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RESUMO 
 

 

 

PIMENTEL, Laura. O mapa conceitual na construção de taxonomias para organização 

da informação na web. 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2017.  

 

Esta pesquisa foi motivada pela identificação da dificuldade de encontrar, compreender e 

gerenciar as informações na web, considerando a necessidade de uma metodologia específica 

para a organização das informações em ambiente digital e que não existem padrões definidos 

que tornem os conceitos e os assuntos compreensíveis. É necessário manter uma lógica clara e 

que faça sentido para o usuário. Foram analisadas hipóteses para validar a organização da 

informação da web sob a perspectiva da Organização e Representação da Informação, a partir 

da taxonomia e da linguagem documentária com o auxílio do mapa conceitual (ferramenta 

criada com base na Psicologia da Aprendizagem). A terminologia foi apresentada para 

identificação de termos e definições relacionadas ao mapa conceitual, verificando como este 

pode auxiliar na construção de taxonomias de navegação para a web. Realizou-se levantamento 

teórico e metodológico sobre mapa conceitual: definições, aplicações, características. Analisou-

se também como ocorre a ligação dos conceitos que se relacionam entre si através de 

proposições no mapa conceitual, para compreender o todo através de cada uma de suas partes 

interligadas. Foram identificados alguns tipos de mapas conceituais, e para esta pesquisa 

especificamente foi utilizado o tipo hierárquico, que está diretamente relacionado com a 

taxonomia dentro de uma complexidade estrutural. A taxonomia por sua vez foi analisada sob 

a perspectiva da organização da informação no ambiente web. Foram identificadas suas 

definições, usos, relação com a organização da informação e com o mapa conceitual. Por se 

tratar do contexto web, os conceitos do design de interface foram abordados, contextualizando 

e relacionando de forma aplicada a representação da informação. Para exemplificar a 

construção do mapa conceitual foi utilizado o software CMap Tools mostrando como é possível 

organizar informações da web, partindo de premissas utilizadas na Ciência da Informação. Com 

base na pesquisa bibliográfica, nas análises realizadas e no exemplo criado, mostrou-se que o 

mapa conceitual é uma ferramenta que auxilia na construção de taxonomia e que essas 

premissas são reforçadas inclusive por pesquisadores de outras áreas como Design e Ciência da 

Computação, que ressaltam a importância da taxonomia para representar a informação e a 

relação de satisfação do usuário quando encontra o que procura. 

 

Palavras-chave: Taxonomia. Mapa Conceitual. Linguagens Documentárias. Organização da 

Informação na Web. Design de Interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
 

PIMENTEL, Laura. The conceptual map in the construction of taxonomies for 

organization of information on the web. 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2017.  

 

This research was motivated by the identification of finding out, comprehending and managing 

informations on the web - considering the necessity of a specific methodology to organize 

informations in a digital environment, and also that does not exist a defined pattern that make 

the concepts and issues comprehensible. It’s necessary to maintain a clear logic that makes 

sense to the user. Hypothesis were analyzed to validate the information organization on the web 

from the Information’s Organization and Representation perspective, from the taxonomy and 

documentary language with the concept map (software created based on the Psychology of 

Learning) support. The terminology was introduced to identificate terms and definitions related 

to the concept map, verifying how it can help on the construction of navigating taxonomy for 

the web. A theoretical and methodologic survey about the concept map was made, 

investigating: definitions, applications and features. We also analyzed the connection between 

concepts that relate to each other through the prepositions on the concept map, to comprehend 

it all through its interconnected parts. A few types of concept maps were identified, and to this 

specific research the hierarchic type was used, which is directly related to the taxonomy within 

a structural complexity. The taxonomy, otherwise, was analyzed from the information’s 

organization on the web perspective. Were identified its definitions, applications and the 

relation with the information’s organization and with the concept map. Because it’s the web 

concept, the concepts of user interface were used, contextualizing and relating to the 

representation of the information in an applied way. The software CMap Tools was used  to 

exemplify the construction of a concept map, showing how it’s possible to organize 

informations on the web, based upon the premises used in Science Information. Basing it upon 

the bibliography research, on the technical analyzes and on the created exemple, it showed that 

the concept map is a software that helps on the taxonomy constructions, and that these premises 

are reinforced by researchers from other areas, like Design and Computer Science, that 

emphasize the importance of taxonomy in representing the information and the satisfaction the 

user feels when finds what was being searched. 

 

Keywords: Taxonomy. Concept Map. Documental Language. Web Information Organization. 

Interface Design. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da acumulação natural de informação com o passar do tempo e a necessidade 

de tratá-la e disponibilizá-la, torna-se importante repensar a forma como as informações são 

organizadas e disponibilizadas no ambiente digital.  

Com base na premissa antropológica de Claude Lévi-Strauss, sobre a informação 

sendo crua e o conhecimento cozido, Peter Burke (2003, p. 14) sugere um melhor tratamento 

da informação dizendo que “o conhecimento é “cozido”, no sentido de ser processado. Os 

processos [...] “incluem a verificação, a crítica, a mediação, a comparação e a sistematização. 

A partir desses processos, pode-se considerar a necessidade de análise e implantação de 

metodologias para que seja possível organizar a informação de maneira que ela possa ser 

encontrada depois” (BURKE, 2003, p. 14). 

Para que a informação seja absorvida e compreendida, ela precisa de um tratamento 

que a torne acessível. A comparação entre o cru e o processado que cita Burke (2003, p. 14) 

sugere que a informação chegando ao estado de ‘maturação’, deverá ser prévia e devidamente 

organizada, a fim ser encontrada posteriormente, agregando valor para quem procura esta 

informação, levando o indivíduo ao entendimento deste conteúdo para que seja assimilado e, 

consequentemente, transformado em conhecimento.  

Sendo assim, se a informação não estiver processada, ela continuará ‘crua’ numa 

superfície acumulada e perdida de dados que não trazem qualquer significância, como afirma 

Naisbitt e Abuderne (1990 apud BURKE, 2003, p. 13) ao dizer que “estamos nos afogando em 

informação, mas somos sedentos em conhecimento”. 

O desafio desta pesquisa é identificar como os assuntos são interpretados e dispostos 

para os usuários, compreender este contexto e sugerir metodologias que auxiliem neste 

processo. É apresentado então a Teoria do Mapa Conceitual de Joseph Novak e Alberto Cañas 

(1981), que sugerem seu uso para organizar, conceitual e hierarquicamente as informações 

contidas dentro de um determinado assunto de modo que façam sentido, sejam relevantes e 

pertinentes dentro do contexto informacional em questão. 

O Mapa Conceitual, sendo uma possível ferramenta que pode auxiliar na elaboração 

de taxonomia, têm em seus princípios básicos a teoria da Psicologia da Aprendizagem de David 
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Ausubel (1963). Essa teoria aborda a “Aprendizagem Significativa”, isto é, parte do pressuposto 

de que o indivíduo precisa ter conhecimento prévio do que vai aprender, para que sua 

assimilação ao novo conceito possa ter valor agregado neste processo, o que a torna 

significativa. Mesmo Ausubel não citando o mapa conceitual em momento algum em sua teoria, 

ele sugere o uso de organizadores prévios, e foi sob esta perspectiva que Joseph Novak criou o 

mapa conceitual, com base nesta teoria.  

Para o mapa conceitual ser uma ferramenta que possa auxiliar o indivíduo 

compreender sobre um determinado assunto, Rodrigues e Cervantes (2014, p. 166) falam dessa 

possibilidade pelo fato de a “tradução de conceitos estarem presentes na análise de assunto e 

também no processo de construção de mapas conceituais”. Afirmam também, que isso é 

possível porque o mapa conceitual pode contribuir para a organização e representação da 

informação, o que enriquece a área da Ciência da Informação. Sobre isso afirmam que é 

possível: 

 

[...] lidar com a estrutura de informação, a fim de organizar o conhecimento 

sobre algum assunto, estabelecendo as relações conceituais, em que focalizam 

as hierarquias de assuntos de modo explícito com o objetivo de representar e 

recuperar a informação e o conhecimento. (RODRIGUES; CERVANTES: 

2014, p. 166). 

 

 

Esse assunto é abordado como argumento importante para o aprendizado e a 

organização da informação a respeito de um determinado assunto, e os autores ressaltam a 

importância desses conceitos serem proposicionais, o que torna o mapa conceitual um 

instrumento de ensino-aprendizagem. 

Na área da Ciência da Informação, nos estudos referentes às Linguagens 

Documentárias, conforme a perspectiva de Lara e Tálamo (2004), pode-se notar a importância 

de tratar a informação, exemplificando com uma experiência de ensino-aprendizado, 

juntamente com o uso do Mapa Conceitual para auxiliar na organização da informação 

conforme demonstraram em uma experiência didática com alunos da disciplina Introdução à 

Terminologia para Documentação.1  

                                                 
1 Disciplina de Graduação oferecida como optativa (60h) no curso de Biblioteconomia e Documentação 
da ECA/USP, 2005-2007 



16 
 

Como o Mapa Conceitual precisa de conceitos que se ligam através de proposições, 

esses conceitos foram ligados ao que existe segundo às Linguagens Documentárias, 

possibilitando essa construção e utilizando métodos terminológicos. A definição dos termos 

permite a identificação de um conceito e o processo de elaboração de linguagens documentárias, 

que pode utilizar o mapa conceitual ligando os conceitos através de proposições e possibilitando 

o auxílio na definição e hierarquização dos termos. Lara e Tálamo (2004) explicam que a 

taxonomia pode ser entendida como um tipo de Linguagem Documentária, bem como sua 

elaboração, e que pode ser usada como um método para construção de taxonomias na web.  

A partir desta proposta e da necessidade de organizar informações, o Mapa Conceitual 

pode ser uma ferramenta que auxilia na elaboração de taxonomias que representem os assuntos 

adequadamente, proporcionando para o usuário uma forma mais clara de compreender os 

conceitos relacionados referentes a um determinado assunto, propiciando uma navegação 

intuitiva entre vários níveis de um site, por exemplo, para compreender a lógica aplicada na 

organização e recuperação da informação. 

Sobre a relação do mapa conceitual com a taxonomia, Lima (2013) reflete bastante 

sobre essa abordagem e ressalta a importância dessa relação dentro da Ciência da Informação 

e, sendo objeto de suas pesquisas nessa área, fica bastante clara essa intersecção, também 

reforçada por Novak e Cañas (1981). 

Além de auxiliar na elaboração de taxonomia aplicada à busca em si, o mapa conceitual 

é também importante para expressar como as informações da web estão dispostas, utilizando 

uma linguagem adequada que expresse o que a interface pretende mostrar para o usuário e, 

consequentemente, que ele compreenda este fluxo de navegação e consiga realizar suas tarefas 

encontrando o que procura.  

Através dessa perspectiva, é visível a necessidade e importância de aplicar as 

metodologias da CI para auxiliar na organização e representação da informação, pois como 

citam Wang, Chaudhry e Khoo (2008, p. 842, tradução nossa), “os métodos utilizados no 

desenvolvimento da taxonomia e o estudo da própria taxonomia para tratar informação serão 

úteis [...] no seu esforço para desenvolver taxonomias para organizar conteúdo e ajudar a 

navegação em sites”.  

Conforme cresce a disponibilidade de oferta na web, crescem também os desafios para 

promover a recuperação da informação. É preciso verificar como as informações precisam ser 
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tratadas, para que não fiquem soltas sem sentido ou de modo que o usuário não compreenda o 

que se quer dizer. Lara e Tálamo (2007) sugerem trabalhar a linguagem documentária através 

das terminologias, que definem uma melhor interpretação da informação e facilita a assimilação 

desses conceitos para que ela seja compreensível e torne-se relevante para o que o usuário deseja 

encontrar. 

Donald Norman (2006), Jakob Nielsen e Hoa Loranger (2007), entre outros autores que 

não são da área da Ciência da Informação citam a importância dos estudos para elaboração de 

taxonomias com a finalidade de organizar e representar as informações da web de maneira 

adequada para os usuários. Conway e Sligar (2002, tradução nossa) reforçam essa ideia quando 

afirmam que “a taxonomia fornece um vocabulário controlado, mas ao invés de usá-lo em 

segundo plano para manipular consultas, você pode exibir essa taxonomia para os usuários para 

ajudá-los a encontrar as informações de que precisam”.  

Nesta pesquisa é estudada como a informação é organizada na web, e como é 

importante a aplicação de uma taxonomia adequada neste ambiente - utilizando o mapa 

conceitual como ferramenta para auxiliar na construção da taxonomia - e, como exemplo para 

esta proposta, será apresentada uma pequena amostra no site da Pró Reitoria de Pós-Graduação 

da Universidade de São Paulo.  
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar o Mapa Conceitual e verificar sua aplicabilidade na construção de taxonomias 

para o ambiente web. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Estudar a possibilidade e a forma como o Mapa Conceitual pode colaborar para a 

construção de taxonomia;  

- Identificar de que forma a Taxonomia pode contribuir para a organização da 

informação na web; 

- Identificar uma ferramenta para a construção de Mapa Conceitual; 

- Apresentar um exemplo de aplicação da taxonomia na organização da informação na 

web. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para esta pesquisa foram levantadas referências nacionais e internacionais para análise 

da literatura sobre os assuntos abordados. Não houve uma delimitação para a consulta do 

material, sendo consultados livros e artigos científicos. 

O material foi encontrado a partir das buscas realizadas em várias bases de dados 

nacionais e internacionais, sendo elas: Library and Information Science Abstracts (LISA), Web 

of Science (WoS), Elsevier Science, Dialog, The Librarian's Yellow Pages (LYP), Scientific 

Electronic Library Online - SciELO Brasil, The Internet Public Library Online Texts Collection 

(University of Michigan School of Information, EUA), Online Dissertation Services, Journal 

of American Society for Information Science, Sistema de Bibliotecas da USP, Portal de 

Periódicos Capes, Portal de Teses e Dissertações da USP.  

Nas bases de dados foi possível procurar autores para consolidar as premissas deste 

trabalho e sem focar apenas na produção brasileira dos assuntos que foram abordados. Desta 

forma, é possível validar que o que é produzido cientificamente no Brasil na área de Ciência da 

Informação tem sincronia com o que é feito por pesquisadores fora do Brasil. 

Foi feito um levantamento bibliográfico também em autores que abordam assuntos 

voltados para utilização da informação online e como, através de processos utilizados na 

Ciência da Informação (como o uso de Linguagem Documentária e controle de vocabulário e 

da Terminologia), podem auxiliar na interpretação, análise, organização e recuperação de 

conteúdos da web. 

Foram pesquisados alguns assuntos como palavra-chave de acordo com o recorte desta 

pesquisa, para que não fossem abordados assuntos sem relevância para desenvolvimento desta 

dissertação. As palavras-chaves para pesquisar materiais na literatura sobre o tema abordado 

foram elencadas através da pesquisa booleana com a intersecção and, já que os assuntos tratados 

são complementares entre si e era preciso encontrar, na produção científica, autores que 

abordassem esses assuntos com propriedade. 

Algumas combinações de palavras-chave utilizada para pesquisar materiais que 

fossem pertinentes à essa pesquisa: mapa conceitual; mapa conceitual and organização da 

informação; mapa conceitual and taxonomia; organização da informação and web; organização 
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da informação and taxonomia; taxonomia, taxonomia and web; usabilidade web; usabilidade 

and web. 

Para os assuntos voltados para a temática do Mapa Conceitual foram encontrados os 

autores idealizadores dessa teoria: Novak e Cañas (1981). Também foi necessário 

contextualizar a origem dessa teoria e, para isso, citar David Ausubel (1980), que aborda a 

Teoria da Aprendizagem Significativa, que motivou a criação e estudos sobre Mapas 

Conceituais. Vários autores também citam o mapa conceitual, como Amoretti e Tarouco (2000), 

Moreira e Bucheweitz (1987), Lima (2004), Sherratt e Schlabach (1990) entre outros.  

É importante citar que a taxonomia é citada por Conway e Sligar (2002) com a mesma 

propriedade que os demais autores citam. Porém, a importância dada pelas autoras ao assunto 

é a dos profissionais de tecnologia, isto é, veem a taxonomia como uma grande aliada para 

organização da informação e definição de descritores, navegação e gerenciamento de dados.  

Sobre a organização da informação na web, Lima (2004) faz a ligação da taxonomia 

com a organização da informação na web, onde cita essa reflexão como benefício e legitimidade 

da Ciência da Informação nesse contexto. Lara e Tálamo (2007) também reforçam a 

importância da CI, abordando o uso de metodologias voltadas à Linguagem Documentária e 

Terminologias que são necessárias neste processo. 

Lowdermilk (2013) aborda a organização da informação na web com as premissas do 

design, que abrange toda a experiência do usuário na interface, incluindo conteúdos, sistemas 

de busca, categorização, navegação, menus, etc. Nielsen e Loranger (2007) também abordam a 

necessidade de organização em ambientes web, para que usuários encontrem o que procuram e 

compreendam a mensagem que a interface quer dizer.  

Sobre a importância da taxonomia na web, Wurman (1991), Norman (2006), Conway 

e Sligar (2002), Vilar e Žumer (2008) (lembrando que esses autores são profissionais de outras 

áreas, mas citam a importância da aplicação da taxonomia na web e veem grande potencial em 

aplicar os princípios e metodologias de CI na organização da informação da web) abordam essa 

necessidade relacionada com a dinâmica e velocidade que as informações se transformam e 

precisam ser tratadas adequadamente. 

Para exemplificar e tornar essas premissas mais tangíveis, foram utilizadas pequenas 

amostras a partir da percepção e análise do site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 
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Universidade de São Paulo. Na pequena amostra obtida é possível ilustrar como a taxonomia 

pode ser trabalhada e construída a partir do mapa conceitual, indicando, sob essa perspectiva, 

como essas informações são exibidas na web.  
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4. MAPA CONCEITUAL  

 

Este capítulo abordará o Mapa Conceitual, exemplificando como os termos são ligados 

entre si numa rede conceitual, organizando e disponibilizando informações.  

O mapa conceitual é uma ferramenta que foi desenvolvida por Joseph Novak em 1981 

na Universidade de Cornell, baseada na Teoria da Aprendizagem de David Ausubel (1963), 

para estudar os aspetos de ensino-aprendizagem, onde Novak e Cañas justificam que a 

assimilação de novos conceitos a partir de conceitos que já existem (que o indivíduo já possui) 

e é chamada de estrutura cognitiva.  

Dentro da psicologia da aprendizagem, esta abordagem de Novak e Cañas (2010, p. 

11) reforçam “a necessidade de encontrar uma melhor forma de representar a compreensão 

conceitual de crianças, surgiu a ideia de que o conhecimento infantil fosse representado na 

forma de mapa conceitual”. Com base nisso, foi criada por eles (2010, p. 11) “uma nova 

ferramenta não apenas para o uso em pesquisa, como também para muitos outros”. 

Ainda sobre a teoria da aprendizagem, Amoretti e Tarouco (2000, p. 136) explicam 

que esta teoria considera o armazenamento das informações com base na organização de 

conceitos que abordam, dos mais gerais para os mais específicos, relacionando-se entre eles, 

onde é possível identificar as similaridades ou divergências de conceitos dentro de um 

determinado assunto, de forma fluida e natural do conteúdo em questão. “A ideia fundamental 

da teoria de Ausubel é que a aprendizagem é feita por assimilação de novos conceitos” dizem 

Amoretti e Tarouco (2000, p. 136).  

Sobre a assimilação de conceitos, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 107) ressaltam 

que “novas ideias podem ser armazenadas na relação com ideias existentes 

correspondentemente relevantes na estrutura cognitiva”. Os autores chamam este processo de 

“princípio de prontidão”, onde há a “adequação da capacidade cognitiva [...] em relação com 

as exigências de uma dada tarefa”, e reforçam este conceito dizendo que este processo se refere 

a “capacidade de processamento cognitivo existente [...] para lidar com as exigências de uma 

tarefa de aprendizagem especificada” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 175). 

O conhecimento inicial prepara o indivíduo para assimilar uma nova ideia, ou seja, seu 

modelo mental está preparado para novas informações e, desta forma, no aprendizado que ele 
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adquire, acontece o que Ausubel chama de diferenciação progressiva (cujo indivíduo é capaz 

de relacionar novos conceitos aos antigos e também é capaz de diferenciar e associar 

similaridades). Havendo essa diferenciação progressiva, acontece o que Ausubel chama de 

reconciliação integrativa, que é: 

 

[...] organizar o ensino ‘descendo e subindo’ nas estruturas conceituais 

hierárquicas à medida que a nova informação é apresentada. Isto é, 

começa-se com os conceitos mais gerais, ilustrando-se logo em seguida 

como os conceitos subordinados (intermediários) estão a eles 

relacionados e introduzindo-se, finalmente, os mais específicos, para, 

então, voltar-se, através de exemplos, a novos significados para os 

conceitos de ordem mais geral na hierarquia. (MOREIRA; 

BUCHEWEITZ, 1987, p. 26). 

 

A teoria da aprendizagem de David Ausubel é citada para apresentar de onde surgiu a 

motivação que deu origem aos estudos sobre mapa conceitual, porém, não será abordada nesta 

pesquisa em profundidade. 

Para Moreira (1997, p. 1), o mapa conceitual pode ser facilmente confundido com 

mapa mental, diagrama de fluxos ou organograma, mas a diferença do mapa conceitual é que 

este se apresenta como um diagrama de relações e significados, onde a hierarquia conceitual 

entrelaça uma rede de relações significativas de termos que representam conceitos dentro de 

um determinado assunto. É um instrumento que representa graficamente “[...] uma estrutura 

demonstrada hierarquicamente, apresentando formas e representações condizentes com a 

maneira como os conceitos são relacionados, diferenciados e organizados” (LIMA, 2004, p. 

135).  

Trata-se de uma forma gráfica para representar e organizar conhecimento, 

relacionando conceitos através de nós de conexões entre eles, conforme apresentado na Figura 

1: 
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Figura 1 - Um mapa conceitual mostrando as características dos mapas conceituais. 

 

Fonte: Novak e Cañas (2010). 

 

Sherratt e Schlabach (1990, p. 60) também explicam a definição do que é o mapa 

conceitual e seus objetivos:  

 

O mapeamento conceitual envolve a identificação de conceitos ou ideias 

pertencentes a um assunto, e a descrição das relações existentes entre essas 

ideias na forma de um desenho esquemático. O objetivo deste mapa é 

representar a compreensão de um indivíduo sobre um corpo de conhecimento 

e ilustrar as relações entre as ideias que são significativas para este indivíduo. 

 

Por esta perspectiva apresentada, o mapa conceitual é uma ferramenta que auxilia na 

elaboração de conceitos que façam sentido dentro de um contexto, melhorando a compreensão 

do usuário, através de estruturas e de ligações, partindo da pré-existência de significantes 

conceituais do indivíduo para assimilar esses conceitos. 
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4.1 Características, funções e tipos  

 

O mapa conceitual possui algumas características importantes que devem ser levadas 

em consideração quando se pensa em estruturar essa rede interligada de conceitos que o 

compõe. Novak e Cañas (2010, p. 16) dizem que: 

 

Um bom modo de definir o contexto para um mapa conceitual é instituir uma 

questão focal, ou seja, uma pergunta que especifica claramente o problema ou 

questão que o mapa conceitual deve ajudar a resolver. Todo mapa conceitual 

responde a uma questão focal, e uma boa questão focal pode conduzir a um 

mapa conceitual muito mais rico. 

 

Uma das formas de definir o contexto dentro de um mapa conceitual é identificar qual 

é o foco do assunto a ser tratado, qual a questão específica e focar nesse problema/questão para 

que, através do mapa, sejam encontradas respostas para essas questões específicas. A reflexão 

para desenvolvimento do mapa conceitual deve ser em cima dessa questão, porque os termos, 

as ligações e os nós de ligações serão delimitados a partir disso, mantendo uma linha de 

raciocínio lógica de conceitos, que é uma característica muito importante do mapa conceitual 

para que o indivíduo seja capaz de assimilar e compreender. 

Sobre os nós de ligações, estes relacionam os conceitos dentro do assunto. Essas 

ligações ajudam a entender como o conceito está inserido em um domínio de conhecimento e 

por que na representação do mapa conceitual essas ligações são possíveis, respeitando a 

hierarquia representada e permitindo que sua utilização represente o conhecimento. Amoretti e 

Tarouco (2000, p.69) verificam essa importância ao afirmar que “o mapa conceitual tem a 

função de organizar os dados da experiência de modo a que se estabeleçam entre eles conexões 

lógicas, permitindo a inferência dedutiva dos conceitos”. 

Existem algumas vantagens e desvantagens no uso e aplicação dos mapas conceituais. 

Para Moreira e Bucheweitz (1987, p. 43), essas questões são abordadas sob o ponto de vista de 

ensino-aprendizagem. Sobre as vantagens, explicam que “enfatizar a estrutura de uma 

disciplina e o papel dos sistemas conceituais no seu desenvolvimento”; isso é importante para 

que se tenha conhecimento do todo, através dessas partes que o compõem, possibilitando uma 

maior visibilidade, promovendo uma “visão integrada do assunto e uma espécie de listagem 

daquilo que foi abordado”. Desta forma, com a ideia exposta para que o indivíduo consiga 
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identificar abertamente todas essas possibilidades, é possível “mostrar que os conceitos de uma 

certa disciplina diferem quanto ao grau de inclusividade e generalidade a apresentar esses 

conceitos numa certa ordem hierárquica” [...] “que facilite a aprendizagem e retenção dos 

mesmos”. 

Em relação às desvantagens, Moreira e Bucheweitz (1987, p. 43) explicam que “se o 

mapa não tiver significado para os alunos, eles poderão encará-lo apenas como algo a mais a 

ser memorizado”, para isso é necessário que estudos anteriores sejam feitos para essa 

elaboração, de forma que seja explícita a necessidade de mostrar os dados significativos para 

se explicar o assunto no qual se está abordando. Esses estudos precisam ser bem elaborados 

para minimizar os impactos negativos em relação à aprendizagem, já que em alguns casos “os 

mapas podem ser muito complexos ou confusos e dificultar a aprendizagem e a retenção, ao 

invés de facilitá-las”. 

Com essa função de representar graficamente as relações entre conceitos na estrutura 

cognitiva.do indivíduo, Lima (2004, p. 140), expõe algumas abordagens para utilização e 

construção de mapas conceituais. Entre elas, estão a de “gerar ideias por meio do processo de 

brainstorming (tempestade de ideias), a partir do qual são feitas uma compilação e análise das 

informações e o estabelecimento de relacionamentos para formação de outros conceitos”, 

destaca a autora.  

Gava, Menezes e Cury [2003] também mostram abordagens para uso do mapa 

conceitual, explicando que podem ser usadas listas de termos chaves e que esses termos podem 

ser marcados para associar conceitos. Mostram que é possível ter foco em um conceito 

específico e obter uma lista de outros conceitos relacionados que levam à um documento, 

podendo “inspecionar a coleção de documentos e contribuir com novos documentos” já que 

“quando um documento é referenciado, marcações de texto e referências cruzadas são 

dinamicamente inseridas para que a apresentação reflita a visão de uma comunidade” (GAVA; 

MENEZES; CURY, [2003]). Outra definição de uso para o mapa conceitual, segundo os 

autores, é que “pode-se marcar pedaços de texto em um documento, associando-os aos 

conceitos e criar relações entre conceitos” (GAVA; MENEZES; CURY, [2003], p. 6). 

Uma outra característica importante é a hierarquia. Existem alguns tipos de mapas, 

mas para esta pesquisa, será abordada somente a estrutura hierárquica. A característica 

hierárquica permite que o assunto em questão siga do conceito geral para o específico, da parte 
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superior para a inferior, seguindo essa ordem. A característica hierárquica também está 

relacionada com a construção de taxonomia, que parte de termos gerais para termos específicos. 

O mapa conceitual possui uma estrutura proposicional, relacionando um ou mais 

conceitos para mostrar como o conhecimento pode ser organizado a partir dessas proposições. 

É preciso ter cautela na organização, uma vez que sugerir ligação entre conceitos que por sua 

vez podem ou não estar interligados em outros níveis da hierarquia do mapa, deve seguir a 

lógica do conhecimento para que a unidade de significado seja representada corretamente. 

Novak (2009) faz uma ressalva quanto ao uso adequado das proposições (e sugere que sejam 

evitadas preposições – “por”, “de” etc., que não auxiliam enquanto elos de ligação entre 

conceitos) respeitando os conceitos que se relacionam (Figura 2). 

Lima (2004) cita que os Mapas Conceituais possuem algumas estruturas de 

apresentação, sendo elas: 

- Spider Concept Map: Tem como premissa básica familiarizar o indivíduo com um tema dentro 

de um nível básico sem muita complexidade de compreensão. Funciona como um organizador 

de ideias sem muitas complexidades, sua aplicação vai desde expressar uma ideia principal e 

seus detalhes, categorias e subcategorias, utilização também para brainstorming (tempestade de 

ideias), como também para planejamento visual de escrita. 

- Hierarchy Concept Map: Aborda a construção de maneira hierárquica dos conceitos. O tópico 

mais importante dentro do assunto abordado deve ser levantado. Em caso de mais de uma 

hipótese, valida-se a que mais tem peso conceitual sobre o assunto em questão. Os conceitos 

que ligam o termo ao seu subordinado, interliga-se hierarquicamente em uma lógica, onde são 

exibidos de maneira relacional (entre um termo e outro existe um elo de ligação) 

- Flowchart Concept Map: Esta estrutura de apresentação (fluxograma – que não deve ser 

confundida com o fluxograma comum, já que esta forma interliga termos com elos de ligação 

entre eles) permite uma análise mais prática do processo, que tem como principal tema o início 

do processo e o associa com os demais termos que seguem dentro do processo em questão.  

- Systems Concept Map:  A estrutura de sistemas de conceitos faz a ligação dos termos como 

um fluxograma, porém, a diferença é a organização das informações com a inserção de dados 

de entrada e saída. 
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Figura 2 - Tipos de mapas conceituais. 

 

 

Fonte: Lima (2004). 

 

Na Figura 3, a seguir, é apresentada a estrutura do Mapa Conceitual (em formato 

gráfico de mapa conceitual). Lima (2004, p. 136) explica que: 

 

 



29 
 

Todo conceito, em qualquer nível na hierarquia, terá sempre um nível mais 

geral. As relações entre os conceitos no mapa conceitual representam as 

preposições, que constituem unidades semânticas por ligar dois ou mais 

conceitos.  

 

A seguir, é possível tangibilizar a ideia conceitual de como elaboram-se as ligações hierárquicas 

do mapa, respeitando suas características e criando sua rede estratégica para aprendizagem:  

 

Figura 3 – Estrutura do mapa conceitual. 

 

 

Fonte: Lima (2004). 

 

Sobre o mapa conceitual visto na perspectiva da Ciência da Informação, Lima (2004, 

p. 137) explica que “para o cientista da informação, que lida com análise de assunto [...] pode 

tornar-se um instrumento importante para ajudá-lo a entender e lidar com estruturas 

informacionais”. Este conceito reforça a escolha do mapa conceitual por Lara e Tálamo (2007) 

na experiência didática realizada em sua pesquisa, explicando como a organização da 

informação pode ser mediada através de terminologias.  
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4.2 Aplicações e construção de Mapas Conceituais 

 

Durante vários anos o mapa conceitual foi desenhado à mão, o que tornava suas 

revisões e atualizações demoradas, sendo utilizadas notas (post-its) para elucidar as ideias e 

possibilitar sua criação.  

A partir disso, foram criados vários softwares que permitem a construção de mapas 

conceituais. Muitos são apresentados como tal, mas são utilizados para a criação de mapas 

mentais, fluxogramas e dados por hierarquia sem o uso de proposições e a necessidade de 

responder uma questão focal. Rovira (2005, p. 9) cita vários softwares para a construção e 

edição de mapas conceituais. Entre os softwares citados neste artigo foram selecionados os que 

possuem funcionalidades semelhantes e que seguem as premissas da teoria apresentada por 

Joseph Novak (Quadro 1).  

 

 

Quadro 1 - Softwares para construção de mapas conceituais. 

Softwares Links 

AXON Idea Processor http://axon-research.com/index.html 

CmapTools http://cmap.ihmc.us/ 

Decision Explorer http://banxia.com/dexplore/ 

Inspiration http://www.inspiration.com/ 

MindManager http://www.mindjet.com/eu/ 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para esta pesquisa será apresentado como ferramenta para construção de mapas 

conceituais o software CMap Tools, que foi criado pela Universidade da Flórida em parceria 

com o Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC, um Instituto sem fins 

lucrativos), e possui como membros Joseph Novak e Alberto Cañas, os idealizadores dessa 

teoria.  

http://axon-research.com/index.html
http://cmap.ihmc.us/
http://banxia.com/dexplore/
http://www.inspiration.com/
http://www.mindjet.com/eu/
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A ferramenta CMap Tools é apresentada não somente por este motivo, mas pelo fato 

de ser uma ferramenta intuitiva, de fácil utilização e possui uma série de links no site2, com 

textos e vídeos que explicam como é sua utilização, bem como explica vários conceitos da 

teoria para que o indivíduo entenda não apenas o software em si, mas também o motivo pelo 

qual realiza suas tarefas nele.  

Dentre as ferramentas citadas anteriormente no Quadro 1, o CMap Tools é a que 

melhor se apresenta para a elaboração de mapas conceituais por computador, facilitando a 

criação, visualização, cooperação e compartilhamento. No final dos anos 80, ele foi concebido 

pelo IHMC (Florida institute for Human and Machine Cognition) um Instituto que já utilizava 

essa ferramenta para mapear o conhecimento, antes mesmo da web. O CMap Tools permite 

também o trabalho colaborativo já que compartilha informações via servidor, permitindo que 

outras pessoas de outros locais possam trabalhar em conjunto através desta ferramenta. 

Novak e Cañas supervisionaram o desenvolvimento do CMap Tools desde o início, e 

agora está em sua versão 6.02 (em 19 de agosto de 2016), versão apresentada nesta pesquisa. O 

software é disponibilizado gratuitamente pelo IHCM3, e pode ser executado em várias 

plataformas para computadores e tablets. É desenvolvido na linguagem 4Java, uma linguagem 

que permite funcionalidades complexas e sofisticadas para o desenvolvimento do mapa 

conceitual.  

O CMap Tools interage com o CMap Server5, produto desenvolvido pelo IHCM que 

permite usuários em qualquer lugar do mundo conectados à web colaborarem na construção de 

mapas conceituais, compartilhando os modelos de conhecimento que eles possuem, navegando 

e mostrando suas opiniões sobre os mapas conceituais de outras pessoas. Funciona como uma 

espécie de repositório compartilhado de mapas conceituais e modelos de conhecimento. 

Cañas et al. (2004) explica que o CMap Tools foi desenvolvido com alguns objetivos. 

O primeiro deles é o ‘início baixo e limite alto’, que mostra de maneira equilibrada a 

complexidade das premissas ‘para que’ e ‘como’ criar um mapa conceitual, onde os autores 

justificam que o CMap Tools deve ser: 

 

                                                 
2 Site do software CMap Tools disponível em: <http://cmap.ihmc.us/docs/learn.php>. 
3 IHCM disponível em: <http://cmap.ihmc.us>. 
4 O que é Java. Disponível em <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/javahistory-index-198355.html>. 
5 Produto do IHCM que permite trabalhar de forma colaborativa através de servidores online. 
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Um sistema que possa ser aprendido rapidamente sem a necessidade de 

possuir uma interface que intimide o usuário a usá-la. Por exemplo, preencher 

o encerramento da tela com ícones, de modo que o usuário seja capaz de se 

concentrar no conceito da construção do mapa, em conjunto com um limite 

alto (um ambiente que suporta a construção de Mapas conceituais por 

especialistas, por exemplo). (CAÑAS et al., 2004, p. 3). 

 

O segundo objetivo é o ‘extenso suporte à construção de modelos de conhecimento’, 

isto é, o usuário pode expressar sua compreensão sobre determinados assuntos de forma gráfica, 

exibindo sua linha de pensamento. Segundo Cañas et al. (2004, p. 3) “essa representação pode 

consistir num pequeno mapa conceptual construído por uma criança ou, na representação de 

um domínio, uma grande coleção de mapas relacionados” e finaliza explicando que este 

objetivo forneceu “um ambiente que apoiasse o desenvolvimento de modelos de conhecimento 

diversos, sem limitações de onde os recursos e mapas se localizam fisicamente”. 

O terceiro objetivo é a ‘colaboração extensiva e compartilhamento de suporte’. A 

facilidade de navegação da web, desde que foi projetada para ajudar na transição de 

informações online e possibilidade de navegar por conteúdos, “se transformou em um ambiente 

onde é fácil de navegar (e não necessariamente fácil encontrar o que você está procurando), 

difícil de publicar e mais difícil ainda colaborar”, destacam Cañas et al. (2004, p. 3), e citam o 

que Berners-Lee e Fischetti (2000) dizem sobre o mapa conceitual, “que facilita a colaboração 

entre os cientistas” e não apenas para isso, mas também que 

 

[...] o melhor uso da Internet na educação é permitir e promover a colaboração 

[...] no entanto, ainda há uma grande falta de ambientes de aprendizagem 

colaborativa. Da mesma forma, cientistas e outros profissionais têm poucas 

ferramentas com que compartilhar seus conhecimentos. (BERNERS-LEE; 

FISCHETTI, 2000). 

 

Um outro objetivo pelo qual foi desenvolvido o CMap Tools é a ‘arquitetura modular’. 

Cañas et al. (2004, p. 3) explicam essa arquitetura dizendo que isso é possível porque “os 

componentes podem ser adicionados ou removidos conforme necessário. Isso facilita o 

desenvolvimento e a avaliação de módulos em um ambiente de pesquisa, sem afetar outras 

partes do programa”. Isso permite que testes com ideias diferentes sejam realizados 

simultaneamente e sem precisar ter relação com outros testes e também possibilita “diferentes 

versões do programa a serem adaptadas às necessidades dos diferentes usuários”. Os autores 
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concluem que “no servidor, os vários componentes são serviços que podem ser adicionados ou 

removidos do programa, ou iniciados e parados, conforme necessário” (CAÑAS et al., 2004, p. 

3). 

O CMap Tools está disponível na página do IHCM6, é possível fazer download do 

arquivo para instalação da última versão do CMap Tools (v6.02). Possui suporte para desktop, 

versão web e versão iPad. A versão desktop é o arquivo executável que, instalado ao 

computador (PC e notebook) já permite seu uso e compartilhamento via CMap Server; a versão 

web permite que mapas conceituais sejam criados a partir de um endereço da web, é a versão 

online do CMap Tools; a versão iPad do CMap Tools permite a criação de mapas a partir do 

dispositivo e é considerada uma das melhores ferramentas existentes (aplicativo para iPad) para 

construção de mapas conceituais. Todas as versões do produto permitem sincronização via 

CMap Cloud (compartilhamento em nuvem), o que torna a ferramenta colaborativa. 

Finalizando o download do arquivo e execução do mesmo no dispositivo, o CMap Tools está 

pronto para uso local, sendo possível realizar sincronização dos Mapas por desktop e web (por 

meio de servidores) de forma colaborativa.  

A criação do mapa conceitual é feita através da identificação dos conceitos, partindo 

da pergunta focal que se quer obter respostas e depois construir as relações hierárquicas (no 

caso desta pesquisa e por ter como relação com a taxonomia, será utilizado o tipo de mapa 

hierárquico) através dos termos.  

A partir da questão focal definida, os termos dentro da hierarquia, do mais geral para 

o mais específico e juntamente com os nós de ligação entre eles (proposições), vão formando a 

representação gráfica da informação através dos conceitos. Para exemplificar graficamente o 

mapa conceitual, será utilizado o Tesauro da UNESCO a partir do termo “taxonomia” e serão 

mostradas suas diferentes formas de hierarquias, classificações e tipologias. A pergunta focal 

para este exemplo poderia ser “O que é taxonomia? ” 

  

                                                 
6 Disponível em <http://cmap.ihmc.us/cmaptools/>. 

http://cmap.ihmc.us/cmaptools/
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Figura 4 - Um mapa conceitual mostrando a hierarquia do Tesauro da UNESCO. 

 
 

Fonte: UNESCO (2017a). 

 

A Figura 4 exemplifica o mapa conceitual como uma ferramenta que utiliza uma 

metodologia hierárquica, fazendo uso de proposições entre os termos dessa estrutura 

relacionando seus conceitos, auxiliando na construção de taxonomias e tornando este fluxo 

intuitivo, promovendo aprendizagem.  

O mapa conceitual no software CMap Tools pode ser salvo de algumas formas para 

facilitar depois sua recuperação e também para permitir que ele seja elaborado de forma 

colaborativa.  

A primeira forma de salvar o mapa conceitual é na opção “Meus CMaps”, onde o 

servidor local salva o mapa conceitual criado no disco rígido do computador. Todas as vezes 

que o usuário acessar a tela inicial da aplicação, o mapa conceitual que foi salvo ficará 

disponível.  

Outra possibilidade de salvar o mapa conceitual é na opção “Mapas Conceituais em 

Nuvem”, que permite que um mapa conceitual seja armazenado na nuvem (Cmap Cloud). No 
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momento que o usuário opta por salvar desta maneira, o software solicita um endereço de e-

mail válido, senha e confirmação de senha. Ao confirmar os dados o sistema envia para o 

usuário um link de confirmação para finalizar cadastro e validar a conta criada no CMap Cloud. 

Essa funcionalidade é para auxiliar quem precisa resgatar o mapa conceitual e não 

necessariamente estar na máquina onde ele foi criado. Uma vez na nuvem, de qualquer local na 

página do CMap Cloud (com login e senha), é possível acessar a versão web do CMap Tools. 

Os mapas conceituais podem ser salvos em servidores, para acessar é necessária 

autenticação através de login e senha para sincronizar os mapas criados. No site do CMap Tools, 

existem várias instruções de como editar e personalizar o seu mapa conceitual.  

Todas as facilidades para a criação de mapa conceitual através do CMap Tools bem 

como a importância de suas funções (criação de conceitos, proposições) são úteis e auxiliam na 

elaboração de taxonomia, independente da forma como ela será apresentada (manual ou via 

software), sendo importantes para a construção de Instrumentos de Representação da 

Informação. Essas características serão apresentadas no próximo item. 
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5. TAXONOMIA 

 

O termo taxonomia se originou do grego, vindo, segundo Aganette, Alvarenga e Souza 

(2010b), de taxis, que significa ordenação, e noma, de norma, lei e regra. Schiessl e Shintaku 

(2012) ressaltam que a língua portuguesa também aceita a palavra taxionomia como uma 

variante do termo, mantendo o mesmo significado. Entretanto, distinguem que taxionomia é 

mais frequente na Biologia e na Linguística, ao passo que taxonomia é mais utilizado pela 

Ciência da Informação.  

A seguir é apresentado como a taxonomia surgiu, suas definições e como ela pode ser 

aplicada no contexto da organização da informação que, posteriormente, será apresentada nesta 

pesquisa com o mapa conceitual como uma ferramenta de auxílio na elaboração de taxonomias. 

Novo (2007) aponta a progressão da taxonomia, onde as pesquisas sobre metodologias 

para representação, processamento, organização e recuperação da informação também tem 

progredido, tornando necessária a realização de pesquisas constantes para entender essa 

evolução e suas aplicações.  

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e seu constante aperfeiçoamento e 

amadurecimento dentro da área da Ciência da Informação, desde meados do século XX, vêm 

resultando num aumento progressivo da informação disponibilizada através da web. É 

necessário compreender toda a complexidade deste fluxo e como ele se comporta diante do 

volume crescente a cada dia e suas possibilidades de organização. 

 

5.1 Definições, histórico e usos  

 

Os primeiros registros de tentativas de aplicação da taxonomia e a experiência de 

agrupar e classificar organismos conforme suas semelhanças e diferenças, remontam a estudos 

biológicos na Grécia antiga.  

Segundo Amabis e Martho (1994), no século IV a.C. Aristóteles categorizou os 

animais tomando como base o ambiente em que viviam, dividindo-os em aquáticos, terrestres 

e aéreos. Seu discípulo, Teofrasto, classificou as plantas em árvores, arbustos e ervas utilizando 
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um parâmetro de tamanho. Nesse mesmo período, Santo Agostinho também categoriza os 

animais, separando-os em nocivos, úteis e indiferentes em relação ao homem. Foi diante dessas 

diferenciações de classificação que o termo taxonomia foi visto inicialmente. 

Com o passar dos anos e a evolução do conhecimento, a comunidade científica 

percebeu a carência de um modelo de classificação mais preciso. Amabis e Martho (1994, p. 3) 

afirmam que 

 

A partir do Renascimento, período histórico que abrange os séculos XIV, XV 

e XVI, os cientistas sentiram necessidade de sistemas de classificação que 

agrupassem os seres vivos de acordo com suas características intrínsecas, e 

não apenas seguindo critérios arbitrários ou de utilidade. 

 

Seguindo esse contexto, o médico e cientista sueco Carl Von Lineé publicou em 1735 

a versão inicial de sua obra Systema Naturae. Nesta obra, Lineé hierarquiza os seres vivos em 

reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies a partir de suas estruturas e anatomias, 

criando o que posteriormente ficou conhecido como “Taxonomia de Lineu” e também 

estabeleceu as bases para os sistemas de classificação utilizados até hoje nas ciências biológicas.  

 

Espécies semelhantes são reunidas em categorias taxonômicas maiores, os 

gêneros. Gêneros com características semelhantes são agrupados em 

categorias maiores, as famílias. Estas, por sua vez, são agrupadas em 

categorias ainda mais abrangentes, as ordens. Ordens são reunidas em classes, 

classes são reunidas em filos, e filos são reunidos em reinos. (AMABIS; 

MARTHO,1994, p. 7). 

 

Anjos (2008) mostra o histórico de alguns teóricos que se destacaram por classificar 

as ciências no século XVI, entre as que abrangem a História, Filosofia e Poesia. Dentre alguns, 

temos os ingleses Konrad von Gesner (1516-1565), Juan Huarte (1529-1591), entre outros.  

No século XVII Francis Bacon (1561-1626) foi um dos teóricos mais importantes de 

sua época, juntamente com Thomas Hobbes (1588-1679) e John Locke (1632-1704). Se 

preocupou com a classificação das ciências que, além das classificações já abrangidas no século 

XVI, estão também inclusas a Geografia, Belas Artes e Matemática. Esses teóricos valorizam 

a fonte de conhecimento a partir do empirismo. Já do lado racionalista, que entende segundo 

Anjos (2008, p. 51) é “a razão tomada em si mesma, sem apoio da experiência sensível, a fonte 
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do conhecimento verdadeiro” que está compreendida por Descartes (1596-1650) dividindo as 

ciências na Metafísica, Física, Mecânica, Medicina e Moral. 

Segundo Anjos (2008), no século XVIII pode-se citar Leibniz (1646-1716) que 

classificou a Teologia, Jurisprudência, entre outras ciências. Ainda neste século temos Diderot 

(1713-1784) e d’Alembert (1717-1783) subdividindo ainda em mais facetas a História 

(Sagrada, Eclesiástica, Civil, Natural), Filosofia (Metafísica geral, Ciência de Deus entre 

outros) e Poesia (Drama, Alegorias, Narrativa). No século XIX Hegel (1770-1831) classificou 

as Ciências do Absoluto (Ontologia, Epistemologia entre outras ciências), no século XX Wundt 

(1832-1920) classificou as Ciências formais e as Reais.  

A cronologia citada trata da divisão das Ciências nas classificações filosóficas dos 

saberes. Anjos (2008) explica este contexto histórico para mostrar de onde surgiram os 

primeiros classificadores, de Platão até Wundt, para então, apresentar a classificação segundo 

Ranganathan, que incluiu o modelo aristotélico em seu sistema.  

Ranganathan, um dos grandes teóricos e estudiosos da Biblioteconomia, também 

realiza pesquisas que resultam em avanços significativos nas metodologias para estruturas de 

taxonomia no início do século XX. Sobre a importância das contribuições de Ranganathan, 

Novo (2007, p. 9) escreveu que: 

 

Ranganathan, teórico da Classificação, na década de 20 do século XX, se 

debruçou sobre as tipologias das Classificações Bibliográficas e elaborou um 

arcabouço teórico para classificar esquemas bibliográficos, além da 

organização da Teoria dinâmica, fundamentado em um método científico 

demarcado pelos planos da ideia, o verbal e o notacional. Os esquemas das 

classificações anteriores à Teoria dinâmica tinham nos assuntos seus 

elementos constitutivos e representavam o conhecimento já estabelecido, 

tornando-se difícil acomodar assuntos novos. 

 

 

Para Edols (2001) e Currás (2010), entretanto, é no contexto das tecnologias atuais e 

da Ciência da Informação que a taxonomia parte de um foco mais específico em estudos e 

desenvolvimento, sendo amplamente adotada como sistema de classificação por áreas como 

gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Desta forma, Schiessl e Shintaku (2012, 

p. 81) concluem que: 
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[...] o conceito de taxonomia é resultado de lento processo de estudos ao longo 

dos anos. Não emerge como solução instantânea para representação do 

conhecimento, mas como resultado de pesquisas e investigações cuidadosas, 

que fundamentaram seu arcabouço teórico. Esse progresso sistemático e 

contínuo oferece respostas às questões pertinentes a cada tempo e a cada área 

do conhecimento. Como esse avanço é fruto da particularidade humana de 

questionar, as próximas descobertas de peculiaridades e de aspectos variados 

inter-relacionados entre si demandarão novas questões e novos avanços que 

construirão e solidificarão o conceito em contínuo aperfeiçoamento. 

 

Para Terra et al. [2005] a taxonomia é: 

 

[...] um sistema para classificar e facilitar o acesso à informação, e que tem 

como objetivos: representar conceitos através de termos; agilizar a 

comunicação entre especialistas e outros públicos; encontrar o consenso; 

propor formas de controle da diversidade de significação; e oferecer um mapa 

de área que servirá como guia em processos de conhecimento.  

 

A definição de Terra et al. [2005] propõe a classificação que vai além do contexto 

bibliográfico como até então abrangia a classificação de Ranganathan, e cita a necessidade de 

mapear informações para que elas possam nortear usuários, representando seus conceitos 

através de termos e que tem suas fundamentações na metodologia aplicada da Ciência da 

Informação, no qual destacam: 

 

É, portanto, um vocabulário controlado de uma determinada área do 

conhecimento, e acima de tudo um instrumento ou elemento de estrutura que 

permite alocar, recuperar e comunicar informações dentro de um sistema, de 

maneira lógica." [...] de maneira simplificada as taxonomias são regras de alto 

nível para organizar e classificar informação e conhecimento. (TERRA et al., 

[2005]).  

 

Os autores concluem suas afirmações abrangendo o que podemos chamar de novas 

formas de oferecer e interagir com as informações, uma vez que a taxonomia no ambiente web, 

segundo Terra et al. [2005], “servem para simplificar as buscas e a navegação e designar 

responsabilidades em termos de avaliação, organização, eliminação e arquivamento de 

informações”.  

 A Norma ANSI Z39.19-2010 - Guidelines for the construction, format, and 

management of monolingual thesauri, foi produzida pela National Information Standarts 
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Organization (NISO). Nela existem instruções de como construir e manter vocabulários 

controlados. Sobre isso, a norma NISO (2010, p. 16-17, tradução nossa) traz a seguinte 

definição: 

 

Vocabulários controlados são estruturas que evidenciam os diferentes tipos de 

relacionamentos entre os termos que contêm. Existem quatro tipos diferentes 

de vocabulários controlados, determinados pelo nível de complexidade de sua 

estrutura. São eles: lista de assuntos, anel de sinônimos, taxonomia e tesauro. 

 

O vocabulário controlado, pelo viés da taxonomia, de acordo com Santos et al. (2005 

p. 5) tem como “características essenciais as relações entre seus termos, como [...] a estrutura 

hierárquica e a relação associativa”. Por essa perspectiva, pode-se identificar que essa estrutura 

citada comporta a taxonomia intrinsecamente. Sob a perspectiva da web, Santos et al. (2005, p. 

11) afirmam que “vocabulários controlados e taxonomias mostram-se como uma ferramenta 

poderosa para a recuperação da informação”. 

A respeito do formato dessas estruturas que a taxonomia possibilita, Schiessl e 

Shintaku (2012, p. 83) ressaltam que: 

 

Uma taxonomia é estruturada em forma de árvore hierárquica [...] de maneira 

a representar um conhecimento. Construída de forma sistemática, é orientada 

por regras que estabelecem certo padrão para o agrupamento em classes e para 

a própria formação da estrutura. Assim pode ser compreendida por humanos 

e máquinas. Para tanto, possui elementos como classes, subclasses e 

superclasses, em uma sequência hierárquica. As taxonomias se estruturam, na 

maioria das vezes, em árvores no formato top-down, que vai do termo mais 

abrangente para o mais específico. Tal estrutura é referida como 

generalização-especificação. 

 

Acerca disso, Aganette (2010) assimila como a principal característica das estruturas 

taxonômicas atuais, a relação hierárquica. 

Sobre a dificuldade de encontrar as definições precisas para conceituar a taxonomia, 

Edols (2001, tradução nossa) explica que “definições coerentes são difíceis de obter. Parte do 

problema é que taxonomia, ontologia, tesauro, índice, catálogo e classificação são muitas vezes 

confundidos e usados indistintamente”. Levando em consideração esta afirmação, a taxonomia 

pode ser situada em contextos diversos e maiores, sendo diferenciada de outras ferramentas 
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para representação de conteúdo, antes mesmo de apresentar seus conceitos e definições 

presentes na literatura.  

 

5.2 Taxonomia na organização da informação  

 

A organização da informação tem como premissa facilitar a localização de 

informações que outrora foram armazenadas. Segundo Vieira e Pinho (2015, p. 117) “os 

processos de organização da informação destinam-se, prioritariamente, à recuperação eficaz de 

informações por parte dos usuários” e continua explicando acerca da organização da informação 

que para ser melhor compreendida, precisa de “uma análise mais aprofundada a respeito de um 

aspecto essencial que fundamenta suas atividades - o tratamento da informação”.  

Para que o tratamento da informação seja efetivo e possibilite a organização da 

informação (exercendo sua função mediadora), é necessário então:  

 

[...] estabelecer uma ponte entre a representação e o uso da informação, 

caracterizando, assim, seu papel, quando se lida com objetos informacionais. 

Nesse sentido, a OI tem como função, resumidamente, organizar registros de 

informação para arranjá-los sistematicamente, de forma a possibilitar sua 

recuperação e posterior uso. (VIEIRA; PINHO, 2015, p. 112). 
 

 

A linguagem documentária é um instrumento para a organização da informação, dentro 

da área da Ciência da Informação. Trabalha formas de interpretar a informação 

sistematicamente de modo que ela seja compreensível, utilizando terminologias adequadas que 

representem o conteúdo tornando-o recuperável. Lara (2004, p. 232), define a linguagem 

documentária como “especialmente construída para organizar e facilitar o acesso e a 

transferência da informação” o que aperfeiçoa a forma pela qual podem ser atingidos os 

objetivos de comunicação da informação.  

Para que as informações não sejam perdidas durante o processo de recuperação, de 

acordo com Cintra et al. (1994), é preciso utilizar instrumentos que traduzem os conceitos-
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chave dos documentos para uma linguagem compreensível pelos sistemas de informação. Esses 

instrumentos são chamados de linguagens documentárias.  

 

Uma linguagem documentária, também conhecida na literatura como 

linguagem de indexação, é um conjunto controlado de termos dotados de 

regras sintáticas e semânticas, cujo objetivo é a representação de conceitos 

significativos dos assuntos dos documentos durante a indexação de tradução 

e durante a busca na representação do assunto de interesse do usuário. 

(FUJITA, 2011, p. 36). 

 

Na Ciência da Informação, a Linguagem Documentária é, segundo Tálamo (1997, p. 

10) “uma linguagem construída, oposta à natural, portanto, tem como objetivo específico tratar 

a informação para fins de recuperação”. Sendo um instrumento para a organização da 

informação, Vieira e Pinho (2015, p. 115) concluem dizendo que a linguagem documentária 

“organiza para poder compreender o mundo e se comunicar melhor [...] ao explicar a alguém o 

significado de determinada palavra, normalmente recorre-se a sua classificação, incluindo a 

palavra em um grupo maior que a define”.  

Na Figura 5, a seguir, estão representados os tipos de vocabulários controlados, dentro 

dos seus níveis de complexidade e abrangência: Para Souza (2010), a possibilidade dessas 

relações hierárquicas são os distintivos da taxonomia entre os outros tipos de vocabulários 

controlados. 
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Figura 5 - Complexidade estrutural dos tipos de vocabulários  

controlados de modo progressivo. 

 

 

Fonte: ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010, p. 17). 

 

É possível identificar a diferença entre cada um dos tipos de vocabulário controlado. 

O tipo à direita absorve as características daquele imediatamente à esquerda e ainda sofre o 

acréscimo de novos atributos. Por exemplo: a taxonomia incorpora todas as características do 

anel de sinônimos e da lista de assuntos, ainda recebe uma particularidade distinta dos dois.  

Ainda com base na Figura 5, é possível afirmar que a taxonomia se enquadra no nível 

intermediário de complexidade. Sobre isso, a Norma NISO (2010, p. 18) afirma se tratar de 

“um vocabulário controlado formado por termos preferidos onde todos estão conectados entre 

si por hierarquia ou poli-hierarquia” ou ainda (2010, p. 9, tradução nossa): 

 

Uma coleção de termos de um vocabulário controlado organizados dentro de 

uma estrutura hierárquica. Cada termo numa taxonomia faz parte de um ou 

mais relacionamentos do tipo pai/filho (geral/específico) com os outros termos 

da estrutura. 

 

Essa descrição está alinhada com outras definições encontradas na literatura, que 

também conceituam a taxonomia. Lara (2004, p. 237) explica que: 

 

[...] a potencialidade da linguagem documentária decorre do fato de que ela 

constitui, em si mesma [...] um sistema significante, ou seja, um meio 
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organizado em torno de uma área temática que é uma das condições para 

possibilitar as operações de representação e de acesso à informação. 

 

O que determina o progresso do vocabulário na linha de complexidade representada 

pela seta são as possibilidades de relacionamento entre os termos que sua estrutura permite. 

Conforme a Figura 6, é apresentado um exemplo de linguagem documentária na página de 

Tesauro da UNESCO, onde foi pesquisado o termo taxonomia, e o resultado foi obtido por 

diferentes segmentações onde este termo é conhecido e seu conceito aplicado. A complexidade 

estrutural neste caso por exemplo, traz o nível mais alto de complexidade, onde é apresentado 

o detalhamento para o termo (hierarquia), em suas mais diversas aplicações em diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

Figura 6 - Site de Tesauro da UNESCO, com o resultado de busca do termo taxonomia. 

 

Fonte: UNESCO (2017b). 
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O Tesauro da UNESCO mostra os níveis de complexidade apresentados para o termo 

pesquisado e a progressão que permite especificar, classificar e hierarquizar o termo, como 

apresentado na Figura 6. Neste caso, foi selecionado o termo preferido Tipologia para 

exemplificar o nível de complexidade na hierarquia deste Tesauro. 

Santos et al. (2015) explica sobre o Tesauro, que são “vocabulários controlados 

estruturados cuja hierarquia e relações entre os termos são mostradas de forma clara e 

identificados por indicadores padronizados, que devem ser empregados reciprocamente”. 

 

Figura 7 - Progressão complexa do Tesauro da UNESCO dentro da linguagem 

documentária. 

 

Fonte: UNESCO (2017c). 

 

Na Organização da Informação, a taxonomia é vista como um instrumento que 

possibilita representar adequadamente termos que estabeleçam relações entre conceitos, 

categorizando conteúdos semelhantes que evidenciem a relação hierárquica entre eles do mais 
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geral para o mais específico, permitindo que a organização e recuperação da informação seja 

eficiente (VIEIRA; PINHO, 2015).  

Também na Organização da Informação, ao abordar as linguagens documentárias, 

pode-se considerar a taxonomia como uma estrutura hierárquica pela formatação e apresentação 

dos termos. Fujita (2011), estabelece neste tipo de linguagem uma relação assimétrica de 

subordinação e “cossubordinação” entre os elementos, na qual, por caráter normativo, um é 

superior ao outro. 

A concepção da taxonomia no contexto da Ciência da Informação é resultado de vários 

estudos sobre a eficiência nos diferentes formatos de organização da informação e gestão de 

conteúdo, viabilizando como a informação pode ser recuperada com rapidez e precisão. 

Todavia, muitas vezes o conceito pode ser confundido com outras estruturas de informação 

semelhantes, o que torna mais difícil distingui-las e compreendê-las. Com base nesse aspecto, 

Novo (2010, p. 123-124) destaca:  

 

[...] no caso da Ciência da Informação apresenta-se como uma unidade mínima 

do conhecimento estabelecida em um determinado domínio, para fins de 

representação, e essa representação se dá através de relações entre os 

conceitos, pois um conceito é parte de um todo e esse todo é uno, um conceito 

não pode ser compreendido isoladamente de seu contexto, mas de forma 

integrada a abordagem temática. 

 

Souza e Araújo Junior (2013) definem a taxonomia como um sistema de classificação 

caracterizado por uma estrutura de termos ordenados hierarquicamente, possibilitando uma 

rápida identificação, localização, recuperação, acesso e comunicação de informações em um 

sistema, de maneira lógica. 

Para Garshol (2004), taxonomias são classificações baseadas em assuntos que 

organizam os termos de um vocabulário controlado dentro de uma hierarquia. Já Carlan (2010), 

partindo do domínio das representações do conhecimento, considera as taxonomias como 

instrumentos que organizam os conteúdos informacionais de maneira lógica. 

Por sua vez, Alonso et al. (2014, p. 286, tradução nossa) trazem um olhar através da 

perspectiva do uso da taxonomia na web, principalmente quando expõem que “as taxonomias 

são estruturas de representação hierárquica usadas para organizar e classificar informações 

complexas”. Os autores também reforçam o estudo das heurísticas (boas práticas) de 
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usabilidade para auxiliar na visualização e recuperação da informação através dessas 

taxonomias, trazendo mais assertividade quando construir essas estruturas para organização da 

informação na web. 

Campos e Gomes (2007) enxergam as taxonomias como estruturas classificatórias que, 

atualmente, funcionam como instrumentos para a organização da informação e atuam como 

mapas conceituais em sistemas de recuperação de conteúdo. 

 

Figura 8 - Taxonomia exemplificada por relação hierárquica de gênero-espécie. 

 

Fonte: Rosenfeld e Morville (2002, p. 66). 

 

Para realizar a construção de taxonomias e outros tipos de vocabulários controlados, 

foram criadas algumas normas e guias que possuem ampla aceitação entre os pesquisadores da 

área da Ciência da Informação.  

Dentre elas, algumas já conhecidas e utilizadas estão a “Guidelines for the 

establishment and development of monolingual thesaur”, o “Manual de Elaboração de 

Tesauros Monolíngues”, o “Diretrizes para o estabelecimento e desenvolvimento de tesauros 

monolíngues” ANSI/NISO Z39.19-20107. Existem também as normas inglesas BS-5723/1987 

(ISO 2788/1986) 8 e a BS 6723:1985 (ISO 5964-1985)9. 

 

                                                 
7 Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies 
8 British Standard Guide to Establishment and development of monolingual thesauri 
9 Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri. 
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Santos et al. (2015) comenta que as normas sofreram sucessivas atualizações e “no 

caso das normas ISO, foram substituídas pelas normas ISO 25964 parte 1 e 2, considerando a 

oportunidade de estender a recuperação da informação para os recursos interconectados no 

ambiente digital” .Essas revisões foram necessárias para “atender de forma clara e lógica as 

aplicações nos computadores que temos hoje” e porque “os softwares precisam de um modelo 

de dados explícito que permita distinguir entre termos e conceitos” (SANTOS et al.; 2015, p. 

7). 

A linguagem documentária pode ser construída com base na Terminologia que, 

segundo Lara (2004, p. 231) “fornece princípios para a identificação dos domínios, delimitação 

de conceitos e termos, estabelecimento de relações entre os conceitos apoiadas em definições, 

além de prover referência concreta aos descritores”. Lara e Tálamo (2007, p.2) explicam que 

“Funcionalmente, Terminologia é veículo de conhecimento, aspecto importante para a 

descrição e recuperação da informação”. Lara (2004) conclui que a principal tarefa da 

Terminologia é a de observar as unidades da língua natural e da comunicação especializada e 

propor a representação de conceitos e sistemas de conceitos através de termos. 

Lara (2004, p. 35) aborda os principais elementos da terminologia que são os “objetos, 

conceitos, termos e definições. Os conceitos se referem a objetos e são representados por termos 

- designações dos conceitos - que são descritos através de definições”. 

Sobre o que é conceito, principal característica que compõe o mapa conceitual (a outra 

característica igualmente importante são os ‘nós de ligação’ desses conceitos), Novak (2009) 

baseado nos estudos de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) definem ‘conceito’ como “uma 

regularidade percebida ou padrão em eventos ou objetos, ou registros de eventos ou objetos, 

designados por um rótulo”.  

Quanto aos objetos e conceitos, Lara (2004, p. 35) afirma que: 

 

A formação de um conceito é considerada fundamental na organização do 

conhecimento, porque provê os meios necessários ao reconhecimento dos 

objetos e seu agrupamento em unidades significativas num domínio particular. 

Esse agrupamento é realizado pela identificação de características e 

propriedades comuns, compartilhadas por tais objetos, ou, cuja combinação 

pode diferir entre culturas, campos ou escolas de pensamento. 
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Na relação entre os conceitos, Lara (2004) comenta novamente que deve existir a 

relação entre conceitos e que estes não existem de forma isolada, eles se complementam: 

 

As relações entre os conceitos são constantemente redefinidas em função da 

área de conhecimento e dos objetivos dos usuários. Modelar um sistema de 

conceitos é montar sua estrutura de relacionamento. Nesse processo, são 

identificadas relações de superordenação e subordinação – as relações 

hierárquicas [...] A visualização dessas relações pode ser facilitada pelo uso 

de diagramas ou representações gráficas. (LARA, 2004, p. 237). 

 

Por se compreender que os conceitos precisam ser relacionados entre si dentro de uma 

rede conceitual onde podem fazer parte, Lara (2004, p. 238) conclui sobre essa relação que 

“conceitos devem refletir um sistema coerente de conceitos, a partir de relações estabelecidas 

entre eles”, e conclui dizendo que “a terminologia de um domínio não é uma coleção arbitrária 

de termos, mas uma coletânea de designações que representam os conceitos e que formam a 

estrutura de conhecimento de um domínio”. 

No ambiente web, os rótulos são os conceitos, seja através de uma ou mais palavras 

ou mesmo através de símbolos. Novak (2009) diz também que “é impossível caracterizar 

qualquer conceito sem sua relação com outros conceitos”, a partir desta afirmação, outra 

característica considerada muito importante é a ligação que eles têm dentro do assunto a ser 

tratado, para que tanto o mapa conceitual construído quanto o assunto abordado façam sentido. 

Sob a perspectiva da Ciência da Informação, Dahlberg (2014) define conceito como a 

compilação de enunciados que melhor expressam um objeto através de um símbolo linguístico. 

Afirma também que (2014, p. 89, tradução nossa) “qualquer usuário, tentando encontrar [...] 

uma solução para um conceito ou assunto será melhor se ele puder confiar em um sistema de 

classificação devidamente construído que lhe permita entender o paradeiro de sua consulta, ao 

invés de confundir”. Com base nessas afirmações é possível entender o conceito como algo que 

realmente represente o que se propõe a interpretar. Portanto, Dahlberg (2014, p. 89, tradução 

nossa) defende a definição de conceito como “o resumo de características determinantes do 

conteúdo”. 

A taxonomia também funciona com esse modelo de conceitos e hierarquias, onde 

termos relacionados, hierarquizados tornam explicito um conceito que se deseja mostrar. 
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Utiliza-se metodologias oriundas da Linguagem Documentária, permitindo através da 

terminologia estruturar e organizar a informação sobre um assunto. 

A definição é caracterizada pela relação dos conceitos relacionados proporcionando o 

que Desmet (1990, apud LARA, 2004, p. 238) explica como o que “é, por excelência, 

classificadora, hierarquizante, estruturante”. Essa relação justifica o que afirma Felber (1987), 

quando diz que os termos são organizados e representados conceitual e sistematicamente em 

uma rede, ligados entre si. Essas relações são importantes para o desenvolvimento da taxonomia 

que, se utilizando da terminologia, representa de maneira adequada as informações. 

Lara (2004, p.  238) aborda essas definições que estão previstas na norma 

terminológica ISO 1087-1 (2000) quando cita as terminologias intencionais e extencionais: 

 

Uma definição intencional (ou definição por compreensão) descreve a 

intenção do conceito, indicando o conceito imediatamente superordenado, 

seguido da(s) característica(s) que distingue(m) o conceito de outros conceitos 

coordenados [...] mostrando mais claramente suas características essenciais. 

Elas correspondem à definição Aristotélica: gênero próximo, diferença 

específica, sendo iniciada pela menção ao conceito genérico seguido das 

características distintivas do conceito sob definição. Ex.: lâmpada 

incandescente: lâmpada elétrica (conceito superordenado) cujo filamento é 

aquecido por uma corrente elétrica de modo que ela emita luz (característica 

distintiva). (LARA, 2004, p.  238) 

 

Para a terminologia extencional, Lara (2004 p. 238) explica que esta “descreve o 

conceito enumerando todos os conceitos subordinados que correspondem a um critério de 

subdivisão. Ex.:Família 18 da tabela Periódica de elementos químicos: hélio, neônio, argônio, 

criptônio, xenônio, radônio”. 

Existem outras definições na norma terminológica que são importantes. Para esta 

pesquisa são utilizadas as metodologias que abordam a o padrão aristotélico, que sobre a 

designação Lara (2004, p. 238) explica que: 

 

[...] é uma representação feita por um signo, linguístico ou não. Há três tipos 

de designações: os símbolos, os nomes e os termos. O nome é uma designação 

verbal de um conceito único (por exemplo, Escola de Comunicações e Artes). 

O termo é uma designação verbal de um conceito geral dentro de um domínio 

específico (por exemplo, escola) [...]. O símbolo pode designar tanto um 
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conceito geral como um conceito individual (por exemplo: Ag, que denota 

Argentum; Ω, que denota ômega). 

 

Essas designações que cita Lara (2004) são importantes nas taxonomias para que os 

conceitos sejam interpretados através de formas que os represente sob o contexto onde estão 

inseridos. Em alguns casos, por exemplo, a interpretação de uma informação pode ser 

simbolicamente mais bem representada do que seu termo expresso, ou mesmo um nome, que 

representa uma informação onde um termo talvez não expressaria com tanta assertividade.  

Lara e Tálamo (2007) realizaram uma experimentação didático-pedagógica que visava 

explorar como a Linguagem Documentária e a Terminologia podem ser mediadoras de 

conhecimento e fatores importantes para organização da informação. Para essa experimentação 

foi proposta uma análise de textos científicos que foram posteriormente mostrados como árvore 

de domínio em forma de tabela (Figuras 9, a seguir). 

 

Figura 9 - Exemplo de árvore de domínio na proposta didático-pedagógica de  

Lara e Tálamo (2007). 

 

 

Fonte: Lara e Tálamo (2007). 

 

Também foi mostrado em forma de mapa conceitual, deixando evidente a importância 

dessa metodologia para os termos trabalhados e sua compreensão (Figura 10). 
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Figura 10 - Exemplo de árvore de domínio em forma de mapa conceitual na proposta  

didático-pedagógica de Lara e Tálamo. 

 

 

Fonte: Lara e Tálamo (2007). 

 

Essa experimentação sob a perspectiva teórico-metodológica trouxe algumas reflexões 

importantes na organização da informação, conforme citam Lara e Tálamo (2007, p. 10): 

o aperfeiçoamento das metodologias de construção de tesauros e de 

linguagens documentárias de um modo geral porque fornece as bases para o 

entendimento do conceito e das unidades terminológicas, do sistema 

conceitual [...] entre os termos que responde pela estruturação desses 

instrumentos. 

 

Para Lara e Tálamo (2007, p. 8), nessa experimentação “os elementos que serviram de 

alicerce à construção dessa linguagem documentária podem, posteriormente, ser reutilizados 

para fornecer meta-informação: definições e explicações de uso dos termos que podem auxiliar 

o acesso e uso das informações”. 
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5.3 A relação do mapa conceitual com a taxonomia 

 

Com base nas premissas da taxonomia (classificar, hierarquizar, categorizar, 

representar, sistematizar facilitando o acesso à informação) e a forma como ela propõe a 

construção hierárquica, categorização de assuntos e a preocupação em organizar a informação, 

esse fluxo passa a requerer do usuário que ele tenha uma ideia do que procura no sistema e que 

tenha capacidade de elaborar em sua mente um conceito lógico de palavras que, combinadas, o 

ajudem na recuperação do que deseja encontrar.  

Sobre a criação de mapas conceituais por Novak na década de 1970, Lima (2004, p. 

137) explica a relação dessa teoria com a Ciência da Informação: 

 

O mapa conceitual, com sua característica gráfica, é um instrumento poderoso 

para permitir a compreensão das relações entre os conceitos e do 

conhecimento no todo. Para o cientista da informação, que lida com a análise 

de assunto para a estruturação de uma certa área do conhecimento, o mapa 

conceitual pode tornar-se um instrumento importante para ajudá-lo a entender 

e a lidar com estruturas informacionais.  

 

Prado (2009, p. 77) enfatiza a relação entre o mapa conceitual e a organização da 

informação e afirma que "é imprescindível a noção de conceito". O conceito é o que fundamenta 

a teoria do mapa conceitual, o que realça significância para a taxonomia e o que permite uma 

maior reflexão sobre a utilização dessa ferramenta em favor da organização da informação.  

Rodrigues e Cervantes (2014, p. 157) ressaltam a importância dessa relação de 

organizar a informação a partir de mapas conceituais, dizendo que para isso  

 

[...] é necessário que os conceitos estejam organizados em um sistema, isso 

porque, ao extrair elementos significativos e essenciais de objetos ou de 

fenômenos, relacionando-os ou não a partir de suas semelhanças e de suas 

diferenças podem vir a facilitar o desenvolvimento de outros conceitos do 

saber, ou seja, há formação de uma ciência e de novos conhecimentos quando 

se compreende.  
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Embora o foco de Novak seja o mapa conceitual com princípios na aprendizagem, este 

mapa pode ser aproveitado para possibilitar a construção de taxonomias, já que as estruturas 

dessas duas áreas são bastante parecidas e permitem estabelecer essa relação. Novak e Cañas 

(2010, p. 13) reforçam e ideia de que 

 

[...] uma das razões pelas quais os usos de mapas conceituais são tão eficazes 

para a facilitação do aprendizado significativo é porque ele serve como uma 

espécie de molde ou suporte para ajudar a organizar e estruturar o 

conhecimento, ainda que a estrutura precise ser construída peça por peça com 

pequenas unidades de quadros conceituais e proposicionais interagentes. 

 

Assim, pode-se identificar essa relação quando a abordagem parte do princípio da 

organização e estruturação do conhecimento, bem como a informação organizada 

hierarquicamente com base em uma lógica conceitual. 

Amoretti e Tarouco (2000, p. 3) reforçam essa mesma relação do mapa conceitual e 

taxonomia, quando dizem que isso “facilita a aprendizagem e a memorização favorecendo 

inúmeras tarefas sobretudo aquelas que exigem a construção de uma taxonomia e a inclusão de 

um conceito em uma determinada classe de conceitos que lhe seja superior”.  

Organizar e representar a informação e o conhecimento requer muitos estudos e 

validações, isso não é uma tarefa simples, mas a forma como o mapa conceitual se apresenta é 

uma possibilidade para auxiliar no desenvolvimento de taxonomias. Mesmo que, muitas vezes, 

elaborar mapas conceituais possa parecer um processo fácil, Novak e Cañas (2010, p. 27) 

destacam:  

 

Compreender os fundamentos dessa ferramenta e seu uso adequado mostrará 

ao usuário que, na verdade, ela se trata de uma ferramenta verdadeiramente 

profunda e poderosa. A princípio, pode parecer um simples arranjo de palavras 

em uma hierarquia, mas quando se organiza com atenção os conceitos 

representados pelas palavras e as proposições ou ideias são elaboradas com 

palavras de ligação bem escolhidas, começa-se a perceber que o mapa 

conceitual é ao mesmo tempo simples e dono de uma complexidade elegante, 

possuindo significados profundos. 

 

 

Essa compreensão dos fundamentos que Novak e Cañas (2010) citam, é uma base 

importante para a elaboração da taxonomia de informações inclusive que estão na web, que são 
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consumidas constantemente e a todo momento. Na elaboração de mapas conceituais sob o ponto 

de vista da organização da informação, é possível ver mesmos princípios da taxonomia. 

Rodrigues e Cervantes (2014, p. 159) afirmam que “os mapas conceituais se definem ora como 

um instrumento ou como uma ferramenta, ora como estratégia, ora como método ou técnica ou 

recurso esquemático”. 

Lara (2004, p.237) também comenta sobre essa relação, dizendo que “a estrutura de 

relacionamento entre os termos (que correspondem a conceitos) que permite dotá-los de 

significado”. E como apresentado, o mapa conceitual juntamente com a taxonomia tornam isso 

possível. O mapa conceitual ligando conceitos entre si para dar significado acerca de um 

determinado assunto e a taxonomia, que também abrange essa característica e relaciona termos 

de forma estruturada.  

É possível identificar as semelhanças entre o mapa conceitual e a taxonomia em suas 

metodologias, bem como identificar como podem conjuntamente ser instrumentos 

complementares para a organização da informação.  

No capítulo a seguir, será abordada a informação da web, como ela está organizada, 

como isso reflete no contexto de uso e como a taxonomia influencia diretamente na organização 

da informação neste formato.  

  



56 
 

6. A ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA WEB 

 

 

O mapa conceitual auxiliando na construção de taxonomia para recuperação da 

informação, possibilita uma outra abordagem para uso. Lima (2004, p. 140) explica que é 

possível “desenhar uma estrutura complexa de maneira mais amigável, facilitando a 

estruturação de textos, documentos, hipertextos e sites da web”. 

A forma complexa de informações em grandes volumes e muito consumo em tempo 

real, deve ser apresentada de forma amigável como cita Lima (2004, p. 140), e para que essas 

informações sejam encontradas e compreendidas, é importante “estruturar e comunicar ideias 

com a apresentação de informações na forma gráfica”. Quando isso acontece, a autora explica 

a importância de “auxiliar no processo de aprendizagem, explicitando graficamente a integração 

de conhecimentos novos e antigos, por meio de comparação de conhecimentos já existentes 

com novos conhecimentos que vão sendo agregados a um determinado domínio do 

conhecimento” (LIMA, 2004, p. 140). 

Com isso, é possível também auxiliar quanto ao entendimento, ou diagnosticar uma 

má compreensão do que se está falando através dessas representações gráficas, detectando e 

comparando ideias divergentes. 

Lima (2004) evidencia que essa ferramenta pode auxiliar diversas áreas a 

compreenderem os conceitos onde elas estão inseridas e as nuances do conhecimento. Por este 

recorte, pode-se refletir sobre a tecnologia disponível para apresentar esses dados 

esquematizados em forma de conceitos e torná-los acessíveis também através da web. 

Lara e Tálamo (2007 p. 3) afirmam que a linguagem documentária transcende a 

organização da informação em ambientes físicos. Diante dessa perspectiva, para os 

profissionais da informação, as autoras expõem: 

 

Interessa à formação a teorização, a interpretação e a proposição de 

metodologias de organização da informação que não sejam restritas aos 

ambientes tradicionalmente identificados como 'documentários', ampliando o 

escopo do termo linguagem documentária para caracterizar a linguagem 

utilizada com a finalidade de organizar, permitir a navegação, a recuperação 

e a busca da informação em ambientes web. (LARA; TÁLAMO, 2007 p. 3). 
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Sobre elaboração de taxonomias dentro de um domínio, área ou função, é possível 

aplicar a metodologia terminológica para construção de linguagens documentárias proposta 

pelas autoras da mesma forma para a organização da informação na web conforme elas 

mencionam. A organização dos termos deve fazer sentido entre os conceitos, o que permite uma 

navegação mais adequada para o usuário saber onde ele está (nível de navegação), e de onde 

ele partiu para chegar até ali, bem como nos resultados de buscas relevantes, assimilando o que 

significa cada elemento representado num ambiente online.  

Neste capítulo é abordada a forma como as informações estão dispostas na web, como 

a taxonomia reflete no processo de representar conceitualmente a informação para os usuários 

e como profissionais de outras áreas veem na taxonomia uma possibilidade válida na forma de 

representar e organizar conteúdos nos ambientes digitais. 

 

6.1 Como as informações são organizadas na web 

 

De acordo com Lara e Tálamo (2007) e Lima (2004) a importância da taxonomia na 

organização da informação, inclusive a organização da web, pode também precisar de meios 

que tornem seu conteúdo acessível. Para isso, não pode ser mostrada de forma inadequada e 

confusa na interface, o usuário deve entender e realizar tarefas, compreendendo a informação 

como ela está disposta.  

Lowdermilk (2013) discorre sobre vários princípios de design aplicados à interface, 

que são importantes e refletem diretamente nessa organização. O autor ressalta essa importância 

para que seja visível ao usuário o contexto de determinados assuntos ou funcionalidades. Ele 

exemplifica o agrupamento de recursos dentro de uma hierarquia.  

Alguns desses princípios são apresentados para analisar como as informações são 

dispostas na web. Dentre os princípios que o autor cita, estão os modelos mentais e metáforas 

e a Lei de Hick.  

No que se refere aos modelos mentais e metáforas: são as características que moldam 

o indivíduo daquilo que ele aprende ao longo da vida e do que ele sabe fazer através de uma 

experiência anterior. Aquilo que com o tempo é moldado no cérebro para que sempre seja feito 
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através do conhecimento prévio de como as coisas funcionam pelo fato de já se ter feito algum 

dia. Se não for levado em consideração o modelo mental do usuário para definir como organizar 

as informações, a probabilidade de equívocos pela falta de compreensão de como realizar 

tarefas é muito maior do que se fosse intuitivo.  

Lowdermilk (2013, p. 114) explica que os “modelos mentais e metáforas são maneiras 

pelas quais os seres humanos transferem o conhecimento do mundo real para o mundo da 

computação. Certifique-se de que sua iconografia, a linguagem e outras metáforas estejam 

calcadas em conhecimentos que os usuários compreendam”. 

Por sua vez, a Lei de Hick é um modelo que auxilia no cálculo de quanto tempo o 

usuário leva para tomar uma decisão. Lowdermilk (2013, p. 112) explica que “quanto mais itens 

você colocar diante dos usuários, mais tempo será necessário para que eles encontrem o que 

estão procurando”. O autor ressalta também que “o modelo pode se provar útil na avaliação de 

seus menus para que não estejam sobrecarregados”, e conclui articulando que, “ao aplicar o 

princípio da hierarquia e a Lei de Hick como modelo prescritivo, podemos tomar melhores 

decisões sobre o valor que cada item tem em nosso menu” (LOWDERMILK, 2013, p. 111-

112). 

Estes princípios de design contam com auxílio da taxonomia, que define quais termos 

dão melhor significância aos conceitos apresentados. A utilização de Mapas Conceituais como 

apresentado pelos autores e citado por Lima (2004), Lima (2013) e Lara e Tálamo (2007) no 

contexto da Ciência da Informação, poderá auxiliar no desenvolvimento do processo de 

organizar a informação na web, onde menus são conceitos hierárquicos dentro de um 

determinado assunto, que sempre é a área mais geral na hierarquia em primeiro nível, que parte 

para suas especificidades conforme os níveis se apresentam.  

Os princípios de design estão intrínsecos no design de interface, já que segundo 

Lowdermilk (2013, p. 97) “foram concebidos ao longo de vários anos a partir do estudo da 

cognição e do comportamento humano. Eles nos ajudam a oferecer diretrizes baseadas na 

compreensão do ser humano e na interpretação do mundo que o cerca”. 

Esses princípios são importantes para que, a partir de uma elaboração adequada, o 

usuário que consumir essas informações na web possa compreender como elas são organizadas. 

Para isso, os princípios de design trabalham com modelos previsíveis, sendo necessário 

dominar esses princípios para expressar graficamente a informação para o usuário. Lowdermilk 
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(2013, p. 97) reforça afirmando que “você pode usar esses princípios para educar seus usuários, 

que, com frequência têm dificuldades em expressar suas necessidades. Ajude-o a encontrar a 

terminologia correta explicando o significado [...]. Isso proporcionará a ambos uma linguagem 

comum e correta”. 

Ao adotar padrões, é preciso seguí-los, já que, segundo Nielsen e Loranger (2007, p. 

322), “é fundamental enfatizar as informações que têm maior prioridade para usuários a fim de 

atrair seu interesse”. Desta forma, o usuário estará familiarizado com a interface que mostrará 

um conteúdo relevante e uma navegação fluida e intuitiva. 

Para essa boa experiência eficiente e eficaz no contexto e uso da web, Lowdermilk 

(2013, p. 28) segue demostrando a importância da aplicação de metáforas ao afirmar que 

“algumas pessoas [...] acreditam que os praticantes do design centrado no usuário estão focados 

somente em estética ou em fazer com que tudo pareça mais bonito. Embora possa ser importante 

em um aplicativo, a estética não representa todo o cenário”. 

A estética é uma parte do cenário. A outra parte é, além de proporcionar através de 

uma boa estética, uma boa experiência de uso. Donald Norman (2006, p. 222) fala que é 

necessário “assegurar que (1) o usuário pode descobrir o que fazer, e (2) que tenha condições 

de saber o que está acontecendo”.  

Para que isso seja possível,  Norman (2006, p. 222) continua citando como boas 

práticas para que sejam aplicadas: “tornar fácil determinar as ações possíveis a qualquer 

momento (fazer uso de coerções), tornar as coisas visíveis, inclusive o modelo conceitual do 

sistema, as ações opcionais e os resultados das ações” bem como, “seguir os mapeamentos 

naturais entre as intenções e as ações exigidas; entre as ações e o efeito resultante; e entre as 

informações visíveis e a interpretação do estado do sistema”. 

Para exemplificar como a taxonomia é construída a partir do mapa conceitual, será 

abordada uma amostra para exibir alguns cenários. Neste caso, foi selecionado aleatoriamente 

o site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, a partir do site da Universidade de 

São Paulo (http://www.prpg.usp.br).   

A aplicação da Lei de Hick é muito comum numa interface, que é abordada por 

Lowdermilk (2013), e essa lei consiste no usuário tomar uma decisão e o tempo que levará para 

isso, de forma que consiga tomar as melhores decisões, incluindo a localização onde essa 

http://www.prpg.usp.br/
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informação está disposta na interface e como os itens são organizados, considerando os padrões 

citados por Nielsen e Loranger (2007, p. 172), que destacam: 

 

Quando os usuários não conseguem encontrar o que precisam, com frequência 

supõem que as informações não estão disponíveis lá. Com um design mais 

útil, os usuários encontram e gerenciam as informações facilmente; nome, 

layout e relacionamento entre páginas individuais são apresentados 

claramente. [...] Uma arquitetura de informação apropriada faz com que os 

usuários sintam-se à vontade para explorar e confiantes de que eles podem 

retornar facilmente às páginas visualizadas anteriormente.  

 

 

Norman (2006) reforça essa importância explicando que o usuário deve estar 

confortável com a interface, sabendo claramente o que deve fazer com as informações exibidas 

e, para isso, os itens devem estar visíveis para ele. 

Lara e Tálamo (2007) citam a hierarquia conceitual, e estas podem ser utilizadas para 

os menus apresentados nas interfaces, que partem do conceito geral para o específico. Essas 

características hierárquicas e conceituais, que abrangem tanto a taxonomia como o mapa 

conceitual, dependem da terminologia para que esses conceitos sejam interligados e façam 

sentido no contexto onde estão inseridos. Logo, Lara (2004) ressalta que “é por esse motivo 

que, no momento em que as tecnologias digitais têm sido utilizadas na comunicação, as 

metodologias de construção da linguagem documentária são referidas como meios tratar 

também universos não exclusivamente bibliográficos, como sites na web”.  

Um exemplo para ilustrar onde o Mapa Conceitual auxilia na compreensão dos termos, 

revisão ou construção de uma taxonomia adequada é o menu “Faça Pós na USP”, no site da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, onde são oferecidas várias informações para quem deseja 

cursar uma pós-graduação na Universidade.  

Algumas informações nos submenus podem ficar mais amigáveis conceitualmente e 

reordenadas, de acordo com o assunto que nomeia o menu (Lowdermilk, 2013). A Figura 11 a 

seguir, mostra o que é oferecido ao usuário que clica no menu para ver os demais itens: 
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Figura 11 – Menu “Faça Pós na USP” e seus submenus apresentados no site da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. 

 
 

 

 

Fonte: USP (2017). 

 

Alguns termos podem ser repensados, constituir umaa terminologia mais amigável 

para o usuário, com conceitos mais claros, e com uma linguagem mais adequada ao conteúdo 

no qual está inserido. Essa terminologia deve ser compreendida e interpretada como, por 

exemplo, adequar o conceito“Pesquise um Programa” no lugar de “Ache um programa”.  
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Figura 12 - Proposta de taxonomia para o menu “Faça Pós na USP”. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

O termo “Pesquise” referido acima, pode soar mais amigável para um usuário do nicho 

acadêmico que, para encontrar uma informação, antes precisa pesquisá-la. O termo “Pesquise” 

é uma linguagem conceitual comum e formal, que pertence ao vocabulário dessa comunidade 

de usuários. 

 

Figura 13 - Nova proposta aplicada de acordo com a taxonomia elaborada através do 

Mapa Conceitual (menu “Faça Pós na USP”). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na pesquisa por um Programa, deve-se facilitar para o usuário a maneira como se 

explicitam os termos e o que eles querem dizer dentro do contexto onde está inserido. Nielsen 

e Loranger (2007) abordam as boas práticas para elaboração de sistemas de busca na interface 

com a finalidade de ajudar o usuário a concluir suas tarefas para encontrar os melhores 

resultados. Para isso, explicam que: 

 

As buscas são particularmente úteis para os usuários que sabem exatamente o 

que eles querem e são capazes de pensar rapidamente em algo para uma boa 

consulta no sistema de pesquisa. Mas oferecer boas categorias nos links 

encoraja as pessoas a explorar seu site e a descobrir o que está disponível, 

especialmente quando elas estão apenas navegando ou não sabem quais 

palavras inserir em uma caixa de busca. É importante oferecer suporte a esses 

dois tipos de comportamento para atrair um público amplo. (NIELSEN; 

LORANGER, 2007, p. 138). 

 

É possível pensar na elaboração de termos adequados para oferecer boas categorias 

que possibilitem aos usuários explorarem o que está disponível neste ambiente, a partir de 

termos que representem corretamente os conceitos. Essa categorização pode ser identificada no 

mapa conceitual, através da criação de taxonomia.  

Para isso, é importante que sejam criadas, a partir da linguagem documentária, uma 

taxonomia adequada, que pode ser criada a partir do mapa conceitual, uma ferramenta que 

auxilia na reflexão dessas terminologias e sua utilização dentro de um determinado assunto. 

Nessa pequena amostra é possível visualizar como os termos podem ser readequados, 

auxiliando na compreensão dos conceitos onde estão inseridos, melhorando a compreensão das 

informações de modo organizado e apresentando as várias partes deste conceito para 

compreender o todo.  

Para isso, é preciso entender que a taxonomia é um item importante para que as 

informações da web sejam organizadas a partir da elaboração e o uso do mapa conceitual. É 

essa a abordagem que será tratada a seguir. 

 

 



64 
 

6.2 A importância da Taxonomia na web  

 

Falar sobre Ciência da Informação e sua importância no processo de organização da 

informação na web através da ferramenta do mapa conceitual como um facilitador para 

elaboração de taxonomias, é analisar constantemente como as informações podem ser 

analisadas e modificadas, repassando o sentido do que se quer dizer para o usuário. É importante 

viabilizar um trabalho constante de taxonomia sempre que necessário para representar 

corretamente os conteúdos que os usuários consomem na web.  

Conway e Sligar (2002), por exemplo, distinguem e nomeiam três tipos de estruturas 

taxonômicas aplicáveis na web. São elas: taxonomias descritivas, taxonomias de navegação e 

vocabulário de gerenciamento de dados. A estrutura taxonômica abordada nesta pesquisa é a 

taxonomia de navegação, pois se apoia nos modelos mentais e comportamentais para 

recuperação de informação por seus usuários. A partir da observação dos comportamentos e 

das lógicas de busca utilizados, acrescentam-se novos termos e estabelecem-se novas relações 

entre eles, modificando e atualizando a taxonomia.  

Sob esta lógica, Norman (2006) resume algumas regras aplicáveis ao design de 

interface, baseando-se em vários cenários desenvolvendo taxonomias. Sobre isso, ele mostra 

que essas regras devem proporcionar um bom modelo conceitual, tornar o resultado 

compreensível, explorar mapeamentos naturais. Para tanto, é necessário compreender onde está 

a informação, se ela reflete exatamente o que se pretende passar e se o usuário a compreende 

de maneira satisfatória.  

Norman (2006), menciona os conceitos básicos para que a informação faça sentido 

possibilitando que os usuários consigam entender o que as interfaces querem dizer. Essas 

premissas que tornam a navegação intuitiva, porém, a informação deve ser bem analisada, 

elaborada e com uma boa taxonomia definida, sobretudo, para identificar o que comunicar e 

para quem comunicar. Sendo assim, é essencial que esta comunicação fique clara entre o 

usuário e as tecnologias pelas quais ele interage.  

Sobre a taxonomia de navegação, Vital e Café (2007, p. 4) explicam que: 
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[...] é baseada nos modelos mentais de organização das informações. A 

estruturação das informações fica visível ao usuário final, pois o objetivo é 

que a descoberta das informações aconteça na navegação. E, com base na 

observação desse comportamento de busca, a taxonomia vai modificando-se. 

 

Para estabelecer um padrão de taxonomia, Nielsen e Loranger (2007), recomendam 

que os termos sejam escritos da maneira como os usuários leem na web. Assim, o usuário 

projetará sua atenção no conteúdo e a interface cumprirá o seu papel que é de corresponder ao 

comportamento humano possibilitando a visualização e compreensão dessas informações. 

Nielsen e Loranger (2007, p. 254) discorrem sobre o assunto, afirmando que “títulos e 

texto são vistos primeiro, mesmo antes das imagens. O conteúdo deve ser o ponto focal do seu 

website” e continua dizendo que “conteúdo mal escrito e desorganizado, na maioria das vezes 

faz com que não seja possível completar tarefas básicas”. 

Sobre a organização e representação da informação inadequada, Wurman (1991, p. 38) 

refere-se a ela como “o buraco negro que existe entre dados e conhecimento, e ocorre quando 

a informação não nos diz o que queremos ou precisamos saber”, ele defende em sua literatura 

a necessidade de tornar o complexo claro para usuários diante da “Ansiedade da informação” 

- cujo livro fala sobre o tratamento do conteúdo e as formas significativas que se pode dar à ele 

na web através do design (o conteúdo compreensível é o mais importante e deve vir primeiro, 

seguido pelo que o designa). Essa ansiedade ele define como uma inquietação que as pessoas 

possuem pelo imediatismo em encontrar o que procuram na web.  

Para isso, a taxonomia deve ser corretamente adequada e bem aplicada, permitindo 

que a linguagem seja clara para o usuário auxiliando sua navegação e compreensão de todas as 

tarefas que precisa realizar, para que encontre tudo o que está procurando. Norman (2006, p. 

225) ressalta que esse tratamento da informação precisa ser feito porque para o usuário “as 

tarefas devem ser simples em termos de estrutura, minimizando o volume do planejamento ou 

da solução de problemas que exigem. Tarefas desnecessariamente complexas podem ser 

reestruturadas, de maneira geral com a utilização de inovações”.  

Nos vários tipos e níveis de maturidade digital, as melhores formas de representar a 

informação da web para um público-alvo específico é, não apenas pensar em informação, mas 

também entender como elas podem ser tratadas sob o ponto de vista de recuperá-las 

posteriormente. É importante existir fase de análise, seleção de metodologia e quais premissas 
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considerar de acordo com o contexto, cenário e usuários. Vilar e Žumer (2008, p. 43) explicam 

que “a exigência de uma interface de qualidade deve atender principalmente o usuário. Todas 

essas questões incluem noções de usabilidade e facilidade de uso, que normalmente descrevem 

as interfaces”. Sobre esse aspecto, Bonsiepe (1997, p.41) reforça que: 

 

[...] as interfaces propriamente ditas, estas são constituídas por janelas, ícones, 

menus e teclas são entendidas como instrumentos metafóricos de uma 

realidade [...]. A interface revela o caráter de ferramenta dos objetos e o 

conteúdo comunicativo das informações [...]. A interface transforma sinais em 

informação interpretável. 

 

 

O conteúdo comunicativo no qual se refere Bonsiepe (1997) é a informação perceptível 

em primeiro nível para o usuário numa interface. Todos os itens devem ser categorizados para 

comunicar uma parte do todo e, para que este todo seja compreensível, é necessário um trabalho 

minucioso de representar a informação criando terminologias adequadas; e, o mapa conceitual 

pode ser uma ferramenta que facilita na elaboração dessa taxonomia.  

Para isso, Norman (2006, p. 222) diz que é necessário oferecer ao usuário "[...] uma 

filosofia baseada nas suas necessidades e nos seus interesses, que dê atenção especial à questão 

de fazer produtos compreensíveis e facilmente utilizáveis". Também justifica a importância de 

tratar as informações, quando diz que "o design deve assegurar que o usuário possa descobrir o 

que fazer, e que tenha condições de saber o que está acontecendo".  

Nielsen e Loranger (2007, p. 258) abordam a necessidade de se preocupar com o 

usuário, baseados nas heurísticas de usabilidade, que permite representar a informação com 

mais assertividade: 

 

Se você decepcionar seus usuários várias vezes, eles deixarão o site e talvez 

nunca retornem. Independentemente do interesse ou da importância que você 

pensa que seu conteúdo tem, se seu site não tornar fácil para os visitantes 

rapidamente entenderem seu propósito, o entusiasmo deles sumirá exatamente 

no ponto em que deveria ser recompensado. (NIELSEN; LORANGER, 

2007, p. 258). 
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Um usuário decepcionado que não consegue realizar tarefas na web por não 

compreender como as informações estão organizadas, dificilmente retornará ao site que 

proporcionou essa experiência ruim. 

É importante ressaltar que áreas diferentes da Ciência da Informação, tais como a 

Engenharia da Computação, Design, Sistemas de Informação representadas por autores como 

Nielsen e Loranger (2007), Norman (2006), Lowdermilk, Conway e Sligar, trazem a 

importância do uso de taxonomia para explicar como a informação está organizada e como é 

representada na web, o que reforça que a área da Ciência da Informação com suas metodologias 

para organização de informação e do conhecimento está bem presente na demanda de 

tratamento informacional, sendo uma prática visivelmente necessária para o cenário dos 

ambientes digitais. 

Neste caso, a taxonomia pode ser definida como uma prática importante para 

classificar hierárquica e conceitualmente informações da web. Com terminologia adequada, 

utilizando palavras que proporcionam a melhor interpretação do que se quer comunicar para o 

usuário, e para que este compreenda o que está sendo oferecido tanto em conteúdo como em 

relação à estrutura da informação. 

Nielsen e Loranger (2007) citam a importância de ter conteúdos representados e 

organizados para que a satisfação do usuário seja efetiva diante de uma interface, começando 

pelas informações dispostas. Os autores deixam claro que não é apenas o design da interface 

que deve ser bem elaborado para atrair os usuários a utilizarem esses recursos da web, mas 

também complementam que cada vez mais 

 

[...] os usuários da Web querem chegar aos seus destinos, encontrar 

informações interessantes ou úteis que estão procurando e prosseguir. Eles não 

têm tempo ou inclinação para procurar em um mar de texto que nunca chega 

ao ponto. Conteúdo claro e sólido é uma das maneiras de atrair e manter 

usuários; e acesso intuitivo e eficiente a essas informações é um fator 

importante nos seus níveis de satisfação. (NIELSEN; LORANGER, 2007, 

p. 254). 

 

Sobre a organização da informação na web, Nielsen e Loranger (2007, p. 160) 

ressaltam: 
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Os sites mais eficazes em direcionar as pessoas ao lugar correto são aqueles 

que correspondem às expectativas dos usuários [...]. As pessoas não gostam 

de percorrer vários links ambíguos para poder ter acesso ao conteúdo. Elas 

esperam que os sites organizem as informações de uma maneira que faça 

sentido para elas. [...] A maneira como [...] estruturam e organizam as 

informações pode ser bem diferente de como seus usuários vêem essas 

informações. (NIELSEN; LORANGER, 2007, p. 160). 

 

Para promover essa eficiência e ajudar usuários a encontrarem informações na web, é 

preciso que o conteúdo seja muito bem organizado e representado. De acordo com as premissas 

metodológicas que utilizam a terminologia a partir de linguagem documentárias, bem como o 

auxílio do mapa conceitual para elaborar taxonomias que representem esses conteúdos, esses 

processos se mostram vitais para os formatos online, cada vez mais necessários e carentes de 

metodologias de organização, categorização e representação dos conteúdos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a evolução tecnológica e devido à velocidade com que as informações mudam e 

os termos se reciclam, até mesmo pelas exigências dos próprios usuários, torna-se cada vez 

mais desafiadora e necessária a elaboração, construção e aplicação de taxonomia na web. A 

taxonomia deve adequar à lógica de organizar a informação às novas possibilidades que a web 

oferece para isso, considerando que o mapa conceitual é um instrumento que auxilia na 

construção de taxonomias partindo do princípio de que o grande desafio é conseguir mediar a 

informação para que ela chegue ao usuário. Assim, ela deve ser elaborada de forma que seja 

compreendida. 

Foram estudadas as definições e uso de Mapa Conceitual e Taxonomia e,  a partir da 

necessidade de utilizar terminologias em conceitos que se relacionam entre si de forma 

significativa, foi constatado que a forma de tratar a informação bibliográfica também é aplicável 

no ambiente da web, possibilitando a organização e representação da informação através de 

uma taxonomia elaborada a partir do mapa conceitual: ferramenta que colabora positivamente 

para essa prática, garantindo que os conceitos façam sentido para os usuários através de termos 

adequados que os representem. 

O Mapa Conceitual além de promover essa lógica conceitual terminológica, é uma 

ferramenta que promove o aprendizado. Através das análises sobre o mapa conceitual, foi 

possível identificar que é uma ferramenta que auxilia na questão da organização da informação 

na web e, conforme mostrado, que permite expressar conceitualmente dados significativos 

sobre um determinado assunto, validando hipóteses e termos que se interligam entre 

proposições, dando sentido ao contexto e permitindo a elaboração um vocabulário adequado 

também a promoção da aprendizagem para o usuário. 

As pesquisas sobre o mapa conceitual para auxiliar na criação de taxonomia trouxeram 

vários autores que definem e mostram seus pontos de vista sobre essa perspectiva dentro da 

Ciência da Informação (que são bastante comuns e consensuais) abordadas por Aganette, 

Alvarenga e Souza (2010), Amabis e Martho (1994), Ranganathan, Edols (2001), Currás 

(2010), Lara e Tálamo (2007), Novo (2007), Souza e Araújo Junior (2013), Garshol (2004), 

Alonso et al. (2014), Lima (2013), Campos e Gomes (2007), Fujita (2011), Vital e Café (2007). 

Eles defendem o uso de taxonomias para tratar as informações e ressaltam a importância dessas 
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metodologias. Alguns relacionam também a possibilidade de utilizar o mapa conceitual para 

auxiliar neste processo, o que reforça essa ferramenta como um grande facilitador para enxergar 

termos que se relacionam e interpretam conceitualmente em um assunto. 

É interessante notar que outros autores que não são da área da Ciência da Informação 

citam a importância de se representar conteúdo na web com interfaces mais amigáveis, seja em 

forma de menus, navegação, textos, etc. Se destacam Norman (2006), Nielsen e Loranger 

(2007), Schiessl e Shintaku (2012), Lowdermilk (2013), entre outros autores: indicam que para 

os usuários acessarem as informações de maneira satisfatória, elas devem expressar exatamente 

o que ele precisa entender. Para que isso seja possível é necessário estudo de taxonomia para 

organizar e representar as informações. 

Foram analisadas algumas normas e diretrizes para construção de taxonomias, dentre 

elas estão o Manual de elaboração de Tesauros Monolíngues e ANSI/NISO Z39.19, que tratam 

a taxonomia como “Uma coleção de termos de um vocabulário controlado organizados dentro 

de uma estrutura hierárquica. ” (NISO; 2010, p. 9). A taxonomia é importante para organizar 

informações, tratando-as para que sejam compreendidas e proporcionando ao usuário melhor 

compreensão do que se quer comunicar.  

Esta pesquisa fundamentou seus objetivos sob as premissas de organização e 

recuperação da informação e sua aplicação na web. Com base nestes aspectos, foram levantadas 

hipóteses para validação, de que o mapa conceitual é uma ferramenta que auxilia na construção 

de taxonomia, e que a partir dessa taxonomia é possível interpretar e organizar as informações 

na web conceitualmente para o usuário, utilizando, para isso, ferramentas e metodologias da 

Organização e Representação do Conhecimento. 
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