementos que farão parte deste instrumento. Assim, durante a elaboração de algum 

SOC se deve ter nitidez no que tange à necessidade de representação, uma vez que 

é importante que o sistema elaborado esteja de acordo com as perspectivas atuantes 

no contexto. Os indivíduos do contexto serão aqueles a manipular e validar o 

instrumento de organização do conhecimento, dessa forma, seus pressupostos, tanto 

ontológicos, quanto epistemológicos, devem estar indicados, quando possível, na 

documentação sobre o SOC elaborado.  

No que tange aos objetivos deste trabalho, nos interessa ressaltar que existem 

tanto perspectivas epistemológicas, quanto perspectivas ontológicas que admitem a 

existência de uma realidade múltipla, onde pelo menos duas concepções sobre a 

realidade podem ser identificadas e representadas. Essas perspectivas podem auxiliar 

a elaboração de sistemas de organização do conhecimento em ambientes de 

pesquisas interdisciplinar ou cooperativa, onde há necessariamente mais de um ponto 

de vista atuando.   

Buscando compreender como podem se relacionar diferentes comunidades de 

prática e os objetos de conhecimento para produção do conhecimento em contextos 

complexos, como em pesquisas e trabalhos interdisciplinares ou cooperativos, a 

próxima seção se dedica à Teoria dos Objetos de Fronteira.   
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5 TEORIA DOS OBJETOS DE FRONTEIRA 

Esta seção é dedicada à compreensão dos objetos de fronteira, da relação 

entre estes e a elaboração de sistemas de organização do conhecimento e da atuação 

dos SOC como objetos de fronteira. É composta das seguintes subseções: 5.1 

Objetos de fronteira e suas características, dedicada ao entendimento sobre o que 

são os objetos de fronteira e quais são suas características; 5.2 Culturas epistêmicas 

e a caracterização das comunidades de prática, onde é abordada a relação entre 

as culturas epistêmicas e a caracterização das comunidades de prática e; 5.3 Objetos 

de fronteira e sua relação com as culturas epistêmicas, dedicada a compreensão 

da relação entre os objetos de fronteira e as culturas epistêmicas, a fim de refletir a 

produção de SOC entre culturas epistêmicas; e 5.4 Sistemas de organização do 

conhecimento como objetos de fronteira, que se dedica ao momento de captura 

do conhecimento para elaboração de SOC como objetos de fronteira e ao 

entendimento de como os SOC podem atuar como objetos de fronteira na produção 

do conhecimento. 

5.1 Objetos de fronteira e suas características 

A teoria de objetos de fronteiras foi proposta inicialmente em 1989, por Leigh 

Star e Griesemer (1989) em um projeto de estudo sobre práticas informacionais no 

Museu de Zoologia de Vertebrados de Berkeley, utilizando aportes teóricos da 

Sociologia (CAMPOS, 2018, p.5). A teoria propõe a existência de objetos que são 

pontos de ligação entre comunidades, desde que construídos cooperativamente e 

respeitando os pontos de vista e necessidades informacionais de cada mundo social 

(CAMPOS, 2018).  

A teoria adota uma abordagem ecológica, permitindo assim diversos pontos de 

vista, sem privilegiar um viés em detrimento aos demais. Baseia-se na teoria ator-rede 

(CALLON, 1980; LATOUR, 1997; LAW,1991), no contexto da sociologia da ciência e 

tecnologia, e se diferencia desta ao adotar uma análise ecológica, onde se admite 

diferentes pontos de vista, sem que se busque apresentar uma visão específica de 

um viés sob as demais visões. Dessa forma, sua unidade de análise é tomada como 

todo, não um ponto de vista específico, permitindo o mapeamento diversos (de muitos 

para muitos). Nesse sentido, não se trata de estabelecer uma visão consensual, que 

sirva de intermediação para diversos pontos de vista, mas sim sobre pontes entre as 
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representações expressas pelas linguagens envolvidas em determinado contexto 

interdisciplinar ou cooperativo. 

No estudo de caso relatado por Star e Griesemer (1989), onde a teoria dos 

objetos de fronteira começa a ganhar corpo, os exemplos de mundos sociais no 

Museu de Zoologia são: cientistas, amadores e administradores. Na visão ecológica 

que a teoria se propõe a seguir, a unidade de análise do exemplo citado do Museu de 

Zoologia é a instituição como um todo e não cada um dos pontos de vista envolvidos 

(cientistas, amadores ou administradores). 

Campos (2018) coloca mundos sociais definindo-os como universos de 

discurso que englobam não só aspectos de comunicação e simbolização como 

também atividades, tecnologias, locais, compromisso conjunto na realização de 

tarefas e o compartilhamento de recursos existentes. Segundo Campos (2018, p.6), a 

noção de mundos sociais refere-se a grupos de trabalho que não têm limites de 

atuação nitidamente definidos, nem uma organização formal e estável, 

desenvolvendo-se através de suas interações sociais. 

O interacionismo simbólico americano, que ainda segundo Campos (2018, p.6) 

teve origem no trabalho de George Herbert Mead e foi continuado por Herbert Blumer, 

e: 

assume que os objetos dos mundos sociais são fruto de uma interação 
simbólica entre as pessoas desses mundos, podendo ser agrupados em três 
categorias: objetos físicos (ex: uma cadeira), objetos sociais (ex: papeis 
desempenhados por pessoas), objetos abstratos (ex: doutrinas filosóficas) 
(BLUMER, 1969 apud CAMPOS, 2018, p.6). 

 

O significado desses objetos é construído no decorrer das interações e são 

apreendidos coletivamente, uma vez que a própria interação sujeito-objeto é validada, 

ou não, e incentivada pela ação coletiva.  A interação com esses objetos é também 

permeada por negociações culturais, uma vez que motivadas coletivamente, e podem 

variar de uma sociedade para outra. Esses objetos, que podem ser físicos, sociais ou 

abstratos, estão presentes concomitantemente em mais de um universo social e sua 

identificação, assim como a de suas relações, auxiliam na compreensão da interação 

entre os mundos sociais e podem facilitar o andamento de pesquisas e trabalhos que 

acontecem na interdisciplinaridade.  

Os objetos de fronteira servem para mediar interações, ao mesmo tempo em 

que essas interações ajudam a construir em conjunto o significado conceitual desses 

objetos (TROMPETTE; VINCK, 2009). Segundo Star (2010), os objetos de fronteiras 
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surgem em infraestruturas orgânicas com base nas percepções locais de grupos 

diferentes de usuários que desejam trabalhar de forma cooperativa, das necessidades 

de informação e de requisitos de trabalho. 

Os objetos de fronteira emergem de objetos existentes nas instituições e sua 

adoção enquanto “de fronteira” depende de uma série de fatores, tais como 

compartilharem práticas ou métodos, recursos, etc. Esses fatores não são fixos e 

podem mudar de acordo com as situações, fazendo com que as características 

essenciais, as que foram necessárias para a adoção desse conceito, deixem de existir 

e, portanto, esse objeto não seja mais considerado como interseção entre as 

comunidades de prática. 

Para a compreensão da noção de objetos de fronteira é necessário entender o 

termo comunidade prática, que: 1) compartilha uma área comum de preocupações 2) 

interage regularmente dentro de um conjunto de normas e relações específicas da 

comunidade e 3) possui um repertório compartilhado de recursos como linguagem, 

métodos, ferramentas, histórias ou outros artefatos (ABRAHAM, 2013).  

Em um ambiente organizacional essas comunidades podem se relacionar com 

alguns departamentos como análise de negócios ou arquitetura de armazenamento 

de dados. Também poderemos ter pessoas em departamentos diferentes que formam 

uma comunidade prática, por exemplo, gerenciamento de negócios. A característica 

fundamental das comunidades de prática é a prática, que aqui entendemos como uma 

interação regular com um repertório de recursos compartilhados para trabalhar numa 

área comum de preocupação, não realizando necessariamente o mesmo trabalho 

(CAMPOS, 2018). 

Os objetos de fronteira podem ser abstratos ou artefatos físicos que comportam 

o compartilhamento do conhecimento e promovem interfaces para a coordenação de 

conteúdo entre comunidades de diferentes práticas (CAMPOS, 2018). 

Em relação a estudos interdisciplinares, Judith Simon (2007) explica que os 

objetos de fronteira são objetos ou procedimentos com os quais os envolvidos em 

áreas diferentes têm familiaridade e que por vezes, traduzem as diferentes 

perspectivas, disciplinas ou estilos de pensamento. Logo, ao se pensar projetos 

interdisciplinares, os objetos de fronteiras devem ser considerados para fomentar a 

comunicação entre as diversas disciplinas que podem estar envolvidas (SIMON, 2007, 

p.150). Assim, o Quadro 9 a seguir, busca sistematizar diferentes definições de 

objetos de fronteira encontradas na literatura.  
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Quadro 9: Definições de objeto de fronteira 

Autores Definição 

Star e 

Griesemer, 

1989 

 

Os objetos de fronteira são objetos que podem ser plásticos o suficiente para se 
adaptar as necessidades locais e as restrições das instituições que se inserem e, ao 
mesmo tempo, robustos para manter uma identidade comum através de diferentes 
domínios. São estruturados de forma flexível e frágil para uso comum e se tornam 
estruturas fortes e firmes quando usadas internamente nos domínios. São objetos que 
podem ser abstratos ou concretos e que têm diferentes significados entre diferentes 
domínios (mundos sociais) mas sua estrutura é comum o suficiente para que mais de 
um domínio o reconheça sem precisar de traduções. 

Karsten et 

al., 2007. 

Objetos de fronteira são objetos físicos como desenhos de design, mapas, contratos, 
materiais de aprendizado, utilizados para facilitar a cooperação enquanto permite 
interpretações variadas. 

Dosgson 

et al., 2007 

Objetos de fronteira mediam as interações entre diferentes domínios (mundos sociais, 
comunidades de prática) fornecendo uma base comum para os trabalhos sobre a 
solução de problemas. 

Winter e 

Butler, 

2011 

Ao identificar os “menores denominadores comuns”, pontos críticos de concordância 
ou superfície de referências compartilhadas, os objetos de fronteira fornecem uma 
plataforma suficiente (necessária) para a ação cooperativa sem exigir que os 
indivíduos envolvidos abandonem suas distintas perspectivas, posições e a prática de 
seu mundo social base. 

Nicolini et 

al., 2012 

 

Objetos de fronteira são definidos por sua capacidade de servir como pontes de 
ligação para mundos sociais e culturais que se cruzam e se conectam. São fixos e 
significativos para todos os mundos sociais envolvidos, criando condições para a 
colaboração entre eles enquanto, por meio da flexibilidade interpretativa não requerem 
compartilhamento profundo obrigatório. 

Fonte: Abraham, 2013. Tradução nossa. 

Por consistência de identidade nos menores identificadores comuns, 

entendemos pontos chaves comuns entre objetos que são alvo da interação entre 

comunidades de prática, aqueles pontos que ligam dois ou mais universos de atuação. 

Já flexibilidade interpretativa, entendemos como a plasticidade exposta por Star 

(1989), funcionando como interfaces entre comunidades de práticas capazes de 

coordenar o trabalho cooperativo, assim os objetos de fronteira propiciam um ponto 

de referência em comum entre as comunidades de práticas. Dessa forma é possível 

que cada comunidade se envolva de forma mais ou menos detalhada com os objetos 

de fronteira. 

As comunidades de prática podem ser vistas como sistemas sociais, que 

podem ser mais simples ou mais complexos, dependendo da sua constituição em 

termos de interrelações entre comunidades que abrangem, ou então, como sistemas 
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de aprendizagem social (WENGER, 2010). Para Wenger (2010), o conceito de 

comunidade de prática não existe por si só, mas:  

É parte de uma estrutura conceitual mais ampla para pensar sobre a 
aprendizagem em suas dimensões sociais. É uma perspectiva que localiza 
aprender, não na cabeça ou fora dela, mas na relação entre a pessoa e o 
mundo, que para os seres humanos, se dá com uma pessoa social em um 
mundo social. Nessa relação de participação, o social e o individual 
constituem-se mutuamente (WENGER, 2010). 

 

As relações são construídas a partir das interações que circunscrevem aquele 

contexto. Sobre suas interações, os objetos de fronteiras permitem quatro classes de 

possibilidades: 

A primeira se refere aos repositórios que fornecem um ponto de referência 
comum, disponibilizando dados, medidas, por exemplo um banco de dados 
compartilhado. A segunda a formulários e métodos padronizados fornecendo 
um formato ou modelo compartilhado. A terceira se refere a objetos que são 
representações simples ou complexas de coisas do mundo real como 
protótipos físicos ou modelos, como esboços e maquetes compartilhadas. A 
quarta e última corresponde a mapas (gráficos de Gantt, mapas de processo, 
ferramentas de simulação) que identificam dependências e limites entre 
diferentes objetos e modelos e suportam a resolução de problemas 
interfuncionais (ABRAHAM, 2013, p. 3). 

 

Sobre as fronteiras entre os conhecimentos gerados a partir do encontro de 

comunidades de prática podemos distinguir três tipos: sintáticas, semânticas e 

pragmáticas (ABRAHAM, 2013, p.4). As sintáticas existem devido ao vocabulário 

próprio de cada comunidade de prática, que podem ser cruzados fornecendo a mais 

de uma comunidade um léxico comum, ou seja, introduzindo uma terminologia comum 

entre as comunidades (ABRAHAM, 2013, p. 4). Para cruzar as fronteiras semânticas, 

as comunidades envolvidas devem criar além da terminologia comum, um significado 

comum, identificando suas diferenças e dependências. Já uma fronteira pragmática 

fala não só das diferenças de significado, mas também de interesses, nesse caso os 

objetos de fronteira suportam um processo de negociação, para que as comunidades 

envolvidas tentem encontrar uma solução mutuamente aceitável para alcançar 

interesses comuns (ABRAHAM, 2013, p. 4). 

De acordo com Dahlberg (1981), as características essenciais são 

fundamentais para o estabelecimento da definição dos conceitos a serem incluídos 

nos sistemas de organização do conhecimento. Dessa forma, através da abordagem 

onomasiológica buscamos identificar nas definições apresentadas acima, as 
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características essenciais dos objetos de fronteira, a fim de estabelecer uma proposta 

de definição para estes objetos no âmbito da elaboração dos sistemas de organização 

do conhecimento.  

Com base nas definições frisamos assim, aspectos centrais dos objetos de 

fronteira: a consistência de identidade nos menores identificadores comuns e a 

flexibilidade interpretativa, além de, em relação ao contexto, permitir interações entre 

diferentes comunidades de prática e a produção do conhecimento a partir do encontro 

de comunidades distintas. Esses aspectos podem ser compreendidos como 

características essenciais dos objetos de fronteira em um contexto de produção de 

conhecimento. Os menores denominadores comuns são entendidos como aquelas 

características acordadas entre as comunidades para a identificação mínima do objeto 

compartilhado entre elas, de modo que seja possível estabelecer que se trata do 

mesmo referente no mundo para ambas as comunidades. Assim, nessas 

características não entram os aspectos que evidenciam as visões diferentes e 

particulares de cada comunidade em relação ao objeto alvo. Isso não implica, 

necessariamente, no estabelecimento de características essenciais como propõe 

Dahlberg, podendo ser características estabelecidas de forma pragmática, de comum 

acordo entre as comunidades envolvidas.  

Esses elementos balizam, nesta pesquisa, uma proposta definitória para o 

conceito de objeto de fronteira quando da elaboração de sistemas de organização de 

conhecimento. Dessa forma, como proposta de definição para objeto de fronteira, a 

partir do estabelecimento de suas características essenciais, compreendemos que: 

são objetos, físicos ou abstratos; são compartilhados entre comunidades 

distintas como elo para interações; possuem flexibilidade interpretativa para 

serem reconhecidos por cada comunidade; existe um mínimo denominador 

comum no seu reconhecimento entre as comunidades; permitem a produção de 

conhecimento a partir do cruzamento das fronteiras entre as comunidades 

 Eles são representados nos SOC com finalidade de respeitar as possíveis 

diferenças epistemológicas e ontológicas encontradas no contexto, dar acesso ao 

conhecimento gerado a partir do encontro de comunidades distintas e de fomentar a 

recuperação do conhecimento interdisciplinar.  

Na próxima subseção buscamos compreender a comunidade de prática no 

contexto de produção do conhecimento e sua caracterização, visando a elaboração 

de SOC. Para pensarmos a produção do conhecimento a partir do encontro de 
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comunidades de práticas, conforme indica a Teoria dos Objetos de fronteira, na 

próxima subseção será apresentada também a noção de cultura epistêmica, 

desenvolvida por Karin D. Knorr-Cetina (1999).  

5.2 Culturas epistêmicas e a caracterização das comunidades de prática  

Esta subseção se dedica ao entendimento do contexto a ser representado 

através da noção de cultura epistêmica e de comunidade de prática, destacando 

elementos como a prática, a organização e a estrutura da produção do conhecimento. 

As culturas epistêmicas são consideradas por Knorr-Cetina (1999), como: 

[...] amálgamas de arranjos e mecanismos ligados por afinidade, necessidade 
e histórico coincidente, que em determinado campo, determinam como 
sabemos o que conhecemos. São culturas que criam e garantem o 
conhecimento e a principal instituição de conhecimento no mundo ainda é a 
ciência (KNORR-CETINA, 1999, p.1, tradução nossa). 

 

Knorr-Cetina (1999) utiliza a noção de cultura epistêmica no contexto dos 

estudos dos laboratórios científicos, deslocando o foco da pesquisa sobre os 

processos sociais da construção do conhecimento científico dos “objetos mentais”, 

como interesse e estratégia, para se concentrar no estudo sobre a organização, as 

estruturas e dinâmicas do contexto de produção. Segundo Santos (2016, p. 23):  

O seu objetivo [de Knorr-Cetina] é compreender a transição das sociedades 
contemporâneas para Sociedades do Conhecimento, cujo funcionamento 
baseia-se em processos e sistemas especializados que se tornam evidentes 
na ciência, mas perpassam todas as áreas da vida social (SANTOS, 2016, p. 
23). 

 
Segundo Knorr-Cetina (1999), deve-se explorar o significado atribuído ao 

campo empírico, às relações com objetos construídas na prática e à construção e 

adaptação dos arranjos sociais (KNORR-CETINA, 1999; SANTOS, 2016).  Assim, a 

noção de cultura epistêmica remete à forma pela qual as comunidades ‘sabem’ o que 

sabem, chamando atenção para a construção das “maquinarias do saber, compostas 

de práticas técnicas (por exemplo: instrumentos científicos) e sociais (por exemplo: 

como as decisões são feitas)” (HOUSE, 2002, p. 5).  

A noção de comunidades de prática, assim como de culturas epistêmicas, 

destaca a atividade situada, ou seja, a atividade não é simplesmente definida por um 

contexto, mas é constituída mutuamente com ele (HOUSE, 2002). Em uma 

comunidade de prática, seus membros compartilham entendimentos sobre o que 
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estão fazendo e o que isso significa, compartilham habilidades e também orientações, 

valores e interpretações (HOUSE, 2002). 

Contextualizando o conhecimento, a noção de comunidades de prática indica 

diferentes conhecimentos e a noção de culturas epistêmicas nos alerta que diferentes 

comunidades de conhecimento terão, não apenas métodos diferentes, mas diferentes 

maquinarias epistêmicas e diferentes entendimentos (HOUSE, 2002, p. 5). 

Para o entendimento da produção do conhecimento nas culturas epistêmicas, 

uma contextualização necessária passa pelo termo cultura, onde segundo Knorr-

Cetina (1999), o termo “é geralmente utilizado para se referir a formas históricas 

específicas, por exemplo, estado (“cultura nacional”); a economia (“cultura de 

mercado”); empresa de negócios (“cultura organizacional”)” (KNORR-CETINA,1999, 

p.2). Ainda de acordo com a autora, nesses contextos surgem especificidades 

culturais e presume-se que quando os domínios da vida social se separam uns dos 

outros, eles prosperam em sistemas referenciais internos, em outras palavras, 

domínios onde os participantes se voltam mais para a construção interna do próprio 

domínio e para a reflexão de seus estados anteriores, do que para as relações 

exteriores a esse domínio (KNORR-CETINA, 1999).  

Nesse sentido, os contextos de produção do conhecimento se referenciam 

neles mesmos, nos conhecimentos anteriores e nos autores identificados como 

relevantes nessas culturas. Quando duas ou mais culturas se encontram, elas não 

possuem apenas conhecimentos diferentes, também possuem estruturas de 

formação de significados diferentes, diferentes critérios, diferentes negociações, 

nesse sentido, “cultura implica diversidade” (HOUSE, 2002, p.5). Dessa forma, as 

pessoas de diferentes comunidades de prática e diferentes culturas epistêmicas 

possuem diferenças não só nos métodos de realização de seus trabalhos e na forma 

de determinar quais são os trabalhos ‘bons’, mas também nos conhecimentos, 

entendimentos e nas maneiras de ver o mundo e seus papéis nele (HOUSE, 2002).  

House (2002) traz o entendimento de que a construção do conhecimento em 

uma comunidade de prática passa pela construção de uma identidade comum a seus 

pertencentes, onde os valores, interpretações e parâmetros são compartilhados pelos 

sujeitos. Nesse sentido, as culturas epistêmicas oferecem os valores de mundo, 

interpretações e entendimentos que serão compartilhados e negociados durante a 

interação dentro de uma comunidade de prática, de modo que a visão preponderante 

dentro de uma comunidade de prática será fruto desses entendimentos. 
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As interações entre sujeitos, no contexto das culturas epistêmicas, são 

permeadas pelas construções das maquinarias do conhecimento e pelas negociações 

culturais, ao mesmo tempo que as molda (KNORR-CETINA, 1999). O termo ‘culturais’ 

evidencia os aspectos amplos e sociais de simbolização e significação, que podem 

variar de uma sociedade para outra, ou de uma cultura epistêmica para outra, dentro 

dos mesmos valores culturais.  

A Ciência e os sistemas especializados são candidatos fortes à divisão cultural, 

onde, segundo Knorr-Cetina, “os especialistas são separados de outros especialistas 

por limites institucionais profundamente enraizados em todos os níveis de educação, 

na maioria das organizações de pesquisa, em escolhas de carreira e em nossos 

sistemas gerais de classificação.” (KNORR-CETINA, 1999, p.2).  

A divisão entre conhecimento e cultura é disseminada pela ideia de que o 

conhecimento é neutro e universal. Uma vez que o conhecimento possui essas 

características, a ideia de cultura não encontra caminhos para ser aplicada (KNOR-

CETINA, 2005). 

Knorr-Cetina (1981) expõe as operações “cognitivas” de investigação científica 

de forma mais conectada à epistemologia empírica construtivista, enfatizando o 

caráter de tomada de decisão que acompanha a produção do conhecimento (KNORR-

CETINA, 1981). “O trabalho de um cientista consiste em realizar a seletividade dentro 

de um espaço constituído por seleções anteriores, e que é essencialmente 

sobredeterminado12” (KNORR-CETINA, 1981, p. 6).  

Ver a investigação científica como construtiva é ver os produtos científicos 

como altamente construídos internamente em termos da seletividade que incorporam. 

Morin (2005) afirma que a atividade do cientista consiste numa operação de seleção 

dos fatos e de eliminação dos fatos que não são pertinentes. Dito de outro modo, 

“fazemos recortes na realidade e é por isso que se diz que não existe um fato puro, 

um fato sem teoria” (MORIN, 2005, p. 43). 

Deixando em evidência as seleções implícitas no cotidiano prático das decisões 

e negociações das culturas epistêmicas, ressaltamos alguns pontos: as seleções 

utilizam outras seleções como base para a seletividade (processo de seleção), dessa 

 
12 Que é causado ou determinado por uma multiplicidade de fatores, causas ou variáveis (ex.:  

fenômeno sobredeterminado), segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/sobredeterminado [consultado em 06-05-2021]. 
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forma elas podem ser contestadas exatamente por serem seleções - escolhas, isto é, 

elas envolvem a possibilidade de seleções alternativas (KNORR-CETINA, 1981).  

A maneira como as comunidades científicas “sabem” está fortemente ligada 
à natureza dos instrumentos utilizados; ao significado e importância dos 
dados de pesquisa; à maneira como as comunidades se estruturam; aos 
meios de comunicação que os cientistas empregam. Em outros termos, está 
ligado às culturas epistêmicas que as comunidades científicas constituem ao 
longo dessas relações. Nessa perspectiva das culturas epistêmicas, os 
modos como os cientistas arquivam e compartilham seus dados podem variar 
consideravelmente e refletir questões, preferências e premissas mais amplas 
(SANTOS, 2019, p. 114). 

 
Dessa forma, a maneira pela qual as comunidades ‘sabem’ o que sabem está 

ligada aos padrões e configurações das maquinarias do conhecimento, que são 

formadas pela cultura epistêmica de determinado contexto de produção. A cultura 

epistêmica, nesse sentido, estabelece os padrões e configurações das visões 

ontológicas, epistemológicas, os critérios de confiabilidade, verificação e 

falseabilidade que se refletem nos conceitos utilizados e suas definições, na relação 

entre os entes no mundo, nos significados que os entes e relações possuem e nas 

teorias, abordagens e métodos utilizados para a produção do conhecimento, e podem 

ser identificadas por estes.   

Assim, em trabalhos e pesquisas cooperativos ou interdisciplinares, ou em 

situações onde aconteça o encontro de culturas epistêmicas, não só a escolha sobre 

as perspectivas epistemológicas e ontológicas podem ser diferentes, como também 

os critérios de avaliação e validação do conhecimento. Evidenciar as escolhas e 

decisões feitas no processo de produção do conhecimento é evidenciar a construção 

do conhecimento em suas camadas de produção e os critérios adotados para a 

formulação do conhecimento. Dessa forma, evidenciar os objetos que foram 

determinantes para o processo de negociação entre culturas epistêmicas, no contexto 

de uma comunidade de prática, evidencia também os entendimentos compartilhados 

para a realização da pesquisa interdisciplinar, tornando visíveis as ‘forças invisíveis’ 

que envolveram as negociações.  

Resumidamente, o que se destaca aqui é que a produção do conhecimento é 

permeada por camadas de decisões, que por sua vez, são influenciadas e formadas 

por padrões e dinâmicas formados durante a interação prática, constituindo uma 

cultura. A Figura 6 a seguir busca apresentar, a partir das culturas epistêmicas, uma 
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forma de compreender o contexto de produção do conhecimento ressaltando aspectos 

que dialogam com os objetivos desta pesquisa e conforme a apresentação realizada.  

Figura 6: Contexto de produção do conhecimento através da noção de cultura epistêmica 

 

Fonte: Autoria própria. 

A produção de conhecimento, seguindo a noção de cultura epistêmica, revela 

um cotidiano prático rico e determinante para o entendimento do produto do 

conhecimento, principalmente quando o foco está em pesquisas e trabalhos 

interdisciplinares, onde os possíveis conflitos podem passar não só por uma 

discordância pontual, mas também por uma discrepância em termos de estrutura de 

processo de produção.  

A elaboração de um sistema de organização do conhecimento pode ser vista 

como um processo de produção de conhecimento, onde podemos ter pelo menos 

duas comunidades de prática com suas culturas epistêmicas envolvidas. 

Para a etapa de captura do conhecimento, a identificação das culturas 

epistêmicas e dos objetos de fronteira presentes nos contextos interdisciplinares 
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fornece uma contextualização essencial para a identificação dos conceitos e suas 

definições, aprimorando a representação do conhecimento em determinado contexto.  

De acordo com Lambe (2007), a gestão do conhecimento não pode se limitar à 

informação e ao conhecimento embutido nos documentos, “deve também aproveitar, 

nutrir, propagar ou ativar o conhecimento que reside nas pessoas [...] o conhecimento 

nas pessoas não é como o conhecimento em um documento (LAMBE, 2007, p. 106).  

Ainda segundo o autor: 

Uma cultura, seja em nível local ou organizacional, forma uma lente 
compartilhada para saber como a cosmovisão do grupo pode ser interpretada 
por seus membros. Ela determina comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, 
impõe o grupo normas, promove formas específicas de comunicação e 
compartilhamento, e transmite valores compartilhados por meio de suas 
histórias e da visibilidade diária aos comportamentos de seus membros. A 
cultura é um veículo muito importante para estabelecer a comum identidade 
e linguagem compartilhada que nos permite transmitir nosso conhecimento 
[...] (LAMBE, 2007, p. 116). 

 

O que fica nítido com a posição de Lambe (2007) é que a cultura é um dos 

elementos responsáveis para a formação de consensos, criando padrões para as 

interações existentes em um grupo, além de estabelecer uma identidade e linguagem 

comum entre seus membros. 

Se encararmos a explanação feita sobre o estudo de Knorr-Cetina sobre as 

culturas epistêmicas, e pensarmos em termos de estudos cooperativos ou 

interdisciplinares, onde várias comunidades de prática interagem em conjunto, a 

noção de cultura epistêmica sugere que no encontro de comunidades, teremos 

também um encontro de acordos e negociações. Dessa forma, no encontro de 

culturas epistêmicas, temos não só o encontro de conhecimentos aparentemente 

diferentes, temos também estruturas de produção que se diferem umas das outras. 

Vale ressaltar aqui, que não serão necessariamente as disciplinas que irão determinar 

a cultura epistêmica e sim as práticas e interações naquele determinado contexto, que 

podem ou não ser diferentes de acordo com cada disciplina. 

A identificação das culturas epistêmicas envolvidas no contexto de uma 

comunidade de prática é essencial para a delimitação do escopo a ser abrangido pelo 

instrumento que se visa construir. Em outras palavras, para a representação do 

conhecimento de uma comunidade de prática é necessário identificar as culturas 

epistêmicas envolvidas nesta comunidade, uma vez que estas estabelecem as 

maquinarias do conhecimento, que por sua vez, estabelecem uma série de acordos e 
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critérios essenciais para a produção e partilha do conhecimento. Também é coerente 

a identificação dos objetos de fronteira, ou seja, dos objetos que são compartilhados 

entre comunidades de prática. 

Quando temos a elaboração de um SOC, culturas epistêmicas distintas 

deverão estabelecer acordos e identificar princípios para que esse instrumento possa 

ser utilizado por todas as culturas epistêmicas envolvidas, respeitando as construções 

de cada maquinaria do conhecimento. No estabelecimento destes acordos e 

princípios temos camadas de seletividades, que podem ser desafiadas através do 

estabelecimento de outros critérios para a seleção.  

Dessa forma, na captura do conhecimento para elaboração de SOC em 

comunidades de prática, o momento de caracterização do contexto fornece etapas 

que se referem aos padrões e acordos estabelecidos e que tornam possível a 

produção do conhecimento. As etapas para caracterização de uma comunidade de 

prática estão sistematizadas na primeira coluna do Quadro 10 a seguir; a segunda 

coluna se refere ao que deve ser observado no contexto em cada momento de 

identificação; e a terceira coluna, se dedica aos desdobramentos das etapas de 

identificação para a elaboração de SOC.  

Quadro 10: Etapas para a caracterização das comunidades de prática e seus desdobramentos para 
a elaboração de SOC 

Etapas de 
caracterização das 
comunidades de 

prática 

O que se considera para a   
etapa 

Desdobramento para elaboração de 
SOC 

Identificação das 
culturas 
epistêmicas e suas 
maquinarias do 
conhecimento 

As interações presentes do 
contexto afim de identificar as 
configurações das maquinarias 
do conhecimento  

Delimitação do contexto  

Os acordos sobre as 
perspectivas ontológicas e 
epistemológicas; padrões de 
validação e falseabilidade do 
conhecimento 

Princípios e orientações sobre o que 
existe no mundo, como fazemos para 
conhecê-lo e para a validação e 
falseabilidade do conhecimento 

Equipamentos tecnológicos; 
teorias e abordagens;  

O instrumental utilizado para a 
interação de determinada cultura 
epistêmica com o contexto 

Identificação dos 
objetos de fronteira 

Identificação dos objetos 
compartilhados com outras 
comunidades de prática, e que 
comunidades são essas  

Elementos que são alvo da 
classificação e são alvo do 
estabelecimento dos mínimos 
denominadores comuns e os parceiros 
envolvidos no acordo 

Fonte: Autoria própria. 
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As culturas epistêmicas são partes intrínsecas das comunidades de prática. 

Formam subconjuntos que compõem a comunidade de prática oferecendo a estas 

convenções e dispositivos organizados que se colocam como instrumento na prática 

de produção do conhecimento, estabelecendo as perspectivas teórico-metodológicas 

que significam o contexto e também as perspectivas de produção e validação do 

conhecimento. Dessa forma, as culturas epistêmicas oferecem uma estrutura 

epistêmica que permeia a interação prática, alvo da comunidade de prática, que por 

sua vez, podem ser mais simples ou mais complexas em termos de interrelações entre 

as culturas epistêmicas que abrangem. Sobre a relação entre as culturas epistêmicas 

e as comunidades de prática, podemos dizer que a rede semântica que define e 

significa os conceitos e a linguagem é construída e validada pelas culturas 

epistêmicas, enquanto nas comunidades de prática, seu uso acaba por informar sobre 

a cultura epistêmica que a utiliza. Nesse sentido, a próxima subseção se dedica a 

apresentação dos objetos de fronteira e sua relação com as culturas epistêmicas.  

5.3 Objetos de fronteira e sua relação com as culturas epistêmicas 

Essa subseção se dedica a relação entre os objetos de fronteira e as culturas 

epistêmicas, no intuito de compreender como eles se relacionam. Através da 

explanação realizada identifica-se, para a etapa de captura do conhecimento, a 

necessidade de identificar as culturas epistêmicas presentes em determinado 

contexto que se visa representar, além de caracterizar as comunidades de prática 

envolvidas com o contexto. Dessa forma, a representação do conhecimento poderá 

ser mais consistente e colaborar para os entendimentos semânticos necessários para 

o desenvolvimento de trabalhos cooperativos ou interdisciplinares.  

O debate apresentado também salienta a importância que há, no âmbito da 

construção da maquinaria epistêmica, para a captura do conhecimento, do acordo 

epistêmico, ou seja, do acordo que estabelece os significados, inclusive aqueles sobre 

os termos utilizados, e lembrando que em uma comunidade de prática, nem sempre 

teremos apenas um acordo. Porém, para que o trabalho aconteça no âmbito da 

comunidade de prática, é necessário um processo de negociação entre culturas 

epistêmicas envolvidas. Em uma comunidade de prática, esse processo de 

negociação implica que seus membros vão compartilhar suas habilidades e 

interpretações, conforme destacado anteriormente de acordo com House (2002). Esse 
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compartilhamento é possível através do processo de negociação entre culturas 

epistêmicas, que resulta na visão preponderante da comunidade de prática.  

Como visto anteriormente, os produtos gerados pelo conhecimento nas 

comunidades de prática são esculpidos por seletividade na realidade e podem ser 

questionados pela imposição de outra seletividade (KNORR-CETINA, 1981). Se, por 

exemplo, em um projeto houve uma decisão de analisar o objeto pelo seu trajeto 

histórico social, ao se impor uma análise sobre o objeto por sua função prática e 

partes, teremos um projeto diferente, e possivelmente, tão válido quanto. 

O esforço de identificar e representar esses objetos colabora para a 

identificação de outras seleções que eram possíveis e foram consideradas, 

possibilitando uma visão mais abrangente dos aspectos, disputas, facetas ou 

significados que esses objetos podem possuir nos mundos sociais envolvidos 

A identificação dos objetos de fronteira, em relação à representação do 

conhecimento serve para situar os objetos que fazem pontos de ligação entre mais de 

uma comunidade de prática, no âmbito de pesquisas e trabalhos interdisciplinares ou 

cooperativos.   

Nesse sentido, para a organização do conhecimento, evidenciar e representar 

os objetos de fronteira e os acordos firmados sobre eles, abre a possibilidade de 

consulta e compreensão também do processo de produção do conhecimento dentro 

das comunidades de prática. Destacar as negociações e interações entre as 

comunidades de prática também diminui a alienação sobre o processo de construção 

do conhecimento e aceitando a existência de diversas perspectivas e acordos sobre 

os objetos do conhecimento que se configuram em objetos de fronteira, quando da 

interação com outras comunidades de prática. 

 Os objetos de fronteira quando compartilhados, possuem significados e papéis 

que são dependentes de inúmeros fatores e seus significados são melhor 

representados quando compreendidos junto aos especialistas que os utilizam e são 

responsáveis pelas negociações semânticas culturais.  

O termo cultura, conforme Knorr-Cetina (1999) refere-se aos padrões 

agregados e dinâmicos que estão em exibição na prática especializada e que variam 

em diferentes configurações de perícia. Cultura, então, remete à prática da produção 

do conhecimento. A noção de prática, de acordo com Knorr-Cetina (1999) muda o 

foco dos objetos mentais, como os interesses ou intenções que informam os conceitos 

em ação, em direção às condições reordenadas e dinâmicas das cadeias de ação de 
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vida coletiva. Ao definir prática dessa forma, a noção de cultura no contexto das 

culturas epistêmicas, coloca em evidência as maquinarias de conhecimento, ou seja, 

um conjunto de convenções e dispositivos organizados, dinâmicos e pensados, 

parcialmente, por sujeitos (KNORR-CETINA, 1999), que se colocam como 

instrumentos na prática de produção do conhecimento13.  

Dessa forma, evidenciando as comunidades de prática, a prática de produção, 

as culturas epistêmicas e as maquinarias de conhecimento, contextualiza-se a 

existência de objetos de fronteira, que são os objetos que estão presentes em mais 

de uma maquinaria epistêmica, sendo olhados por mais de uma perspectiva 

epistêmica e envolvendo pelo menos duas comunidades de prática.  

A definição tradicional de uma sociedade do conhecimento coloca a ênfase no 

conhecimento visto como declarações de crença científica, como aplicação 

tecnológica ou talvez como propriedade intelectual (KNORR-CETINA, 1999), já a 

definição que defende Knorr-Cetina (1999) e que seguiremos aqui, muda a ênfase 

para o conhecimento conforme praticado nas estruturas, processos e ambientes que 

constituem configurações epistêmicas específicas, que são importantes na captura do 

conhecimento para a representação dos objetos de fronteira presentes no encontro 

de comunidades de prática. 

A expansão dos sistemas especializados não só resulta em um grande 

aumento dos produtos tecnológicos e informacionais nos processos do conhecimento, 

como também amplifica os próprios processos (KNORR-CETINA, 1981). Uma 

sociedade do conhecimento não é simplesmente uma sociedade de mais 

especialistas, mais dispositivos tecnológicos e mais interpretações. É uma sociedade 

permeada por culturas de conhecimento (KNORR-CETINA, 1981).  

Essas culturas não são separadas umas das outras pelo tempo e espaço, elas 

coexistem organicamente na estrutura social e nas relações sociais, possivelmente 

compartilhando sujeitos, objetos e interações. Nesse contexto, podemos pensar em 

objetos de fronteira no sentido de objetos físicos ou abstratos que fazem ponte de 

ligação entre mundos sociais distintos.  

A atuação entre os mundos sociais não é nitidamente definida e não possui 

limites de atuação rígidos (CAMPOS, 2018). Os mundos sociais são formados por 

 
13 Os sujeitos epistêmicos – procurados do conhecimento – são derivados dessas maquinarias 

(KNORR-CETINA, 1999). 
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agrupamentos que compartilham recursos materiais, econômicos, ou mesmo 

objetivos e interesses (CAMPOS, 2018), podendo ser formados por mais de uma 

cultura epistêmica, dessa forma é possível pensar a relação entre culturas epistêmicas 

e mundos sociais. 

Knorr-Cetina (1999) ressalta que a ideia de cultura relacionada ao 

conhecimento não faz parte do vocabulário comum e que no passado, os termos 

disciplina ou especialidade científica pareciam capturar a diferenciação do 

conhecimento, porém frisa a autora: 

A noção de uma disciplina e seus cognatos são de fato importantes na 
definição dos princípios de organização que atribuem ciência e tecnologia às 
subunidades e sub-subunidades. Mas esses conceitos se mostraram menos 
felizes em capturar as estratégias e políticas de conhecimento que não são 
codificadas nos livros didáticos, mas que informam sobre a prática 
especializada. [...] [os termos disciplina e especialidade científica] não deixam 
visível a complexa textura do conhecimento enquanto prática nos espaços 
sociais das instituições modernas. Para trazer essa textura é preciso ampliar 
o espaço do conhecimento-em-ação ao invés de observar as disciplinas ou 
especialidades como estruturas organizadoras (KNORR-CETINA, 1999, p.2).  

 
Ao substituir a noção de disciplina ou especialidade pela noção de uma cultura 

epistêmica, a autora tem como objetivo pensar as maquinarias do conhecimento nas 

ciências contemporâneas exibindo as dimensões técnicas, sociais e simbólicas de 

intrincados sistemas especializados, se diferenciando assim, das noções tradicionais 

de conhecimento (KNORR-CETINA, 1999). Nesta leitura, a ideia de cultura epistêmica 

remete aos consensos edificantes e às decisões (relativas aos consensos edificantes, 

representados inclusive nos acordos de uso dos conceitos) realizadas na prática do 

processo de produção do conhecimento nos diversos campos científicos, um aspecto 

dentro da ideia de maquinaria epistêmica.  

A teoria dos objetos de fronteira deixa em evidência a existência de 

comunidades de prática, onde a prática é composta de atividades, tarefas, funções e 

entendimentos que não existem isoladamente, mas são parte de um sistema mais 

amplo de relações, no qual possuem significados (AKRICH, 2010). Nesse sentido, as 

comunidades de prática partilham também um tipo de conhecimento que é 

incorporado aos seus membros, que permite compartilhar entendimentos sobre o que 

estão fazendo, o que isso significa, valores, orientações e interpretações, em outras 

palavras, as comunidades de prática podem envolver e/ou gerar culturas epistêmicas 

distintas, que criam e garantem o conhecimento, moldando a forma pela qual a 

comunidade ‘sabe’ o que sabe (KISLOV; WALSHE, 2011).  
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Esta forma distinta, pela qual ‘se sabe’, é elucidada através das culturas 

epistêmicas com a noção das maquinarias epistêmicas. De acordo com Knorr-Cetina, 

a ampliação da noção de ciência, no âmbito das maquinarias epistêmicas, revela a 

“fragmentação da ciência contemporânea e exibe diferentes arquiteturas de 

abordagens empíricas, construções específicas do referente, ontologias particulares 

de instrumentos” (KNORR-CETINA, 1999, p.3), em outras palavras, a noção de 

cultura epistêmica no que tange a ciência, “traz à tona a diversidade de culturas 

epistêmicas possíveis, desunificando a ciência” (KNORR-CETINA, 1999, p.3). Esse 

movimento, ressalta a autora: “vai contra uma suposição geralmente associada ao 

trabalho do Círculo de Viena de mais de cinquenta anos atrás, particularmente o 

argumento para a unidade da ciência” (KNORR-CETINA, 1999, p.3), onde existe um 

tipo de conhecimento e um tipo de método científico (KNORR-CETINA, 1999). Esse 

entendimento, de acordo com Knorr-Cetina,  

já foi desafiada no passado em fundamento de que a abordagem das ciências 
naturais não é aplicável às ciências humanas, e em seu objetivo distinto de 
compreender os significados dos atores em situações históricas concretas 
(KNORR-CETINA, 1999, p.3).  

 
A autora afirma ainda que “poucos analistas olharam além desta bifurcação 

(ciência natural e ciência humana), para suspeitar de diferenças e diversidades 

ontológicas e metodológicas também entre as ciências naturais” (KNORR-CETINA, 

1999, p.3) e destaca que atualmente, essas suspeitas são mais frequentemente 

articuladas, mas que a ideia de uma ciência natural unificada ainda interfere na ciência 

social e contribui para sua orientação teórica e metodológica dominante (KNORR-

CETINA, 1999).  

Os objetos de fronteira, de acordo com a explanação realizada, destacam a 

diversidade de perspectivas que podem atuar e compartilhar objetos de conhecimento 

com objetivos que se tangenciam, possibilitando uma interação, porém com estruturas 

de significação e definição distintas.  

O Quadro 11 a seguir, exemplifica para a etapa da captura do conhecimento, o 

cenário que deve ser observado no caso de contextos que se constituem em estudos 

interdisciplinares, para compreender a relação entre as comunidades de prática e 

suas culturas epistêmicas.  
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Quadro 11: Cenário interdisciplinar para captura do conhecimento 

 

Fonte: Autoria própria 

A noção de cultura epistêmica agrega-se à teoria dos objetos de fronteira, 

evidenciando a produção do conhecimento nas comunidades de prática como 

constituída por camadas e mais camadas de processos de tomada de decisão e de 

negociações entre teoria, prática e estruturas simbólicas, e também ao destacar as 

interações entre sujeitos no processo de produção do conhecimento. Também 

colabora para a organização do conhecimento, uma vez que ajuda na identificação 

dos possíveis limites em um contexto.  

Knorr-Cetina aponta que: “Um olhar mais atento sobre o cenário de pesquisa 

mostra que as seleções de laboratório são locais, dependendo tanto do contexto da 

pesquisa quanto da situação concreta da pesquisa” (KNORR-CETINA, 1981, p.33). 

No processo de produção do conhecimento, “as leis” são compartilhadas entre os 

indivíduos dentro de determinado campo do conhecimento, porém os recursos e as 

aplicações são contextualizados localmente, no tempo e espaço, logo, a disposição 

ou não, destes recursos interfere diretamente no processo de produção, determinando 

alguns caminhos possíveis para a negociação entre teoria e prática.  

A identificação dos objetos de fronteira pode colaborar no mapeamento das 

interações realizadas pelos sujeitos pertencentes a esferas diferentes da produção do 

conhecimento, enriquecendo a representação do conhecimento e evidenciando os 

processos de tomada de decisão, mas para isso, é necessário que se identifiquem as 
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culturas epistêmicas que possam estar envolvidas naquele processo de produção do 

conhecimento (SÁ, 2019).  

A identificação das culturas epistêmicas envolvidas, pode sugerir a divisão por 

disciplinas envolvidas, ou então áreas do conhecimento, como setores envolvidos. 

Porém para o mapeamento da cultura epistêmica, a noção de maquinaria do 

conhecimento sugere que se investiguem os instrumentos e os acordos estabelecidos. 

Dessa forma, pode-se observar os elementos que constituem cada uma das culturas 

a partir da prática, e não a priori pela divisão por disciplina, mas sim identificando as 

diversas interações envolvidas com o contexto específico.  

Sobre a relação entre os objetos de fronteira e as culturas epistêmicas, 

podemos dizer que as culturas epistêmicas são responsáveis por estabelecer os 

parâmetros pelos quais esses objetos serão significados e definidos, no contexto de 

uma comunidade de prática.  

Na próxima seção veremos os sistemas de organização do conhecimento e sua 

relação com os objetos de fronteira (LAMBE, 2007; CAMPOS, 2018), no sentido de 

identificar também como podem ser utilizados como objetos de fronteira, em contextos 

de comunidades de prática para a representação do conhecimento. 

5.4 Sistemas de organização do conhecimento como objetos de fronteira 

Nesta subseção veremos os sistemas de organização do conhecimento em seu 

duplo papel: em primeiro lugar durante o momento de elaboração deste instrumento, 

e em segundo lugar, uma vez pronto, funcionando como representação dos demais 

objetos de fronteira existentes entre as comunidades de prática para permitir acesso 

a documentos e facilitar a comunicação.  

A maioria dos objetos de fronteira, argumenta Stoytcheva (2013), surge 

organicamente como uma solução para os problemas que surgem quando membros 

de diferentes comunidades de prática devem interagir uns com os outros. No entanto, 

é teoricamente possível projetar artefatos com a intenção explícita de servir como 

objetos de fronteira para preencher as lacunas entre os grupos sociais 

(STOYTCHEVA, 2013, p. 3). 

A elaboração de um SOC, no contexto de comunidades de prática, construído 

em conjunto por representantes de pelo menos duas comunidades de prática, 

respeitando os pontos de vista envolvidos e visando um entendimento conceitual 

compartilhado, o caracteriza como objeto de fronteira durante sua elaboração. E por 
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outro lado, é possível que o próprio SOC, depois de pronto, possa atuar como objeto 

de fronteira entre comunidades diferentes.  

Os SOC que atuam como objetos de fronteira devem ser construídos 

respeitando os pontos de vista envolvidos e devem atuar sobre o uso dos termos e 

dos significados dos conceitos, evidenciando o entendimento semântico nos menores 

denominadores comuns entre as comunidades de prática, e oferecendo uma 

terminologia que respeita cada ponto de vista para ser utilizada na indexação dos 

recursos que são objetos de fronteira. Ao mesmo tempo estes instrumentos permitem 

que na representação de cada comunidade, os objetos de fronteira sejam acessados 

e representados em conformidade com a visão de cada comunidade de prática.  

Conforme dito na seção 5.1, podemos identificar diferentes tipos de objetos de 

fronteira. Carlile (2002), com base no trabalho de Star e Griesemer (1989), identifica 

diferentes classes de objetos de fronteira e sugere uma tipologia destes objetos de 

acordo com suas funções de apoio em relação ao conhecimento, a saber: representar, 

apreender e transformar. A tipologia proposta por Carlile (2002) divide os objetos de 

fronteira em sintáticos, semânticos e pragmáticos, respectivamente. Os objetos de 

fronteira sintáticos, de acordo com Carlile (2002), têm foco em fornecer uma 

linguagem comum para a representação do conhecimento, como exemplo, temos os 

repositórios.  

Carlile (2002) cita formulários e métodos padronizados como exemplo de 

objetos semânticos, eles também podem ser encarados como fontes potenciais de 

informação. Os objetos de fronteira pragmáticos, por fim, fornecem respaldo para 

a transformação do conhecimento, indo além do apoio à representação e ao 

aprendizado. Como exemplo destes objetos, Carlile (2002) cita modelos e mapas. 

Os modelos que são resultados de um processo de organização do conhecimento 

(BRÄSCHER; CAFÉ, 2008) se encaixam nessa categoria, sendo instrumentos para 

produzir e explicar o conhecimento (LE MOIGNE, 1977, p. 1).   

A representação de padrões, tais como terminologias, funcionam como 

linguagens que agem na redução da fricção entre as diferentes culturas epistêmicas 

(SANTOS, 2019). As linguagens de representação ou de codificação, incluindo os 

padrões de metadados, têm o papel de estabelecer condições para o entendimento 

entre pesquisadores, funcionando como uma forma de “expressar” os modelos em 

uma linguagem compreensível por outros modeladores. De maneira prática, as 

terminologias permitem a interoperabilidade entre sistemas de informação, 
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possibilitando o trânsito, arquivamento e reutilização dos modelos em diferentes 

territórios disciplinares, geográficos e epistêmicos (SANTOS, 2019). 

Os SOC como objetos de fronteira, permitem pontos comuns para o 

entendimento terminológico e conceitual entre comunidade de prática. Como vimos 

na seção 3.2, os SOC podem ser de diversos tipos. A construção de um SOC por pelo 

menos duas comunidades de prática, o caracteriza como objeto de fronteira durante 

sua elaboração e a produção do conhecimento envolvida consiste na elaboração de 

um produto, um modelo conceitual que poderá ser utilizado para diversos fins. Carlile 

(2002) cita modelos como exemplo de objetos de fronteira pragmáticos que permitem 

a transformação do conhecimento. Um objeto de fronteira eficaz com essas 

características, de acordo com o autor, possibilita uma transformação conjunta do 

conhecimento, onde os indivíduos devem ser capazes de negociar ou alterar o objeto 

ou representação utilizada.  

Através dos modelos, segundo Carlile (2002), os indivíduos podem representar, 

aprender, negociar e alterar o conhecimento atual e criar novos conhecimentos para 

resolver problemas. Através da natureza localizada, incorporada e investida na prática 

do conhecimento, Carlile (2002), identifica que nem sempre as diferenças entre 

conhecimentos são especificadas como diferenças de grau ou interpretação. As 

consequências que podem surgir dessas diferenças podem sugerir um processo de 

transformação do conhecimento (CARLILE, 2002). Os sistemas de organização do 

conhecimento podem atuar como instrumentos facilitadores deste processo de 

transformação do conhecimento, representando os objetos e possibilitando bases 

sólidas para as negociações e compreensões necessárias ao trabalho cooperativo 

entre culturas epistêmicas.  

A elaboração de um SOC para ser utilizado por mais de uma cultura epistêmica, 

de comunidades de prática diferentes, requer a possibilidade de estabelecer acordos 

mínimos comuns sobre os significados e características dos objetos de fronteira. A 

esses princípios básicos chamaremos de compromisso ontológico para elaboração de 

modelos conceituais.  

Compromisso ontológico pode ser definido como um acordo firmado por uma 

comunidade sobre o significado que esta estabelece e é expressa, neste contexto, 

nas representações de conceituações, tanto do ponto de vista da compreensão pelo 

homem quanto do tratamento pela máquina, através dos agentes de software. 

(CAMPOS, 2013, p. 133) 
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Segundo Campos (2013): 

O estabelecimento de compromisso ontológico revela uma tomada de 
posição em relação aos objetos que se reconhecem como fundamentais em 
uma visão de mundo e que possibilitam o diálogo sobre esse mundo, e ainda 
em relação à maneira pela qual esses objetos são caracterizados e definidos. 
Vale ressaltar que existem diversos modos possíveis de um acordo sobre 
esta visão de mundo (CAMPOS, 2013, p. 133).  

Em um cenário para elaboração de um SOC, onde um entendimento comum 

não é possível, conforme mencionado anteriormente, o elemento identificado como 

um objeto de fronteira deve ser representado de uma forma a não privilegiar um ponto 

de vista em detrimento de outros, a fim de respeitar a visão ecológica do 

conhecimento, conforme a Teoria dos Objetos de Fronteira.  

Sendo possível determinar princípios ontológicos comuns para a identificação 

dos objetos entre as culturas epistêmicas, passa-se para a determinação do tipo de 

SOC que será utilizado como objeto de fronteira. Veremos a seguir o que cada tipo de 

SOC permite expressar, quais as suas características, seus pontos fortes, limitações 

ou desvantagens. Nesse contexto, analisaremos como opções de SOC as 

taxonomias, os tesauros e as ontologias. A escolha destes instrumentos se justifica, 

uma vez que eles permitem uma estrutura facetada. 

Segundo Lambe (2007), as taxonomias de gestão do conhecimento podem ser 

vistas como objetos de fronteiras. O autor apresenta como uma taxonomia facetada 

pode ser construída a partir de um objeto de fronteira, através do exemplo de um 

relatório de incidentes de uma pequena indústria. Esses incidentes podem ser 

diversos, podem envolver mau funcionamento de instrumentos, contaminação, 

acidentes, erro humano, eventos inesperados, ou seja, eles possuem uma diversidade 

de aspectos que podem se relacionar com uma multiplicidade de comunidades 

envolvidas.  

Um relatório de incidentes, por sua vez, é um tipo de relatório e possui suas 

próprias instâncias, as quais são efetivamente os objetos de fronteira acessados para 

se obter os dados de um incidente específico. Sendo assim, "relatório de incidente" 

seria representado como um termo no SOC usado como objeto de fronteira. Esse 

termo então serve como um substituto (surrogate) para o objeto de fronteira real que 

é trabalhado pelas comunidades de prática. 

A Figura 7 a seguir ilustra como diferentes interações entre as comunidades de 

prática e um objeto de fronteira podem ser representadas em uma taxonomia através 
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da análise de facetas (retângulos pretos). Na Figura, o relatório de incidentes, é 

representado por Lambe (2007), como se fosse a instância de relatório que está sendo 

trabalhada pelas comunidades, ou seja, o objeto de fronteira em si. Esse objeto de 

fronteira deve ser representado em um SOC, se quisermos que ele seja um elemento 

que permita o acesso a recursos documentais que estão no âmbito de cada 

comunidade de prática, associado ao objeto de fronteira em questão. 

Figura 7: Relatório de incidente – análise de faceta 

 

Fonte: Lambe (2007) 

Vemos a partir do exemplo que o objeto de fronteira (relatório de incidentes), 

poderá ser representado através das mesmas características básicas para todas as 

comunidades e ser organizado internamente a partir dos elementos de interação de 

cada comunidade através de uma taxonomia facetada.  

A Teoria da Classificação Facetada, de Ranganathan (1967) oferece os aportes 

teóricos para a elaboração de estruturas facetadas, conforme explicitado na seção 3. 

Dessa forma, a análise de facetas se mostra como uma boa possibilidade para 

representar as interações com documentos que são objetos de fronteira em uma 

taxonomia. A taxonomia em forma de árvore única, como afirma Lambe (2007, p. 63), 

“nunca acomodará a necessidade de todos e, portanto, não pode funcionar 

efetivamente como objeto de fronteira, mas uma taxonomia facetada pode”.  

Segundo Beghtol (1998), uma resposta adequada à pesquisa multidisciplinar e 

disseminação eletrônica pode ser explorada através da elaboração de instrumentos 

construídos pela combinação de estruturas hierárquicas com o princípio analítico 

sintético. Para o desenvolvimento deste instrumento, de acordo com Beghtol (1998) 
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14, seria necessário o uso da análise de facetas para o trabalho sintático e de notação, 

como vem sendo estudado por diversos grupos desde o trabalho de Ranganathan 

(1967). Dessa forma, os SOC abarcariam a representação de múltiplas perspectivas 

em um mesmo contexto (BEGHTOL, 1998).  

As taxonomias facetadas elaboradas a partir da identificação dos objetos de 

fronteira, representam uma abstração comum dos objetos de fronteira e fornecem um 

ponto de contato e uma referência comum para todas as comunidades, ao mesmo 

tempo que suportam que perspectivas alternativas sejam representadas de acordo 

com as necessidades dos grupos envolvidos (LAMBE, 2007). Dessa forma, colabora 

para que o relatório de incidentes não seja descrito de formas diferentes por cada 

departamento, para que não haja versões alternativas em diferentes coleções, mas 

que cada grupo possa recuperar e organizar os mesmos relatórios de incidentes da 

maneira que melhor refletir seu trabalho (LAMBE, 2007, p. 64). No caso retratado, o 

relatório de incidente é um só, trabalhado por mais de uma comunidade de prática, 

cada uma interagindo através de seu ponto de vista, porém podem existir outros 

documentos de interesse que podem ser encontrados navegando-se por cada faceta 

da taxonomia que diz respeito a cada comunidade especificamente. Por exemplo, 

alguém pode estar interessado em saber sobre os tipos possíveis de problemas de 

engenharia e eventuais normas de manutenção associadas, e ter essa necessidade 

a partir da leitura do relatório de incidentes. 

Caso não haja acordo sobre os princípios básicos de identificação do objeto de 

fronteira, a taxonomia facetada vai ajudar para preservar as diferentes visões, mas 

não vai deixar nítido o que é o objeto, de modo que ambas as comunidades possam 

saber o que estão se referindo ao mesmo ente no mundo (embora com pontos de 

vista diferentes).  

As taxonomias são consideradas, de acordo com Lambe (2007), como 

representações semânticas, construídas através de um vocabulário controlado. Nas 

taxonomias não temos uma parte destinada à definição dos termos, porém os termos 

são determinados através de princípios de classificação, ou seja, as definições são 

necessárias para a construção do modelo conceitual que será refletido pela 

taxonomia. Em outras palavras, a definição, nas taxonomias, está implícita, em parte, 

 
14 A autora destaca o princípio da hospitalidade como característica destes instrumentos (BEGHTOL, 

1998). 
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na hierarquia apresentada. No entanto, elas não permitem facilmente a assimilação 

do modelo conceitual apenas observando a disposição dos termos, uma vez que não 

possui as definições explícitas dos termos e relações.  

Os tesauros, por sua vez, apresentam a possibilidade de definições dos termos 

a partir de notas explicativas, que compreende também em relações semânticas de 

hierarquias, equivalência, gênero/espécie e associativas (LANCASTER, 1986; IBICT, 

1984).   

Nas ontologias, por outro lado, as relações são diversas, não se limitando a um 

conjunto pré-definido como no tesauro, e são livremente nomeadas, e as entidades 

podem ser formalmente definidas, possibilitando de forma mais precisa, que se 

compreendam os parâmetros pelos quais a estrutura classificatória foi construída. As 

ontologias podem conter instâncias associadas às classes que compõem a sua 

estrutura terminológica (indicadas pela relação de instância de), o que pode ser útil 

para a identificação inequívoca de qual ente no mundo está sendo trabalhado como 

objeto de fronteira pelas comunidades de prática. Um exemplo está na Wikidata, onde, 

Shakespeare 15, identificado pelo código Q15750655, se refere a um periódico 

científico e não ao poeta inglês. O que na Wikidata pode ser constatado pela sentença: 

instanceof scientific journal. 

As ontologias, de acordo com Campos (2018), também podem servir como 

ponto comum entre comunidades e assim, como objetos de fronteira.  

Ontologias, em seu uso na ciência da informação, fornecem um modelo para 
representar os pressupostos epistemológicos e ontológicos, relevantes para 
o entendimento de um domínio de conhecimento, bem como de seu 
tratamento computacional; e, de maneira análoga às taxonomias, também 
podem servir como um ponto comum entre comunidades, especialmente no 
que diz respeito ao uso de uma terminologia padronizada, que é partilhada, 
uma vez que elas possuem uma estrutura taxonômica como elemento 
constituinte (CAMPOS, 2018, p. 485). 

 

Dessa forma, uma ontologia pode ser utilizada evidenciando os pontos de vista 

divergentes sob um conceito que é trabalhado por pesquisadores de comunidades 

afins (CAMPOS, 2018). As ontologias, como objetos de fronteira para o processo de 

indexação por exemplo, fornecem recursos para representar diferentes 

compreensões conceituais de um domínio e permite a fácil assimilação da estrutura 

conceitual, uma vez que fornece recursos para a definição formal de conceitos. Uma 

 
15 https://www.wikidata.org/wiki/Q15750655 
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ontologia como objeto de fronteira, construída com base no entendimento comum, ou 

em princípios ontológicos comuns, possibilita a compreensão mais precisa das 

relações entre os objetos do conhecimento e ainda de suas instâncias.   

Os sistemas de classificação que atuam como objetos de fronteira, oferecem 

princípios de classificação comuns às diversas comunidades de prática, permitindo 

que estas agrupem determinados conhecimentos ou objetos através dos mesmos 

princípios básicos, mas não exclusivos. Permitindo assim, alguma flexibilidade para 

que as comunidades de prática agreguem outros elementos àqueles princípios 

compartilhados, como por exemplo grau de especificidade ou aspectos trabalhados. 

Assim, os sistemas de classificação possibilitam uma leitura em comum do mundo, 

estabelecendo princípios de divisão de elementos diversos, e possuem uma 

terminologia na taxonomia embutida em sua elaboração, que pode ser utilizada para 

a indexação de documentos visando a recuperação.  

Os SOC atuam como objetos de fronteira uma vez que mediam as interações 

que dependem do uso de termos e de significados entre os membros da comunidade 

de prática para a produção do conhecimento, por exemplo, possibilitando o acesso a 

documentos ou refinando a comunicação. No que tange a escolha do tipo de SOC, se 

destacam as ontologias, por possuírem recursos mais avançados para a 

representação do conhecimento. Entretanto, a elaboração de uma ontologia é mais 

complexa do que a de um tesauro, que por sua vez é mais complexa do que a de uma 

taxonomia.  

O processo de construção de uma ontologia é complexo, pois envolve a 
criação de modelos semânticos ou descrições simplificadas da realidade de 
um dado domínio e também exige dos desenvolvedores conhecimentos 
técnicos em modelagem conceitual, em lógica formal e em alguns aspectos 
filosóficos (MENDONÇA; SOARES, 2017). 

 

O grau de complexidade envolvido na elaboração de cada tipo de SOC pode 

ser uma vantagem ou desvantagem para adoção do mesmo. Para a escolha de uma 

taxonomia por exemplo, o grau de complexidade envolvido em sua elaboração pode 

ser uma vantagem. Já a complexidade exigida para a construção de uma ontologia, 

pode se apresentar como uma desvantagem para o momento de escolha do tipo de 

SOC que será elaborado.  

Nesse sentido, em ambiente de trabalho ou pesquisa interdisciplinar ou 

cooperativa, pode ser que as comunidades de prática envolvidas possuam seus 
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próprios SOC, quando este for o caso, a elaboração de SOC como objeto de fronteira 

deve respeitar o SOC já utilizado, e partir para o mapeamento dos elementos que são 

compartilhados entre comunidades de prática. Dessa forma, a elaboração do SOC 

como objeto de fronteira consiste na identificação do subconjunto de elementos 

compartilhados, referente aos objetos de fronteira entre as comunidades de prática 

para que haja a cooperação ou a interdisciplinaridade. O compartilhamento de 

elementos, como objetos, entre comunidades de prática pressupõe pelo menos, 

mínimos denominadores comuns para o reconhecimento desses objetos.   

Dessa forma, o subconjunto de elementos compartilhados deve ser identificado 

no SOC de cada comunidade de prática, e devem, de algum modo, fazer referência 

ao termo relacionado na outra comunidade de prática, de modo que cada ponto de 

vista seja preservado, mas possa haver uma translação para o outro ponto de vista. 

Assim, não buscamos uma linguagem intermediária, ou a elaboração de um terceiro 

SOC que se refira ao trabalho cooperativo, mas sim a identificação do subconjunto de 

elementos que servirão como pontes entre comunidades de prática distintas.  

O subconjunto de elementos que servirá como ponte deve ser representado de 

acordo com os mínimos denominadores comuns e é necessário que se relacione os 

pontos de vista envolvidos em uma representação que não privilegie uma comunidade 

em detrimento das demais. Para realizar a ponte entre os diversos pontos de vista sob 

um mesmo objeto em diferentes comunidades de prática, o objeto ao qual o termo se 

refere pode ser representado por um identificador único, como exposto no exemplo 

da Wikidata, onde o identificador único é entendido como um código, e associado a 

esse código estão os dados necessários para que se estabeleça a translação entre 

os diferentes pontos de vista sobre o objeto.  

Tendo em vista a explanação realizada, o Quadro 12 a seguir visa sistematizar 

os principais aspectos destacados ao longo do trabalho sobre a atuação dos SOC 

como objeto de fronteira.  
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Quadro 12: Sistemas de organização do conhecimento como objeto de fronteira 

Aspectos dos SOC como objeto de fronteira 

Sobre sua elaboração 

deve abarcar a representação de uma comunidade de prática, que 
pode incluir múltiplas perspectivas em um mesmo contexto 

requer a possibilidade de estabelecer acordos mínimos comuns 
sobre os significados e características dos objetos de fronteira 
(compromisso ontológico) 

onde um entendimento comum não é possível, o elemento 
identificado como um objeto de fronteira deve ser representado de 
uma forma a não privilegiar um ponto de vista em detrimento de 
outros, a fim de respeitar a visão ecológica do conhecimento, 
conforme a Teoria dos Objetos de Fronteira. 

Sobre seu uso 

atuam como ponto de ligação entre comunidades de prática 
diferentes no âmbito de um trabalho ou pesquisa cooperativa ou 
interdisciplinar, facilitando a interação 

permitem pontos comuns para o entendimento terminológico e 
conceitual entre comunidades de prática 

oferecem uma terminologia adequada para ser utilizada na 
indexação dos recursos que são objetos de fronteira 

mediam as interações que dependem do uso de termos e de 
significados entre os membros de comunidades de prática 

oferecem princípios de classificação comuns às diversas 
comunidades de prática, permitindo que estas agrupem 
determinados conhecimentos ou objetos através dos mesmos 
princípios básicos, mas não exclusivos 

Fonte: Autoria própria. 

Os elementos destacados dizem respeito a uma primeira sistematização sobre 

a elaboração e atuação dos SOC como objeto de fronteira. Esses aspectos são 

relevantes no que tange ao objetivo geral deste trabalho, uma vez que apresentam 

indicações sobre como deve ser entendida a etapa de captura do conhecimento e 

sobre os elementos que devem ser observados para que os instrumentos de 

representação, os SOC, cumpram o propósito de atuar como facilitadores da produção 

do conhecimento que acontece em ambientes de trabalhos ou pesquisas 

interdisciplinares ou cooperativas, envolvendo comunidades de prática diversas e a 

presença de objetos de fronteira como objetos do conhecimento expresso pela 

comunidade.  

Nesse sentido, na próxima seção, são sistematizadas diretrizes para a etapa 

de captura do conhecimento visando a elaboração de sistemas de organização do 
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conhecimento para atuar como objetos de fronteira em contextos interdisciplinares ou 

de cooperação para produção e partilha de conhecimento 
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6 DIRETRIZES PARA A CAPTURA DO CONHECIMENTO POR UMA 

PERSPECTIVA ECOLÓGICA DA INFORMAÇÃO 

Nesta seção abordaremos, com base na revisão de literatura apresentada no 

marco teórico no trabalho, uma análise dos conteúdos trabalhados na forma de 

diretrizes para a captura do conhecimento voltadas para a elaboração de SOC com 

foco na representação de objetos de fronteiras, bem como uma discussão sobre essas 

diretrizes levantadas.  

Para estabelecermos diretrizes para captura do conhecimento, buscamos 

definir o conceito de diretriz de forma a contextualizar seus elementos relacionais. 

Nesse sentido, no contexto de sistemas de gestão de qualidade, de acordo com Akao 

(1997, p. 37), uma diretriz é uma combinação de metas e meios, compreendendo 

metas como os resultados esperados e meios como direções para atingir cada meta. 

Os meios seriam compostos por passos específicos voltados para obtenção da meta. 

Para Pisanelli, Gangemi e Steve (1999), uma diretriz é uma espécie de plano, que 

também pode ser visto como um método para desempenhar um procedimento. 

Nurcan (et al., 1999), compreendem diretriz como um conjunto de indicações 

sobre como proceder para alcançar uma intenção. Assim, de acordo com os autores, 

uma diretriz incorpora o conhecimento sobre o método para se cumprir uma intenção 

em uma dada situação no contexto. Dessa forma, a situação, em relação as diretrizes, 

indica quando uma diretriz pode ser aplicada, e a intenção, representa o objetivo que 

se deseja alcançar.  

De acordo com Campos (2011, p. 179):  

uma diretriz é definida como um conjunto de ações recomendadas para 
atingir um objetivo e um resultado esperado, possuindo os seguintes 
atributos: (i) nome da diretriz; (ii) objetivo esperado; (iii) ações que devem ser 
realizadas para alcançar o objetivo esperado; (iv) resultado esperado ao 

aplicar a diretriz. 

Nesta pesquisa, compreendemos diretrizes no sentido de recomendações, 

a partir de Nurcan (et al., 1999) e utilizando a definição de Campos (2011). Dessa 

forma, o Quadro 13 a seguir é baseado na definição de Campos (2011), onde uma 

diretriz possui quatro atributos, entre eles, um conjunto de ações recomendadas para 

alcançar determinado objetivo, e foi elaborado a partir dos aportes teóricos expostos 

nas seções 3, 4 e 5 deste trabalho. Cabe destacar que, de acordo com o conceito de 

diretriz adotado, não está no escopo deste trabalho indicar como especificamente as 

ações serão realizadas, apenas apontá-las.
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Quadro 13: Diretrizes para a etapa de captura do conhecimento visando a elaboração de SOC e sua atuação como Objeto de Fronteira 

Nome da diretriz Objetivo esperado 
Ações que devem ser realizadas para 
alcançar o objetivo esperado 

Resultado esperado ao 
aplicar a diretriz 

Referências 
bibliográficas 

Diretriz 1: 
definir e 
compreender o 
contexto para 
captura do 
conhecimento 

Compreender, no âmbito 
do trabalho ou pesquisa 
interdisciplinar ou 
cooperativa, o contexto 
de produção e partilha 
do conhecimento e suas 
configurações de uso de 
definição de conceitos 

Caracterizar a comunidade de prática (com 
suas etapas, como a identificação das 
culturas epistêmicas e a existência de 
objetos de fronteira) 

Identificação dos limites das 
comunidades de prática 
envolvidas, as configurações de 
suas culturas epistêmicas e a 
documentação base para a 
identificação dos conceitos 

Abraham, 2013 

Fernandes, Guizzardi e 
Guizzardi (2011) 
Wenger, 2010 

Guizzardi (2005)  

Hjorland (2002) 

Kislov; Walshe, 2011 

Knorr-Cetina, 1999 

Leigh-Star; Griesemer 
(1989) 

Uschold e King (1995) 

Identificar as fontes de informação 
existentes no âmbito da comunidade de 
prática (documentação e os possíveis 
sistemas de classificação) 

Identificar o propósito do SOC em 
desenvolvimento. Definir o escopo a ser 
abrangido pelo SOC, ou seja, o contexto 
comum que o instrumento deve cobrir; se há 
questões a serem respondidas pelo SOC e 
se deve ser usado para descoberta do 
conhecimento.  

Relacionar a documentação à(s) sua(s) 
comunidade(s) de prática 

Atentar às possíveis forças invisíveis que 
atuam sobre o ambiente 

Diretriz 2: 
identificar o 
conjunto de 
elementos que 
farão parte do 
SOC como objeto 
de fronteira 

Identificar o conjunto de 
elementos que são 
compartilhados entre 
comunidades de prática 
a partir de 
denominadores mínimos 

Identificar um conjunto preliminar de 
conceitos no âmbito de cada comunidade 
de prática  

Conjunto de elementos que 
representa o conhecimento 
envolvido na comunidade de 
prática, usados e validados 
pelas culturas epistêmicas 
respeitando seus pontos de 
vista 

Campos; Gomes (2008) 

Dahlberg (1974) 

Dahlberg (1978) 

Knorr-Cetina, 1999 

Reconhecer a existência de objetos de 
fronteira e dos conceitos que se referem a 
eles 
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Identificar os mínimos denominadores 
comuns referentes aos objetos 
compartilhados utilizados entre as 
comunidades de prática envolvidas 

Leigh-Star; Griesemer 
(1989) 

 

Identificar conceitos relacionados aos 
objetos de fronteira em diferentes 
comunidades de prática  

Diretriz 3: 
elaborar as 
definições dos 
elementos que 
farão parte do 
SOC 

Estabelecer as 
definições dos objetos 
de fronteira respeitando 
os mínimos 
denominadores comuns 
entre as comunidades 
de prática envolvidas 

Definir a abordagem para definição dos 
termos e quando pertinente, utilizar 
categorias fundamentais para identificar a 
natureza do conceito. 

O conjunto de elementos, com 
suas definições, que se referem 
a objetos de fronteira e que irão 
ser identificados pelo SOC, de 
acordo com as comunidades de 
prática envolvidas  

Campos e Gomes (2008) 

Dahlberg (1974) 

Dahlberg (1978) 

Guizzardi (2005) 

Leigh-Star e Griesemer 
(1989) 

Utilizar os mínimos denominadores comuns 
para a definição dos conceitos relacionados 
aos objetos de fronteira 

Apontar para as demais comunidades 
envolvidas com cada objeto de fronteira, 
buscar soluções para estabelecer pontes 
entre os conceitos nas diferentes 
comunidades de prática como a utilização 
do identificador único 

Fonte: Autoria própria.
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A primeira diretriz de: Definir e compreender o contexto para captura do 

conhecimento; envolve as seguintes ações: 1) Caracterizar a comunidade de prática 

(com suas etapas, como a identificação das culturas epistêmicas e a existência de 

objetos de fronteira); 2) Identificar as fontes de informação existentes no âmbito da 

comunidade de prática (documentação e os possíveis sistemas de classificação); 3) 

Identificar o propósito do SOC em desenvolvimento. Definir o escopo a ser abrangido 

pelo SOC, ou seja, o contexto comum que o instrumento deve cobrir; se há questões 

a serem respondidas pelo SOC e se se deve ser usado para descoberta do 

conhecimento; 4) Relacionar a documentação à(s) sua(s) comunidade(s) de prática e 

5) Atentar às possíveis forças invisíveis que atuam sobre o ambiente.  

Essa diretriz tem como objetivo compreender o contexto de produção e partilha 

do conhecimento no âmbito do trabalho ou pesquisa interdisciplinar ou cooperativa, 

envolvendo pelo menos duas comunidades de prática. Dessa forma, além de 

identificar o âmbito de trocas e relações práticas (as comunidades de prática), o 

âmbito de relações epistêmicas (as culturas epistêmicas), identificar e relacionar a 

documentação a sua comunidade relacionada, se faz necessário reconhecer a 

possível existência de forças invisíveis que atuam no contexto, ou seja, de disputas 

políticas, ideológicas, jogos de poder, níveis de hierarquia, ou outras forças que 

possam influenciar o processo de significação e troca de conhecimento.  

As forças invisíveis, em relação aos objetos de fronteira, podem indicar as 

influências que atuam sobre as comunidades de prática no momento de 

compartilharem objetos e até indicar as maneiras pelas quais eles são significados.  

Além de identificar o propósito do instrumento que está sendo desenvolvido, 

essa diretriz sugere que se busque definir, por exemplo, o escopo a ser abrangido 

pelo SOC, se há questões que precisam ser respondidas pelo instrumento ou ainda 

se ele deve possibilitar a descoberta do conhecimento, no caso das ontologias. Essas 

ações orientam a escolha das fontes e bases teóricas que serão utilizadas para a 

elaboração do SOC, com o objetivo de atender aquelas necessidades encontradas 

naquele contexto de produção e partilha do conhecimento. Como por exemplo, se o 

SOC vai apoiar a descoberta de conhecimento, ou seja, tem a necessidade de 

realização de inferências, então opta-se pela elaboração de uma ontologia.  

Se em uma comunidade de prática, houver algum SOC já em uso, este pode 

servir como base para a caracterização das comunidades de prática e dos objetos de 

fronteira. Porém quando em alguma comunidade de prática não for possível identificar 
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instrumento de organização do conhecimento algum, se torna necessária sua 

elaboração. Nesse caso, a elaboração desse SOC tem condições de seguir as 

orientações para elaboração de SOC como objeto de fronteira – será elaborado um 

SOC para a comunidade de prática, estabelecendo acordos mínimos entre as suas 

possíveis culturas epistêmicas, identificando os objetos que são compartilhados com 

demais comunidades de prática no âmbito do trabalho cooperativo e relacionando os 

conceitos que denotam esses objetos.  

Vale ressaltar que os SOC como objetos de fronteira compreendem em um 

instrumento terminológico que facilita a translação entre comunidades de prática 

envolvidas em um projeto cooperativo ou interdisciplinar. Ele representa o 

conhecimento que circula no âmbito de cada comunidade de prática, mas identifica os 

elementos que são comuns a mais de uma comunidade de prática e que se colocam 

como facilitadores ou impulsionadores de determinado trabalho conjunto cooperativo.  

Dessa forma, o resultado esperado pela aplicação da primeira diretriz é 

compreender os limites das comunidades de prática envolvidas, as configurações de 

suas culturas epistêmicas e obter tanto a documentação, quanto os princípios que 

servirão de base para a identificação dos conceitos. Estes princípios devem seguir as 

características das comunidades e atender às necessidades de informação do 

trabalho cooperativo e estar em consonância também com os propósitos elencados 

para o instrumento a ser elaborado.   

A segunda diretriz: Identificar o conjunto de elementos que farão parte do 

SOC como objeto de fronteira; tem como objetivo identificar o conjunto de elementos 

que são compartilhados entre comunidades de prática (objetos de fronteira) a partir 

de denominadores mínimos. E inclui as seguintes ações: 1) Identificar um conjunto 

preliminar de conceitos no âmbito de cada comunidade de prática; 2) Reconhecer a 

existência de objetos de fronteira e dos conceitos que se referem a eles; 3) Identificar 

os mínimos denominadores comuns referentes aos objetos compartilhados entre as 

comunidades de prática envolvidas 4) Apontar para conceitos relacionados aos 

objetos de fronteira em diferentes comunidades de prática.  

A segunda diretriz se volta para cada uma das comunidades e para a 

identificação do conjunto de conceitos que se referem aos objetos de fronteira. Uma 

vez identificados ou elaborados os SOC das comunidades de prática envolvidas, 

reconhecidas suas fontes de informação e já estabelecidos os propósitos do SOC, se 

torna necessária a identificação dos objetos de fronteira, ou seja, aqueles elementos 
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que são compartilhados por pelo menos duas comunidades de prática, as unindo e 

impulsionando o trabalho cooperativo. Esses elementos devem ser representados de 

acordo com os mínimos denominadores comuns entre as comunidades de prática que 

o compartilham, de forma que elas o possam reconhecer em seus próprios 

instrumentos de organização do conhecimento.  

É necessária para essa diretriz, em relação à identificação de um conjunto de 

conceitos considerados pelos especialistas da comunidade de prática como 

importantes para a representação do conhecimento, a identificação daqueles que se 

referem a objetos de fronteira, ou seja, dentre o conjunto de elementos que 

representam o conhecimento de uma comunidade de prática, se identificam os objetos 

que são compartilhados entre comunidades de prática envolvidas no projeto 

cooperativo, servindo como ponte de ligação entre elas e possibilitando o trabalho 

conjunto.  

Dessa forma, o resultado esperado pela aplicação da segunda diretriz é obter 

um conjunto de elementos que são compartilhados e representam o conhecimento 

envolvido no trabalho cooperativo entre comunidades de prática, usados e validados 

pelas comunidades respeitando seus pontos de vista. 

A terceira diretriz: Elaborar a definição dos elementos que farão parte do 

SOC; envolve ações como: 1) Definir a abordagem para definição dos termos e 

quando pertinente, utilizar categorias fundamentais para identificar a natureza do 

conceito, importante para definição; 2) Utilizar  os mínimos denominadores comuns 

para a definição dos conceitos relacionados aos objetos de fronteira; 3) Apontar para 

as demais comunidades envolvidas com cada objeto de fronteira, buscar soluções 

para estabelecer pontes entre os conceitos nas diferentes comunidades de prática 

como a utilização do identificador único. 

O SOC que será utilizado como objeto de fronteira indica aqueles conceitos que 

se referem a objetos que formam e impulsionam determinado trabalho cooperativo e, 

aponta para outros conceitos que se referem ao mesmo objeto, porém no âmbito das 

outras comunidades de prática que o compartilham. Assim, a definição dos conceitos 

que se referem aos objetos de fronteira deve ser elaborada utilizando como base 

aspectos comuns entre as comunidades de prática, para que não aconteça 

sobreposição de visões. Nesse sentido, a abordagem onomasiológica sugere a 

análise do conceito como base de elaboração das definições nos SOC. Dessa forma, 

a identificação dos objetos de conhecimento relacionado aos conceitos, colabora para 
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a identificação dos objetos de fronteira. E através da identificação das características, 

é possível compreender se o objeto de fronteira pode ser identificado a partir de 

denominadores comuns entre as comunidades de prática envolvidas, incluindo a 

adoção de seu termo associado e quais são esses denominadores comuns, uma vez 

que sendo comuns, devem aparecer no conjunto de características identificado.  

 Vale ressaltar que o conjunto de elementos que se referem aos objetos de 

fronteira, identificados no âmbito da comunidade de prática, possui suas definições 

elaboradas a partir dos acordos estabelecidos pelas comunidades epistêmicas que 

formam aquela comunidade e que os objetos de fronteira são compartilhados entre 

diferentes comunidades de prática. Dessa forma, reconhecemos que cada 

comunidade de prática terá sua própria maneira de significar, utilizar e definir os 

elementos e de se referir aos mesmos objetos, que possibilitam inclusive, o trabalho 

comum envolvendo outra comunidade.  

Uma vez identificados aqueles conceitos que se referem aos objetos de 

fronteira, a título de ilustração, uma maneira de representar esses objetos pode ser a 

utilização de um identificador único, como no exemplo da Wikidata, que identifica 

parâmetros mínimos para o reconhecimento de um elemento, o representando através 

de um código que o identifica de forma única no mundo16.   

Assim, como resultado esperado da terceira diretriz temos o estabelecimento 

do conjunto de elementos com suas definições, que se referem a objetos de fronteira 

e que irão ser identificados pelo SOC, de acordo com as comunidades de prática 

envolvidas. Esse conjunto de elementos, definidos a partir dos mínimos 

denominadores comuns e representados em comum acordo por todas as 

comunidades envolvidas, se referem à produção e partilha de determinado 

conhecimento, necessário para a realização de um trabalho cooperativo específico. 

Se caso as mesmas comunidades venham posteriormente realizar outro trabalho 

cooperativo, através de novos elementos comuns e com novos integrantes, se torna 

necessária a avaliação desse novo cenário de produção e partilha do conhecimento.  

Em outras palavras, a elaboração dos SOC visando sua atuação enquanto objeto de 

fronteira, parte da prática específica de produção do conhecimento, avaliando os 

 
16Shakespeare, identificado pelo código Q15750655, se refere a um periódico científico e não ao poeta inglês 

https://www.wikidata.org/wiki/Q15750655 
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objetos utilizados para o fomento do trabalho cooperativo e os acordos estabelecidos 

no entorno destes objetos.    

Dessa forma, esse conjunto de diretrizes visa colaborar para a representação 

do conhecimento visando sua utilização por pelo menos duas comunidades distintas. 

Atuando sobre a etapa de captura do conhecimento, as ações estabelecidas visam 

contemplar a possível diversidade em um contexto de produção e partilha de 

conhecimento, visando a recuperação de documentos ou outros elementos a partir da 

identificação das interseções entre as comunidades envolvidas, através da 

representação dos objetos de fronteira.  

As diretrizes visam também garantir que todas as comunidades de prática 

envolvidas no trabalho cooperativo ou interdisciplinar tenham suas conceituações 

acessíveis por meio do no SOC elaborado, uma vez que ele será utilizado para facilitar 

o trabalho conjunto realizado por estas comunidades. Assim, suas visões e definições 

devem, idealmente, estar representadas e mapeadas com base no estabelecimento 

de aspectos consensuais, que permitam saber que as comunidades estão se referindo 

ao mesmo objeto. De modo que se pode a partir da conceituação de um objeto em 

uma dada comunidade, se ter acesso à conceituação do mesmo objeto por uma outra 

comunidade.   

A aplicação das diretrizes também pode auxiliar o processo de entendimento 

de outras perspectivas sobre a conceituação dos objetos de fronteira, uma vez que o 

SOC, quando da sua atuação enquanto objeto de fronteira, indica demais 

comunidades que também se envolvem com esses objetos. Dessa forma, é possível 

navegar entre diferentes comunidades, conhecendo diferentes definições e usos de 

um mesmo objeto de fronteira.   
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7 CONCLUSÃO 

Em ambientes que envolvem pesquisas ou trabalhos interdisciplinares ou 

cooperativos, a existência de pelo menos duas perspectivas é comum. Porém a 

imposição de um ponto de vista único em trabalhos cooperativos que envolvem 

comunidades distintas pode dificultar o bom andamento do projeto. Assim como a 

utilização de um termo que não tenha o mesmo significado para as comunidades 

envolvidas ou então que ofenda os entendimentos e significados tradicionais de uma 

comunidade, coloca em risco a possibilidade de estudo ou trabalho cooperativo.  

Dessa forma, pode ser desejável preservar os vários pontos de vista envolvidos 

no que tange a representação do conhecimento, indicando possíveis caminhos de 

translação entre as comunidades envolvidas. Nesse caso, não se trata de 

compatibilizar linguagens, mas sim preservar diferentes pontos de vista sobre um 

objeto comum de interesse.   

Os sistemas de organização do conhecimento são instrumentos semânticos, e, 

a partir do estudo realizado, podem atuar como objetos de fronteira, facilitando a 

compreensão de termos e conceitos no âmbito do encontro de comunidades de 

prática. Assim, o trabalho buscou sistematizar diretrizes voltadas para a etapa de 

captura do conhecimento, visando a elaboração de sistemas de organização do 

conhecimento para atuarem como ponto de ligação facilitador da interação entre 

comunidades distintas, no âmbito de um trabalho ou pesquisa cooperativa ou 

interdisciplinar, respeitando os seus pontos de vista. 

O uso de diferentes linguagens em um contexto de comunidades de prática 

pode gerar atritos na compreensão das relações e elementos que compõem aquele 

ambiente. Nesse caso, o sistema de organização do conhecimento para atuar como 

facilitador da produção do conhecimento, precisa se apoiar em aportes teóricos que 

possibilitem a representação do conhecimento de forma não só condizente com os 

valores da comunidade que visa representar, mas também que ultrapassem as 

possíveis fronteiras encontradas por hábitos e preconceitos culturais. 

Um sistema de organização do conhecimento elaborado para mediar o trabalho 

cooperativo das comunidades de prática precisa partir do reconhecimento do 

ambiente da pesquisa ou trabalho cooperativo ou interdisciplinar. As comunidades de 

prática pressupõem um processo de negociação entre as culturas epistêmicas que as 

constituem no que tange o reconhecimento de objetos e suas definições. No caso de 

objetos de fronteira, as culturas epistêmicas pertencentes a comunidades de práticas 
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diferentes podem possuir diferentes compreensões de um objeto, mas no âmbito do 

trabalho cooperativo ou interdisciplinar, estabelecem acordos para lidar com esses 

objetos de forma compartilhada.  

Em relação à elaboração do SOC, a representação dos objetos de fronteira 

pressupõe que, caso não seja possível estabelecer um termo de comum acordo entre 

as comunidades de prática para sua denominação, o objeto seja representado de 

maneira a não sobrepor pontos de vista.  

Dessa forma, a pesquisa se debruçou sobre a primeira etapa de elaboração 

dos SOC e, a partir de aportes teóricos interdisciplinares, atingiu o objetivo geral 

elencado: traçar diretrizes para captura do conhecimento, voltadas para elaboração 

de sistemas de organização do conhecimento como objetos de fronteira. 

No que se refere a etapa de captura do conhecimento, as diretrizes elencadas 

se constituem em recomendações a serem seguidas a cada etapa do processo de 

captura do conhecimento e indicam um conjunto de ações a serem desempenhadas. 

Vale ressaltar que as diretrizes não ignoram demais aportes teóricos utilizados para a 

elaboração de SOC, mas sugerem recomendações que se somam a outras leituras. 

Destacamos que a investigação sobre o contexto de produção do 

conhecimento, como a identificação dos acordos entre comunidades sobre os 

elementos do contexto, oferece dados importantes para elaboração de sistemas de 

organização do conhecimento. Nesse sentido, trabalhos futuros podem abarcar o 

processo todo de elaboração de SOC como objeto de fronteira, incluindo sua 

implementação em contexto de pesquisa ou trabalho interdisciplinar ou cooperativo. 

Ainda sobre trabalhos futuros, vale destacar que eles também podem ser voltados 

para a instrumentalização da pesquisa, definindo procedimentos e os instrumentos 

utilizados para a implementação das diretrizes propostas pela pesquisa. Como por 

exemplo, a elaboração de diagnósticos ou então a especificação de documentos que 

expressem as condições examinadas no contexto sobre o conhecimento e as 

comunidades envolvidas.  

Sobre as dificuldades encontradas na realização deste trabalho, destacamos 

as longas horas dedicadas a compreensão dos conceitos, dos conteúdos e das bases 

teóricas utilizadas. A definição e aprendizagem de conceitos nas ciências humanas 

pode ser desafiadora, assim, o conforto muitas vezes foi possível pela segurança 

oferecida pelos objetivos elencados para a realização da pesquisa.  
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A articulação das bases teóricas da Ciência da Informação com compreensões 

oriundas de outras áreas do conhecimento, como Sociologia e Filosofia, apesar de 

desafiadora, também se apresentou como instigante e frutífera para o 

desenvolvimento de estudos sobre as modernas tendências de produção do 

conhecimento, onde se destacam a interdisciplinaridade e a cooperação entre 

diversas comunidades.  

Ainda entre as dificuldades encontradas, esta pesquisa foi desenvolvida em 

cenário inédito em nosso tempo histórico, o começo da pandemia da Covid-19, que 

impactou o mundo com muitas perdas e oferecendo novos desafios para a pesquisa 

acadêmica, como a impossibilidade de consulta aos materiais sob custódia das 

bibliotecas físicas e a presença em aulas presenciais. Nesse sentido, para realização 

deste trabalho foi essencial a colaboração e boa vontade de diversos pesquisadores 

e assim, destacamos a importância da comunicação acadêmica e da cooperação 

entre pesquisadores para o desenvolvimento de pesquisas e do conhecimento 

científico.  

Somos seres coletivos, como na frase atribuída comumente à Aristóteles: O 

homem tende à vida em sociedade porque nela, e somente nela, se torna plenamente 

humano. E conforme destacado pela pesquisa, aprendemos a significar nossa 

existência e o mundo à nossa volta coletivamente, assim, que a pesquisa acadêmica 

também nos ajude a juntar os fragmentos de saber que estão espalhados e a diminuir, 

quando necessário, o isolamento das especialidades científicas.   
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