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 RESUMO 

 

PRADO, A. C. R. do. A interação entre o tesauro e a ontologia na organização do 

conhecimento. 2020. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Nesta dissertação, o objeto de estudo é a interação entre o tesauro e a ontologia no processo de 

organização do conhecimento no âmbito da Ciência da Informação. Baseado em uma pesquisa 
de caráter exploratório e revisão bibliográfica, este estudo identificou o conceito como elemento 

essencial na estruturação do tesauro e da ontologia enquanto Sistemas de Organização do 
Conhecimento. Foi demonstrado que a Teoria do Conceito e a Terminologia auxiliam na 
elaboração de tesauros e ontologias a partir do estudo do conceito e dos termos descritores. As 

categorias filosóficas, as facetas e a hierarquia foram reveladas como outros aspectos que 
viabilizam a representação do conhecimento. A partir do levantamento teórico realizado foi 

concluído que a  interação entre o tesauro e ontologia qualifica a organização do conhecimento 
por meio da atuação do conceito na representação do conhecimento e da relação entre conceito 
e termo descritor na recuperação da informação. A terminologia foi identificada como alicerce 

para que o diálogo entre a ontologia e o tesauro tenha como resultado um Sistema de 

Organização do Conhecimento mais completo na organização do conhecimento. 

Palavras-chave: Organização do conhecimento; Conceito; Teoria do Conceito; Representação 
do conhecimento; Sistemas de Organização do Conhecimento; Tesauro; Ontologia; 

terminologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         ABSTRACT 

 

PRADO, A. C. R. do. The interaction between thesaurus and ontology in the organization 

of knowledge. 2020. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

In this work, the object of study is the interaction between thesaurus and ontology in the process 
of organizing knowledge within the scope of Information Science. Based on exploratory 
research and literature review, this study identified the concept as an essential element  in 

structuring the thesaurus and ontology as Knowledge Organization Systems. It was 
demonstrated that the Concept theory and the Terminology assist in the elaboration of thesaurus 

and ontologies from the study of the concept and the descriptive terms. Philosophical 
categories, facets and hierarchy were revealed as other aspects that enable the representation of 
knowledge. From the theoretical survey carried out it was concluded that the interaction 

between thesaurus and ontology qualifies the organization of knowledge through the 
performance of the concept in the representation of knowledge and the relationship between 

concept and descriptor term in information retrieval. Terminology was identified as a 
foundation for the dialogue between ontology and thesaurus to result in a more complete 

Knowledge Organization System in the organization of knowledge. 

Keywords: Knowledge organization; Concept; Concept theory; Knowledge Representation; 

Knowledge Organization Systems; Thesaurus; Ontology; terminology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando observamos a circulação de informação na internet, podemos inferir que é 

crescente a necessidade de mecanismos de pesquisa que valorizem a autonomia do usuário na 

busca por conhecimento. Consequência desta linha de raciocínio é a demanda por tecnologias 

que acompanhem a produção massiva de dados neste contexto dinâmico, viabilizando o acesso 

a itens informacionais adequados às especificidades de cada público.  

Na Ciência da Informação (CI), esta é uma das preocupações que  estão atreladas ao 

termo organização do conhecimento. Organizar diz respeito a lidar com informações, também 

remete à criação de um arranjo de elementos em uma única estrutura. Já conhecimento é a 

representação de algo que está sendo afirmado por uma pessoa ou um agente (SOERGEL, 2009, 

p. 12-13, itálico nosso). Em outras palavras, a CI observa as mudanças no contexto da produção 

de conhecimento, assim como procura entender como é possível torná-lo acessível.  

Inserido no contexto da CI, este estudo parte da constatação de que o termo organização 

do conhecimento alcança o status de objeto de estudo com caráter científico nos trabalhos de 

Dahlberg (1978, 1978a, 2009, 2011, 2014). Em sua maioria, estes centralizam a discussão 

mencionada no conceito, reconhecendo-o como elemento essencial para a criação de diretrizes 

científicas para organizar o conhecimento e para o desenvolvimento da Organização do 

Conhecimento (OC) enquanto ciência autônoma. Ao mesmo tempo, também é considerado 

neste estudo que a própria formação dos campos de conhecimento está condicionada à 

capacidade de estudar as características dos conceitos (DAHLBERG, 2009), sendo importante 

discutir a qualificação da organização do conhecimento com o auxílio dos insumos teóricos que 

emergem da análise do conceito.  

Como tarefa vinculada ao processo de organizar o conhecimento, a representação do 

conhecimento na CI é direcionada para um processo de análise do domínio envolvido, buscando 

refletir um consenso a respeito da realidade a ser representada. Assim, não se deve ignorar a 

demanda neste processo: “A representação do conhecimento reflete um modelo de abstração 

do mundo real, construído para determinada finalidade”. Já a representação da informação,  

outro processo inerente a esta discussão, tem como produto “o conjunto de atributos que 

representa determinado objeto informacional e que é obtido pelos processos de descrição física 

e de conteúdo” (BRÄSCHER E CAFÉ, 2008, p. 6).  

Considerando a organização da informação como consequência da organização do 

conhecimento, essa é permeada de atividades relacionadas às “características físicas e de 

conteúdo” dos documentos com a finalidade de descrever o “conjunto de atributos que 
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descrevem determinado objeto informacional” (MAIMONE; TÁLAMO, 2015, p. 63). Assim, 

por repercutirem no acesso aos pacotes informacionais, tanto a representação do conhecimento, 

quanto a representação da informação viabilizam a recuperação da informação – processo este 

que possibilita ao usuário alcançar o conteúdo informacional desejado, sendo o suporte de 

armazenamento físico ou digital. 

Instrumentos que viabilizam o processo de organização do conhecimento, os Sistemas 

de Organização do Conhecimento (SOC) são usados em unidades de informação como museus, 

bibliotecas e arquivos. Os SOC atuam também na criação de novos conhecimentos, pois ao 

gerarem categorias, possibilitam a descoberta de outros padrões e relacionamentos nas áreas de 

especialidades (PIETERSE; KOURIE, 2014, p. 217). Formados por conceitos, relações entre 

conceitos, os SOC representam os significados dos domínios de conhecimento, auxiliando na 

pesquisa do usuário com a indicação de uma lista de termos ou outras designações para os 

conceitos (SOERGEL, 2009).  Atualmente, sua atuação pode ser observada na navegação 

online, nos sistemas de busca direta e em outros mecanismos de pesquisa, trazendo respostas 

sobre o escopo de uma coleção (HODGE, 2000). Eles permitem que o usuário identifique itens 

de interesse mesmo que não saiba de sua existência previamente, o que gera uma ponte entre a 

necessidade de informação e o recurso informacional do acervo (MAZZOCCHI, 2018). 

O tesauro e a ontologia interessam à reflexão proposta neste trabalho por atuarem como 

SOC em bases de dados e na navegação na internet, realizando a representação do 

conhecimento com a exposição das relações hierárquicas e associativas entre os conceitos. 

Além disso, também limitam a ocorrência de ambiguidade e sinonímia (ZENG, 2008, p.161).  

Sendo um caso especial de esquema de classificação facetada (TRISTÃO; FACHIN; 

ALARCON, 2004, p. 167), o tesauro apresenta uma organização lógica e a hierárquica que 

parte da noção de faceta idealizada por Ranganathan – privilegiando determinado ponto de 

vista, em função de objetivos específicos (CINTRA et al., 2002, p. 41).  

A ontologia, por sua vez, é considerada um SOC de alta complexidade na representação  

de conteúdo (BRÄSCHER,  2014, p. 177).  Conforme Gruber (1993, p. 199), trata-se de uma 

“especificação explícita de uma conceituação”, sendo composta por:  classes (organização dos 

conceitos de um determinado domínio); relações entre conceitos; axiomas (regras que 

restringem a interpretação e a utilização dos termos) e instâncias (nomenclatura para os dados). 

A estruturação inicial da ontologia parte da linguagem natural, mas posteriormente é elevada 

ao nível da semântica formal (ALMEIDA; MENDONÇA; AGANETTE, 2013), onde são feitas 

declarações sobre objetos externos à língua de uso (MACULAN; AGANETTE, 2017) – por 
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meio da tradução para a linguagem computacional, é que os agentes inteligentes conseguem 

fazer julgamentos e ligar conteúdos na internet.  

O termo interação utilizado no título deste trabalho parte de seu significado mais 

abrangente, como apresentado no Minidicionário Aurélio (1993, p. 311): “Ação que se exerce 

mutuamente entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas, etc.” e no Pequeno Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa (2015, p. 551), que define interação como “influência ou ação 

mútua entre coisas e/ou seres [...]”. Endossando as fontes citadas anteriormente, o Dicionário 

Houaiss de sinônimos e antônimos (2003, p. 389) apresenta interação como sinônimo de 

“comunicação, contato, convívio, diálogo, relação, trato”.  

A partir deste ponto, a questão que se apresenta nesta pesquisa é a seguinte: é possível 

estabelecer uma interação entre o tesauro e a ontologia, baseando isto no diálogo de seus 

elementos estruturais para qualificar a organização do conhecimento? Para traçar os possíveis 

caminhos que levam a uma resposta, é necessário compreender como ambos atuam na 

organização do conhecimento, podendo isto ser verificado na maneira como estabelecem o 

sistema conceitual dos domínios. Assim como, para a CI, é importante esclarecer como o 

tesauro e a ontologia  podem ser analisados de um ponto de vista ao mesmo tempo ontológico, 

terminológico e documentário – isto porque, é atuando nestes três aspectos simultaneamente 

que estes SOC são inseridos no escopo de discussão da OC.  

 No que diz respeito à atuação do tesauro e da ontologia no processo de organização do 

conhecimento, este estudo parte da premissa de que é justamente reconhecendo os elementos 

distintos nas duas estruturas que é possível estabelecer uma forma de interação entre tesauro e 

ontologia na CI.  

Por um lado, quando concebida como SOC, a ontologia apresenta a representação do 

conhecimento centralizada nos conceitos e nas relações conceituais,  chamando a atenção para 

a análise das características dos conceitos e como isto repercute na fluidez da informação. Por 

sua preocupação essencial ser com o significado, a estruturação da ontologia  envolve reflexões 

como, por exemplo, qual é o nosso alcance de observação da realidade e dos seus entes.  No 

caso do tesauro, a representação do conhecimento parte de uma perspectiva preocupada com os 

termos descritores ideais para designar os conceitos das áreas de conhecimento. Sua elaboração 

envolve então, necessariamente, o trabalho terminológico baseado na garantia literatura e do 

enfoque no uso do domínio. Portanto, o tesauro não se preocupa somente com o significado, 

mas como denominá-lo de acordo com a demanda de um determinado uso e público.  

Assim, descrever como o tesauro e a ontologia podem, em alguma etapa da organização 

do conhecimento, interagir ou integrar elementos, pode contribuir com os estudos relacionados 
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à representação de conteúdo na internet, repercutindo também na recuperação de assuntos de 

interesse do usuário.  

Para demonstrar como os elementos estruturais destes instrumentos estão estruturados 

– conceitos; relações conceituais; termos –, baseamos este estudo na Teoria do Conceito e no 

texto Ontical structures and universal classification, ambos de Dahlberg (1978, 1978a), assim 

como na Teoria Geral da Terminologia (TGT) de Wüster (1931) e na Teoria Comunicativa da 

Terminologia (TCT) de Cabré (1999, 2000).  

Dahlberg (1978, 1978a) auxilia na identificação dos componentes do conceito, sendo 

este o ponto de partida para a composição dos domínios de conhecimento. Já  a Terminologia, 

enquanto disciplina, fornece embasamento para a concepção de SOC, como as  ontologias e os 

tesauros, ao qualificar a representação do conhecimento por meio das teorias de Wüster (1931) 

e de Cabré (1999, 2000). 

De acordo com o referencial exposto, entende-se que a discussão proposta contribui com 

o aprofundamento das reflexões que dizem respeito a como o tesauro e ontologia podem 

viabilizar, em conjunto, a qualificação da organização do conhecimento em bases de dados e 

consultas na internet. Para isto, parte-se então da necessidade de reconhecer como os  conceitos 

e  as relações conceituais, enquanto elementos essenciais destes SOC, realizam a representação 

do conhecimento e formam os domínios de conhecimento. Acrescenta-se a isto, os estudos 

promovidos pela Terminologia a respeito do papel dos termos descritores na estruturação dos 

SOC, enfatizando o aspecto pragmático da organização do conhecimento, que resulta na 

recuperação da informação. A seguir, é descrito o percurso teórico mencionado de acordo com 

os capítulos a serem apresentados neste trabalho. 

 No Capítulo 2, a Organização do Conhecimento (OC) é apresentada enquanto área com 

abordagens próprias, onde reconhecemos os processos de organização do conhecimento e 

organização da informação como objetos de discussão. O conceito surge como elemento 

essencial tanto para o aprofundamento das discussões acerca da OC enquanto ciência,  quanto 

do ponto de vista pragmático, por representar os significados imersos nos domínios de 

conhecimento. 

No Capítulo 3, os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) são apresentados 

como instrumentos que atuam na organização do conhecimento, partindo do seu componente 

essencial, o conceito.  Também é exposto como os SOC diferenciam-se entre si de acordo com 

a sua estrutura e nível de complexidade na representação do conhecimento. O tesauro recebe 

maior atenção neste capítulo, sendo descrita a sua estrutura e como esta realiza a organização 

do conhecimento tendo como base os conceitos e os termos descritores. A Teoria do Conceito, 
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de Dahlberg (1978), a Terminologia (enquanto disciplina) e a lista de termos (produto da 

Terminologia) são apresentadas como os alicerces teóricos para qualificar a organização do 

conhecimento.  

O Capítulo 4 é dedicado à ontologia, partindo de sua definição e descrevendo sua 

estrutura e funcionamento enquanto SOC na representação do conhecimento. Como 

embasamento teórico para sua elaboração, são apresentadas as abordagens de Dahlberg (1978, 

1978a) acerca das relações conceituais, das categorias filosóficas e dos princípios ontológicos, 

buscando estabelecer uma ponte entre a teoria e o uso efetivo das ontologias para fins 

relacionados à organização do conhecimento na internet.  

No Capítulo 5 é desenvolvida a discussão proposta neste estudo, ou seja, tratar do 

reconhecimento do tesauro e ontologia enquanto SOC, os quais podem qualificar a organização 

do conhecimento em uma atuação integrada, o que inclui a análise do conceito e suas relações. 

Foram descritas algumas possibilidades de interação apontadas pela literatura, assim como foi 

discutido como a terminologia complementa esta ação ao aprofundar a representação do 

conhecimento com o auxílio de termos descritores –  estes elencados com base na terminologia 

do domínio, enfatizando a garantia literária, as práticas terminológicas e a demanda da 

comunidade usuária. 

 Ao longo deste estudo, foi possível observar possibilidades de interação entre os SOC 

mencionados para refinamento de resultados e aprofundamento da análise conceitual, por meio 

do estabelecimento das relações presentes nos sistemas conceituais. Assim, partindo da análise 

conceitual (DAHLBERG, 1978, 1978a), é possível aprofundar a representação dos significados 

dos domínios de conhecimento.  

Unindo o arcabouço teórico do estudo do conceito e da evolução da OC enquanto ciência 

autônoma (DAHLBERG, 1978, 1978a, 2009, 2011, 2014) com a pesquisa focada em termos 

feita por Wüster (1931) e Cabré (1999, 2000) foi possível reconhecer na literatura a 

possibilidade de interação entre tesauro e ontologia  por meio da integração de elementos na 

fase de estruturação, realçando a importância da representação dos conceitos e das relações 

conceituais no viés pragmático da organização do conhecimento, por meio de exemplos de 

integração dos elementos destes SOC em bases de dados e mecanismos de busca da internet 

(SOERGEL, 2009; MACULAN; AGANETTE, 2017; CONSTÂNCIO, 2017; FERREIRA; 

MACULAN, 2020). 
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1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é descrever como os elementos estruturais do tesauro e 

ontologia podem interagir em prol da organização do conhecimento, mais especificamente na 

representação do conhecimento, por meio de seu elemento essencial em comum, que é o 

conceito. O objetivo geral pode ser desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

• Analisar a  Organização do Conhecimento enquanto ciência, assim como o processo de 

organizar o conhecimento, destacando o papel do conceito em ambos; 

• Descrever os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) de acordo com os 

níveis de complexidade de suas estruturas na representação do conhecimento, dando 

destaque ao tesauro e analisando a contribuição da Teoria do Conceito e da 

Terminologia na estruturação desses instrumentos; 

• Descrever a estrutura da ontologia enquanto SOC e analisar como esta atua na 

representação do conhecimento partindo da análise do conceito;  

• Analisar como as categorias filosóficas, a visualização das facetas dos conceitos e a 

estrutura hierárquica do sistema conceitual viabilizam a organização do conhecimento; 

• Discutir como a ontologia e o tesauro podem interagir enquanto um SOC mais completo 

na organização do conhecimento, com o apoio da terminologia. 

 

1.2 Metodologia 

Esta pesquisa é de caráter exploratório e baseada em revisão bibliográfica no âmbito da 

Ciência da Informação. Busca analisar como os elementos estruturais do tesauro e da ontologia 

podem interagir em prol da organização do conhecimento a partir de seu elemento essencial em 

comum, que é o conceito.   

Para isso foram utilizados como expressões de busca  os seguintes termos: Organização 

do Conhecimento; Conceito; Teoria do Conceito;  Princípios ontológicos; Sistemas de 

Organização do Conhecimento: tipologias; Ontologias; Tesauros; Terminologia; Teoria Geral 

da Terminologia; Teoria Comunicativa da Terminologia. A coleta foi realizada em  bases como 

a Scientific Electronic Library Online (Scielo); o Banco de dados bibliográficos da 

Universidade de São Paulo (DEDALUS); Portal de periódicos CAPES/MEC e Library and 

Information Science Abstracts (LISA).  

Inicialmente, foram recuperados 40  trabalhos (entre artigos, dissertações e capítulos de 

livros nacionais e internacionais), a partir dos quais, foi realizada uma primeira leitura para 
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elaboração de resumos e fichamentos.  Destes, foram selecionados 30 trabalhos por abordarem 

os elementos teóricos necessários para estudar sobre o termo organização do conhecimento, o 

papel do conceito no processo de organização do conhecimento, assim como, sobre a atuação 

dos Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) – objetos dos Capítulos 2 e 3. A consulta 

possibilitou a identificação de autores para alcance de um quadro referencial teórico consistente 

para o Capítulo 2, com exploração maior dos textos de Dahlberg (1978; 2009; 2011; 2014), 

Hjørland (2008; 2015a; 2016a) e Bräscher e Café (2008).  

No Capítulo 3, a ação dos SOC na organização do conhecimento, a partir do conceito, 

pôde ser descrita e analisada com auxílio principal de Mazzocchi (2018),  Pieterse e Kourie 

(2014) e Soergel (2009). Ainda no mesmo capítulo, a estrutura do tesauro e seu funcionamento 

enquanto SOC teve como destaque textos de  Tristão; Facchin e Alarcon (2004); Moreira 

(2003); Clarke (2019); Cintra et al.(2002) e ISO 25964-1 (2011). Dahlberg (1978), com a Teoria 

do Conceito, auxiliou na elucidação de como a análise do conceito viabiliza a estruturação dos 

SOC, enquanto Cabré (1995; 1999; 2000) e Kostina (2009; 2011) abordaram a colaboração da 

Terminologia e das teorias terminológicas na elaboração destes instrumentos.  

Posteriormente, 42 trabalhos novos foram utilizados para a elaboração dos Capítulos 4 

e 5 –  em conjunto com autores já mencionados como Pieterse; Kourie (2014); Dahlberg (1978); 

Bräscher (2014) e Soergel (2009). O Capítulo 4 teve como referência os trabalhos de Gruber 

(1993); Jasper e Uschold (1999); Ramalho (2015); Isotani e Bittencourt (2015); Krebs (2016) 

e  Farinelli e Almeida (2019), que proporcionaram maior conhecimento a respeito da 

abordagem  da ontologia enquanto SOC, descrevendo também sua estrutura e atuação na 

representação do conhecimento. Retomando a abordagem da análise conceitual na Teoria do 

Conceito (DAHLBERG, 1978), foi agregado ao Capítulo 4 o estudo das relações ontológicas e 

das categorias (DAHLBERG, 1978a) para aprimorar a organização do conhecimento por meio 

da ontologia.  

No Capítulo 5 foi realizada a discussão a respeito da interação do tesauro e ontologia na 

organização do conhecimento. Conforme já explicado, este trabalho considerou o significado 

de interação como uma ação mútua ou baseada no diálogo entre objetos distintos (FERREIRA, 

1993; HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2015; HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2003). Autores 

como Almeida; Mendonça e Aganette (2013); Moreira (2019); Hjorland (2015b); Maculan e 

Aganette (2017); Hjorland (2016b); Moreira (2010); Moreira e Lara (2011) auxiliaram na 

elucidação de como as diferenças entre estes SOC possibilitam a sua interação na organização 

do conhecimento, havendo também a retomada das abordagens de Dahlberg (1978; 1978a). Os 

exemplos de interação entre elementos estruturais do tesauro e ontologia foram coletados 
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especialmente nos textos de Soergel et al. (2004); Ferreira e Maculan (2020); Constâncio 

(2017); Neon (2010); Maculan e Aganette (2017); Clarke (2019) e Maculan (2015). 

Por fim, fontes como Moreira e Lara (2011); Breitman (2005); NISO z39.19 (2005); 

ISO 25964-1 (2011); ISO 25964-2 (2013); Rondeau (1984) e Krebs (2016) demonstraram a 

importância do trabalho terminológico na interação entre tesauro e ontologia para qualificação 

efetiva da organização do conhecimento, onde foram retomadas as contribuições de Cabré 

(1995; 1999) e Kostina (2011).  
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2 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: CIÊNCIA E PROCESSO 

Ao indagarmos a respeito do significado do termo organização do conhecimento, 

devemos primeiro definir o que seria organização e o que seria conhecimento. Organizar diz 

respeito a lidar com informações, sendo os dados manejados em nossas mentes (ou nos 

sistemas) para ações posteriores como processar, registrar e coletar. Por isto, a organização 

também diz respeito à criação de um arranjo de elementos em uma única estrutura. Conhecer 

pode, por sua vez, significar que assimilamos algo. Assim, conhecimento é a representação de 

algo que está sendo afirmado por uma pessoa ou mesmo um agente – sendo esta afirmação falsa 

ou verdadeira (SOERGEL, 2009, p. 12-13, itálico nosso). 

O estabelecimento do termo organização do conhecimento como um campo acadêmico 

ocorre no início do século XX com contribuições de Charles A. Cutter, WC Berwick Sayers e 

Ernest Cushington Richardson. Posteriormente, em 1929, Bliss (1870-1955) lança a obra The 

Organization of Knowledge and the System of the Sciences (HJØRLAND, 2016a, p. 475).  

Desde então, discussões acerca do significado de organização do conhecimento são 

levantadas, revelando empregos em distintos contextos e abordagens. Neste estudo, destacam-

se as reflexões de Ingetraut Dahlberg (1978, 2009, 2011, 2014) e Birger Hjørland (2008) para 

o alcance de um panorama abrangente da exploração desse termo e dos elementos que 

estabelecem a Organização do Conhecimento (OC) enquanto área de pesquisa.  

Na década de 1970, Dahlberg passa a usar o termo alemão Wissensordnung (que 

significa ordenação do conhecimento) para se referir à organização conceitual e sistemática do 

conhecimento humano. Também enfatiza a necessidade de uma teoria dedicada ao elemento 

essencial do conhecimento – ou seja, o conceito, definido como “unidade de conhecimento” –

para estabelecer critérios para a sua análise (DAHLBERG, 2011, p. 69). Dessa maneira, a  

Teoria do Conceito, de 1978, compreende grande parte dos seus estudos, sendo revisitada em 

textos de 1978, 2009, 2011, 2014, onde o conceito surge como protagonista na formação dos 

campos de conhecimento, a partir da análise de suas propriedades (DAHLBERG, 2009).  

Podemos identificar nos trabalhos de Dahlberg a complementaridade temática entre a 

proposta de análise do conceito (DAHLBERG, 1978, 1978a, 2009)  e  a idealização de uma 

Organização do Conhecimento (OC) como área de pesquisa autônoma (DAHLBERG, 2011, 

2014). A união destes objetos de estudo traz à tona a preocupação da autora em estabelecer 

critérios e embasamento teórico para o processo de organizar o conhecimento, assim como para 

a elaboração de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) por meio do seu elemento 

essencial, ou seja, do próprio conceito. É nos SOC que as relações entre conceitos dão 
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embasamento para a representação do conhecimento e representação da informação, revelando 

o olhar teórico e prático que começa com o conceito e encontra na OC  a sua manifestação 

enquanto disciplina com metodologias e teorias próprias.  

Em outras palavras, a Teoria do Conceito de Dahlberg (1978) fornece diretrizes que 

fundamentam o aspecto pragmático da representação de conteúdo a partir dos conceitos – 

demonstrando como as características dos conceitos definem o objeto observado. E, ao revisitar 

a própria teoria, sobretudo no texto de 2009, a autora reafirma que o conceito emerge do 

universo dos significados, o que fortalece nossa reflexão acerca de uma Organização do 

Conhecimento como área de pesquisa autônoma, com discussões específicas. Isto porque, é a 

partir de sua capacidade de criar teorias e sistematizações para estudar o conceito, que a OC 

estabelece sua distinção como ciência, tornando-se fundamento para a organização do 

conhecimento de diversas áreas de especialidades.   

A análise conceitual idealizada por Dahlberg (2009, p. 171) propõe a visualização do 

conceito como um triângulo onde o vértice “A” é apresentado como “item de referência”,  “B” 

trata das “propriedades declaradas de A” e no vértice “C” está o “termo resumido das 

propriedades declaradas de A”. Portanto, para que cheguemos à totalidade do conceito, que é o 

triângulo, precisamos visualizar os elementos “A”, “B” e “C”. A Figura 1 traz estes elementos 

em destaque:   

Figura 1 – Triângulo conceitual 

 
                       Fonte: Adaptação feita pela autora a partir de Dahlberg (2009, p. 171). 
 
 

Como observado na Figura 1, “A” é o objeto (item de referência ou referente) e  “B” 

pode ser compreendido como um total de afirmações que fazemos a respeito deste objeto. O 
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vértice “C”  surge então como a designação que usamos para representar “B”, ou seja, tudo 

aquilo que declaramos a respeito do objeto resumido em uma designação.  É, portanto, a união 

desses três vértices que concebe um conceito (o triângulo). Seja material ou abstrato, o conceito 

pode ser entendido como a ideia ou significado que fazemos a respeito de um objeto (A), sendo 

esta ideia reflexo das afirmações que fazemos a respeito do objeto. Posterior a isto, chegamos 

a um código (C) para designar a união das afirmações feitas sobre o objeto (B).  

A definição é a forma mais diminuta de se chegar às declarações feitas a respeito das 

características de um objeto (DAHLBERG, 2009). Seguindo a  linha de raciocínio da autora, 

devemos considerar a ideia que temos de um objeto. Quando imaginamos um cachorro, por 

exemplo, descrevemos nosso “pensamento” por meio de enunciados que declaram o que é este 

bicho para nós: tem quatro patas; é peludo; late; é carnívoro. Isto é, ser quadrúpede,  peludo, 

latir e comer carne são as características essenciais do objeto analisado, o cachorro. Portanto, 

as características revelam a definição do conceito – caso estas não sejam observadas em um 

animal, é possível que o termo cachorro não seja adequado para uso.  

Da mesma forma, ao trazer como exemplo um objeto como o teatro, seria desnecessário 

dizer que se trata de um edifício com entrada, mas no caso de diferenciá-lo de outras edificações 

são necessários outros elementos como: cadeiras para plateia, existência de galerias ou não, o 

palco. Este exemplo demonstra como procede a afirmação de Dahlberg (2009), ou seja, nem 

sempre é simples elaborar enunciados a respeito de um objeto ou definir um conceito. A partir 

da possibilidade de não conseguirmos especificar um conceito, é preciso então explicitar a 

existência dos tipos de conceitos (geral, específico e individual). Estes refletem os níveis em 

que estão operando os três elementos identificados no triângulo conceitual (A, B e C):  

 

Quadro 1 – Os tipos de conceitos 

 
                 Fonte: Adaptação a partir de Dahlberg (2009, p. 172). 
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 Conforme exposto no Quadro 1, as diferenças entre os tipos de conceitos podem ser 

manifestadas de acordo com os níveis em que estão atuando os elementos do conceito 

identificados na Figura 1 como A, B e C. Ou seja, operando no nível geral, específico ou 

individual, o vértice A (objeto) revela, respectivamente: objeto geral, objeto específico e objeto 

individual. E, ainda conforme o Quadro 1, caso partíssemos de um conceito geral para um 

conceito específico e, depois, para um conceito individual, observamos que progressivamente 

são acrescidas características às essenciais, aumentando a especificidade do conceito até ele ser 

considerado único.  

Em suma, o conceito individual reflete um objeto (A) individual, com características 

(propriedades) declaradas (B) que são identificadas somente nele, assim, o termo (C) para 

resumir “B” é um nome próprio. A junção dos elementos A, B e C formam este conceito 

individual.  Na Figura 2 são exemplificados os níveis de especificação de três conceitos que 

operam em níveis distintos: 

 

Figura 2 – Triângulos conceituais para níveis distintos 

 
         Fonte: Elaborada pela autora a partir de Dahlberg (2009). 

 

Observando os exemplos da Figura 2, percebemos que o conceito individual acumula 

as características do específico e do geral, porém tem a característica que o diferencia e o torna 
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único. Sendo “A” a ideia que temos do que significam os termos (C) “ser humano”, “criança” 

e “Mariana da Silva”, “B” traz as declarações que justificam serem conceitos distintos, mas 

relacionados – não há como negar que uma “criança” faz parte do grupo geral “ser humano” e 

que reconhecemos a menina “Mariana da Silva” como um “ser humano”.  

Quando revelamos as características essenciais de um objeto, apresentamos também a 

relação hierárquica entre os conceitos. Por exemplo, um guarda-roupa é um móvel – se 

considerarmos que o conceito “guarda-roupa” possui a característica essencial do conceito 

“móvel”, sua classe superior ou hiperônimo será “móvel”. Também há as características 

individuais de espaço e tempo que tornam os objetos mais específicos, revelando os hipônimos 

(conceitos localizados em classes inferiores), como neste caso, o “guarda-roupa” 

(DAHLBERG, 2014, p. 86).  Na Figura 2, por exemplo, o conceito geral “ser humano” é 

hiperônimo do conceito específico “criança” – este último é um conceito localizado em uma 

classe inferior ou mais específica, abaixo de “ser humano”.  

Estas observações feitas pela autora têm sua origem nos estudos de Immanuel Kant  

(1997), que, em A Crítica da Razão Pura, aponta que há características indispensáveis para 

formação de cada conceito. Nesta obra, Kant cita os julgamentos analíticos ou sintéticos – 

características implícitas de uma hierarquia – e as características específicas de um 

subconceito. A determinação das características necessárias, ou seja, os elementos de 

conhecimento, junto da “unidade de conhecimento”, formam um conceito. Consequentemente, 

conceitos com características semelhantes ou análogas formam interrelações (DAHLBERG, 

2014, p. 86, itálico nosso). 

 Como pode ser observado, ao levantarmos os conceitos de um domínio de 

conhecimento, as relações hierárquicas são reveladas conforme as características essenciais  

aparecem e destacam o seu nível de especificidade – ou seu pertencimento a uma classe superior 

ou inferior. Quanto mais distante verticalmente da classe superior, mais específico é o conceito. 

Por isto, o uso de conceitos e suas características são essenciais para qualquer trabalho 

sistemático para ordenação ou organização do conhecimento (DAHLBERG, 2014).  

Por meio da demonstração que a autora traz a respeito do hiperônimo e hipônimo, 

percebemos que organizar remete à ação de classificar – o ato de agrupar objetos distintos em 

classes iguais por meio dos elementos que têm em comum (por exemplo, “casa” estaria na 

classe “edificações”, enquanto um mamífero estaria em “animais vertebrados” e assim por 

diante). A partir do momento em que há essa separação entre os objetos, podemos então 

identificar os conceitos que antecedem um objeto particular: “casa” estaria abaixo de 

“edificações” e “mamífero” abaixo de “animais vertebrados”, sendo estes de grupos distintos. 
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Também percebemos que qualquer agrupamento ou separação de objetos de acordo com suas 

características já presume a classificação a partir de uma perspectiva d o mundo. Ao 

identificarmos os conceitos de um domínio de conhecimento, podemos indicar as relações que 

estes estabelecem entre si, revelando assim o universo semântico do contexto.  

Ao fazer um breve percurso histórico do uso do termo “classificação”, percebemos que 

classificar nem sempre disse respeito a agrupar por semelhanças. No Egito, classificar 

significava escolher uma palavra para designar determinado objeto (SHAMURIN1, 1967 apud 

DAHLBERG, 2014).  Na Idade Média, surge a ideia de que classificar é designar domínios – 

ação que deu origem às principais classes do sistema universal que usamos até hoje, com 

consequente criação de disciplinas e surgimento dos esquemas de classificação universais 

(DAHLBERG, 2014).  

Na década de 1930, percebe-se que alguns aspectos dos conceitos podem ser explorados 

conforme o ponto de vista, como enfatizou Shiyali Ramamrita Ranganathan, quando trouxe à 

tona um esquema de classificação com um elemento estrutural chamado faceta. A Teoria da 

Classificação Facetada (TCF) ou Colon Classification2 foi então criada inicialmente para as 

bibliotecas físicas, com primeira versão lançada em 1933 e mais seis edições revisitadas 

(SILVA; BEZERRA, 2016, p.73). Após isto, Ranganathan (1967) publica o Postulado das 

Categorias3 onde trata das categorias fundamentais, considerando estas as mais genéricas 

possíveis, conseguindo se manifestar de diversas formas – estas categorias hospedariam todos 

os objetos da natureza observados pelo homem até então, classificando-os de acordo com sua 

natureza conceitual (CAMPOS; GOMES, 2008, p. 4-5, itálico nosso). A partir dos estudos de 

Ranganathan (1933, 1967) é revelada na faceta a capacidade de representar as inconstâncias do 

conceito, havendo aspectos de conceitos que são empregados para determinado contexto e 

comunidade usuária.  

Após a 2ª Guerra Mundial, na Inglaterra, surgem mais sistemas que buscam explorar 

este viés facetado  – daí surgem os tesauros ou dicionários de sinônimos (AITCHISON et 

al4.1969 apud DAHLBERG, 2014). Partindo do esquema de facetas, na Alemanha, Martin 

Scheele também cria uma sistematização para a documentação na Biologia (DAHLBERG, 

2014). 

 
1 SHAMURIN, E.I. 1967. Geschichte der bibliothekarisch-bibliogra- phischen Klassifikation. Bd.1 u.2 München-

Pullach: Verlag Dokumentation. 
2 RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. Colon classification. Madras Library Association, Madras, 1939. 
3 _________. Prolegomena to library classification. 3rd ed. Bombay: Asia Publishing House, 1967.  
4 AITCHISON et al, 1969. Thesaurofacet: A thesaurus & faceted classification for engineering & related subjects. 

Whetstone: Leicester English Electric Company Limited.   
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 A partir dos apontamentos citados, o ato de classificar foi sendo progressivamente 

valorizado com o aumento da produção científica a partir do século XIX. A necessidade de 

estabelecer classes para objetos identificados pelo conhecimento humano adquirido torna-se 

então um fator que impacta tanto no armazenamento de informação registrada, quanto no acesso 

ao conhecimento. A classificação acaba então acompanhando as demandas do contexto social. 

E, o esquema proposto inicialmente por Ranganathan, na década de 1930, é especialmente 

importante por trazer à tona a necessidade de agrupar ou enaltecer certos objetos conforme 

aspectos e perspectivas distintas.  

Este esforço para sistematizar a análise de conceitos que formam os domínios reflete na 

forma como acervos (físicos ou não) são armazenados, organizados e recuperados, repercutindo 

na ideia de que o conceito é um elemento essencial para a organização do conhecimento do 

ponto de vista prático, pois isto já presume a apreensão prévia dos significados presentes nas 

áreas. 

 Conforme Dahlberg (2014), o conceito é destacado no processo da organização do 

conhecimento por ter um viés voltado à cognição – que diz respeito à faculdade de aprender 

algo ou alcançar o conhecimento. Se o conceito é o elemento essencial na composição do 

conhecimento acumulado em uma comunidade, é também por meio de novos conceitos ou 

mesmo da ressignificação, que a mente humana pode produzir mais conhecimento.  

No contexto da disciplina Organização do Conhecimento, o processo de organizar o 

conhecimento está vinculado à análise dos conceitos, ao mesmo tempo em que busca que a 

informação registrada seja recuperada. Neste quesito estão as classificações universais e as 

classificações facetadas, que partem do ponto de vista do conteúdo dos documentos – ou das 

“unidades de conhecimento” (DAHLBERG, 2011, p. 69) – para viabilizar a recuperação dos 

itens informacionais. Assim, é bastante pertinente entender como a OC viabiliza a representação 

e recuperação da informação, partindo dos conceitos, ou seja, do plano abstrato das ideias.  

Voltando ao significado do termo wissen (que é conhecimento), é intrínseca à sua 

origem alemã que se refira ao conhecimento, termo aceito pela sociedade por ser fruto da 

ciência. A Organização do Conhecimento (OC), enquanto disciplina, tem esta preocupação com 

o conhecimento que extrapola o aspecto subjetivo de aprendermos alguma coisa – a OC trata 

sobretudo do conhecimento que foi sedimentado por um grupo de especialistas em determinado 

assunto. Por isto, é a ignorância a respeito da natureza do conceito que coopera com a ausência 

de uma compreensão mais profunda a respeito da OC enquanto ciência ou área de pesquisa 

autônoma. Esta aborda tanto os conceitos, quanto a formação de classes – a sua aplicação, no 



29 
 

entanto, depende dos elementos que surgem de seus estudos, determinando como será o 

tratamento de objetos, assuntos e variedade de documentos (DAHLBERG, 2014).  

O aspecto pragmático da OC tem, portanto, uma relação de retroalimentação com o viés 

teórico, uma vez que a prática requer teoria e vice-versa, sendo igualmente necessário 

demonstrar a distinção entre ambas. Isso também diz respeito a perceber a diferença entre o 

nível conceitual e o nível verbal: o primeiro é referente ao conceito, o segundo trata da palavra, 

do termo ou código utilizado como descritor do conceito (DAHLBERG, 2011).  

Ao levantar a importância de diferenciar o termo do conceito, é permitido compreender 

a diferença entre o conteúdo e sua aplicação – caso um documento sobre edificações tenha o 

termo “casa” registrado, é imprescindível que seja consensual o significado de “casa” para 

quem classifica aquele item e para quem procura. Reconhecer o que é o plano conceitual e o 

que é o verbal também permite concluir que o termo opera no viés do alcance pragmático do 

significado imerso no documento.  

O conhecimento é formado por “unidades de conhecimento” (DAHLBERG, 2011, p. 

69) que precisam ser representadas para que seu registro seja recuperado. Ao tratarmos de um 

termo abstrato, é possível visualizar como a análise conceitual pode ser complexa se não houver 

um consenso a respeito da definição do conceito. No Quadro 2, segue o exemplo do 

levantamento de características para os conceitos “casa” e “tristeza”: 

Quadro 2 – As características dos conceitos 

 
               Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (2014). 
 
 

O Quadro 2 mostra como podemos fazer um levantamento das características do 

conceito  “casa” e do conceito  “tristeza”. O conceito “casa”, que remete a um objeto concreto 

ou visível, parece ser mais fácil de ser analisado a partir de suas características essenciais.  O 

conceito abstrato “tristeza” é mais difícil de ser definido, uma vez que cada um pode ter uma 
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noção distinta do que significa sentir tristeza. De qualquer forma, tais características trazem à 

tona o conteúdo do conceito, resultando em uma possível definição.  

Por isso, é importante ressaltar a importância do consenso a respeito das definições dos 

conceitos usados em um determinado domínio de conhecimento, lugar onde a OC enquanto 

disciplina diferencia o conhecimento subjetivo do conhecimento científico  a partir das 

características essenciais de um conceito.   

Sobretudo no que diz respeito a termos abstratos ou técnicos, muitas vezes oriundos de 

suas áreas de aplicação, o método do triângulo conceitual pode retratar também o nível do 

consenso a respeito do que está sendo definido: “A prova da verdade desse método depende 

obviamente de até que ponto está em conformidade com a aceitação geral, incluindo a 

coincidência com definições existentes em dicionários e enciclopédias” (DAHLBERG, 2014, 

p. 86).  

Ao citar os dicionários e enciclopédias como instrumentos responsáveis por legitimar 

os conceitos que compõem determinadas áreas de conhecimento, a autora inclui a importância 

da criação de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) para dar base ao que cada 

comunidade entende por um conceito. Os SOC são ao mesmo tempo causa e consequência da 

OC: causa, porque ajudam a determinar quais conceitos são identificados em seus domínios por 

especialistas e profissionais, consequência, porque sua estruturação parte dos conceitos que são 

previamente escolhidos pelos especialistas de uma área.  

Ao apresentar abordagens do termo organização do conhecimento enquanto processo e 

disciplina, entendemos que o conceito é visto por Dahlberg (2014) como elemento essencial a 

ser explorado para um aprofundamento maior do processo de organizar o conhecimento, assim 

como para desenvolvimento da OC como ciência.  

Ainda segundo a autora, estudar o conceito é um dos passos para que atinja o status de 

área autônoma, separando-se da Documentação e Biblioteconomia e sendo tratada como ciência 

que trata da ciência. Esta emancipação da OC seria justificada pelo fato de outros domínios 

serem também confrontados por questões taxonômicas (como a classificação dos objetos), 

como, por exemplo, acontece na zoologia e na botânica, conforme exemplificado por Budin 

(1996), e reiterado por Dahlberg (2014, p. 89), que acredita que tais iniciativas expandem o 

lugar de pesquisa da OC, tornando-a independente de outras áreas.  

Portanto, a autora evidencia a Organização do Conhecimento (OC), com iniciais em 

letras maiúsculas, como uma ciência que fornece insumos para desenvolvimento de outras 

áreas: 
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A Organização do Conhecimento, resultante de Biblioteconomia e 
Documentação, cujo conteúdo possui muitos pontos de contato com vários 
campos de aplicação, deve - embora ainda ligada às áreas de descendência - 
ser reconhecida em longo prazo como uma disciplina autônoma independente 
para estar localizada sob o estado de ciência da ciência. Somente assim ela 
poderá desempenhar plenamente seu papel de parceria igualmente em todos 
os campos de aplicação (DAHLBERG, 2011, p. 72). 

 

A evidência de um grupo internacional que se preocupa com a OC enquanto ciência tem 

origem no surgimento de uma “ciência da classificação” com as sociedades de classificação 

que nascem na Inglaterra e Alemanha, a partir da década de 30 do século XX. Enquanto na 

Inglaterra, a origem desta ciência estava na matemática, na sociedade alemã, a matemática 

ocupava um papel menos expressivo –  que cresceria no período de 1977 a 1989. Neste último 

ano, metade dos membros da sociedade alemã era proveniente da matemática e, o restante, da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em 1989, nasce então a International Society for 

Knowledge Organization (ISKO) – Sociedade Internacional da Organização do Conhecimento 

– com esses membros que estavam preocupados com uma ciência da classificação focada no 

conceito. Por isto também, havia a preocupação de usar a nomenclatura “organização do 

conhecimento” (DAHLBERG, 2011, p.72).  

Desde então, a missão da ISKO é a promoção do trabalho conceitual na OC – seja isto 

para todos os fins, ou seja, bibliotecas físicas, bancos de dados, internet. Considerada uma 

sociedade interdisciplinar, atualmente a OC reúne profissionais oriundos de diversas áreas, 

contando com cerca de 600 membros no mundo, sendo estes de áreas distintas como Ciência 

da Informação, Filosofia, Linguística e Ciência da Computação (ISKO, 2020). 

Ao buscarmos descrever como a OC foi aos poucos sendo abordada como ciência que 

dá sustentação a outras áreas por seu trabalho iniciar com os conceitos, percebemos a 

importância deste enquanto elemento na formação dos domínios de conhecimento. Da mesma 

forma, notamos a necessidade de estudos que viabilizam a análise conceitual, como os 

desenvolvidos por Dahlberg, que permitem trazer à tona uma série de reflexões que podem 

auxiliar na criação de ações e técnicas que viabilizam o acesso ao conhecimento. Iniciativas 

como o nascimento de sociedades para discutir a classificação e a criação da ISKO demonstram 

a necessidade de trazer as discussões pertinentes à organização do conhecimento para uma 

esfera acadêmica especializada, da mesma maneira em que se busca a reunião de profissionais 

oriundos de campos distintos para isto – o que demonstra o impacto destes estudos em diversas 

áreas, além da complexidade do tema.  
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Além da perspectiva de Dahlberg (2009, 2011, 2014), é essencial apresentar a reflexão 

a respeito da Organização do Conhecimento (OC) enquanto objeto de estudo proposta por 

Hjørland (2008) – a qual pode ser considerada mais abrangente por discutir a maneira como 

interagimos socialmente a partir do conhecimento construído e organizado para fins 

pragmáticos ou teóricos. Hjørland (2008) propõe perspectivas distintas para compreensão da 

OC enquanto disciplina, o que nos auxilia a visualizar em qual contexto se inserem os SOC – 

tema a ser abordado no próximo capítulo.  

A abordagem de Hjørland (2008) considera a diferenciação da OC em dois aspectos: 

um amplo, outro estrito. No sentido amplo, seria um campo dedicado ao estudo da interação 

entre a vida social e a produção de conhecimento, refletindo o modo como organizamos as 

carreiras e as disciplinas nas instituições de ensino e pesquisa, por exemplo. A OC no sentido 

geral ou amplo relaciona o conhecimento à divisão social do exercício mental, ou seja, a 

existência de diversos cursos, com grades distintas, para formações para profissionais de 

carreiras diferentes.  

Assim, se há nas universidades um departamento dedicado ao curso de graduação em 

Química, este diverge em sua estrutura de matérias do setor relacionado à formação em 

Comunicação, isto é, Química, Biologia e Jornalismo são algumas das nomenclaturas existentes 

de divisões sociais para formação de profissionais especializados nessas áreas. São caminhos 

mentais distintos para execução de determinadas atividades, por isso, convencionou-se que um 

futuro jornalista não frequente as mesmas disciplinas que um biólogo para conseguir um 

diploma ou exercer sua profissão.  

Consequentemente, partindo de suas diferenças conceituais, uma vez que tais 

profissionais trabalham com domínios de conhecimento distintos, a organização de disciplinas 

de formação será o reflexo pragmático que garantam sua especialização em determinado 

aspecto do conhecimento humano. Portanto, para o mercado de trabalho não será demasiado 

impactante caso o jornalista formado não tenha conhecimento aprofundado em Biologia 

Vegetal, a não ser que realize uma cobertura para uma revista especializada no assunto.  

O sentido estrito, por sua vez, preocupa-se com o trabalho abstrato, intelectual ou 

cognitivo. Interessado no conteúdo gerado, esse é causa e consequência da produção de 

conhecimento. Exemplos disto são a tabela periódica e o quadro de divisão das Teorias da 

Comunicação – ambos criados nos contextos da Química e da Comunicação Social, 

respectivamente.  

Uma vez que o sentido amplo da OC gera divisões sociais como os cursos e as 

disciplinas, na atuação destas surgem novas divisões restritas ao trabalho mental gerado em sua 
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produção intelectual. O Quadro 3 busca explicitar as diferenças entre sentido amplo e estrito da 

OC:  

 

Quadro 3 – Aspectos da Organização do Conhecimento 

 
          Fonte: Elaborado pela autora a partir de Hjørland (2008). 

 

Conforme observado no Quadro 3, se no sentido amplo da atuação da OC há distinções 

entre as disciplinas ou áreas de pesquisa organizadas no âmbito social, cada área gera também 

produtos distintos, com vocabulários específicos: o jornalista precisa aprender a criar uma 

pauta, o publicitário um case de sucesso e o relações públicas desenvolve a comunicação 

institucional com a imprensa por meio do release. No meio acadêmico da Comunicação há 

teorias que servem como base para formação dos profissionais em geral, como a Teoria 

Hipodérmica e a Teoria da Persuasão. Os jornalistas, assim como os publicitários, certamente 

frequentarão disciplinas que abordam estas temáticas como condição para compreensão básica 

do papel do comunicador no meio social. Da mesma maneira, surgem especificidades de cada 

área de atuação. Assim, um jornalista terá preocupação com a criação de uma pauta jornalística 

e com questões referentes a assuntos de interesse público, um publicitário e um profissional de 

Relações Públicas também irão gerar produtos que atinjam suas demandas específicas.  
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Podemos inferir que, fruto destas especificidades, outros elementos surjam para estudo 

e debate dos profissionais, influenciando na forma como as universidades irão organizar as 

disciplinas que abordam certos aspectos dos cursos – ou seja, o sentido amplo e o sentido 

específico da OC interagem.  A atuação no sentido estrito opera como consequência do amplo, 

mas também, o aspecto cognitivo gera novas reflexões que podem impactar no 

desenvolvimento da organização pragmática. 

A visão da OC enquanto campo de pesquisa auxilia na compreensão de que se existem 

distintas atuações e abordagens, estas acabam sendo complementares de acordo com as 

mudanças estruturais nas instituições de ensino e pesquisa, assim como com os próprios 

processos mentais que trazem mudanças à esfera social. Isto porque, à medida que novos 

conceitos surgem nas áreas, estas enfrentam o desafio da expansão do conhecimento, exigindo 

das instituições um avanço na estruturação dos cursos.  

Também, como os profissionais enfrentam mudanças no mercado de trabalho e contexto 

de atuação em sociedade (como, por exemplo, o advento das redes sociais provocando 

mudanças na formação da opinião pública), novos cursos dentro dos departamentos podem ser 

gerados, assim como diferentes disciplinas que viabilizem a formação de profissionais de 

comunicação capazes de gerenciar as situações novas que surgem na sua rotina de trabalho.  

Considerando que este trabalho parte do pressuposto de que a ontologia e o tesauro 

interagem como Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) viabilizando a organização 

do conhecimento, podemos destacar a atuação  destes instrumentos em ambos os sentidos 

expostos por Hjørland (2008). Ou seja, quando há interesse por um item informacional em 

específico, os SOC viabilizam a indicação de termos que correspondam aos conceitos imersos 

naquele conteúdo armazenado e, na prática, recuperam o livro ou texto a partir do âmbito 

intelectual (que é estrito). Já o sentido amplo está imerso nesta ação, uma vez que para ser 

construído, o SOC partiu de uma organização dos objetos da perspectiva social, por meio do 

consenso de uma determinada comunidade científica acerca do assunto e dos significados que 

pertencem à sua produção intelectual. Desta maneira, o sentido amplo da OC tem suas divisões 

e fronteiras que são reflexos dos esforços realizados no seu aspecto estrito. 

Neste ponto, Hjørland (2015a, p. 113, itálico nosso) considera que as próprias teorias 

criadas pela ciência são SOC que funcionam como ponto de partida para concepção de outros 

SOC (glossários, dicionários, tesauros). Isto porque, a teoria é uma afirmação aberta a ser 

discutida, sendo responsável por estruturar sistemas compostos por outras teorias adicionadas 

de ações. Por isto, SOC como os tesauros e ontologias gerados pelas áreas demarcadas 



35 
 

socialmente, são, na verdade,  carregados de teoria –  o que reforça o constante diálogo entre 

os aspectos estrito e amplo propostos por Hjørland (2008).   

Assim, retomando as abordagens descritas até aqui, percebemos que o processo de 

organizar o conhecimento encontra alicerces para a sua sistematização em grande parte dos 

estudos de Dahlberg, que também apresenta o conceito como componente crucial para o 

desenvolvimento da Organização do Conhecimento enquanto ciência autônoma. 

 Já Hjørland (2008), por sua vez, traz à tona uma expansão dessa discussão, 

apresentando a abrangência do termo, demonstrando que o processo de organizar o 

conhecimento e a OC enquanto disciplina interagem e estabelecem uma relação de 

retroalimentação entre teoria e prática – a OC e os conceitos geram divisões sociais das 

disciplinas, o que reflete na construção de SOC e vice-versa.  

É relevante ainda destacar que no âmbito da Ciência da Informação (CI), os termos 

organização do conhecimento e organização da informação são muitas vezes  confundidos, 

sendo na verdade designações para processos que possuem elementos próprios. Podemos 

considerar a organização da informação como uma das consequências do processo de organizar 

o conhecimento, sendo permeada de atividades que visam registrar o conhecimento por meio 

das “características físicas e de conteúdo” dos itens que o armazenam – ela atua então no resgate 

de um determinado registro informacional. Por meio da organização da informação chegamos  

à representação ou ao “conjunto de atributos que representam determinado objeto 

informacional” (MAIMONE; TÁLAMO, 2015, p. 63).   

Os objetos com conhecimento registrado promovem a disseminação do saber  a partir 

do momento em que viabilizam o acesso ao conteúdo armazenado. Por isso, organizar o 

conhecimento e organizar a informação são atividades interligadas, mas com ênfases diferentes. 

Na organização da informação, realiza-se o processo que aponta as características do suporte 

que carrega o conhecimento, ou seja, a representação da informação, que pode ser entendida 

como:  

(...) um conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um 
objeto informacional específico. Alguns tipos de representação da informação 
são construídos por meio de linguagens elaboradas especificamente para os 
objetivos da organização da informação (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 5).  

 

Portanto, ao buscar descrever o suporte,  a organização da informação acaba sendo uma 

atividade concentrada nos elementos relacionados ao item físico ou digital que armazena o 

conteúdo. Já ao trabalharmos com a organização do conhecimento, é desenvolvida a análise de 

um sistema conceitual para alcance de uma proposta de esquema que opera no aspecto abstrato 
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dos significados que compõem uma área de conhecimento. Consequentemente, ao elaborarmos 

um SOC, pontuamos estas prerrogativas já sedimentadas pela OC, sendo que é papel do 

processo de organizar a informação evidenciar aquilo que desenvolve o aspecto funcional e 

prático do instrumento: recuperar o objeto que possui o conteúdo que precisamos. Desta 

maneira, para alcançarmos o item em si é necessário um trabalho anterior que identifique os 

conceitos que nele estão armazenados, justificando uma organização do conhecimento 

preliminar. Percebemos assim que organização do conhecimento e organização da informação 

são processos interligados (Figura 3):  

Figura 3 – Organizar o conhecimento e organizar a informação 

 
            Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bräscher e Café (2008, p. 7). 

 

Na Figura 3 percebemos uma delimitação do que é organizar a informação e o que é 

organizar o conhecimento. Conforme ainda Bräscher e Café (2008), organizar o conhecimento 

remete a trabalhar com as características do conceito, com as classes e as relações conceituais. 

Portanto, a representação do conhecimento pode ser visualizada nos SOC, onde os conceitos 

são representados por meio de termos. Como exemplo, a Figura 3 traz o termo “pêra”, código 

que remete ao que pensamos ser uma pêra – as características deste conceito revelam que se 

trata de uma “fruta”. Se este é o assunto do item informacional, por consequência, está agrupado 

em um sistema conceitual com objetos que também se encaixam em assuntos referentes à grupo 

“fruta”, separado de conceitos que tratam de “fantasias de carnaval”, por exemplo. 

 Ao tratarmos de um livro para confeiteiros, que tem como assunto o uso de pêra em 

sobremesas, estaríamos sugerindo ao usuário o acesso a um pacote informacional 

individualizado – resultante do processo de organização da informação, tendo como condição 

a representação da informação. Desta forma, trata-se de um livro com o título x, escrito pela 
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autora y, com determinado assunto como conteúdo. O pacote informacional é então ressaltado 

a partir de uma demanda pragmática, que é localizá-lo – não se trata de resgatar todos os itens 

com o assunto referido, mas sim, um em especial.    

   Enquanto representar o conhecimento e representar a informação são processos 

distintos, ambos fazem parte das necessidades de um sistema de busca, seja ele voltado para 

uma recuperação de itens físicos ou não. A questão é então explicitar o que diz respeito a 

representar determinado pacote informacional em sua individualidade e o que é representar o 

seu conteúdo (quando enfatizamos o universo abstrato).  

Considerando a obra literária “O alienista”, de Machados de Assis, cada processo diz 

respeito às descrições distintas de uma mesma referência, resultando no diálogo entre aspectos 

abstratos e pragmáticos no processo de organização do conhecimento (Figura 4):  

 
Figura 4 – A representação do conhecimento e da informação 

 
      Fonte: Elaborado  pela autora a partir de Bräscher e Café (2008). 
 
 

 Conforme a Figura 4, notamos que a representação do conhecimento está focada no 

aspecto cognitivo, já a representação da informação, embora inclua também a representação 

do conteúdo, trata mais do item específico que será acessado para apreensão do universo 

abstrato. Considerando um texto na internet, por exemplo, a representação da informação 

objetiva a sua localização em um contexto não palpável, de acordo com o seu conteúdo. Da 

mesma forma, a partir do conteúdo, determina-se também a localização de um livro em uma 
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biblioteca, seja ela física ou digital – ou seja, a recuperação da informação acaba sendo atrelada 

à representação do conhecimento. 

 Mesmo que não seja o intuito deste estudo encerrar a discussão a respeito das definições 

de cada processo, é útil frisar que a abordagem das distinções da OC  e OI  permite sugerir quão 

complexo é criar uma ponte entre o contexto da abstração e a troca de informação efetiva. E é 

aí  também que verificamos a importância de refletirmos sobre a construção de SOC que 

realmente consigam atender ao seu propósito final, ou seja, realizar a recuperação da 

informação por meio da representação de seu conteúdo. A Figura 5 busca resumir os  aspectos 

mencionados até aqui a respeito da OC e OI, relacionando também as etapas em que agem (e 

interagem) no contexto da Ciência da Informação:  

 

Figura 5 – Elementos da Organização do Conhecimento 

 
               Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (2009, 2014) e Bräscher e Café (2008). 

 

A Figura 5 tem como objetivo resumir o que foi apresentado neste capítulo acerca da 

atuação da Organização do Conhecimento (OC) enquanto área de pesquisa que abrange os 

estudos relacionados aos processos de organizar o conhecimento e organizar a informação – 

que se complementam (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Adotando a perspectiva de Dahlberg 

(2014), este estudo parte também da prerrogativa de que o conceito é o elemento essencial para 

desenvolvimento da OC enquanto ciência, sendo a análise conceitual o que possibilita o 

aprofundamento do processo de organizar o conhecimento. Assim, na coluna esquerda da 

Figura 5 estão dispostos os elementos que permeiam o processo mencionado: a representação 
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do conhecimento consolidada pelos SOC, sendo o conceito elemento essencial de sua estrutura. 

Entre as atividades relacionadas a este processo estão: estabelecimento de hierarquia entre 

conceitos; classificar; atribuir assunto a documentos e condensação de conteúdo (resumo). Em 

uma relação complementar à organização do conhecimento, a organização da informação é um 

processo que se concentra no suporte – a recuperação da informação então representa uma 

consequência da organização do conhecimento, quando, por meio também da identificação do 

conteúdo, acrescido dos elementos que identificam o pacote informacional, é recuperado 

determinado conteúdo que foi solicitado pelo usuário. Ainda na Figura 5, a ficha catalográfica 

é apresentada como um exemplo de produto da representação da informação: contém os dados 

do suporte de informação, junto da identificação do conteúdo. Portanto, uma determinada área 

de conhecimento é representada por meio de um sistema conceitual, de forma abstrata, e, por 

meio destes conceitos e de suas relações, é viabilizada a recuperação do pacote informacional 

individual (recuperação da informação).  

A partir do que foi demonstrado neste capítulo, podemos concluir que a Organização do 

Conhecimento é uma área que tem como preocupação tanto os aspectos conceituais, quanto 

pragmáticos relacionados ao termo conhecimento, condicionado este ao papel essencial do 

conceito na estruturação de instrumentos que viabilizem a complementariedade entre organizar 

o conhecimento e organizar a informação. É possível concluir que é nos SOC que encontramos 

a capacidade de promover a representação do conhecimento e a recuperação da informação:  a 

apresentação prévia dos conceitos que permeiam o assunto solicitado pelo usuário permite que 

o sistema de busca localize determinados pacotes informacionais adequados à demanda. 

O Capítulo 3, a seguir, busca descrever as diferentes tipologias de SOC, a partir de sua 

estrutura.  Como são instrumentos que diferem entre si nos níveis de complexidade em que 

realizam a representação do conhecimento, acabam também atuando de acordo com demandas 

e contextos distintos. No mesmo capítulo, será descrito em destaque o tesauro, SOC que atua 

na organização do conhecimento por meio da apresentação dos termos preferidos para os 

conceitos, assim como serão identificados os alicerces teóricos que cooperam na estruturação 

dos SOC.  
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3 SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: TIPOLOGIAS E 

ESTRUTURAÇÃO  

 Os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) viabilizam a organização do 

conhecimento a partir da identificação dos conceitos que compõem uma determinada área de 

especialidade. Assim, demonstram como os conceitos se relacionam entre si e quais são as 

características que se destacam para um determinado grupo de usuários com o auxílio da 

terminologia do domínio.  

Por isso, podemos considerar que a função dos SOC extrapola o aspecto prático de dar 

suporte ao funcionamento de um sistema de buscas (que se refere à recuperação da informação), 

pois os conceitos trazem à tona os significados que compõem um contexto, possibilitando sua 

ressignificação e criação de mais conhecimento. Esta consideração encontra embasamento no 

argumento de Kant de que, o conhecer é iniciado com a experiência, ou seja, quando o  sujeito 

cria esquemas interpretativos por meio da organização dos dados. Por isso, tais esquemas 

permitem que os dados criem conhecimento (MOREIRA; LARA, 2011, p. 490).  

A estrutura dos SOC é permeada por termos que representam os conceitos e as relações 

conceituais. E, estas listas de termos resultam do trabalho terminológico, também denominadas 

como vocabulários controlados de termos ou “designações de conceitos”, prestam auxílio à 

pesquisa (SOERGEL, 2009, p. 19). Mas, para chegar até esta fase, é necessário garantir que os 

termos realmente representem os conceitos e que sejam os mesmos termos utilizados pelos 

usuários. É esta consonância que possibilita que seja formulada a consulta que expressa 

adequadamente a demanda informacional. Podemos considerar também que a lista de termos 

direciona o usuário a dar um nome para aquilo que está pensando, mas que ainda não conseguiu 

transferir da abstração para o aspecto prático da pesquisa.  

Partindo de uma esfera que abrange o conteúdo, há o impacto no nível pragmático de 

localizar um documento ou item informacional – e é neste ponto que os SOC encontram sua 

função mais explícita. Seja via navegação online, por sistemas de busca direta ou outros 

mecanismos de pesquisa, eles trazem respostas sobre o escopo de uma coleção (HODGE, 2000), 

permitindo a identificação de itens de interesse, mesmo que não saibamos de sua existência 

previamente, gerando uma ponte entre a necessidade de informação e o recurso informacional 

do acervo (MAZZOCCHI, 2018).  

Estes sistemas variam tanto em sua tipologia, quanto na forma como realizam a 

representação do conhecimento, o que consiste na exposição dos termos preferidos para os 

conceitos, assim como das relações conceituais. Enquanto alguns atuam em contextos que 
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exigem apenas a exposição da lista de termos, por exemplo, há outros que descrevem com maior 

riqueza de detalhes as características do sistema conceitual. Isto tudo impacta então na 

recuperação da informação, ou seja, no acesso ao item. 

No que diz respeito à estrutura, podemos dizer que os SOC acabam se concentrando em 

dois níveis de descrição: da relação entre termo e conceito e da estrutura formada pelos 

conceitos. Assim, a diferença entre um SOC e outro pode ser o quanto se concentra em um nível 

ou outro. De acordo com esta divisão por atuação, as relações entre termos e conceitos – 

apresentadas no primeiro nível – são úteis quando o objetivo é sugerir termos descritores para 

a consulta em texto livre ou indicação de tags ou etiquetas na pesquisa. É na estrutura 

terminológica que é evitado o uso de um termo distinto do considerado pelo sistema, evitando 

resultados indesejados. O mesmo ocorre na tarefa de desambiguação, quando é reconhecido o 

uso do mesmo termo para conceitos distintos, sobretudo em áreas de conhecimento diferentes 

(SOERGEL, 2009). 

Ao falarmos sobre a formação de um campo de conhecimento, os SOC revelam a 

estrutura hierárquica entre os conceitos, revelando o segundo nível de sua atuação ao 

apresentarem as relações conceituais por meio de termos genéricos e específicos.  Na prática, a 

hierarquia possibilita a expansão do termo a partir do momento em que o usuário consegue 

observar o sistema a partir do conceito geral até o mais específico. Usando como base apenas 

um termo, o usuário consegue então aperfeiçoar sua pesquisa por meio da consulta realizada no 

sistema conceitual (SOERGEL, 2009). Por exemplo, ao ver que o termo “unidades de 

informação” está acima de “bibliotecas”, sendo então o seu hiperônimo, podemos tentar uma 

consulta usando somente o termo “bibliotecas”, tanto na base que fornece a hierarquia, quanto 

em outras buscas. Sabendo que a definição do termo “unidades de informação” inclui a 

biblioteca como um de seus hipônimos, alcançamos também o conceito representado, 

permitindo que tenhamos uma visão abrangente do sistema conceitual. Percebemos assim que 

os SOC não trazem somente o termo correspondente a cada conceito, mas apresentam o 

universo semântico de cada contexto, pois quando a hierarquia entre conceitos é explicitada, o 

usuário é auxiliado a identificar as conexões entre os significados presentes em um dado 

domínio de conhecimento.  

 Considerando o exposto anteriormente, uma das formas de identificar e diferenciar as 

tipologias de SOC –  e como são apresentadas as relações entre termos e conceitos –  é 

classificá-los de acordo com sua estrutura. A Classificação de Hodge (2000) é uma proposta de 

agrupamento por semelhanças, e foi criada especificamente para o ambiente da biblioteca 

digital (Quadro 4):  
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Quadro 4 – A classificação dos SOC 

 
            Fonte: Adaptado pela autora a partir de Hodge (2000). 

 

Conforme o Quadro 4, Hodge (2000) identifica três grupos de SOC divididos por níveis 

de complexidade estrutural: listas; classificações e listas de relacionamentos. A progressão do 

nível de representação do conhecimento parte da linearidade chegando ao estabelecimento de 

relações entre termos e conceitos. Ou seja, enquanto o dicionário e glossário (listas) trazem 

termos com suas definições, auxiliando o usuário a ter certeza do significado ou conceito, os 

esquemas de classificação favorecem a separação de itens por assunto em bibliotecas físicas,  

possibilitando também a visualização da hierarquia do sistema de conceitos que forma um 

domínio de conhecimento.  

Como exemplo, ao inserir o termo “anilhamento” em um texto e não ter certeza de sua 

definição (ou das características do conceito), o usuário precisa identificar o previamente qual 

é o seu contexto de uso para consultar um glossário alfabético especializado no assunto “Meio 

Ambiente”. E, caso seja necessário relacionar termos específicos ou adjacentes ao termo 

“alinhamento”, a estrutura linear do glossário não promoveria auxílio, sendo necessário 

consultar a categorização do sistema conceitual do domínio “Meio Ambiente” para identificar 

quais conceitos estão a um nível acima (geral) ou abaixo (específico). Neste segundo caso, a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) ou uma classificação facetada certamente podem 

auxiliar o usuário por permitir a demonstração de hierarquias entre conceitos.  

O último grupo trazido pelo autor é composto por ontologias, tesauros e redes 

semânticas – a complexidade nestes casos diz respeito à riqueza de detalhes que fornecem sobre 

os conceitos, as relações conceituais e os termos descritores. Como já tratado anteriormente, 

estes instrumentos permitem a visualização do todo de um domínio, permitindo uma visão 
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abrangente das relações entre os significados que permeiam o campo de conhecimento.  Outra 

classificação dos SOC é proposta por Vickery (2008), que prefere partir do critério da 

complexidade por um viés histórico, conforme a Quadro 5: 

 

Quadro 5 – As eras dos SOC 

 
                Fonte: Elaborado pela autora a partir de Vickery (2008). 

 

Conforme sistematizado no Quadro 5, Vickery (2008) entende que a progressão dos 

SOC é consequência de sua estrutura tornar-se mais dinâmica e com maior possibilidade de 

interferência do usuário no sistema. Considerando o tesauro uma estrutura dinâmica,  o autor 

insere este SOC em uma era que transcende o seu uso impresso, possibilitando a sua 

incorporação a sistemas usados em computador. A partir daí, as taxonomias são situadas em 

classificações hierárquicas, sendo bastante empregas nos menus interativos de sites de buscas 

– as taxonomias permitem a expansão de opções para cliques do usuário, mapeando a sua 

navegação por categorias de produtos ou assuntos. Por fim, surge a era da web semântica, com 

o uso de ontologias para navegação facilitada por agentes que realizam julgamentos. 

Percebemos assim, que  a Classificação de Vickery (2008) preocupa-se como os SOC são 

usados ou possibilitam a ação do usuário a partir de sua estrutura inicial.  

Outra maneira de trazer os elementos que diferenciam os SOC diz respeito às funções 

que executam para estruturar a recuperação da informação, a partir dos elementos essenciais de 

sua estrutura (que são os conceitos). A Classificação de Zeng (2008) é um exemplo desta 

abordagem, sendo desenvolvida a partir da ANSI/NISO Z39.19-2005 – norma dedicada ao 

estabelecimento de diretrizes para estruturação de vocabulários controlados. Nesta 

classificação, a estrutura de cada SOC trabalha em uma ou duas dimensões, de acordo com 

funções executadas em graus distintos como: eliminação de ambiguidade; estabelecimento de 

relações hierárquicas e associativas (Figura 6):  
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Figura 6 – Tipologias de SOC conforme uso 

 
       Fonte: Adaptado pela autora a partir de Zeng (2008, p. 161, tradução nossa). 

 

Na Figura 6, Zeng (2008, p. 161) estabelece uma relação entre os eixos “função” e 

“estrutura” dos SOC. Na variável “estrutura”, há a possibilidade de o instrumento operar em 

uma, duas ou múltiplas dimensões: as listas de termos como glossários e dicionários, por 

exemplo, têm uma função, que é eliminar ambiguidades, atuando em uma dimensão. 

Acompanhando o disposto no gráfico, as listas de autoridades atuam não somente no controle 

de ambiguidade, como também na diminuição de ocorrência de sinonímia, e, em menor grau, 

estabelecem as relações hierárquicas entre conceitos.  

Ainda analisando a Figura 6, notamos que, quanto maior a complexidade da estrutura, 

maior a capacidade de desempenhar funções. Por isto, quatro grandes grupos – listas de termos; 

modelos de metadados; classificação e categorização e modelos de relacionamentos – avançam 

em uma crescente de acordo com os eixos “estrutura” e “função”. No último grupo, que é 

denominado “modelos de relacionamento”, as ontologias e os tesauros são colocados lado a 

lado – com o diferencial de que as ontologias atuam explicitando as propriedades dos conceitos, 

enquanto os tesauros não o fazem.  
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Importante frisar que Zeng (2008) foi influenciada pela norma ANSI/NISO Z39.19 

(2005), que estabelece padrões para criação de vocabulários controlados com o intuito de 

fortalecer o diálogo entre sistemas distintos. Assim, os parâmetros para definir a complexidade 

da estrutura estão condicionados às necessidades trazidas pela internet , estando relacionadas 

sobretudo à cooperação entre sistemas. Neste contexto, enquanto os tesauros são bastante 

utilizados na eliminação de ambiguidades e sinonímia, as ontologias são mais atuantes no 

estabelecimento das relações associativas. Considerando então que, enquanto SOC, a proposta 

é que sua estrutura seja mais complexa, a ontologia precisa trabalhar em múltiplas dimensões.  

Para demonstrar como as classificações dos SOC evidenciam as demandas distintas, 

será apresentada na Figura 7 uma lista de termos, um instrumento estático:  

 

Figura 7 – Estrutura da lista de termos 

 
           Fonte: Adaptado pela autora a partir do  Glossário da área de organização e  
           tratamento da informação (UFRGS). 

 

 

A Figura 7 descreve um instrumento que pertence ao primeiro grupo de SOC proposto 

por Zeng (2008) e, que é considerado por Hodge (2000) um sistema linear. Coincidindo o que 

esses autores analisaram, o glossário da UFRGS5 é uma lista de termos apresentada em ordem 

alfabética, não permitindo que o usuário interfira no processo de recuperação da informação. 

Seguindo ainda esta lógica, é um instrumento que está inserido no grupo da era pré-coordenada  

de Vickery (2008), ou seja, a partir do momento em que o glossário é criado, sua estrutura de 

termos e definições permanece inalterada. A partir do que foi descrito, percebemos que as 

classificações dos SOC dos três autores, embora destaquem aspectos distintos, basicamente 

 
5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. 

Glossário da área de organização e tratamento da informação . Porto Alegre: [s.n.], [2004?].  
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consideram a estruturação dos SOC como parâmetro inicial para análise de sua atuação na 

representação do conhecimento.  

A taxonomia  é apresentada na Figura 8 como exemplo  de uma estrutura dinâmica, o 

que nos auxilia a perceber como diferentes demandas estão relacionadas ao uso dos SOC. Neste 

caso, trata-se de uma estrutura bastante usada na criação de sites de compras, para que o usuário 

consiga visualizar a expansão das categorias de itens por meio da pormenorização  da hierarquia 

entre os objetos: 

 

Figura 8 – Estrutura dinâmica de SOC 

 

               Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 Como pode ser observado na Figura 8, a taxonomia apresenta as relações conceituais 

partindo do conceito mais geral para o mais específico usando classes que integram objetos 

com elementos em comum. Esta estrutura inicial, no ambiente da internet, encontrou seu nicho 

de atuação nos sites de compras, que se tornaram navegáveis em seus menus de produtos. Por 

meio da expansão da taxonomia, é permitido ao usuário especifique o item de interesse.  

Independente da estrutura, ambos os SOC – glossário e taxonomia – atuam na 

organização do conhecimento por meio de elementos essenciais, ou seja, do conceito e do 

termo, que representa o conteúdo do primeiro. No caso das listas (Figura 7), com os termos 

acompanhados da definição conceitual, é alcançando o universo semântico de um dado contexto 

– esta organização é realizada de forma linear.   

Já na taxonomia (Figura 8), o sistema conceitual acaba sendo visualizado a partir de sua 

categorização e demonstração das relações entre conceitos: “roupa” é a etiqueta para 

“vestuário” – neste caso, no site de compras, a definição do item não aparece, pois geralmente 
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se trabalha com conceitos que já alcançaram senso comum  (“roupa feminina”, em uma dada 

cultura ou sociedade, tem o mesmo significado para a maioria das pessoas).  

A despeito do destaque dado a determinados aspectos nas classificações dos SOC,  

notamos que estes instrumentos buscam, em suma, traduzir, por meio de uma linguagem 

controlada, a linguagem natural. A padronização terminológica define então quais são os termos 

que se adequam aos conceitos de um domínio e quais destes termos são designados por uma 

comunidade usuária, o que irá repercutir na recuperação da informação. Isto porque, ao 

determinar quais são os termos preferidos para representar determinados conceitos, há uma 

limitação do uso de códigos para que o usuário recupere a informação desejada.  Portanto, a 

padronização acaba auxiliando na definição de conceitos e de suas relações em áreas específicas 

do conhecimento, viabilizando o compartilhamento e o consenso (BRÄSCHER, 2014).  

Mesmo que partam de critérios em comum, há quem considere as classificações dos 

SOC arbitrárias e limitadas às perspectivas próprias de cada autor.  Para Pieterse e Kourie 

(2014, p. 218), a confusão nas classificações existe porque os agrupamentos são concebidos de 

acordo com critérios distintos, uma vez que “(...) a classificação de SOC com base na finalidade 

será necessariamente diferente de uma classificação com base no conteúdo ou na estrutura”. 

Também, segundo os mesmos, ainda não há consenso a respeito da designação destes 

instrumentos, por isto  algumas classificações consideram a existência de alguns SOC, enquanto  

outras usam o mesmo nome para instrumentos distintos. 

A partir desta consideração, os mesmos propõem que o grau de complexidade na 

representação do conhecimento dos SOC seja sinalizado pela adição de recursos, a partir de um 

ponto em comum, ou seja, o conceito – sendo esta uma maneira de evitar que uma mesma 

nomenclatura seja usada para estruturas distintas e possibilitando que as classificações 

considerem os mesmos grupos de SOC.  

A Figura 9 representa a proposta de linha progressiva relacionada à quantidade de 

recursos – como o estabelecimento de relações hierárquicas e associativas, regras de 

inferências, entre outros – que são adicionados aos conceitos, conforme a complexidade do 

instrumento aumenta:  
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Figura 9 – Classificação dos SOC por complexidade  

 

     Fonte: Adaptado pela autora a partir de Pieterse e Kourie (2014, p. 218). 

Conforme a Figura 9, podemos perceber que há uma linha contínua que se estende entre 

“menor” e “maior” complexidade do SOC – e este percurso é determinado pelos elementos 

recursos que são acrescidos ao conceito, gerando instrumentos com estruturas distintas. O ponto 

inicial do percurso, à esquerda, é marcado pelas listas de termos e seu elemento essencial, que 

é o conceito. Em seguida, está a taxonomia (além dos conceitos, apresenta a estrutura 

hierárquica) e as redes semânticas (apresentam as relações hierárquicas de maneira formal para 

serem processadas por agentes inteligentes). Os tesauros e as ontologias são os últimos SOC da 

linha, com a apresentação das relações associativas no primeiro caso. As ontologias, além dos 

recursos do tesauro, seriam capazes de fazer inferências.  

Ao apenas acrescentar elementos de acordo com o aumento de complexidade do 

instrumento, esta proposta reafirma o protagonismo do conceito no processo de organização do 

conhecimento. E, embora os elementos dos SOC sejam identificados como recursos distintos 

do conceito, na verdade, estão imersos nele já que não há como falar em relações hierárquicas 

ou associativas, sem falar de conceito. Da mesma forma, as próprias inferências são 

julgamentos ou decisões tomadas pela máquina a partir de um roteiro semântico promovido 

pelo trabalho conceitual. 
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Podemos considerar que as classificações apresentadas neste capítulo contribuem com 

a constatação de que a discussão a respeito dos SOC está relacionada a identificar os elementos 

que marcam a sua atuação na OC. Seu agrupamento também revela um esforço para identificar 

as características que tornam os SOC diferentes entre si – essas distinções são marcadas em sua 

estrutura, nos contextos em que são aplicados, assim como nas funções em que se destacam.  O 

conceito e o vocabulário controlado parecem ser os pontos que marcam a sua semelhança 

essencial – a partir de uma referência inicial são traçados os termos que remetem aos conceitos 

ou “unidades de conhecimento” (DAHLBERG, 2011, p. 69) que permeiam uma determinada 

área de conhecimento.  

O vocabulário controlado presume então ser uma linguagem artificial, ou seja, a partir 

desta lista de termos, é viabilizado o diálogo entre usuário e máquina, estabelecendo também 

um consenso. Como não é raro que mesmo em áreas específicas usemos nomes distintos para 

designar os mesmos objetos ou fenômenos, a definição de termos que representam os conceitos 

irá impactar na recuperação dos recursos informacionais – ou seja, na recuperação da 

informação.  

Portanto, os SOC atuam do início ao fim do processo de organização do conhecimento,  

possibilitando que haja recuperação de itens de acordo com a demanda do usuário, a partir da 

representação dos conceitos de uma área. O que determina a atuação de cada SOC diz respeito 

então a fatores como contexto, demanda, comunidade usuária, entre outros.  

Lauruhn e Groth (2016) abordam essa questão ao tratar das demandas atuais 

relacionadas à informação e às mudanças na ação dos SOC, pois há flagrante tendência de 

mecanismos vincularem a internet aos processos cognitivos –  o que diz respeito ao raciocínio 

e processo de busca do usuário.  

Os autores atentam para os fatores que têm influenciando a gestão de SOC para lidar 

com a tecnologia computacional e a web –  à medida que os processos evoluem 

tecnologicamente, é também afetada a maneira como a intervenção humana pode atuar neste 

contexto. No caso da organização do conhecimento promovida pela dispersão de instrumentos, 

por exemplo, o padrão do colaborador também se torna mais distribuído, as atualizações fazem 

parte de um processo contínuo com versões atualizadas frequentemente. Desta forma, por uma 

questão de contexto de aplicação, os SOC acabam se afastando de uma condição estática, 

recebendo intervenção externa de usuários e especialistas. 

Na Figura 10 os autores buscam ilustrar quais são os aspectos que interagem na 

concepção de SOC: 
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Figura 10 – Fatores que influenciam na criação de SOC 

 
          Fonte: Adaptado pela autora a partir de Lauruhn e Groth (2016, p. 623). 

   

 Conforme a Figura 10, observamos que os agentes que interagem com os SOC são: de 

ordem tecnológica (dados e softwares); garantia literária (obras de referência para levantamento 

dos termos) e de ordem social (política e cultura). Também, há a atuação dos profissionais que 

são responsáveis pela sua manutenção e atualização, assim como dos usuários, que influenciam 

tanto na idealização do vocabulário controlado, quanto nas buscas por conteúdos e itens 

informacionais.   

 A partir do exposto por Lauruhn e Groth (2016, p. 623), do ponto de vista social, 

percebemos que as mudanças culturais acabam trazendo alterações também, além da 

contribuição dos usuários – mesmo sem conhecimento técnico, estes geram novos parâmetros 

e critérios por meio da troca e compartilhamento de informações. Da mesma maneira, surgem 

novos conceitos e terminologias com a evolução das áreas – quanto mais se desenvolvem, mais 

conceitos são criados, refletindo isto nos SOC que são elaborados e na produção científica. Do 

ponto de vista tecnológico, há diferentes tipos de softwares e ferramentas que irão atuar no 

funcionamento dos sistemas de busca, assim como os dados podem ser conectados gerando um 

mapeamento de fontes de informação diversas. Neste ambiente também há as mudanças que se 

configuram na linguagem formal – ou seja, na tradução que permite a leitura computacional.  
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Outro destaque dado pelos autores diz respeito às questões relacionadas à diversidade 

cultural, citando o livro Preconceitos e Antipatias: Um Trato sobre os Líderes de Assunto sobre 

as Pessoas da Biblioteca do Congresso, de Sanford Berman (1971), que demonstra os 

cabeçalhos de assunto da Biblioteca do Congresso Americano (Library of Congress Subject 

Headings – LSCH) não contemplar pontos cruciais como: raça, grupos étnicos e discussões de 

gênero. 

Portanto, os fatores que vão determinar a complexidade desses instrumentos não podem 

ser resumidos aos mecanismos e aparatos técnicos envolvidos – há questões do viés 

sociocultural que delimitam os conceitos representados. Por isso, o trabalho intelectual e o 

posicionamento institucional diante dos objetos a serem representados, assim como o 

levantamento terminológico, podem impulsionar ou mesmo limitar a construção de saberes.  

Do ponto de vista técnico do levantamento terminológico, a Classificação Facetad a, de 

Ranganathan, é uma das possibilidades para expansão dos assuntos de acordo com a área de 

aplicação. Isto porque, além das questões sociais e culturais mencionadas anteriormente, há o 

fato de que nem sempre o termo revela o mesmo aspecto de um objeto quando usado em 

domínios distintos. Com a faceta, Ranganathan chama atenção para o viés ou perspectiva de 

cada domínio de conhecimento acerca de um conceito. Assim, o  aspecto, que resulta da análise 

das facetas e das características de um conceito (SOERGEL, 2009), pode ser acentuado em um 

contexto, mas não em outro. Logo, esta condição revela que os conceitos não se comportam da 

mesma forma em domínios distintos.   

 Há determinadas facetas de um conceito que podem ser identificadas na própria 

formação do termo que o representa em dado domínio. Por isso, muitas vezes,  existe a 

necessidade do levantamento de termos descritores, com base em SOC como glossários e 

dicionários especializados, para que se atinja uma comunicação efetiva entre membros de uma 

comunidade. Da mesma maneira, para construir este tipo de instrumento, é necessária a consulta 

de especialistas para que seja visualizado o sentido que o termo tem em um determinado 

contexto.  

Reflexo desta inconstância no uso do conceito de acordo com o contexto, há a união de 

termos para a composição de um novo significado. O Quadro 6 mostra como um termo pode 

representar esta construção, revelando aspectos de objetos que são abordados em áreas 

específicas:  
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Quadro 6 – Facetas dos conceitos representadas em termos 

 
               Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009, p. 24). 

 

Como exposto no Quadro 6, ao combinarmos o aspecto de “abuso” relacionado à 

“saúde” com o aspecto do “uso de substâncias alucinógenas”, cria-se um termo que é 

especialmente usado para representar um conceito específico utilizado na área médica. Um 

sinônimo próximo do conceito do mencionado seria “uso abusivo de drogas que causam 

alucinação” – durante o levantamento terminológico, no entanto, o termo preferido para 

designar a união dos aspectos foi identificado por “abuso de substâncias alucinógenas”. 

Também no caso da união dos termos “gestão de dispositivos informacionais” e “gestão de 

políticas públicas para unidades de informação”, o termo resultante traz um aspecto de “gestão” 

que extrapola o seu sentido na Administração – área onde se origina. Surgem então termos 

distintos: administrar aparelhos como tablets e celulares encontra uma área de aplicação distinta 

de administração de políticas para museus e bibliotecas. Portanto, as facetas dos conceitos 

acabam  sendo apresentadas com a união de termos que auxiliam na representação de um 

terceiro significado, como pode ser visualizado no Quadro 7:  

 

Quadro 7 – União de facetas ou aspectos 

 
             Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009).  



53 
 

Conforme simplificado no Quadro 7, a união de termos pode gerar um terceiro termo, 

que representa, por sua vez, determinados aspectos dos objetos que deram origem a esta 

necessidade de representar um novo conceito.   

O tesauro, além de ter como base o vocabulário controlado e apresentar em sua estrutura 

as relações hierárquicas e associativas entre conceitos,  também estabelece as facetas dos 

conceitos para o alcance da representação do conhecimento em áreas consideradas híbridas, 

como a Biomedicina, por exemplo. Consequentemente, ao unir termos para manifestar um 

conceito que nasce de áreas distintas,  representa-se a evolução do conhecimento humano – 

novos conceitos surgem à medida que reinventamos ou reunimos conceitos pré-existentes para 

contemplar nossos avanços.  

A seguir, os próximos tópicos deste capítulo tratarão do tesauro e da terminologia (a 

lista de termos) como SOC que, ao serem reunidos, viabilizam a representação do conhecimento 

e recuperação da informação de maneira mais precisa. 

 

 

3.1  O tesauro e os termos descritores  

O tesauro é um Sistema de Organização do Conhecimento (SOC) que atua na indexação 

e recuperação da informação por meio do uso de termos descritores semanticamente ligados, 

atuando como um instrumento de controle terminológico (SALES; CAFÉ, 2009). Trata-se de 

uma Linguagem Documentária (LD), nomenclatura usada para descrever as linguagens 

artificiais, diferenciando-se das classificações bibliográficas, como a Classificação Decimal de 

Dewey (CDD) e a Classificação  Decimal Universal (CDU). Enquanto estas últimas foram 

criadas para atender ao propósito de organizar fisicamente os acervos de bibliotecas, dando a 

cada documento impresso um local fixo na estante, o tesauro tem sido usado também no 

ambiente da internet.  

Podemos considerá-lo um caso especial de esquemas de classificação facetada 

(TRISTÃO; FACHIN; ALARCON, 2004, p. 167), onde a organização lógica e hierárquica 

parte da noção de faceta originada no ideal de Ranganathan – privilegiando determinados 

pontos de vista, em função de objetivos específicos (CINTRA et al., 2002, p. 41).  

Em outras palavras, enquanto os esquemas de classificação, como a CDD, buscam trazer 

as classes e categorias do conhecimento humano em prol de uma visão de mundo abrangente, 

o tesauro pode ser mais adequado para objetivos de um determinado grupo de especialistas. 
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Assim, ele lida com termos específicos, visando representar o conteúdo de uma área de 

conhecimento.  

Dessa maneira, é um tipo de SOC que atua na redução de ambiguidade ao controlar a 

polissemia (vários significados para um só palavra), a homonímia (significados distintos para 

palavras com mesmo som ou escrita) e a sinonímia (termos com significados iguais), o que 

viabiliza a recuperação da informação. 

O termo tesauro tem origem latina. Thesaurus significa tesouro, foi empregado pela 

primeira vez em 1852, no dicionário de Peter Mark Roget chamado Thesaurus of English words 

and phrases (TORRES; ALMEIDA, 2015, p. 6-7). Em sua organização, Roget não aplicou a 

ordem alfabética, partindo de uma estruturação guiada pelos significados dos termos (GOMES, 

1990).  

A ISO 25964-1 (2011) define tesauro como um vocabulário controlado, onde os 

conceitos são representados por termos que, por sua vez, são organizados para que as relações 

conceituais fiquem explícitas. O tesauro é estruturado hierarquicamente, possibilitando a 

visualização das relações gênero-espécie ou parte-todo, além de apresentar as relações 

associativas e as indicações de sinônimos.  

Por isso, trata-se de um instrumento útil para prestar auxílio ao usuário na consulta e 

para o indexador no processo de classificação. O tesauro acaba orientando qual seria o melhor 

termo para representar um assunto. Em um sistema para a recuperação da informação, podemos 

considerar que o tesauro realiza as seguintes tarefas:  

 

• determinar quais termos podem ser usados no sistema;  
• determinar quais termos podem ser usados na busca para que esta tenha um 
resultado satisfatório;  
 • permitir a introdução de novos termos em sua estrutura de termos e relações 
de modo a aproximar a linguagem do usuário a do sistema e realizar alterações 
de sentidos dos termos existentes (MOREIRA, 2003, p. 29). 

 

  

 

  Conforme a ISO 25964-1 (2011), o tesauro lista os conceitos que representam um 

determinado domínio de conhecimento. E estes conceitos, por sua vez, são representados por 

termos, cujas relações são demonstradas em sua estruturação por meio de tags ou etiquetas. No 

Quadro 8, é possível visualizar as diferentes relações entre conceitos que são representadas 

pelos termos com o emprego de etiquetas distintas: 
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Quadro 8 – Etiquetas do tesauro 

 
            Fonte: Elaborado pela autora a partir de Clarke (2019), ANSI/NISO Z39.19 (2005) 
             e ISO 25964-1 (2011). 

 
 

 Conforme o Quadro 8, as relações entre conceitos podem ser de equivalência, 

hierárquicas ou associativas. Os termos, por sua vez, manifestam as relações dos conceitos por 

meio de etiquetas, como, por exemplo, “USE” e “USADO PARA” para as relações entre 

sinônimos e quase sinônimos (equivalência). E, quando alguns termos são considerados 

preferenciais em relação aos utilizados pelo usuário, há a condução da busca para que haja a 

recuperação da informação.  

 Nas relações hierárquicas, as etiquetas “TG” e “TE” manifestam as relações entre 

conceitos genéricos e específicos, de parte-todo e de instância. Já no caso das relações 

associativas entre conceitos, os termos, representados pela etiqueta “TA”, mostram as relações 



56 
 

de causa e efeito, processo e agente ou processo e contra-agente. Esta padronização de etiquetas 

visa trazer clareza às ligações entre conceitos, facilitando a consulta do usuário, permitindo que 

sistemas distintos possam dialogar também. O Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação, 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), traz um 

levantamento terminológico onde os descritores e suas etiquetas são apresentados da seguinte 

forma:  

Figura 11 – A estruturação do tesauro 

 
                           Fonte: Adaptado pela autora a partir de Pinheiro e Ferrez (2014). 

 
 

Conforme exposto na Figura 11, “ING”, “ESP” e “CAT” indicam, respectivamente, o 

termo em inglês,  em espanhol e a categoria a qual o conceito pertence (“Metrias da informação 

e comunicação”). Os termos não preferenciais para “análise de citação” vêm após a etiqueta 

“UP”. Posterior a isso, são apresentados  o Termo Geral e os Termos Específicos relacionados.  

O Tesauro de Objetos do Patrimônio Cultural nos Museus Brasileiros6, por sua vez, 

apresenta uma versão alfabética e outra sistemática para a exposição dos termos para indexação.  

 
6 FERREZ, Helena Dodd. Tesauro de objetos do patrimônio cultural nos museus brasileiros. Rio de Janeiro: 

Fazer Arte. Gerência de Museus da Secretaria Municipal de Cultura , 2016. 
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O âmbito temático é bastante específico, buscando atender ao interesse de museus brasileiros 

de teor histórico e artístico que possuem objetos que dizem respeito à rotina, crenças, itens 

relacionados à atividade econômica e de lazer (FERREZ, 2016). A parte sistemática deste 

tesauro apresenta a hierarquia de gênero e espécie dos termos preferidos. Conforme a Figura 

12, a categoria 2 (Objetos Domésticos) é apresentada com os níveis referentes aos termos por 

meio do asterisco (*):  

 

Figura 12 - Parte sistemática do tesauro 

 

               Fonte: Adaptado pela autora a partir de Ferrez (2016). 

Como observado na Figura 12, na categoria ou classe “Objetos Domésticos” há 

subcategorias identificadas por um número e dois asteriscos – quanto maior o nível de 

especificidade, mais asteriscos. Conforme explicado por Ferrez (2016), neste SOC busca-se 

unir conceitos por meio de características como função, forma e modo de uso. Também são 

apresentadas as facetas, onde os colchetes são usados. 

Na Figura 12, a Categoria 2 (Objetos domésticos) possui a subcategoria 2.1 (Acessórios 

de interiores) com os termos ou descritores bibliocanto e escarradeira. A subcategoria 

“Acessórios de interiores” possui a faceta “Objetos associados à decoração de interiores”, no 

qual “arranjo floral” pode ter o descritor de acordo com a forma, que é explicada entre os 

colchetes. Em seguida, em um grau maior de especificidade, “coroa de flores” é um tipo de 

“arranjo floral” usado para “decoração”, aspecto relacionado ao modo de uso.  

 Já a parte alfabética do mesmo tesauro traz a seguinte estruturação dos termos e suas 

relações (Figura 13):  
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Figura 13 - Termos em ordem alfabética 

 

    Fonte: Ferrez (2016, p. 214). 

Como observado na Figura 13, o termo “bibliocanto” surge antes e após termos que não 

são necessariamente do mesmo domínio ou microtesauro, sendo a organização condicionada à 

ordem alfabética. A etiqueta NA traz a definição do termo, assim como é exposta a subcategoria 

(SCA) a qual ele pertence, ou seja, “Acessórios de Interiores”. A tag UP então apresenta o termo 

não preferido ou sinônimo de “bibliocanto”, que é o termo “suporte de livros”.  

Ao comparar as estruturas sistemática e alfabética, percebermos que no primeiro caso 

(Figura 12) há a visualização do todo do domínio, permitindo que as relações entre termos e o 

pertencimento destes ao contexto possam ser analisados com maior clareza. Neste caso, seria 

necessário que o usuário tivesse noção de que o termo “bibliocanto” está localizado na categoria 

definida pelo tesauro – por isso, podemos concluir que a apresentação sistemática pode ser mais 

útil para demandas de usuários especialistas. 

A organização alfabética (Figura 13), por sua vez, permite uma localização rápida do 

termo, possibilitando a identificação da categoria e subcategoria a qual este pertence, 

direcionando também uma consulta posterior à exposição sistemática do domínio. Deste ponto 

de vista, a consulta ao tesauro pode ser realizada de forma complementar entre ambas as 

organizações.   
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  Após trazer em destaque o tesauro e sua capacidade de representar os domínios de 

conhecimento por meio do conceito e do termo, é  necessário descrever como a terminologia, 

enquanto uma proposta de organização do sistema de conceitos, cria alicerces para o 

funcionamento de tesauros e ontologias. Isso porque, se os termos funcionam como um 

caminho para a padronização da comunicação científica, acabam realizando a organização do 

sistema conceitual do domínio e dando embasamento para uma recuperação da informação 

adequada ao universo temático requisitado pelo usuário.  

Por isto, no tópico adiante será descrito como a Terminologia, enquanto disciplina, 

proporciona a criação de uma terminologia ou lista de termos que funciona como SOC ao 

viabilizar a estruturação de outros instrumentos para a organização do conhecimento.  

 

3.2 A terminologia: um Sistema de Organização do Conhecimento  

Este tópico parte da premissa de que a terminologia de um domínio, aqui entendida 

como a lista de termos compilada a partir de uma prática normalizada, pode ser considerada um 

Sistema de Organização do Conhecimento (SOC). Isto porque, quando a Terminologia, 

enquanto disciplina, fornece diretrizes e princípios para o levantamento terminológico de uma 

determinada área de conhecimento (CABRÉ, 1995, p.2), acaba concebendo uma organização 

do sistema conceitual do domínio – ou seja, a terminologia. Assim, como resultado ou produto 

da Terminologia,  a terminologia se configura como um tipo de SOC que sugere as designações 

para os conceitos na pesquisa (SOERGEL, 2009).  

A Terminologia enquanto campo de estudo específico surge no contexto da Alemanha 

da década de 1920, quando o engenheiro austríaco Eugen Wüster fundou a Escola de Viena. O 

início do século XX foi marcado pelo desenvolvimento das indústrias e consequente 

valorização da normalização tecnológica – padrões e normas passam a ser considerados 

necessários para garantir a comunicação técnica entre especialistas. Para  profissionais de várias 

áreas, como linguistas e documentalistas, havia a necessidade de estudar os termos técnicos e 

científicos para normalizar seu emprego para fins específicos. Neste ponto inicial de sua 

história, o ideal da Terminologia é eleger apenas um termo para representar cada conceito de 

determinada área – chamado de monossemia absoluta – , evitando os ruídos na comunicação 

entre os especialistas. Surgem assim associações que se debruçaram nesses estudos, como a 

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) – Associação Alemã de Engenharia (BARROS, 2004, p. 

53). Também fruto desta demanda, em 1931, o engenheiro Eugen Wüster lança a Teoria Geral 

da Terminologia (TGT) (CABRÉ, 1999). E, a publicação de Wüster, Die internationale 
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Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik 7, inspirada em sua própria 

tese, defendia a terminologia (enquanto produto) como um instrumento para eliminação de 

ambiguidades na comunicação científica e técnica (RONDEAU, 1984, p. 6). 

A TGT possibilita a sistematização de princípios terminológicos, trazendo à atividade 

um caráter científico próprio e diferenciando-a da lexicografia. É uma teoria conhecida por seu 

teor representativo e prescritivo, uma vez que fornece nome e etiqueta à informação, havendo 

necessidade do controle terminológico para uma comunicação com eficácia (ALMEIDA, 2003, 

p. 214).  

Podemos entender que o ideal de Wüster (1899-1977) em relação à monossemia 

absoluta está presente quando criamos normas e diretrizes para elaboração de outros Sistemas 

de Organização do Conhecimento (SOC), uma vez que as áreas especializadas tendem a criar 

instrumentos que estabeleçam a atribuição de termos limitados para representar os conceitos – 

o que viabiliza a troca entre sistemas distintos. Como pontua Currás (1995), a normalização é 

uma forma de proporcionar uma comunicação melhor entre usuários, reconhecendo a 

importância da TGT para fins específicos. Isto porque, por meio da criação de diretrizes para 

elaboração de SOC, opta-se pela formalização das etapas para que tais instrumentos alcancem 

efetividade na representação de conceitos e recuperação da informação. Parte-se assim da 

premissa de que, em uma determinada área de conhecimento, é necessária a fixação de alguns 

termos para um conceito para a eliminação de ambiguidades.  

Reconhecendo a importância da TGT enquanto base teórica para a concepção de uma 

disciplina voltada para a criação de produtos terminológicos que atendam à necessidade de 

comunicar a informação científica, é também a partir da TGT que outras teorias surgem para 

tratar dos aspectos sociais como influenciadores no levantamento de termos da prática 

terminológica. Uma abordagem especialmente útil para apresentar os aspectos sociais na 

criação destes SOC é a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), de Maria Teresa Cabré, 

que surge a partir da segunda metade do século XX. 

 Os aspectos levantados na TCT eclodem de uma perspectiva crítica a respeito da TGT. 

Partindo do pioneirismo de Wüster, que trazia uma metodologia e princípios prescritivos para 

o trabalho terminológico, a TCT levanta como as questões culturais e sociais passam a ser 

reivindicadas, sobretudo para lidar com a variação conceitual. Parte-se assim da ideia de que o 

conceito ocupa a sua posição na estrutura do sistema conceitual conforme a sua utilidade. E, as 

relações com outros conceitos dependem da própria linguagem, deixando de serem entes fixos. 

 
7 WÜSTER, E. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. Berlin: VDI – 

Verlag, 1931. 
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Ao sugerir uma análise do processo de comunicação flexível, na TCT é aceita a existência de 

termos polissêmicos e sinônimos (FRANCELIN; PINHO, 2011, p. 33).  

Cabré et al. (1998, p. 36-37) sustentam que as relações entre conceitos na TGT são 

demonstradas de maneira “binária” e “hierárquica”. Como também, a teoria traz um ideal de 

universalismo no trabalho conceitual, o que é explicitado em “normas sobre princípios e 

métodos internacionais aprovadas pela ISO” – muitas vezes ignorando as questões culturais, 

linguísticas e socioeconômicas. Buscando agregar estes aspectos ao trabalho terminológico, a 

TCT considera que os termos não são propriamente de um domínio, mas usados em cada 

contexto de maneiras distintas. Portanto, existem determinados usos de conceitos e não campos 

definidos para sua fixação (CABRÉ, 2000).   

Ao levar em consideração o uso da linguagem informal e as interferências de nossos 

costumes, tradições e mudanças locais de repertórios linguísticas, evidencia-se o dinamismo da 

língua, assim como a complexidade do ato de comunicar algo, seja o assunto específico de uma 

área ou não:  

Todo processo de comunicação envolve variação, explicitamente em formas 
alternativas de denominação do mesmo conceito (sinonímia) ou em abertura 
significativa da mesma forma (polissemia). Este princípio é universal para 
unidades de terminologia, embora admita graus de acordo com as condições 
de cada tipo de situação comunicativa (CABRÉ, 1999, p. 85). 

 

Conforme o exposto por Cabré (1999), se pensarmos em algo, nosso universo semântico 

e o contexto de interação agem na narrativa, resultando na variação conceitual descrita nos 

termos sinônimos e polissêmicos. Embora reconheça que há a necessidade de controle de 

vocabulário para a criação de SOC – entre os próprios especialistas há termos distintos para 

designar o mesmo fenômeno ou mesmo objeto – a TCT reflete sobre a necessidade de a 

representação do conceito tornar-se mais abrangente. Da mesma forma, acentua para a 

possibilidade de os termos também serem usados de acordo com a demanda.   

Estas questões apresentadas pela TCT indicam que universalizar o uso de termos para 

conceitos, ou seja, não considerar o hibridismo terminológico (quando um terceiro termo é 

formado a partir da união de termos de áreas distintas), pode limitar a organização do 

conhecimento realizada pelos SOC.  Isto porque, para organizar o conhecimento, tais 

instrumentos precisam ter como base uma lista de termos que considere a variação 

terminológica.  

Precisamos considerar que parte desta variação observada pela TCT surge das diversas 

formas de expressão do conceito, o que influencia na estruturação de SOC, como a própria 
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terminologia e dos tesauros – uma vez que termos representam os conceitos em sua forma da 

expressão. Em relação ao próprio domínio em que é usado, o conceito pode assumir diferentes 

condições de origem: 

a)conceito próprio de um domínio: conceito particular ou exclusivo de um 
domínio; 
b)conceito emprestado: conceito que pertence mais especificamente a outro 
domínio, mas é igualmente utilizado pelo domínio em estudo. Um exemplo é 
convés, que tem sua origem no domínio da construção naval e designa os 
pavimentos a bordo dos navios, mais propriamente os pavimentos descobertos 
ou semicobertos. Trazido para o domínio da extração petrolífera, designa os 
espaços abertos das plataformas. Mantém, assim, uma zona de intersecção 
semântica com o conceito de origem, mas possui traços semânticos que o 
primeiro não tinha, ou seja, o fato de os espaços abertos encontrarem-se em 
plataformas petrolíferas;  
c)conceito que ultrapassa o domínio: conceito utilizado por vários domínios 
sem pertencer particularmente a um único. Ex.: embarcar/desembarcar 

(BARROS, 2004, p. 107, itálico da autora). 

 

De acordo com os exemplos dados por Barros (2004), observamos que  os SOC –  como 

os dicionários, esquemas de classificação, tesauros e ontologias – lidam com a abstração do 

conceito e de seu universo semântico com o intuito de que isto seja alcançado com o uso de 

termos. Tal desafio aparece principalmente quando notamos como certos conceitos 

transbordam sua área de origem e começam a assumir facetas em domínios que o emprestam. 

Ao tratarmos do objetivo de viabilizar a recuperação da informação, tanto a terminologia criada, 

quanto a estruturação do SOC precisam considerar a variação da origem de um conceito (e 

como traduzir isto por meio dos termos).  

Por isso, a TCT entende que a variação, como um fenômeno natural da linguagem, 

precisa encontrar espaço na terminologia enquanto processo (a prática de levantar os termos) e 

produto (lista de termos). Assim, termos sinônimos ou polissêmicos não devem ser excluídos, 

mas descritos – já que os conceitos sofrem influência de questões socioculturais e do canal de 

comunicação em que são difundidos. O canal de comunicação é  outro ponto fundamental desta 

discussão, o que pode ser observado nos SOC empregados em ambiente web, onde o uso de 

termos não-preferidos por usuários pode levantar dúvidas em relação aos termos preferidos 

elencados por especialistas, por exemplo. Na verdade, neste caso, percebe-se que, quanto mais 

dinâmica for a estrutura deste canal, e,  maior a abrangência das relações conceituais no SOC, 

maior a capacidade da máquina atender à demanda (CABRÉ et al., 1998).   

Partindo dos pressupostos da TCT de Cabré (1999), Kostina (2011) traz uma abordagem 

da variação conceitual que se adequa às reflexões levantadas a respeito da sua manifestação na 

Terminologia e Linguística – sendo também uma contribuição na concepção de SOC. Isto 
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porque, a autora aponta o aspecto cognitivo como uma das razões das variações graduais no 

conceito – seja isto manifestado formalmente ou não. A faculdade de raciocinar e encadear 

ideias do ser humano já apresenta a condição mutável de um mesmo conceito – ao usarmos um 

significado, fazemos alterações em sua estrutura ou mesmo geramos mudanças graduais no seu 

uso.  

Desta forma, Kostina (2009) considera que a análise conceitual deve fugir do ideal de 

monossemia absoluta (a seleção de apenas um termo para representar um conceito), pois há 

níveis de homonímia para um só conceito, sendo impossível existir apenas um significado para 

cada um. Como exemplo, podemos considerar o termo “planta” remetendo a algum vegetal e o 

termo “planta” que pertence à prática da Arquitetura: homônimos, apresentam conteúdos 

distintos, mas forma idêntica. Ao visualizarmos estes termos em dois extremos opostos em 

relação aos seus significados, é possível que entre estes existam outros termos “planta” com um 

significado mais próximo de vegetal ou de uma planta arquitetônica.  

O levantamento terminológico distanciado do ideal de monossemia absoluta, portanto, 

reconhece a variação conceitual como inevitável, pois esta é inerente à linguagem. Assim como, 

entende que a variação não é, necessariamente, manifestada por completo, havendo a 

possibilidade de as variações serem graduais (KOSTINA, 2009). O próprio exemplo dado sobre 

uma planta (vegetal) e uma planta (item arquitetônico) transita em domínios distintos e os seus 

significados são usados tanto na linguagem científica, quanto na leiga. Sermos especialistas em 

um assunto não nos torna imunes à mutação inerente ao uso da linguagem para comunicar o 

que pensamos.  

Enfatizando então que haja um percurso dos significados ao nos comunicarmos, a autora 

considera que no discurso, um conceito é projetado por meio de muitos sentidos, sendo isto 

observado na manifestação de variação semântica (polissemia) e na variação das unidades 

lexicais ou palavras (sinonímia). Isto pode ser verificado na existência de termos polissêmicos 

que são manifestados em áreas de conhecimento distintas, assim como na ocorrência de 

sinônimos (palavras distintas para o mesmo significado).  

Portanto, não há equivalência conceitual absoluta entre os diversos sentidos de um 

mesmo termo ou entre as variantes que descrevem o mesmo conceito (KOSTINA, 2009). Os 

fatores que determinam a variação para Kostina (2011), a partir do eixo de equivalência 

conceitual de Freixa (2002), são: teorias diferentes as quais o termo pertence; uso do mesmo 

termo em campos distintos; mecanismos cognitivos levando a diversas conceituações e 

categorizações no discurso de estudiosos – aqui entendemos conceituações como o ato de trazer 
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um conceito novo à tona, assim como a categorização ao fato de transferir um conceito para 

domínios ou classes distintas.  

Da perspectiva deste trabalho, reconhecer a instabilidade da significação – e como isto 

reflete no discurso dos domínios de conhecimento – coopera com a elaboração de SOC mais 

consistentes. Até aqui, foram descritos os SOC enquanto instrumentos que atuam em tarefas 

relacionadas à organização do conhecimento por meio dos conceitos e termos, assim como foi 

exposta a importância das teorias terminológicas que apresentam os aspectos que influenciam 

na concepção das listas de termos. Concluímos então que a terminologia de um domínio 

funciona como SOC por propor uma sistematização do sistema conceitual de uma área de 

conhecimento.  

Depois de ser mostrado brevemente como a Terminologia pode auxiliar na atividade de 

empregar os termos como descritores do conteúdo dos conceitos, é preciso retomar as 

abordagens que tratam do conceito enquanto elemento essencial no processo de organizar o 

conhecimento.  

No próximo tópico, com breve introdução das observações de Hjørland (2009) acerca 

das teorias sobre conceitos, será apresentada a “Teoria do Conceito”, de Ingetraut Dahlberg 

(1978), que trata da sistematização da análise conceitual para a organização do conhecimento. 

Junto do que foi exposto neste tópico, o próximo  auxiliará na identificação dos aspectos que 

permeiam a discussão central deste estudo, que é a união de tesauros, ontologias e terminologia 

em prol de uma organização do conhecimento qualificada. 

 

3.3 O conceito na estruturação dos Sistemas de Organização do Conhecimento  

Algumas perspectivas teóricas a respeito do conceito ainda não foram exploradas pela 

Ciência da Informação e reconhecê-las pode trazer para seu contexto uma discussão mais 

abrangente, uma vez que surgem de diferentes pontos de vista epistemológicos – e é esta origem 

distinta que pode determinar a maneira como os conceitos podem ser compreendidos 

(HJØRLAND, 2009).  Podem ser identificadas quatro perspectivas distintas que determinam os 

estudos sobre o conceito:  

Empirismo: define conceitos por semelhanças entre os objetos (levando em 
consideração características que podem ser analisadas objetivamente); 
Racionalismo: define conceitos com base em um conjunto de conceitos 
primários (ou primitivos ou “semânticas primitivas”); 
Historicismo: define os conceitos de acordo com uma abordagem genealógica, 
assim como explicando as teorias e discursos aos quais estão vinculados;  
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Pragmático: define conceitos decidindo qual classe lhe cabe melhor de acordo 
com um propósito sendo assim fixado com um sinal (HJØRLAND , 2009, p. 
1.527, tradução nossa). 

 
 

 As divisões propostas pelo autor trazem como o conceito nasce a partir de determinada 

posição epistemológica: caso surja do ponto de vista empírico, valoriza-se a pretensa 

observação objetiva, sem interferência da análise subjetiva. O viés racionalista procura designar 

um grupo de conceitos primários que dão vazão para outros. O historicismo procura a raiz do 

nascimento daquele conceito e sua ligação com as teorias das quais ele faz parte. Por último, o 

ponto de vista pragmático, que se preocupa com a aplicação destes conceitos em sistemas e 

com as classes as quais pertencem, fixando um código (ou sinal) para cada um.  

 Assim, o autor cita os nomes de algumas teorias sobre os conceitos, entre elas, a Teoria 

Clássica dos Conceitos, de Aristóteles, na qual o conceito é visto como uma representação 

resumida de um conjunto de coisas e a Teoria Neoclássica de Conceitos (de Steven Pinker e 

Ray Jackendoff), onde os conceitos recebem apenas definições parciais de associação 

(HJØRLAND, 2009, p.1.520-1.521). Não sendo objetivo deste trabalho aprofundar a discussão 

nestas distinções que sustentam cada teoria específica, é importante frisar que, mesmo do 

reconhecimento da existência de outros pontos de vista acerca de como podemos analisar os 

conceitos, ao tratarmos de SOC, podemos inferir que tanto a perspectiva pragmática, quanto a 

origem aristotélica convergem com o uso de conceitos para estruturar instrumentos para a 

organização do conhecimento.  

A teoria de caráter historicista também está mais diretamente ligada à OC, assim como 

à estruturação de sistemas de classificação, taxonomias, tesauros, ontologias – porque, a partir 

da raiz de um conceito identifica em qual teoria ou discurso ele encontra sua origem, indicando 

como os itens informacionais podem ser organizados para posterior recuperação da informação. 

Exemplo disto está nas diferentes abordagens sobre os conceitos, que acabam implicando no 

modo como a biblioteca cria seus tópicos de assuntos principais (HJØRLAND, 2009, p. 1.527).  

A Teoria do Conceito, de Ingetraut Dahlberg (1978), é a abordagem que mais se 

aproxima da temática deste estudo e será descrita mais detalhadamente, nos parágrafos a seguir. 

Esse destaque é dado tanto por este trabalho sistematizar a estruturação de Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOC), quanto por evidenciar a importância de compreender a 

representação do conhecimento, processo que se inicia quando identificamos a natureza dos 

objetos para organizar o conhecimento.  

O ser humano recorre ao enunciado para criar conexão com o mundo à sua volta, 

determinando o que é uma coisa ou outra, de acordo com critérios gerais ou específicos. Por 
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isso, Dahlberg (1978, p.101), na Teoria do Conceito, pontua inicialmente que os objetos que 

observamos podem ser categorizados em dois grupos: “objeto individual” e “objeto geral”. Um 

objeto individual tem uma condição única e insubstituível – seja isto uma coisa, um processo 

ou um fenômeno – detém sua “presença do tempo e espaço”, no “aqui e agora”. Como exemplo, 

podemos considerar quando apontamos um objeto e dizemos: “esta mesa, este automóvel, esta 

partida de futebol”. Assume-se que o objeto tem algo que o distingue dos demais que também 

são mesas, são automóveis ou partidas de futebol.  

Já os objetos gerais não são condicionados pelo tempo e espaço, podendo ser chamados 

de “conceitos gerais” (DAHLBERG, 1978, p. 102). A natureza geral é importante 

principalmente nos processos de classificação, uma vez que as classes trazem características 

gerais que itens distintos possuem em comum, equiparando-os de acordo com algum elemento 

essencial em comum (como o reino animal, onde estão inseridos muitos tipos de animais).  

O Quadro 9 relaciona os exemplos de conceitos gerais e conceitos individuais que 

surgem conforme os seus objetos representados:  

 

Quadro 9 – Conceitos gerais e individuais 

 
              Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dahlberg (1978, p. 102). 

 
 

Conforme o Quadro 9, observamos que o uso da linguagem natural auxilia na criação 

de enunciados a respeito dos conceitos. Ao afirmarmos algo a respeito de uma coisa ou um 

fenômeno, cada enunciado representa um elemento do conceito. Os conceitos gerais, 

localizados nas classes superiores, diferenciam-se dos conceitos individuais por não 

apresentarem especificações que dizem respeito ao tempo e espaço.  

Assim, na coluna direita observamos a determinação de clubes por identificação de 

nomes e de uma determinada partida de futebol, com data e localização que o individualizam. 

Os Quadros 10 e 11 demonstram a diferença entre os enunciados que criamos para definir um 

conceito individual e um conceito geral: 
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Quadro 10 – Elementos do conceito individual 

 
                Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dahlberg (1978, p.102). 
 
 

Quadro 11 – Elementos do conceito geral 

 
              Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dahlberg (1978, p. 102).  
 
 

 Observando os Quadros 10 e 11, percebemos que o conceito é resultado da união de 

todos os enunciados usados para descrever nossa visão de algum objeto – que não é 

necessariamente um item concreto, pode ser uma universidade ou um processo. Cada elemento 

destacado do conceito (enunciado), portanto, traz à tona as suas características. Comparando os 

exemplos dados, conclui-se que o conceito geral, que trata do objeto geral, careceu de mais 

enunciados para ser descrito. A visualização da hierarquia de características de um conceito 

também pode ser alcançada, pois o predicado (aquilo que é afirmado sobre o objeto) pode ser 

o sujeito de um novo enunciado, como no exemplo abaixo:  

 

Um periódico é um documento que se publica periodicamente  
Um documento que se publica periodicamente é um documento  
Um documento é um suporte de informação  
Um suporte de informação é um objeto material  
Um objeto material é um objeto (DAHLBERG, 1978, p. 103). 

 
 

 O primeiro predicado do enunciado acima é “documento que se publica 

periodicamente”. No segundo enunciado, este último é transformado em sujeito pois também 

recebe um predicado (“documento”) – e assim ocorre sucessivamente com o surgimento de 
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outros predicados chegando a “um objeto”, que alcança o estado de uma característica mais 

geral possível do trecho.  

Ao chegar no predicado ou característica mais geral de um enunciado, temos a categoria, 

que pode ser definida como o conceito de maior extensão. A categoria, sendo o conceito mais 

geral dos elencados, possui também características que podem ser divididas em simples e 

complexas. As categorias simples são referentes a uma propriedade apenas como branco ou 

quadrado. As complexas resultam da combinação de duas propriedades, como “moldado em 

metal” ou “pintado com tinta azul” (DAHLBERG, 1978, p. 103).    

 As relações entre conceitos, por sua vez, são estabelecidas quando dois conceitos 

possuem uma ou duas características em comum. Há diferentes tipos de relações conceituais 

que dependem da interação entre as características, sendo separadas em: lógicas; hierárquicas; 

partitivas; de oposição e funcionais (DAHLBERG, 1978, p. 104-105). 

Há ainda a indicação dos subtipos de relações lógicas por: identidade (quando todas as 

características são iguais); implicação (quando todas as características de um conceito estão 

inseridas em outro); intersecção (quando uma coincide); disjunção (nenhuma coincide) e 

negação (quando uma nega a outra). Por uma questão didática, os exemplos de subtipos de 

relações lógicas serão exemplificados separadamente (Quadro 12):    

 

Quadro 12– Subtipos de relações lógicas 

 
       Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dahlberg (1978, p. 104-105). 
 
 

Como observado no Quadro 12, ao reconhecermos os enunciados e predicados de 

determinado conceito, traçamos suas características. E estas determinam como iremos 

identificar a relação entre os conceitos. O exemplo dado conta com três características dos 

conceitos A e B. Tais exemplos auxiliam na visualização das relações lógicas possíveis, e isto 

irá refletir na representação destas relações conceituais nos Sistemas de Organização do 
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Conhecimento.  As relações hierárquicas, partitivas, de oposição e funcionais são mais fáceis 

de serem visualizadas, também sendo reflexo da interação entre as características de conceitos 

distintos, conforme o Quadro 13:  

 

Quadro 13 – Relações entre conceitos 

 
               Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dahlberg (1978, p. 104-105). 
 
 

De acordo com o Quadro 13, as relações hierárquicas partem do conceito geral para o 

específico, como: árvores (conceito geral) – tipos de árvores (frutíferas) e os exemplos 

específicos (macieira; pereira). As partitivas trazem conceitos que representam a ideia de todo-

parte (árvore e folhas). As relações que representam ideia de oposição podem ser de contradição 

(presente e ausente) ou contrariedade (preto e branco). Por fim, as funcionais dizem respeito a 

conceitos que integram um contexto de processo, como o produtivo (produção gera produto, 

onde atua o produtor para atender ao comprador). Tais relações entre conceitos aparecem, 

portanto, em contextos distintos, onde as características de cada um irão formar um domínio.  

Do ponto de vista da estruturação de SOC, os conceitos gerais precisam ser definidos 

com clareza – quanto mais geral o conceito for, mais difícil identificar o objeto. Já os conceitos 

individuais têm objetos mais fáceis de serem observados, uma vez que estes estão em 

determinado tempo e espaço:  

 

(...) os planetas do sistema solar são conhecidos e cada um recebeu o 
respectivo nome. Por isso cada um deles é suficientemente identificado. 
Somente quando se quer descobrir novos planetas se faz necessária definição 
do conceito de "planeta" para distingui-los dos demais corpos celestes. Do 
mesmo modo ninguém pede uma definição da América do Sul, já que todos 
identificam o objeto implicado no respectivo conceito (DAHLBERG, 1978, 
p. 106). 
 

O aprofundamento da discussão é inevitável, uma vez que, quanto mais conceitos novos 

surgem, maior o conhecimento acumulado: “ [...] o aumento do conhecimento das 
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características dos nossos conceitos implica não no alargamento dos mesmos, mas na criação 

de novos conceitos” (DAHLBERG, 1978, p. 106).   

Do ponto de vista da expansão dos domínios e dos significados a serem explorados, este 

panorama é bastante positivo pois demonstra como um sistema de conceitos integra o domínio 

de conhecimento, determinando sua estruturação. Do ponto de vista da organização do 

conhecimento enquanto processo, o conflito surge quando a criação dos termos – os elementos 

essenciais para representar os conceitos –  não acompanha o nascimento de novos conceitos. 

Por isto, tantas vezes é necessária a atualização de SOC como as enciclopédias e dicionários, 

assim como repensar as definições dos conceitos para restringir o de uso de termos 

(DAHLBERG, 1978).  

Assim, se a terminologia possibilita estudar os fatores que interferem no levantamento 

de termos de um determinado campo, a Teoria do Conceito (DAHLBERG, 1978) traz um 

esclarecimento maior sobre como as características do conceito determinam a sua própria 

definição, assim como a identificação das relações entre conceitos. Por isso, são abordagens  

complementares, funcionamento como base teórica para estruturação de SOC, ambas 

interferindo na organização do conhecimento. 

Sendo um dos objetos da discussão deste trabalho, o Capítulo 4  aborda o termo 

ontologia, assim como descreve sua estrutura e papel no processo de organização do 

conhecimento na Ciência da Informação.  
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4  ONTOLOGIA: ABORDAGEM NA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 Este capítulo busca trazer em evidência a exploração temática da ontologia enquanto 

Sistema de Organização do Conhecimento (SOC), descrevendo sua estrutura e como pode ser 

estudada sob a perspectiva da Ciência da Informação (CI). A dedicação de um capítulo 

especifico a este instrumento é justificada por se tratar de um SOC de grande complexidade na 

representação do conhecimento, conseguindo explicitar as relações associativas entre conceitos 

e realizar inferências (ZENG, 2008; VICKERY, 2008; PIETERSE; KOURIE, 2014). 

Acrescenta-se a estes aspectos o fato de organizar o conhecimento com ênfase na atuação do 

conceito, sendo este o ponto de partida para alcance dos significados dos domínios de 

conhecimento.  

Na Filosofia, ontologia é um ramo da Metafísica que denomina as categorias das 

entidades e os relacionamentos entre si (LOWE, 2007). Quando inserida no ideal de Web 

Semântica, é apontada como um instrumento que possibilita a conexão entre agentes 

inteligentes – e que pode gerar conhecimento (PIETERSE; KOURIE, 2014).  

Na Ciência da Informação, partimos do ponto de vista que situa a ontologia como 

instrumento que viabiliza o processo de organizar o conhecimento – o que a define como um 

Sistema de Organização do Conhecimento (SOC). Por isto, mesmo reconhecendo o seu uso em 

campos distintos, cabe neste tópico descrever uma estrutura formada essencialmente por 

conceitos e termos, assim como por relações conceituais que permitem descrever o universo 

semântico dos domínios de conhecimento, realizando assim a representação do conhecimento. 

Optamos assim por considerar os elementos básicos da estrutura da ontologia apontados 

por Gruber (1993): classes (organização dos conceitos de um domínio); relações; axiomas 

(regras que restringem a interpretação dos termos) e instâncias (nomes para os dados).  

Considerando que é importante reconhecer que a principal função da ontologia é 

facilitar o compartilhamento de conhecimento entre as pessoas, Gruber (1993, p. 199, itálico 

nosso) a define como uma “especificação explícita de uma conceituação”, onde a especificação 

assume a forma das definições de um vocabulário com classes e relações, sendo  estas últimas 

responsáveis por fornecer significado.  Ainda segundo o mesmo, a conceituação é uma visão 

abstrata e simplificada  do mundo que representamos para determinada finalidade – e, todo 

sistema baseado em conhecimento prevê uma conceituação explícita ou implícita.  Assim, na 

visão da CI, podemos inferir que a ontologia especifica os conceitos, os relacionamentos e 

outras distinções para estruturar um domínio.  
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 Corroborando o que foi exposto por Gruber (1993), Jasper e Uschold (1999) 

consideram a ontologia um instrumento formado por vocabulário de termos e as especificações 

de seus significados. As partes denominadas como classes, relações entre conceitos, axiomas e 

instâncias compõem a estrutura prévia para o funcionamento da ontologia,  sendo base para que 

a máquina faça julgamentos e relacione objetos por meio de significados.  

Desenvolvida por meio da Web Ontology Language (OWL), linguagem que auxilia no 

mapeamento das informações disponíveis com a inserção de lógica nos dados (SANTAREM 

SEGUNDO, 2015), podemos considerar também que opera como um mecanismo que fornece 

a tradução dos conteúdos para a linguagem formal dos agentes inteligentes. E, ao mesmo tempo 

em que atua nos mesmos processos que outros SOC, acaba se diferenciado por seu caráter 

tecnológico, precisando de alicerces que funcionem em duas extremidades, ou seja, tenha um 

levantamento terminológico prévio e uma estrutura que garanta o seu diálogo com máquinas. 

A ideia é que, por meio do universo da significação amparado em um vocabulário controlado 

consistente, a ontologia seja capaz de simular as inferências (julgamentos) que um ser humano 

faria por meio das relações entre conceitos.   

Tanto a representação do conhecimento, a partir da análise conceitual, como a 

recuperação da informação são processos que têm como princípio norteador o vocabulário 

controlado, elemento essencial que garante a atuação da ontologia:  

 

Uma ontologia pode assumir vários formatos, mas necessariamente devem 
incluir um vocabulário de termos e alguma especificação de seu significado. 
Esta deve abranger definições e uma indicação de como os conceitos estão 
inter-relacionados, o que resulta na estruturação do domínio e nas restrições 
de possíveis interpretações de seus termos (JASPER; USCHOLD, 1999, p. 
25). 
 

 

A relação entre os conceitos e seus domínios de conhecimento nos remete à ideia de que 

atribuir significados é consequência da realização de processos mentais, assim como repercute 

na produção e descrição de recursos informacionais. Há então uma aplicação semântica da 

ontologia, com o adicional de realizar inferências automáticas para que as informações possam 

fluir entre computadores (RAMALHO, 2015).  

Considerando estas definições, podemos entender que, enquanto SOC, a ontologia opera 

como ferramenta que trabalha com significados em meio a uma multiplicidade de domínios de 

conhecimento, viabilizando resultados de buscas mais satisfatórios. Esta tarefa é realizada por 

sua capacidade de ligar conteúdos e facilitar a representação do conhecimento ao expressar 
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relações complexas entre conceitos. Há então um maior encadeamento de processos mentais 

para a descrição e localização de itens informacionais (BRÄSCHER, 2014; ZAFALON, 2013).  

Na ontologia há a exposição das relações entre conceitos denominadas de equivalência 

(sinônimos), assim como as hierárquicas (genérica; instância e todo-parte). Porém, enquanto 

instrumento de alta complexidade para representar conteúdos, a sua ênfase está na forma 

explícita como demonstra as relações associativas – causa/efeito; agente/processo; 

processo/ferramenta (BRÄSCHER, 2014, p. 177), – possibilitando a conexão entre conteúdos 

de fontes distintas. No Quadro 14, segue exemplos das relações mencionadas:  

 

Quadro 14 – Relações entre conceitos nas ontologias 

 
               Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gruber (1993) e Bräscher (2014). 

 

Como observado no Quadro 14, as relações entre conceitos encontradas nos tesauros 

também estão nas ontologias, exceto as etiquetas de identificação (TR; TA: TP) que são 

utilizadas exclusivamente para identificar os termos descritores nos primeiros. As ontologias, 

no entanto, acabam trabalhando também com estas relações conceituais por meio de regras e 

inferências.  

Um exemplo de sua atuação em mecanismos de busca de linguagem livre é quando 

alguém solicitar resultados para a ideia de  “maçã” e ser sugerido pela máquina: “Branca de 

neve”; “Frutas e hortaliças”, “Receita de torta de maçã”. Estes são resultados de encadeamentos 

de dados e diversas conexões realizadas em, muitas vezes, bases de dados distintas – o que 

implica em um grande esforço garantido por uma estrutura de agentes e sistemas que 

conseguem dialogar. Porém, essa atuação ocorre sem as etiquetas presentes nos tesauros, 

trabalhando essencialmente no campo da significação (conceito).   
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A estruturação inicial da ontologia envolve a análise de conceitos e de suas 

características para que se estabeleça seu posicionamento em um domínio. Portanto, a ligação 

de conteúdos associados a um determinado termo de busca tem como consequência a criação 

de uma rede conectada por interesses específicos, a partir do momento em que a relação 

semântica é identificada. Esta condição possibilita então que sites distintos sejam interligados 

para a recuperação da informação, tornando-os interoperáveis (BRÄSCHER, 2014). Porém,  

seu funcionamento nos sistemas de recuperação da informação é integrado ao uso de termos 

usados nas consultas feitas pelos usuários. Percebemos assim que a ontologia também depende 

de uma lista de termos considerados preferidos para que realize efetivamente a organização do 

conhecimento.  

Especialmente quando tratamos de domínios que reúnem termos oriundos de áreas 

distintas, o uso da ontologia é recomendado por apresentar as facetas necessárias para cada área, 

evidenciando as variações conceituais resultantes das interferências do contexto e da demanda. 

Isto ocorre na Biomedicina, por exemplo, contexto onde as entidades representadas são 

oriundas tanto das ciências naturais (descrição dos organismos vivos), quanto das ciências 

sociais (ALMEIDA; AGANETTE, 2017, p. 11).  

Assim, a estruturação da ontologia parte inicialmente da análise conceitual para deixar 

explícita as classes e relações presentes na interação entre os conceitos do domínio. Para que 

isto ocorra, deve-se considerar então quais são os conceitos que representam determinada área 

de conhecimento, de acordo com o consenso da comunidade. Por isso, uma forma de estruturar 

o sistema conceitual que dará embasamento ao mapeamento semântico realizado pela ontologia 

é partir de termos extraídos de um glossário do domínio a ser representado.   

Dessa maneira, mesmo que a atuação da ontologia esteja concentrada nos significados 

e não esteja munida da especificação das relações como acontece no tesauro, sua elaboração 

depende de um levantamento terminológico prévio, sendo este o fator responsável por dar 

consistência à representação do conhecimento realizada por este SOC.  

Para formação de uma ontologia da Biomedicina, que acaba interagindo com o contexto 

da Anatomia, por exemplo, a estruturação inicial envolveria duas etapas cruciais: a enumeração 

de termos e a definição de classes e propriedades dos conceitos representados pelos termos 

levantados (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015, p.140-141). A Figura 14 exemplifica as duas 

etapas, considerando um número pequeno de termos: 
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Figura 14 – Etapas iniciais na concepção de ontologias 

 
          Fonte: Elaborado pela autora a partir de Isotani e Bittencourt (2015, p.140-141). 

 
 

Conforme a Figura 14, os termos representam conceitos com relações hierárquicas de 

todo-parte, de acordo com o viés do domínio. Assim, enquanto “anatomia” é disciplina que 

estuda o “corpo humano”, o termo “cérebro” é ligado a “corpo humano” pela relação parte-

todo. À medida que o termo é apresentado e classificado o mais distante da Classe Superior (1), 

maior a sua especificidade neste contexto. As definições dos termos, embora não trazidas no 

exemplo,  auxiliam a descrever como os conceitos estão relacionados, sendo fornecidas pelo 

SOC que esclarece o que seria um “cérebro”, um “córtex cerebral” e assim por diante. 

Também, seria necessário um levantamento dos termos considerados equivalentes para 

facilitar a pesquisa feita pelo usuário. Por exemplo, caso o termo “intervenção cirúrgica", do 

domínio Medicina, fosse solicitado ao mecanismo de busca, primeiro, seria necessário discutir 

se ele faz parte do domínio da Biomedicina, assim como apontar se “cirurgia” pode ser um 

termo preferido ou equivalente – tais questões demonstram também a presença ou ausência de 

consenso de uma dada comunidade usuária.  A partir destas questões, seria possível criar 

remissivas para recuperar a informação.  

E, considerando que o principal objetivo da ontologia é facilitar o compartilhamento de 

conhecimento (GRUBER, 1993), para que não esteja limitado em si mesma no ambiente web, 

seria necessário conectá-la aos conceitos de outras fontes, estendendo esta rede e trazendo 

maiores possibilidades de resultados para o usuário. A partir das etapas iniciais dispostas 
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anteriormente no Quadro 14, um resultado aproximado para a terceira etapa da elaboração da 

ontologia pode ser visualizada na taxonomia a seguir (Figura 15): 

 

Figura 15 – Taxonomia para criação de ontologias 

 
             Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como observado na Figura 15,  ao estabelecer as relações hierárquicas e expor as 

relações entre os conceitos podemos gerar uma estrutura inicial estática – a taxonomia. Neste 

exemplo, a superclasse é Biomedicina e as sublasses são: Anatomia; Corpo Humano e Cérebro.  

A partir então da coleta de alguns termos, podemos compreender a relação de parte-todo entre 

os conceitos representados em determinado contexto.  

Para que seja construída a ontologia a partir da taxonomia, muitas vezes são citadas 

denominações para os elementos que formam o mecanismo, como  axiomas e as instâncias, que 

viabilizam as conexões semânticas de acordo com a linguagem computacional. Enquanto os 

axiomas descrevem uma declaração lógica que restringe a interpretação ou significado a 

respeito de uma entidade (FARINELLI; ALMEIDA, 2019), as instâncias fundamentam a 

natureza do objeto. Assim, um exemplo de axioma seria afirmar, em linguagem lógica, que o 

cérebro “é um órgão” ou que o número dois é par. Uma instância pode ser observada quando o 

objeto universal “Organismo” passa a ser instanciado por “Humano” (nome para um 

“Organismo”), ou, “Pessoa” é instanciado por “Maria”, por exemplo. Os relacionamentos, por 

sua vez, trazem as conexões existentes entre entidades, como exemplo, “Cérebro” tem relação 

com “Neurônio”, sendo ambos parte do “Sistema Nervoso”.  
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A partir de sua atuação em sincronia, os elementos da ontologia mencionados até aqui 

possibilitam ao agente fazer julgamentos e gerar ligações entre conteúdos dispersos na web. 

Assim, caso encontre algum objeto que é também um “órgão humano”, o agente inteligente cria 

uma conexão com “cérebro”, por exemplo, pois ambos são objetos relacionados à condição 

“corpo humano”.  A atuação da ontologia está concentrada, portanto, nos significados e como 

entendemos ou interpretamos os objetos, sejam estes concretos ou abstratos.  

Outra denominação que surge aliada à ontologia é entidade, também chamada de 

terminologia de origem filosófica, por ter sua fundamentação nos estudos aristotélicos 

(FARINELLI; ALMEIDA, 2019).  Trata-se de uma nomenclatura  que abrange os componentes 

da ontologia (Figura 16):  

 

Figura 16 –  Entidades presentes na ontologia 

 
         Fonte: Adaptado pela autora a partir de Farinelli e Almeida (2019, p. 11-12). 

 

 

A partir da Figura 16, percebemos que as entidades ou componentes categorias e classes 

auxiliam no reconhecimento do lugar do conceito no sistema conceitual do domínio, ao mesmo 

tempo em que, instância e qualidade trazem à tona, respectivamente, a particularização de um 

objeto universal (Pedro para pessoa; Lua para satélite) e algum atributo deste objeto (ser verde 

escuro ou pesado). Também podemos afirmar que o reconhecimento dos tipos de entidades 

auxilia na concepção de uma ontologia detalhada na representação do conhecimento, 

pormenorizando o conteúdo observado em partes legíveis pela máquina, viabilizando assim a 

recuperação da informação.  

Para Farinelli e Almeida (2019, p. 13), quando consideradas como artefatos 

tecnológicos, as ontologias acabam sendo vinculadas às denominações citadas anteriormente – 
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como axioma; inferência; entidade –   surgindo ainda notações ou até misturas, muitas vezes 

não sendo mencionados os mesmos nomes em fontes distintas.  

Mesmo assim, é importante ressaltar como cada componente atua na ontologia. O 

axioma, por exemplo, pode ser entendido como a reunião de declarações básicas que são 

expressas em Ontology Web Language - OWL (ou seja,  na linguagem web) para que a máquina 

faça inferências sobre as entidades em questão (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015, itálico 

nosso). A partir das recomendações do World Wide Web Consortium (W3C), a OWL age então 

como uma linguagem de marcação semântica e extensão do vocabulário Resource Description 

Framework (RDF), funcionando na criação  e compartilhamento de ontologias. Por isso, 

qualquer esquema RDF forma uma ontologia com o uso da OWL (BECHHOFER et al., 2004).   

Também conhecidos como regras, os axiomas podem ser observados em expressões 

como owl:equivalenteClass, owl:inverseOf equivalentClass, owl: objectProperty, 

owl:InverseFunctionalProperty (BECHHOFER et al., 2004) que, concebidas na OWL, formam 

declarações lógicas. Estas, por sua vez, fundamentam ações como a definição de classes e das 

propriedades – a partir destas especificações, há o encadeamento de inferências realizadas pela 

máquina.  

A partir dessas afirmações, podemos observar que, embora citados como elementos 

distintos de uma ontologia, os axiomas e as inferências na verdade são interdependentes. O 

Quadro 15 mostra exemplos da relação entre os axiomas e a realização de inferências. Optou-

se pelo uso dos termos em português para interpretação das declarações em OWL, assim como 

pela simplificação das sentenças declarativas para a exposição dos julgamentos feitos pela 

máquina:    

 

Quadro 15 – Axiomas e inferências 

 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Farinelli e Almeida (2019); Isotani e Bittencourt  (2015). 
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Como observado no Quadro 15,  o axioma é uma declaração a respeito de uma 

determinada entidade (como maçã e Tufus). Da mesma forma que os termos lógicos – 

<ÉoMesmoQue> – trazem o tipo de relação que há entre entidades distintas, revelando inclusive 

a sua propriedade (a maçã é verde, por exemplo). Também podemos observar que a inferência 

é uma conclusão alcançada pela máquina a partir dos dados mencionados. 

Concluímos assim que essa união de elementos permite que máquina faça julgamentos 

– e a partir destas, é possível conectar entidades por meio dos relacionamentos que têm entre 

si. Por isto também, notamos  que, sem um trabalho conceitual e terminológico anterior – no 

contexto da Organização do Conhecimento –  podemos incorrer no erro de estabelecer ligações 

semânticas inadequadas, gerando resultados insatisfatórios. E, como a denominação de 

conceitos se dá por meio de termos, é a constituição de uma terminologia do domínio 

representado que possibilita a comunicação tanto entre agentes inteligentes, quanto entre 

usuário e máquina.  

Portanto, é necessário contextualizar as contribuições das terminologias para que a 

ontologia funcione como um SOC nos processos de representação e recuperação da informação, 

de acordo com a definição que determinados conceitos possuem nos domínios. Também pôde 

ser observado que a ontologia, além da sua própria estrutura constituída de conceitos e das 

relações entre conceitos, para ser lida pelo agente inteligente, também carece de elementos 

como os axiomas e as inferências. Por isso, necessita ser constantemente estruturada e 

atualizada, conforme o surgimento de novas linguagens e mecanismos distribuídos em rede, 

assim como estar adequada ao sistema conceitual de determinada área de conhecimento.  

A partir do que foi exposto, podemos considerar que a ontologia oferece para a máquina 

resultados com significados próximos do que está sendo procurado em uma consulta na base de 

dados. Como também, viabiliza o entendimento do vocabulário empregado pelo usuário, 

facilitando a formulação de consultas com um nível apropriado de detalhamento (MOREIRA, 

2002).   

Retomando os aspectos trazidos até aqui, a estruturação de uma ontologia prevê então 

componentes como: a terminologia e a análise dos conceitos; formação de uma taxonomia e 

estruturação do ponto de vista computacional. Assim como a sua implantação precisa estar 

vinculada aos mecanismos de busca. As relações hierárquicas, associativas e de equivalência, 

assim como a linguagem OWL, são elementos que possibilitam aos agentes inteligentes criar 

conexões entre conteúdos, permitindo que a ontologia do domínio especifique termos do 

contexto.  
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A Figura 17 busca trazer de forma simplificada as relações que podem ser levantadas 

em um pequeno recorte da área Imaginologia Biomédica, a partir da taxonomia apresentada 

anteriormente para a Biomedicina e seu estudo de Anatomia:  

 

Figura 17 – Estrutura inicial para Imaginologia Biomédica 
 

        Fonte: Elaborado pela autora a partir de Fenelon (2008). 

 

Conforme a Figura 17, observamos que dependendo da área de especialidade, são 

muitos os termos e relações que podem ser apresentados a partir do recorte d e vocabulário do 

contexto. Especificamente quando tratamos de Imaginologia Biomédica, que é uma área da 

Biomedicina que analisa o corpo humano por meio de imagens, estamos tratando de 

nomenclaturas que descrevem processos e técnicas que podem ser originais tanto da Medicina 

ou Biologia, quanto da própria Biomedicina. Portanto, quando se trata de um documento a ser 

recuperado que trata do diagnóstico de um cisto no cérebro, por meio do uso de exame de 

imagem com doopler (que apresenta imagens em cores vermelha e azul), é preciso estabelecer 

quais são as relações que existem entre os conceitos, de forma que a máquina consiga recuperar 

a informação solicitada. Concomitante ao ato de especificar o tipo de relação existente entre os 

conceitos – o que permite delimitar os resultados –  há ainda a atuação da ontologia no nível 
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web por meio de uma estrutura formada pela linguagem OWL, regras, instâncias e classes que 

tornam o todo legível pela máquina.  

A Figura 18 demonstra como são estabelecidas as relações conceituais especificadas, 

refletindo a semântica de um determinado domínio de conhecimento:  

 

Figura 18 - Relações entre conceitos na Imaginologia Biomédica 
 

     Fonte: Elaborado pela autora partir de Fenelon (2008). 
 
 

Na Figura 18 podemos visualizar como a instância poderia ser aplicada em bases de 

dados que relacionam os diagnósticos por imagem que são assinadas por um biomédico x: a 

instância surge quando há uma característica ímpar do item. Assim, se o biomédico 

imaginologista é quem assina o laudo procurado, o seu nome e sobrenome são instância para 

“biomédico imaginologista”. Portanto, ao fazermos um levantamento dos laudos com a 

assinatura do biomédico x, em determinado período do ano, é no nível da instância que a 

máquina fará a varredura dos dados.   

Também pode ser notado que, a partir do encadeamento lógico estruturado em um 

domínio, a ontologia especifica as relações hierárquicas, associativas e de sinonímia como  

embasamento para a geração de inferências na recuperação da informação. As relações 
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associativas, em específico, são criadas com declarações que conectam os conceitos por meio 

de verbos. A partir da Figura 18, o Quadro 16 esclarece os tipos de relações conceituais 

apresentados:  

 

Quadro 16 -  Relações conceituais de um domínio 

   
          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o Quadro 16, percebemos que as definições dos termos permitem delimitar 

as relações entre conceitos, sendo estas traduzidas para a máquina por meio de axiomas, como 

exemplificado no caso da relação de equivalência existente entre cisto e quisto. O axioma 

<Cisto> <éIgual> <Quisto> auxilia a máquina a reconhecer, por  inferência, que o item 

informacional que se referir a quisto também pode ser de interesse para o usuário que consultou 

cisto em uma base de dados.  

Como demonstrado neste tópico, os fatores que contribuem para o funcionamento da 

ontologia dizem respeito a, inicialmente, uma terminologia do domínio representado e o 

estabelecimento de relações conceituais. Em outro plano, seu funcionamento envolve 

elementos tecnológicos que permitem que a máquina faça julgamentos a partir da organização 

do conhecimento pré-estabelecida.  

A importância do trabalho terminológico para composição de sua estrutura pode ser 

observada, com maior clareza, quando tratamos de um assunto específico. Isto porque, com 

definições vagas ou sem embasamento teórico em literatura específica da área para atribuir 

termos e formar o sistema conceitual, a ontologia pode não realizar uma recuperação da 
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informação adequados à demanda do usuário – isto é consequência de uma análise conceitual 

apurada. 

Por isto, é fundamental que este recorte de realidade, a partir dos conceitos, seja 

compreendido pela comunidade para a qual foi criado, o que significa fazer parte de um 

conhecimento consensual e de uma perspectiva adotada (SANTOS, 2014, p. 150). Igualmente, 

é fundamental também que uma análise anterior – baseada no levantamento terminológico das 

áreas que formam o vocabulário da Biomedicina focada em Diagnóstico por Imagens – delimite 

o que não é parte deste contexto de pesquisa. Do contrário, a ontologia acaba se estendendo 

demais, exigindo dos mecanismos de busca uma atuação além do interesse do usuário, o que 

inviabiliza o surgimento de resultados adequados à demanda.  

Quando tratamos dos termos que estão relacionados à Imaginologia Biomédica, 

percebemos que a necessidade informacional do usuário determina como compor o vocabulário 

que será usado para estruturação da ontologia. Por se tratar de uma área da Biomedicina, que já 

é híbrida, os termos da Imaginalogia Biomédica também são oriundos da Biologia e da 

Anatomia. Mas, por ser um contexto que trata também do diagnóstico de doenças por imagens, 

a sua terminologia deve contemplar os termos referentes às técnicas, processos e métodos 

relacionados a este viés. 

Se a preocupação da CI enquanto área de pesquisa diz respeito também à “manipulação 

de documentos que descrevem entidades do mundo no âmbito de diferentes domínios de 

conhecimento e a partir de diferentes pontos de vista” (ALMEIDA, 2014, p. 252), a ontologia 

é o instrumento que possibilita a descrição detalhada da relação entre conceitos para o 

fornecimento de resultados detalhados na recuperação da informação.  O conceito, mais uma 

vez, deve ser destacado como um elemento estrutural essencial, e, assim como o vocabulário, 

demonstra a semântica e sintaxe do todo (BRATKOVÁ; KUCEROVÁ, 2014, p. 8–9).  

Também a partir do conceito, a ontologia possibilita a identificação de conteúdo de sites 

e bases de dados, permitindo um mapeamento de dados mais abrangente e a interoperabilidade 

–  sendo esta última definida como a habilidade de um computador ou sistema de software em 

se comunicar com outro sistema, de fonte distinta (REITZ, 1996).  

 Destacando mais uma aplicação da ontologia, uma tarefa simples vinculada à sua 

atuação ocorre em mecanismos de buscas, como Google, que consideram os sinônimos para 

trazer efetividade à recuperação da informação, por meio de ações arquitetadas à revelia do 

usuário – intervenções estas que são imprescindíveis para contemplar os termos em seus 

contextos de uso (KREBS, 2016).  
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Exemplo disto está na variação conceitual observada no uso do termo “culpado” para o 

fato de ser culpado por fraude ou fazer algo prejudicial a outro. No contexto jurídico, a palavra 

somente poderia ser usada para quem já fora julgado e declarado culpado por um juiz ou júri. 

Até chegar a este ponto, o termo correto de uso seria “suspeito”. Porém, não é o que ocorre na 

prática, havendo distinções de seu emprego em bases de dados, sendo flagrante a 

“multidimensionalidade” do termo que acaba apresentando diferenças de acordo com o 

contexto (KREBS, 2016, p. 35, itálico nosso).  

Portanto, enquanto estrutura que representa uma parte da realidade para que esta seja 

compreensível por máquinas, a ontologia pode também auxiliar no processo de busca ao trazer 

mais dados sobre o contexto que está sendo representado. Especialmente no caso das relações 

de equivalência percebe-se que há uma atuação de mediação entre linguagem especializada e 

linguagem do usuário leigo, por meio do uso de variantes terminológicos.  E, em uma 

exploração temática geral, o seu desempenho impacta na criação de novos conhecimentos. Isto 

porque, ao gerar novas categorias com a produção de mais conhecimento, viabiliza a descoberta 

de novos padrões e relacionamentos nas áreas de especialidades (PIETERSE; KOURIE, 2014, 

p. 217).  

Longe de encerrar o assunto que diz respeito às diversas abordagens relacionadas à 

ontologia, o que podem ser de grande valia para a nossa discussão, este tópico nos auxilia a 

concluir que tratar do termo ontologia na Ciência da Informação diz respeito a descrever, 

sobretudo, o seu funcionamento enquanto SOC que atribui conceitos para as áreas de 

conhecimento.  

O próximo tópico busca discutir o aprimoramento da estruturação de ontologia a partir 

dos aspectos levantados na Teoria do Conceito (1978), de Ingetraut Dahlberg, com a 

sistematização da análise do conceito. Também serão apresentadas as principais ideias do 

trabalho Ontical Structures and Universal Classifications, também de Dahlberg e publicado 

1978, que elucida como a estrutura ontológica pode ser compreendida por meio da análise 

conceitual.  

 

4.1 A Teoria do Conceito e as relações conceituais na ontologia  

Como observado no início deste capítulo, é a partir do conceito  que a ontologia 

consegue realizar conexões entre conteúdos dispersos na web. As características dos conceitos, 

por sua vez, são responsáveis por manifestar os aspectos destacados nestes conceitos –  

refletindo a sua posição em determinado contexto de conhecimento. Também foi demonstrado 
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que é por meio dos significados que a ontologia funciona como Sistema de Organização do 

Conhecimento (SOC), representando tanto relações hierárquicas, associativas e de equivalência 

entre os conceitos, quanto realizando inferências, ou seja, fazendo julgamentos – o que 

possibilita o diálogo entre sistemas na web por meio da Web Ontology Language (OWL). Os 

axiomas, regras que fazem parte da OWL, são utilizados para delimitar o mapeamento 

semântico das ontologias, por meio da especificação das relações entre os itens observados.  

Relembrando o Capítulo 3, que tratou da “Teoria do Conceito”, de Ingetraut Dahlberg 

(1978), sabemos que esta abordagem oferece uma metodologia para levantamento dos 

enunciados sobre os conceitos gerais e individuais e que estes enunciados formam as definições 

dos conceitos. Quanto maior o número de  enunciados, mais precisa a  definição do conceito 

em relação à sua especificidade – o que repercute na representação do conhecimento viabilizada 

pela ontologia. Também for descrito como a estruturação das ontologias está fundamentada no 

levantamento dos significados de um domínio por meio das relações conceituais, sendo estas 

pormenorizadas com a identificação das características dos conceitos.  

No entanto, não é sempre simples o processo de identificar as  relações conceituais 

devido ao fato de o conceito trabalhar com recortes de mundo distintos, além do desafio de 

representá-lo por meio de uso de termos aparecem em contextos múltiplos – revelando-se as 

facetas.   

Outro texto de Dahlberg, denominado Ontical structures and universal classification,  

publicado  também em 1978, contribui com uma visualização pormenorizada dos elementos 

relacionados à composição do conceito. Também, demonstra como estes atuam na 

representação do conhecimento por meio do recorte da realidade e da ênfase em determinados 

aspectos dos objetos.  No título da publicação encontramos o termo “ônticas”, cujo significado 

simplificado no Dicionário Online de Português 8 é apresentado como algo que diz respeito ao 

“ente” e às suas “qualidades em si”. Como explicado pela mesma fonte, ao considerarmos a 

existência deste ente ou da sua aparência enquanto matéria, estamos tratando do seu caráter 

ôntico. A sua essência é descrita então pelo ponto de vista ontológico.  

A definição para “ôntico” do dicionário mencionado tem sua origem nos estudos do 

filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), que usa o termo “ser- aí” como uma 

compreensão do ser e estabelece a diferença entre “ser” e o “ser em si”. Apenas como forma de 

diferenciar o aspecto ontológico do aspecto ôntico, é importante entender o significado do termo 

“ser-aí” que é o ponto de partida para a distinção mencionada:   

 
8 DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGUÊS. Disponível em: < https://www.dicio.com.br/> 

https://www.dicio.com.br/
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O “ser-aí” é um ente que não é simplesmente dado como um ente entre outros. 
Ao contrário, ele se caracteriza onticamente pelo fato de que em seu ser há 
questão deste ser. Pertence, pois à constituição de ser do “ser-aí” que exista 
em seu ser uma relação de ser ao seu ser. O que, por sua vez, quer dizer: o 
ser-aí se compreende sempre de alguma maneira e mais ou menos 
explicitamente no seu ser. É característico desse ente que, com seu ser e pelo 
seu ser, este ser lhe seja revelado. A compreensão do ser é ela mesma uma 
determinação do ser do ser-aí. O caráter ôntico próprio do ser-aí resulta de 
que o ser-aí é ontológico (HEIDEGGER9, 1960, p. 12 apud ZUBEN, 2011, p. 

90, itálico nosso). 
 

Conforme exposto pelo filósofo, estudar o “ser-aí” não trata somente da existência deste 

ente, com suas características do ponto de vista material, mas também diz respeito a 

compreender sua essência ou natureza – por isto, o ente e seu caráter ôntico presume também 

entendimento sobre seu aspecto ontológico. Podemos concluir que o ôntico, que é a descrição 

das características materiais do item, é também parte do ontológico, pois trata do item e de seus 

elementos, auxiliando na constituição do todo (aspecto ontológico). 

 Dahlberg (1978a) tem preocupação em apresentar como a realidade é representada e 

como identificar os entes por meio de princípios filosóficos. Ao abordarmos o objetivo da 

organização do conhecimento em representar tanto o que o ser humano vê, quanto o que cria, 

podemos considerar os SOC como instrumentos formados por representações (conceitos) – o 

que nos aproxima muito desta abordagem. Por exemplo, quando os livros de determinada classe 

são descritos por um conceito, é criada uma ordem simbólica relacionada ao seu contexto e aos 

seus entes.  Os livros, no entanto, são a materialização das representações dos entes da 

realidade, com seu caráter ôntico e ontológico.  

Especialmente neste tópico também é interessante adotar a perspectiva de que um 

sistema que classifica, naturalmente tem seu potencial de criar ordem e relacionar itens da 

realidade que já foram previamente conhecidos e estabelecidos em sistemas de classificação 

anteriores. E esta função parte do seu elemento essencial, que é o conceito e sua representação, 

o termo. Nossa reflexão torna-se ainda mais desafiadora quando tratamos de conceitos 

científicos, pois o conceito que surge na literatura especializada pode ser referente a uma 

infinidade de entes: objetos gerais ou específicos, fenômenos, processos, operações, 

propriedades, lugares, períodos de tempo (DAHLBERG, 1978a).  

 
9 HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1960. 
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O conceito que nasce da ciência não é necessariamente fácil de ser descrito do ponto de 

vista ôntico (o que ele é; suas características materiais), assim como pode ter facetas distintas 

de acordo com as perspectivas que são adotadas, em constante releitura. Por isto, o processo de 

observação da realidade deve reconhecer os tipos de itens para a concepção de conceitos 

científicos:  

 

Itens de referência: itens individuais; itens gerais; mundo externo e interno; 
Item em pensamento: item como objeto do pensamento e conhecimento 
existente; 
Item na predicação: procurar e verificar as afirmações essenciais sobre 
determinado item; 
Item na linguagem: termo ou nome de um conceito relacionado a algum item; 
Item na linguagem: termo ou nome usado no discurso (DAHLBERG, 1978a, 
p. 14, itálico nosso). 

 
 
 

Os itens apresentados pela autora podem ser entendidos como objetos imateriais ou não, 

frutos do pensamento humano ou da existência preexistente à observação humana. No trecho 

acima, o “Item na linguagem” é apresentado repetidamente, sendo no primeiro caso identificado 

como um termo que representa um conceito relacionado ao item observado, no segundo caso, 

como um termo que é utilizado no discurso.  

Cada afirmação relativa a uma realidade cria um elemento de conhecimento, que 

também pode ser considerado um “conceito primitivo ou básico”. Tal elemento de 

conhecimento, ou, o  conteúdo de uma única afirmação é o que podemos chamar de 

característica de um conceito, que não deve ser confundida com a propriedade do conceito – 

esta última apresenta algum aspecto temporário do item como, por exemplo: ser famoso; fácil 

de definir; bem aceito; impopular (DAHLBERG, 1978a, p. 15, itálico nosso).  

As características podem ser divididas em essenciais ou acidentais.  E a partir destas 

diferenças, podemos descrever a forma como as relações entre conceitos podem ser 

estabelecidas, o que determina a capacidade de um SOC como a ontologia traçar um mapa 

semântico na internet com níveis de especificidade maiores na representação do conhecimento. 

Inicialmente, os objetos materiais são mais úteis para estabelecermos como podem ser 

identificadas as características dos tipos essenciais e acidentais.  

A Figura 19 busca trazer de forma sucinta os tipos de características de um item de 

referência material que faz parte do grupo dos minérios:  
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Figura 19 – Item de referência material 

 
    Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978a, p. 16); Danese e Carlotto (2010). 
 
 

Como observado na coluna esquerda da Figura 19, o diamante é um item de referência 

que apresenta características essenciais responsáveis por diferenciá-lo de outros minérios e 

constituí-lo como um diamante: é composto pela fórmula C (carbono cristalino) e tem uma 

clivagem perfeita de 111 (propriedade relacionada à sua estrutura atômica). Ou seja, os outros 

minérios não possuem tais características essenciais e são estas que definem o que é um ente 

chamado diamante. Consequência destas características essenciais, as suas propriedades físicas, 

químicas e elétricas são estipuladas em números para determinar sua legitimidade.  

Um diamante genuíno irá apresentar determinado índice de refração da luz, assim como 

dureza e capacidade de conduzir elétrons em variações determinadas por amperes. Estas são 

características que definem o que é um diamante de verdade. Portanto, tais enunciados podem 

ser reunidos para composição da definição do conceito diamante. Da mesma maneira,  os 

enunciados podem guiar a atribuição do termo diamante a um determinado minério.  Um 

glossário especializado provavelmente iria trazer a definição do termo diamante como: Minério 

constituído quimicamente por Carbono Cristalino (C) com clivagem perfeita de 111 e nível de 

solubilidade de  10 Mohs e índice de refração da luz entre 2, 417 e 2, 419.   

Na coluna direita, estão dispostas as características acidentais que dizem respeito a 

aspectos relacionados à aparência e formato do diamante, que podem ser determinados por 

condições transitórias que não têm relação com os aspectos essenciais. Portanto, não podemos 

concluir que uma determinada pedra é um diamante considerando apenas características como 



89 
 

ser redonda ou conforme a sua cor – há diamantes de várias cores. As características acidentais 

individualizantes, por sua vez,  trazem à tona um determinado diamante, em uma data e local 

demarcado, justificando ser um item de referência em específico. Possível que, em uma 

definição do termo diamante, as cores sejam citadas somente para manifestar como ele pode ser 

lapidado. 

Mesmo em se tratando de um item de referência material, percebemos que não é tão 

fácil encontrar as características essenciais do diamante, pois isto carece de conhecimento 

técnico que justifique a sua identificação como tal. Mas, uma vez identificados estes elementos, 

é possível facilitar a compreensão do tratamento científico das questões relacionadas aos 

minérios. Por isto, é a partir das características essenciais do item de referência que 

conseguimos descobrir a definição do conceito. Podemos chamar isto também de análise de 

conceito, que consiste na representação de fatos conhecidos sobre um objeto ou item de 

referência, sendo isto necessário para estruturar o conhecimento humano (DAHLBERG, 

1978a).  

Conforme conclui Dahlberg (1978a), o conceito científico sintetiza as características de 

um item de referência declarado por um termo ou nome em uma área de especialidade. Segundo 

a mesma, o conceito científico geral sintetiza as características essenciais. Já um conceito 

científico individual sintetiza características essenciais, adicionadas estas das acidentais de um 

objeto ou item de referência. Portanto, é muito provável que, ao falarmos de um diamante em 

específico, iremos recorrer à sua definição essencial como minério que está inserido no grupo 

diamante, acrescentando as características acidentais individualizantes que o tornam único. 

De acordo com o que foi exposto sobre a definição do conceito e das características de 

um item de referência, podemos avançar nesta reflexão considerando que podemos estabelecer 

um sistema conceitual partindo das definições que esclarecem os enunciados sobre os objetos 

ou itens de referência que são observados. As relações conceituais podem ser examinadas de 

acordo com duas abordagens, a qualitativa e a quantitativa, descritas com maiores detalhes no 

Quadro 17: 
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Quadro 17 – Abordagens das relações entre conceitos 

 
             Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978a, p. 18-23). 

 

Conforme Quadro 17, observamos as abordagens qualitativa e quantitativa das relações 

entre conceitos: a qualitativa se preocupa com a relação lógica, sendo adicionada às relações 

paradigmáticas ou sintagmáticas – os aspectos materiais são considerados, pois essa depende 

de fenômenos, processos, comparações, posições e espaços no tempo. Inclusive, com a ajuda 

das comparações lógicas formais, é possível organizar a análise de compatibilidade de 

diferentes sistemas conceituais. Já a abordagem quantitativa é baseada na visualização e 

correspondência das características nos conceitos (DAHLBERG, 1978a, p. 19).  

Conforme ainda observado no Quadro 17, na abordagem qualitativa acontece uma 

combinação da relação lógica formal (existente na abordagem quantitativa) com uma relação 

paradigmática ou sintagmática – paradigma diz respeito ao conceito fazer parte de um “corpo 

estático” de conceitos ligados a objetos e propriedades;  sintagma, a conceitos que se relacionam 

em meio a processos e operações, por isto também o termo “funcional” (DAHLBERG, 1978a). 

Considerados os aspectos que determinam as características dos conceitos, e sabendo 

previamente que são estas que determinam que haja relação entre conceitos, também são as 

características que indicam o tipo de relação estabelecida. Assim, a partir de alguma 

característica em comum, há a interação entre estas características.  

De acordo com o exposto no Quadro 17 e do que já foi aprendido com a Teoria do 

Conceito (DAHLBERG, 1978), podemos resumir as relações entre conceitos em: lógicas, 

hierárquicas, partitivas, de oposição e funcionais. As relações lógicas são ainda divididas em 

subtipos: identidade (todas as características são iguais); implicação (todas as características de 
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um conceito estão inseridas em outro); intersecção (uma coincide); disjunção (nenhuma 

coincide) e negação (uma nega a outra).  

Ainda relembrando o que foi exemplificado no Capítulo 3, temos características que 

tornam as relações entre conceitos dos tipos: hierárquica (um conceito é geral e outro 

especifico); partitiva (parte e todo); oposição (que pode ser de contradição ou contrariedade) e 

funcional (processo e agente ou processo e contra-agente) (DAHLBERG, 1978).  

A obra  Ontical structures and universal classification apresenta os fatores que dão 

embasamento ao que foi estabelecido pela Teoria do Conceito (1978). Um deles é a necessária 

diferenciação entre o que é essencial e acidental na verificação dos enunciados sobre um item 

de referência, quando tratamos das características dos conceitos. Para chegarmos nisto, 

precisamos antes identificar o ente em suas manifestações materiais (aspecto ôntico) ou 

constitutivas e essenciais do ser como um todo (sua natureza ontológica). A partir desta 

capacidade de observação do objeto, as abordagens podem ser baseadas em elementos do ser 

ou ente, como também em manifestações transitórias. Portanto, podemos estabelecer uma 

conexão entre os textos de Dahlberg (1978; 1978a) que descrevem as relações entre conceitos 

e demonstram a origem das classificações das características, de acordo com a observação da 

realidade e de abordagens filosóficas como a de Heidegger (1960 apud ZUBEN, 2011, p. 90). 

Na organização do conhecimento, é por meio da identificação das características dos 

conceitos que podemos estabelecer com clareza a sua definição - evitando ambiguidades tanto 

na representação do conhecimento, quanto no momento de recuperar a informação. E, também, 

é por meio da análise do conceito que conseguimos estruturar um sistema conceitual com base 

nas características comuns entre os conceitos, tornando nosso conhecimento a respeito do 

domínio mais detalhado. Assim, os dois aspectos – identificação e análise do conceito –  

viabilizam  a organização do conhecimento. 

Uma maneira de observar como os aspectos apresentados podem contribuir com a 

aplicação das relações conceituais na representação do conhecimento e recuperação da 

informação é optar por um recorte de realidade baseado em alguma área de especialidade. Neste 

caso, recorremos novamente ao contexto do domínio de conhecimento da Imaginologia 

Biomédica, já apresentada anteriormente nas Figuras 17 e 18. Sendo uma das áreas de atuação 

dos biomédicos, as relações entre conceitos  podem ser visualizadas conforme a Figura 20:  
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Figura 20 –  As relações entre conceitos 

 
             Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978) e Fenelon (2008). 
 
 

Analisando a Figura 20, percebemos que o detalhamento das relações entre conceitos, 

por meio da teoria proposta por Dahlberg (1978) pode auxiliar no estabelecimento do sistema 

de conceitos que compõe um domínio. Ou seja, ao reconhecermos que há subtipos de relações 

lógicas entre conceitos, assim como as relações associativas são decorrentes de fatores distintos, 

a estruturação de sistema conceitual acaba sendo baseada na análise de um número maior de 

características e propriedades possíveis – o que qualifica a representação do conhecimento, e, 

consequentemente, a recuperação da informação.  

De acordo com este raciocínio, o corpo semântico do contexto constrói a organização 

do conhecimento, antecipando uma estrutura formada por conceitos (e de termos que 

denominam estes conceitos), cuja complexidade das relações não passa desapercebida. 

Consequentemente, há um enriquecimento da representação do conhecimento desta área de 

especialização.  A partir destas considerações em relação à Figura 20, o Quadro 18, a seguir, é 

uma proposta para a visualização detalhada das relações pormenorizadas em uma ontologia: 
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Quadro 18 – Relações entre conceitos detalhadas  

 
             Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978). 
 
 

 No Quadro 18 notamos que as relações expostas na estrutura da ontologia podem ser 

identificadas como relações hierárquicas, associativas e de equivalência. Porém, ao 

exemplificarmos os casos levantados no recorte proposto na Biomedicina, notamos uma série 

de subtipos dessas relações, revelando que possuem elementos que as diferenciam entre si. A 

grande contribuição da Teoria do Conceito (1978) é possibilitar que haja um aprofundamento 

da descrição das relações entre os conceitos. Isso porque, ao demonstrarmos os detalhes das 

relações, facilitamos o mapeamento semântico para que o agente inteligente realize o 

encadeamento de ações e inferências e promova uma recuperação da informação mais 

específica. Devemos também considerar que os exemplos de relações conceituais do Quadro 

18 devem refletir uma determinada perspectiva e carecem da confirmação dada pela garantia 

literária e contexto de uso. Da mesma forma, sua adaptação à demanda precisa ser considerada 

para que haja uma pormenorização adequada do sistema conceitual.  

As relações destacadas em amarelo no Quadro 18, que estão identificadas como não-

hierárquicas, trazem a possibilidade de realizar conexões entre conteúdos por meio de 

julgamentos lógicos ou de oposição, conforme exemplificado abaixo no Quadro 19: 
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Quadro 19 – Relações não-hierárquicas 

 
              Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978). 

 

Observando o Quadro 19, percebemos que os conceitos “Braço” e “Cérebro” são 

identificados com uma relação lógica de disjunção – ou seja, não possuem nenhum elemento 

em comum –, porém, caso determinado público considere que possuem a característica de 

“fazer parte do corpo humano” em comum, estes teriam uma relação lógica do subtipo 

intersecção e não de disjunção. Assim, ao criar uma ontologia com base nos termos dispostos 

no Quadro 19, algumas considerações devem ser antecipadas, como o fato de que as 

características dos conceitos devem ser previamente elencadas para que a definição de cada 

conceito esteja clara para o estabelecimento das relações. Também, deve-se levar em conta o 

consenso da comunidade usuária acerca dos conceitos e de suas definições. 

Outra consideração é compreender quais propriedades, aspectos ou facetas são 

importantes para delimitar as relações entre conceitos: se o fato de um cisto estar ou não 

infectado é indiferente ao usuário de uma base de dados específica que trata da Anatomia, por 

exemplo, não faz sentido estabelecer esta relação de oposição. Portanto, a formação da estrutura 

da ontologia requer reconhecer a diferença entre tipos e subtipos das relações entre conceitos – 

onde a Teoria do Conceito (1978) presta contribuição – como também, precisa levar em 

consideração a comunidade usuária.  

Depois de ter considerado a origem e a tipologia das características dos conceitos, ainda 

há dois fatores que auxiliam na determinação das classes e da representação do conhecimento 

realizada em um dado recorte de domínio especializado. Tais aspectos são chamamos de 

intensão e extensão do conceito, cuja abordagem neste tópico é justificada pelo fato de a 



95 
 

ontologia ser um instrumento que trabalha com mapeamento por meio da identificação de 

classes e assuntos em que os conceitos estão imersos.  

 A intensão de um conceito é a soma total de suas características. Assim, para 

representar a intensão de um conceito, basta indicar um número definido de características 

específicas. A extensão, por sua vez, é um conjunto de conceitos que têm características em 

comum (DAHLBERG, 1978a).  O Quadro 20 exemplifica o que é a intensão e extensão do 

conceito:  

Quadro 20 – Intensão e extensão do conceito 

 
                Fonte: Elaborado pela autora a partir de Dahlberg (1978a, p. 24-25) 
 

Assim, por meio da identificação do tipo de características que formam um conceito, é 

possível criar as classes e agrupar este conceito aos seus semelhantes – definindo as relações 

existentes como forma de categorizar aquele conceito em um dado domínio. Portanto, notamos 

que identificar a intensão e extensão impacta na visualização das categorias às quais pertencem 

os conceitos, da mesma maneira como auxilia na determinação dos conceitos que são 

empregados em determinado contexto. No tópico a seguir, é aprofundada a abordagem de como 

as categorias e as estruturas ontológicas cooperam com a representação da realidade por meio 

do uso de conceitos.  

 

4.2 Categorias e estruturas ontológicas na organização do conhecimento 

No trabalho Ontical Structures and Classification Systems, de Dahlberg (1978a), há o 

tópico denominado  Ontological foundation of a modern classification systems, cuja tradução 

mais aproximada seria “Fundação ontológica de um sistema de classificação moderno”. Assim 
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como a Teoria do Conceito (1978), esse texto sinaliza como é possível estruturarmos uma 

ontologia com maior número de elementos identificados dos conceitos para a organização do 

conhecimento. 

 Inicialmente, a autora chama atenção para questões que dizem respeito ao modo como 

podemos representar aquilo que enxergamos, pensamos ou aprendemos partindo de reflexões 

de ordem filosóficas. Na organização do conhecimento, uma discussão importante gira em torno 

de como podemos representar objetos, fenômenos e processos por meio de termos ou códigos 

– isto é, mesmo considerando uma determinada perspectiva, estamos conseguindo representar 

o que observamos? Diante deste questionamento,  há outra pergunta que antecede o objetivo de 

organizar o conhecimento, pois como podemos garantir que nossas estruturas cognitivas – 

responsáveis pela apreensão da realidade – estão coincidindo com as estruturas da realidade? 

(DAHLBERG, 1978a).  

Segundo Dahlberg (1978a), é fundamental que consigamos superar a abordagem 

idealista de que a tarefa de organizar o conhecimento somente se desenvolva por meio de 

percepções condicionadas a um espaço e tempo.  Juntamente a isto, devemos entender que o 

mundo não pode ser interpretado apenas com base em um ponto de vista, capacidade ou força 

imaginativa.  O homem é um ser também. Por isto, afastá-lo de suas habilidades em relação à 

natureza (e às coisas em si) não é a melhor estratégia para a percepção do mundo e para 

organizar o conhecimento. Como as estruturas ontológicas funcionam na representação da 

realidade e suas coisas – de acordo com a concepção do termo ontologia fundamentado na 

Filosofia – pode ser o ponto inicial uma abordagem realista de sua função enquanto Sistema de 

Organização do Conhecimento (SOC).  

Percebemos que  os sistemas de classificação são baseados em disciplinas, partind o de 

campos de conhecimento desenvolvidos e divididos de acordo com diferentes capacidades 

humanas. Aristóteles já distinguia a filosofia em três partes: a teórica, a prática e a poética. 

Juan Huarte, anatomista e filósofo espanhol, em 1575, por meio de estudos sobre o cérebro 

humano, defendia que algumas pessoas têm uma boa memória, outras desenvolvem melhor o 

raciocínio, outras são mais criativas. Baseado nisto, Huarte propôs uma divisão de disciplinas 

em três partes: artes e ciências decorrentes da memória; artes e ciências que surgem do 

raciocínio e artes e ciências que vêm com o imaginar. Observa-se então, nestas visões de 

mundo, uma relação entre ciências e artes com as capacidades humanas – fruto desta ideia, os 

esquemas para organizar empregam recursos que dizem respeito ao ato de fazer e ver 

(DAHLBERG, 1978a, p. 29). Seguindo esta linha de pensamento, percebemos como as divisões 

de seres e saberes são criadas.  
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Há uma abordagem oposta, que parte da ideia de começar pela realidade e relacionar as 

disciplinas aos objetos desta realidade. Aristóteles, por exemplo, distinguiu os níveis de ser em: 

ser inanimado/ser animado (nível a); vida vegetal/vida animal (nível b); ser mental e ser 

divino(nível c) (DAHLBERG, 1978a, p. 29). Por meio dessas divisões, buscava-se determinar 

que alguns objetos da realidade existissem previamente, sem necessidade  da observação 

humana, antecipando assim uma visão menos antropocêntrica.  

Conforme a mesma autora, o ser humano não é apenas parte desse conjunto de objetos 

gerais, mas também um observador do mundo, interagindo com a realidade por uma 

necessidade inerente à sua natureza. E, ao interagir, ele também estabelece novas realidades, ou 

seja, cria “unidades de conhecimento” ou conceitos sobre esses objetos, assim como sobre si 

mesmo (DAHLBERG, 2011, p.69). É também neste processo que se estabelece o que é 

necessário para que um item pertença a um grupo – mostrando a importância da categorização. 

A partir de categorias básicas de seres  que foram elencadas por Aristóteles, Dahlberg (1978a) 

cria uma correspondência dos tipos de conceitos para uma organização formal ou facetada 

(Figura 21):  

 

Figura 21  – Categorias por Aristóteles e Dahlberg 

 
         Fonte: Adaptado pela autora a partir de (Dahlberg, 1978a, p. 32). 

 

De acordo com a abordagem aristotélica, os seres e objetos do mundo podem ser 

categorizados de acordo com o exposto na coluna à esquerda da Figura 21 – substância; 
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quantidade; qualidade; relação; fazer; ter; sofrer ação; tempo; posição e espaço. À direita 

está a proposta de Dahlberg (1978a, p.32) com quatro categorias – entidades; propriedades; 

atividades e dimensões – correspondentes à divisão de Aristóteles.  

  As categorias de Dahlberg (1978a) podem servir de parâmetro para identificar os tipos 

de conceitos que concebemos ao observar a realidade. Isto porque, se há uma divisão de 

características que irão compor os conceitos, também há uma relação destes elementos com as 

perspectivas que condicionam a análise do objeto que observamos (seja este material ou 

imaterial).  

Definir em qual categoria um conceito pode ser inserido nos auxilia no estabelecimento 

de ligações com outros conceitos, facilitando o mapeamento semântico. Por exemplo, ao 

definirmos que um minério é um objeto material (substância/entidade) que é utilizad o no 

processo de confecção de jóias (sofrer ação/ atividades), podemos identificar outros itens de 

referência como entidades semelhantes (minérios) e que estejam inseridos na mesma atividade 

(confecção de jóias). Desta forma, as categorias auxiliam a ordenar o mundo e suas coisas na 

organização do conhecimento. No Quadro 21, são apresentadas as categorias de objetos 

observados e como as características correspondentes (dos conceitos) podem ser declaradas:  

 

Quadro 21 – Tipos de características de conceitos 

 
                     Fonte: Dahlberg (1978a, p. 32, tradução nossa). 
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 Conforme observado no Quadro 21, notamos que a autora exemplifica os tipos de 

características conceituais que correspondem às categorias criadas por Aristóteles, o que nos 

auxilia a compreender como as características enfatizam aspectos distintos. Também 

observamos que mesmo aspectos dos objetos materiais relacionados à cor e peso, por exemplo, 

podem ser entendidos como características dos conceitos. No caso de minérios como os 

diamantes, por exemplo, estas características podem ser importantes na composição de um 

determinado sistema conceitual que discrimina uma pedra lapidada em determinado contexto 

histórico, para determinada finalidade.  

Considerando o exposto anteriormente a respeito da realidade – que é resultado do real 

mais o que o ser humano ajuda a construir quando interage com o mundo –, há também dois 

tipos básicos de categorias que possibilitam compreender a necessidade de descrever aspectos 

distintos da realidade e seus objetos, que são as “características de ser” e “características de 

forma”. Resumidamente, se é um objeto, este terá mais “características da forma”. Por outro 

lado, se algo é um ser vivo, apresentará mais “características do ser”. Como explica a autora, a 

maior parte dos conceitos é composta de características do ser e da forma – esta última, na 

maioria dos casos, tem papel dominante (DAHLBERG, 1978a, p. 33).  

Portanto, reconhecer como podemos categorizar as coisas da realidade, sejam estas 

abstratas ou não, reflete na forma como as ontologias integram contextos na web por meio de 

significados. A ordenação do mundo por meio das categorias, portanto, impacta tanto do ponto 

vista prático, quanto simbólico no processo de organizar o conhecimento:   

 
Podemos ver que as categorias têm uma capacidade de estruturação: elas não 
apenas estruturam todos os nossos elementos de conhecimento e unidades de 
conhecimento, como também estruturam todo o nosso conhecimento. Com 
seu uso consciente, então, o corpo de nosso conhecimento pode ser mantido 
unido, movido e flexível - e pode crescer organicamente. No entanto, mantido 
sob controle, um mecanismo embutido deve regular a troca desse organismo 
com seu ambiente, ou seja, devemos ser capazes de integrar novos 
conhecimentos pela estrutura do existente (DAHLBERG, 1978a, p. 34).  
 
 

 Neste capítulo buscamos descrever como o termo ontologia pode ser compreendido na 

Organização do Conhecimento, especialmente sua atuação enquanto SOC que atua no universo 

semântico por meio de seu elemento essencial, que é o conceito. Baseado nas obras de Ingetraut 

Dahlberg, em primeiro lugar, apresentamos o conceito e suas características como ponto de 

partida para elaboração de SOC, o que nos auxiliou na demonstração de como as relações 

conceituais traçam o mapeamento semântico realizado pela ontologia. Em segundo lugar, foram 

apresentados os elementos necessários para organizar o conhecimento por meio de uma 
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representação do real e dos seus entes, ou seja, as categorias e as estruturas ontológicas – 

enfatizando a importância da concepção filosófica na análise do conceito em tarefas 

pragmáticas relacionadas à OC. Portanto, a estruturação da ontologia permeia a discussão de 

aspectos que dizem respeito tanto ao universo prático de recuperação da informação, assim 

como ao modo de observar a realidade e seus entes para manifestá-los por meio de conceitos.  

No próximo capítulo discutimos a possibilidade da formação de um SOC baseado na 

ação integrada entre a ontologia (com sua ênfase nos conceitos), o tesauro (com os termos 

descritores dos conceitos) e a terminologia para alcance de maior eficácia na organização do 

conhecimento.  
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5 ONTOLOGIA E TESAURO: INTERAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Neste capítulo discute-se a interação entre o tesauro e a ontologia como um Sistema de 

Organização do Conhecimento (SOC) mais completo, cuja estrutura está fundamentada na 

atuação do conceito. Como já exposto nos capítulos anteriores, tanto o tesauro, quanto a 

ontologia atuam na representação do conhecimento por meio da exposição das relações 

hierárquicas, associativas e de equivalência entre os conceitos (ZENG, 2008). Também, como 

todos os SOC, precisam de uma terminologia que referencie o seu funcionamento, o que reflete 

na recuperação de itens adequados à busca do usuário – para isto, a Terminologia fornece 

diretrizes e embasamento teórico para elaboração de produtos terminológicos adequados ao 

domínio de conhecimento representado. Assim, para tratar de como tesauro e ontologia podem 

atuar na organização do conhecimento por meio da integração de seus elementos, é importante 

relembrar alguns aspectos acerca de suas estruturas básicas. 

Retomando brevemente as definições destes SOC, o tesauro é considerado um SOC que 

gerencia relações entre os conceitos com auxílio dos termos descritores. Os termos surgem de 

um vocabulário controlado, ou seja, de uma linguagem artificial (SOERGEL, 2009, p. 19). A 

ontologia, por sua vez, pode ser descrita como um instrumento que também exibe as relações 

entre conceitos, sendo usada para facilitar o encadeamento semântico para descrição e 

localização de conteúdos na internet (BRÄSCHER, 2014; ZAFALON, 2013). Diferenciando-

se dos outros SOC por realizar inferências, no entanto, a sua estruturação pode partir tanto da 

linguagem natural, quanto de um vocabulário controlado.  

Este contraste que se faz pertinente na discussão de nosso estudo: o tesauro 

necessariamente trabalha com ênfase na discriminação das relações conceituais por meio do 

uso dos termos e suas etiquetas. Para isto, há um trabalho terminológico para seleção dos termos 

que representam os conceitos do domínio – tais termos não têm sua origem na linguagem 

coloquial, mas sim, na linguagem artificial, sendo então linguagens documentárias. A 

ontologia, por sua vez, funciona como um modelo conceitual do mundo que está alinhado à 

formalização da representação dos dados para atuar em ambiente web (MACULAN; 

AGANETTE, 2017, p. 104). Portanto, a preocupação com os significados prevalece para a 

concepção de uma estrutura baseada na atuação conceitual –  posteriormente, é preciso traduzir 

este conteúdo para uma linguagem formal para que seja interpretado por máquinas. 

Como SOC, a ontologia realiza um  mapeamento semântico por meio das relações entre 

conceitos – há um termo que serve como descritor deste conceito, porém a sua atuação está 
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centrada na compatibilidade semântica e na associação entre assuntos e objetos. Por isso, a 

ligação entre conteúdos tem sua origem nas características dos conceitos, mas passa pela 

representação dos dados em linguagem computacional, o que permite que haja fluxo de 

informação na internet.   

Podemos presumir então que a interação entre o tesauro e a ontologia baseada em suas 

distinções está ligada à necessidade de um instrumento absorver o elemento do outro para a 

adequação da organização do conhecimento a uma determinada demanda. Partindo deste viés, 

embora não seja o papel fundamental da ontologia ser usada como linguagem artificial para 

restrição da linguagem natural – como acontece mais claramente com o tesauro, por meio dos 

termos descritores – esta poderia ser usada para este fim com a integração de etiquetas do 

tesauro, tornando-a mais específica (ALMEIDA; MENDONÇA; AGANETTE, 2013).  

Um dos pontos em comum nestes instrumentos é a apresentação das relações 

associativas. Mas, mesmo neste caso, é importante destacar que se diferenciam no modo como 

tais relações são descritas: na ontologia, as relações associativas não dependem 

necessariamente do contexto de uso ou aplicação. Já no caso do tesauro, as relações associativas 

são apresentadas de acordo com o recorte de realidade escolhido. Por exemplo, considerando o 

domínio da Agricultura, é possível que os termos “comércio varejista” e “insumos agrícolas”, 

assim como “papel” e “metal”, tenham relação associativa entre si – porém ao compararmos os 

dois casos, percebe-se que são relações associativas de naturezas distintas. Ou seja, cada relação 

entre os conceitos representados tem como base princípios diferentes: “papel” e “metal” são 

tipos de materiais; já “comércio varejista” e “insumos agrícolas” estão ligados pelo fato de o 

segundo ser um tipo de produto vendido no “comércio varejista”. Dessa maneira, percebemos 

que não partem do mesmo viés.   

Hjørland (2015b) afirma que as relações nos tesauros nunca estão isentas da influência 

do contexto e das definições, embora o contrário ainda seja afirmado na literatura científica. 

Podemos complementar esta condição com o fato de as relações associativas serem, 

essencialmente, vinculadas a recortes mais específicos, sendo mais dependentes do contexto do 

que outras relações, como as hierárquicas. Consequência disto, as relações associativas são mais 

ricas no nível semântico (no significado), porém são menos mapeáveis (MOREIRA, 2019).  

Além das relações associativas, a ontologia e o tesauro controlam a polissemia e 

sinonímia da linguagem natural, mesmo que adotando estratégias distintas: o tesauro utiliza 

etiquetas como “USE” e “USADO PARA”, estabelecendo uma relação de equivalência; a 

ontologia usa regras e inferências. Na ontologia percebe-se uma especificação maior dos tipos 

de relações conceituais por meio da ênfase no detalhamento dos elementos do conceito, o que 
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pode ser observado na apresentação de suas propriedades  ou características, assim como dos 

tipos e subtipos das relações conceituais (MOREIRA, 2019). A ontologia demonstra as relações 

hierárquicas e associativas de maneira formal e com uso de regras de inferência (PIETERSE; 

KOURIE, 2014). A Figura 22 sistematiza as diferenças mencionadas: 

 

Figura 22 – Tesauro e ontologia na representação do conhecimento 

 
        Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gruber (1993), ANSI/NISO Z39.19 (2005) e   

    ISO   25964-1 (2011). 

 

Como pode ser observado na Figura 22, mesmo partindo de uma estrutura básica com 

base nos significados (conceitos) de um domínio de conhecimento, o tesauro e a ontologia 

estruturam sua representação do conhecimento de forma diversa. O tesauro apresenta  verbetes 

e etiquetas para representar determinados conceitos ou ideias – e age prescrevendo a maneira 

como o usuário vai empregar esses termos para facilitar a recuperação da informação na base 

de dados. O conceito é representado pelo termo, sendo reconhecida a classe à qual este pertence 

por meio da Categoria (CAT), que também indica parte do sistema conceitual no qual o conceito 

está sendo empregado. Ainda observando a Figura 22,  a ontologia tem elementos que auxiliam 

no diálogo entre agentes inteligentes e mecanismos da internet. Entre estes componentes 

destacamos os axiomas ou regras (que geram inferências) e as classes que formam uma 

taxonomia. A sua atenção está voltada para o significado e a explicitação dos enunciados a 

respeito dos conceitos, sendo as ligações conceituais dispostas formalmente com base em uma 

linguagem computacional, preocupada com o fluxo destes dados na internet.  
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Tratando do confronto entre linguagem natural e formal, para autores como Maculan e 

Aganette (2017), nos dois SOC as classes de nível superior –   categorias mais gerais –   são 

geralmente instituídas a partir da linguagem natural. Porém, como os tesauros almejam restrição 

do vocabulário em um domínio em particular, onde as garantias da literatura e do usuário são 

levadas em consideração, o nível de representação acaba ficando mais próximo da linguagem 

corrente, embora seja chamada de artificial. Nas ontologias, por sua vez, o estabelecimento das 

classes mais gerais se inicia na linguagem natural, mas posteriormente é elevado ao nível da 

semântica formal (ALMEIDA; MENDONÇA; AGANETTE, 2013), onde são feitas 

declarações sobre objetos (indivíduos, fatos, propriedades) externos à própria língua de uso – 

por meio desta tradução para linguagem computacional, o julgamento é realizado pelos agentes 

inteligentes. Isto quer dizer que, em suma, a linguagem natural permeia a fonte de informação 

para elaboração destes instrumentos, mas no caso da ontologia é necessária uma tradução no 

nível da linguagem computacional.  

Como aponta Soergel (2009),  o tesauro não proporciona a visão do todo do domínio, 

com uma exposição abrangente do sistema conceitual – especialmente quando está estruturado 

em ordem alfabética. Mesmo a etiqueta “Categoria” (CAT) funciona muito mais como um 

atributo do tesauro para informar o assunto ao qual o termo está vinculado. Entendemos assim 

que a ação do tesauro está centralizada em uma representação do conhecimento focada na 

recuperação da informação ao nível de especificidade de um recorte de domínio, funcionando 

como um guia para alcance de itens mais individuais (aquele livro ou texto). O Quadro 22, 

busca destacar as principais ênfases desses instrumentos na representação do conhecimento: 

 

Quadro 22 -  Ênfases na representação do conhecimento 

 
            Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009), Maculan e Aganette (2017),   

  Hjørland  (2015b). 
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O Quadro 22  busca apresentar os pontos que destacam os elementos da atuação do 

tesauro e ontologia na representação do conhecimento, a partir do que é essencial na estrutura 

de cada um. Observa-se que, por meio das etiquetas, o tesauro proporciona uma visão 

pormenorizada do domínio, sendo o sistema conceitual colhido em fontes literárias 

especializadas. Assim, este SOC trabalha com as definições dos conceitos, partindo do 

levantamento terminológico e constituindo-se em uma linguagem artificial, que se aproxima 

muito da linguagem natural. Já a estrutura da ontologia não está condicionada ao que a 

comunidade usuária ou garantia literária determina como termo preferido para representar 

determinado conceito. Assim, se o conceito é “fivela”, para a ontologia importa mais o que 

significa “fivela”, assim como os conceitos aos quais está ligado e seu lugar na hierarquia do 

sistema conceitual.  

  A atribuição de relacionamentos entre conceitos, assim como de suas propriedades é 

desenvolvida por meio de instâncias, que são designações. E, a linguagem formal não se 

aproxima da linguagem natural, sendo a ênfase da ontologia flagrada na visualização das facetas 

e da hierarquia do sistema conceitual como um todo (SOERGEL, 2009; MACULAN; 

AGANETTE, 2017).  

Após recordar os principais pontos de divergência e convergência, podemos iniciar a 

discussão de uma possível interação entre ambos baseada nos elementos essenciais que 

permeiam a representação do conhecimento, ou seja, no termo e no conceito. Primeiramente,  é 

possível considerar o aprimoramento das funções do tesauro por meio da adoção de elementos 

da ontologia, como uma forma de agregar mais relações semânticas à representação do 

conhecimento. Isto porque, fatores relacionados à maneira como o tesauro realiza o 

agrupamento de termos relacionados – atribuindo muitas vezes a distintas relações semânticas 

a mesma etiqueta “TR” ou como emprega as relações genéricas – ainda não foram 

suficientemente discutidos na Ciência da Informação (HJØRLAND, 2016b).  

Neste caso, os tesauros seriam aprimorados com a adesão de alguns atributos das 

ontologias – cuja elaboração não possui limitações de padrões para demonstrar os tipos de  

relações semânticas. Seguindo este raciocínio, cada “ontologia específica” seria baseada em um 

conjunto de relações identificadas como importantes para aquele contexto (HJØRLAND, 

2016b, p. 151).  

Da mesma forma, o diálogo entre os elementos destes SOC enriqueceria o 

estabelecimento de relações semânticas de acordo com a demanda também, pois há tipos de 

relações que são mais úteis em determinados domínios. Por exemplo, a relação “local/área” 

importa no contexto da geografia, já a relação de “causa/efeito” tem destaque na medicina. 
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Assim, seria problemático considerar somente o uso de um tesauro como um “padrão uniforme 

para todos os campos em oposição a uma ferramenta semântica de domínio específico” 

(HJØRLAND, 2016b, p. 152). 

Por revelar tipos e subtipos de relações conceituais com base nas características dos 

conceitos, a ontologia pode ser especialmente útil nesta extensão dos detalhes das relações 

expostas pelo tesauro. Podemos compreender melhor isto com auxílio tanto da Teoria do 

Conceito, quanto da obra Ontical Structures for Classification Systems, ambas de Dahlberg 

(1978, 1978a), que foram apresentadas nos capítulos anteriores. Considerando como reconhecer 

as características dos conceitos e as abordagens qualitativa e quantitativa das relações 

conceituais (DAHLBERG, 1978, 1978a), há um aprimoramento da noção da diversidade de 

objetos observados pelo ser humano –  fenômenos, propriedades, objetos e assuntos – que, por 

sua vez, trazem à tona conceitos que não são fáceis de serem traduzidos em termos pelo usuário 

no momento da pesquisa. Da mesma maneira, ao não conseguirmos atribuir termos para nossos 

significados, é importante reconhecer a hierarquia do sistema conceitual – mais evidente nos 

tesauros sistemáticos e ontologias – onde identificamos quais  são os conceitos adjacentes ou 

superiores ao mencionado, entendendo também qual aspecto do conceito é predominante 

naquele contexto.  

Na prática, isto é evidenciado na recuperação da informação, quando o usuário precisa 

de orientação em sua consulta, e, automaticamente ou sendo visualizada pelo usuário, há a 

expansão do termo para demonstrar a hierarquia entre os conceitos (do mais geral para o mais 

específico). Por exemplo, ao identificarmos um Termo Geral  “x” abaixo de “y”, é provável que 

reconheçamos sua a estrutura hierárquica (um conceito específico e outro geral). Assim como, 

a partir destas relações, é possível criar declarações adequadas para elaborar uma hierarquia 

com base em uma definição formal, considerando as instâncias (identidades)  dos conceitos 

(SOERGEL, 2009).   

A ontologia tem capacidade de viabilizar sistemas de categorização para que o homem 

consiga organizar a realidade à sua volta. Sendo assim, a sua aproximação da Ciência da 

Informação tem um fundamento filosófico baseado na análise nas categorias de Aristóteles – o 

que dá embasamento à reflexão de Dahlberg (1978, 1978a) e oferece subsídios para 

entendimento da relação entre a ontologia filosófica e a representação documentária que têm 

como base as categorias de assuntos (MOREIRA, 2010).  

Para Sowa (2000, p. 51), a escolha de categorias ontológicas é o passo inicial para 

criação de bancos de dados e outros sistemas focados na representação de objetos. Partindo 

desta premissa, é preciso reconhecer que as bases de dados utilizam a abordagem de 
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micromundos, com conceitos determinados por suas aplicações (estruturas do tipo bottom-up) 

– ao contrário da filosofia, que usa estruturas independentes de aplicação (do tipo top‐down).  

É preciso observar ainda que, em se tratando de compartilhar bases de dados,  o viés top-down 

presente no viés filosófico merece um olhar atento, por ser generalizante, conforme Moreira 

(2010, p. 30). 

 Ainda para Moreira (2010, p. 31), um impasse que surge no uso das ontologias para 

realizar recortes da realidade, é a interoperabilidade entre estes SOC. Concordando com Sowa 

(2000), o autor identifica nas ontologias de nível superior uma resposta para esta dificuldade de 

diálogo – por enfatizarem os conceitos gerais, que independem de domínio e almejam modelos 

universais (estruturas top-down).  

 Retomando o que foi levantado sobre as características (essenciais e acidentais), assim 

como sobre as propriedades dos conceitos, podemos observar que alguns tipos de relações 

conceituais são mais preponderantes em algumas áreas de conhecimento (DAHLBERG, 1978, 

1978a). Por exemplo, domínios que retratam processos e fenômenos, muitas vezes serão objeto 

de esforço para representação de relações funcional (intersecção de características). Da mesma 

maneira, em grau maior de especificidade ou conceitos de base – o tipo “bottom-up” 

mencionado por Moreira (2010) –  são evidenciados sobretudo em relações partitivas, que 

descrevem relações entre objetos e as relações de oposição ao descrevermos as propriedades 

dos conceitos.  

Mesmo as  situações de consulta – onde há a expansão do termo de consulta e indicação 

automática de termos preferidos – encontram embasamento no que Dahlberg (1978, 1978a) 

salienta sobre os elementos dos conceitos. Ou seja,  se B <é um tipo de> A,  B possui todas as 

características de A acrescentadas de mais alguma que o torna específico.  

Considerando as situações comentadas, as expectativas de interação entre tesauro e 

ontologia podem também  estar voltadas à ideia de que a máquina e os mecanismos de buscas 

possuam o maior número de dados estruturados, além da delimitação destes, para que o usuário 

alcance com maior facilidade o seu objetivo na recuperação da informação. E de fato, os agentes 

inteligentes conseguem simular determinada ação humana para que tarefas sejam colocadas em 

prática (MOREIRA; LARA, 2011), desde que seus elementos estejam integrados para que haja 

organização dos conceitos. Tal estruturação surge com o emprego de conceitos e da hierarquia 

do sistema conceitual, dependendo também da análise de facetas – onde o que está em pauta 

são as características do conceito e aspectos do objeto observado.  Pesquisas com base nas 

facetas têm sido alvo de atenção, pois é justamente a faceta ou o ponto de vista relacionado 
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àquele objeto que recupera os valores associados ao conceito e ao objeto, conforme Soergel 

(2009).  

Uma motivação para a interação entre os SOC está firmada na ênfase conceitual 

proporcionada pela ontologia após a representação do conhecimento previamente orientada 

pelo tesauro. Neste caso, seria possível evidenciar as facetas do conceito e, por meio de 

inferências, auxiliar tanto na definição dos elementos dos dados, quanto no mapa semântico em 

fontes distintas, aumentando a fluidez da informação na internet (SOERGEL, 2009). Esta 

capacidade de partir da faceta ou aspecto para realizar uma inferência pode ser observada no 

exemplo abaixo (Figura 23):  

 

Figura 23 – Identificação de facetas dos conceitos 

DEFINIÇÃO DAS FACETAS: 

Mediação de leitura < consta no domínio> Leitura +B 

Contação de história < consta no domínio> Leitura +B 

Mediação de leitura < abaixo de > Interação social lúdica 

 

 
INFERÊNCIA POSSÍVEL: 

Contação de história <deve considerar> Interação social lúdica 

 

                  Fonte: Adaptado a partir de Soergel (2009, p. 21). 

 

Na Figura 23 é possível observar que, ao detectar que um conceito pertence a 

determinado domínio, por meio do cruzamento dos dados, a máquina consegue estabelecer a 

sua associação com outro conceito. No exemplo acima, são identificados dois conceitos que 

fazem parte do mesmo domínio (Leitura  + B), coincidindo na manifestação de uma mesma 

faceta ou aspecto relacionado ao assunto. Posteriormente, é adicionada uma terceira informação 

sobre estes conceitos (um deles está localizado abaixo de um novo conceito apresentado, que é 

“Interação social lúdica”). Assim, por meio de inferência, a máquina presume que, se estão no 

mesmo domínio e um deles (“Mediação de leitura”) está logo abaixo de “Interação social 

lúdica”, provável que o outro conceito (“Contação de história”) também esteja associado a 

“Interação social lúdica”. Por meio do estabelecimento das relações entre conceitos, após 

identificação de facetas, a máquina realiza inferências e um mapeamento lógico.   

 Percebe-se que a faceta auxilia no agrupamento dos conceitos por meio dos aspectos 

que estes têm em comum, e isto pode ser manifestado de diversas maneiras, como por exemplo, 
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quando se encaixam no mesmo aspecto e auxiliam na definição de um conceito mais complexo; 

quando combinam padrões semelhantes; quando auxiliam a ligar conteúdos. Da mesma maneira 

que há conceitos gerais, há facetas de nível maior, que são aquelas de natureza genérica, e as 

de nível menor ou de baixo nível, referentes a aspectos que caracterizam maior especificidade 

do conceito (SOERGEL, 2009, p. 25). Uma maneira de tornar um conceito específico é por 

meio da combinação de facetas, que são representadas por termos não necessariamente 

resultantes de vocabulário controlado, mas que expressam determinados significados em um 

determinado contexto de pesquisa. No Quadro 23,  busca-se delimitar o que a máquina deve 

reconhecer como distinção entre facetas de conceitos:  

 

Quadro 23 - Combinações de facetas ou aspectos 

 
      Fonte: Adaptado pela autora a partir de Soergel (2009, p. 25). 

 

O Quadro 23 apresenta aspectos distintos de conceitos gerais que, ao serem combinados, 

geram os conceitos compostos – composição esta, relacionada a uma demanda com grau de 

especificidade maior. Partindo então da coluna esquerda, o aspecto “A” diz respeito à atuação, 

há duas possibilidades: atuação científica ou profissional. Já o segundo aspecto é o do nível de 

progresso: nível iniciante ou nível avançado. As combinações possíveis são quatro, todas 

específicas por consistirem em conceitos compostos, considerando que não podem ser 

concomitantes, ou seja, há que se escolher entre a atuação (profissional ou acadêmica) e o nível 

(iniciante ou avançado). Em um processo de recuperação da informação, esta capacidade de 

identificar e ligar aspectos determina resultados mais específicos, podendo ser realizada tanto 

na pesquisa pós-coordenada (ao usuário realizar sua consulta), quanto na indexação (antes da 

consulta do usuário).  

Isto acontece porque os conceitos compostos formam uma hierarquia, prestando auxílio 

aos mecanismos na realização de referências cruzadas –  espécie de ligação entre assuntos 

relacionados que não estão no mesmo texto. Podemos vincular esta capacidade ao 

funcionamento do tesauro, quando o termo de consulta necessita de relações conceituais mais 
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precisas para que a busca seja expandida na pesquisa visando maior precisão (SOERGEL, 

2009).  

Ao criar um bloco imaginário de conceitos, baseado isto nas convergências de facetas,  

realiza-se um processo de categorização também, anexando simbolicamente aquele conceito a 

outros que se considera inerentes a um contexto. Portanto, categorizar não somente nos auxilia 

a realizar enquadramento do universo, mas também a criar ferramentas que funcionam com 

base na associação (MOREIRA; LARA, 2011). 

 Diante do que foi exposto, percebemos que o início deste capítulo foi dedicado a 

manifestar as diferenças o tesauro e a ontologia para encontrar um elemento norteador da 

discussão de uma possível interação entre os instrumentos para fins relacionados à organização 

do conhecimento. Assim, foi apresentado que o tesauro e a ontologia têm focos em elementos 

distintos: no primeiro caso, os termos são explicitados, sendo necessariamente realizado um 

controle de vocabulário; no segundo caso, a ênfase é conceitual, seguida da exposição de facetas 

e da hierarquia que permeia o domínio. Tanto a faceta quanto a hierarquia revelam as relações 

entre conceitos, qualificando a representação do conhecimento por meio de conexões 

associativas, que possuem uma complexidade semântica maior que as relações hierárquicas.  

 Tanto a Teoria do Conceito, quanto a obra Ontical Structures and Classification 

Systems, ambas de Dahlberg (1978, 1978a), fornecem embasamento para identificação dos 

elementos que auxiliam na análise conceitual para incremento da organização do conhecimento. 

Uma vez que as características dos conceitos e as relações do sistema conceitual podem ser 

reveladas, é necessário construir contribuições efetivas no funcionamento dos tesauros e das 

ontologias.   

Alguns direcionamentos foram apontados neste tópico, como o reconhecimento dos 

aspectos dos conceitos para qualificar a representação do conhecimento,  a interface da análise 

conceitual com o funcionamento dos tesauros, assim como a importância do viés filosófico nas 

ontologias – tanto a hierarquia, quanto as categorias auxiliam no aspecto pragmático da 

recuperação da informação.  

 No próximo tópico, a discussão será focada nas possibilidades de interação entre tesauro 

e ontologia em sistemas de busca voltados para a recuperação da informação, com base nos 

pontos teóricos que serviram de reflexão até aqui.  
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5.1 Ontologia e tesauro: diálogo baseado nas diferenças  estruturais 

Neste tópico será discutida a interação entre os elementos estruturais do tesauro e da 

ontologia na organização do conhecimento, cuja aplicação está vinculada às tarefas de 

reutilização de estrutura, desambiguação e  refinamento de relações conceituais. Optamos assim 

pelo significado de interação relacionado à atuação conjunta ou baseada no diálogo entre 

objetos distintos (FERREIRA, 1993; HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2015; HOUAISS; 

VILLAR; FRANCO, 2003).  

É tema de estudo de autores como  Soergel et al. (2004), Lauser et al. (2006) o caso do 

reúso da estrutura do tesauro para incorporar relacionamentos mais específicos.  O instrumento 

usado como elemento inicial é o tesauro Agrovoc, que é reestruturado por meio da separação 

em níveis formados por: conceito; termo; variações linguísticas (exemplo: abreviaturas); notas 

de escopo e relações. A partir deste modelo, permite-se a explicitação das relações estruturadas 

no tesauro como meio de transformá-lo em uma ontologia. O resultado consiste nas relações 

entre termos que são estendidas, trazendo mais significados à estrutura inicial, que passa a ser, 

na verdade, uma ontologia (FERREIRA; MACULAN, 2020). 

Ainda com base na estrutura do tesauro, há um processo de reutilização que se inicia 

com a importação dos termos em extensões como a txt (texto) e a contagem de frequência de 

termos em um sistema específico para elaboração de tesauros – este também consegue 

identificar siglas e nomes próprios. Este mesmo sistema se encarrega de extrair os termos que 

são candidatos para compor a estrutura definitiva do tesauro a ser concebido. A etapa seguinte 

trata então da incorporação de elementos que se aproximam da concepção de uma ontologia 

com a elaboração de um sistema de conceitos  a partir das relações entre os termos recolhidos. 

Um exemplo de sistema criado para a construção de tesauros é o e-Termos que além de 

apresentar as relações comuns do tesauro – TG; TE; USE; Usado Para; Nota de Escopo – 

apresenta uma lista flexível para agregar outros tipos de relações com símbolos 

(CONSTÂNCIO, 2017). Percebemos assim que há também uma reconfiguração do tesauro para 

representar relações conceituais mais complexas.  

A conversão de tesauro em ontologia foi padronizada no modelo de design pattern 

(padrão) disponível em sites, conforme afirma publicação do Projeto NeOn, este mesmo focado 

na criação de redes ontológicas com base na reutilização de insumos não ontológicos  (NEON, 

2010).  

Buscando trazer os elementos do tesauro para a Ontology Web Language (OWL), 

algumas adaptações partem de padrões (como o design pattern) que determinam como os dados 
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serão utilizados para formar a ontologia. Entre as convenções estão no mapeamento dos 

descritores, que passam a ser chamados de “rótulos”. Também, há a criação de classes com 

identificações (ou instâncias), assim como a identificação dos Termos Relacionados pela 

propriedade de objeto “relacionadoCom”  e os Termos Equivalentes são conectados com o 

descritor do tesauro por meio do relacionamento “owl:equivalentClass” (CONSTÂNCIO, 

2017, p. 91-92, itálico nosso).  

De acordo com Maculan e Aganette (2017, p. 114) a relação de equivalência no tesauro, 

estabelecida pela etiqueta “USE” ou “USADO PARA”, atua no “nível de significância do 

termo”, dialogando com o significado que este representa em determinado contexto. Ainda 

segundo as autoras, caso esta relação demonstrada no tesauro seja aproveitada para elaboração 

de uma declaração formal em uma ontologia, é preciso compreender que a lógica computacional 

determina a igualdade entre dois termos para designar um determinado significado, ou seja, ela 

não considera o conhecimento implícito, o contexto ou demanda. Portanto, o foco é muito mais 

em reconhecer um determinado significado em um domínio.  

A partir do que foi brevemente exposto nos parágrafos anteriores, o reúso de partes das 

duas estruturas – uso do tesauro para elaboração de ontologias ou das relações conceituais da 

ontologia para aprimorar a representação do conhecimento no tesauro –  é uma das maneiras 

em que se manifesta a interação entre estes SOC para fins relacionados à OC. Nos casos 

mencionados, percebeu-se a união de elementos como linguagem artificial e relações 

conceituais para limitação dos significados nas pesquisas feitas pelo usuário. Mas a união de 

elementos também repercute no reconhecimento de desafios relacionados às condições 

intrínsecas à própria estrutura e funcionamento de ambos: a primeira diz respeito ao fato de 

manifestarem relações conceituais por meio de linguagens distintas –  enquanto a ontologia 

conta com elementos como axiomas, linguagem OWL, sendo concebida para operar em 

linguagem formal, o tesauro é um vocabulário controlado que usa o termo para representar o 

conceito, e este termo surge como linguagem artificial, fruto do controle de vocabulário. A 

segunda diferença diz respeito ao modo como o conceito é revelado nos dois casos. No tesauro, 

ele é alcançado por meio do termo, sendo a faceta conceitual expressa por meio da exposição 

das relações associativas. Na ontologia, por sua vez, o conceito mostra essas relações com 

emprego de regras e inferências, não recorrendo necessariamente a um vocabulário controlado 

para definição destas conexões. 

Conforme abordado por Dahlberg (1978; 1978a) a respeito do conceito, percebemos que 

a relação de equivalência representada no tesauro é, no nível semântico,  uma relação lógica de 

identidade entre conceitos, ou seja, quando as características de um conceito são iguais as de 
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outro. Isto enfatiza que tanto a ontologia, quanto o tesauro expressam essa relação de igualdade 

no significado, mas de maneiras distintas (uma embasada pela expressão de termos descritores, 

outra não).   

Considerando essas distinções, o tesauro é apontado como elemento necessário de SOC 

híbridos, agregando relações específicas para cada domínio devido a sua potencialidade de 

adequação aos aspectos dos conceitos e contextualização. Inclusive, alguns instrumentos 

usados na web são chamados de taxonomia, quando, na verdade, são produtos de mesclas de 

recursos de tesauros, esquemas de classificação tradicionais ou facetados ou mesmo de 

ontologias. Por isto, também se deve dar atenção às denominações para vocabulários híbridos 

recentes, sendo o tesauro um dos SOC usados para formar novas ferramentas de busca na 

internet (CLARKE, 2019). 

A segunda interação apontada no início deste tópico é a de desambiguação, onde o uso 

do tesauro é justificado tanto na hora da indexação automática, quanto na expansão do termo 

de consulta. Especialmente quando há uso de linguagem livre para consulta na web, assim como 

as etiquetas são escritas por usuários, o controle de vocabulário permite que o termo preferido 

para cada conceito seja identificado pela máquina ou usuário, permitindo também a 

desambiguação, ou seja, reconhecimento da homonímia (quando um só termo é usado para 

conceitos diversos), conforme Soergel (2009). Percebemos aí mais uma vez como este prestaria 

auxílio à ontologia,  quando esta não  esclarece as variações conceituais existentes de acordo 

com o domínio ou contexto específico. Para que estejam operando em conjunto, mesmo que 

não concomitantemente no processo de organização do conhecimento, tesauro e ontologia 

precisam compartilhar dados e definir uma forma de estabelecer diálogo entre si – integrando 

fatores que são necessários para realizar uma operação conjunta.  

Outro caminho pode ser definir o modelo de ação de acordo com a demanda, ou seja, 

em se tratando do tesauro agregar seus elementos à ontologia na web, esta acaba tendo um 

protocolo de interação a partir de sua adaptação aos moldes da OWL, por exemplo. E, se 

vislumbramos o uso da ontologia para incremento do uso do tesauro, percebemos que este 

diálogo será, sobretudo, baseado na contribuição da análise conceitual por meio de regras ou 

mesmo da reutilização de modelos, como já mencionado. 

Por último, a interação entre tesauro e ontologia  para o refinamento de relações 

conceituais pode ser descrita de maneira mais simplificada que as propostas anteriores: ao 

reconhecer a relação de sinonímia entre um termo preferido (etiqueta USE) e o termo não-

preferido (etiqueta Usado Para), poderíamos optar pela criação de um elo na própria estrutura 

do tesauro, ligação esta que seria implementada com a ontologia. Isto viabiliza a recuperação 
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da informação, garantindo resposta ao usuário quando escrever qualquer um dos termos no 

campo de busca (MACULAN, 2015). Desta maneira, a partir de um conflito consequente da 

atribuição de um termo para determinado conceito no tesauro e o uso inadequado de um 

sinônimo no mecanismo de busca, a ontologia, por meio de regras, traz consistência à 

organização do conhecimento.   

Percebemos então que as propostas de interação apresentadas não podem ser resumidas 

ao uso concomitante do tesauro e ontologia, dizendo muito mais a respeito de encontrar uma 

maneira de unir elementos e incorporar características destes SOC no processo de representação 

do conhecimento. Da mesma forma, isto também não está relacionado a anexar todos os 

elementos em um mecanismo, porque o tesauro conta com a contribuição da ontologia (e vice-

versa) para um fim, sendo a partir daí definido qual o componente do outro instrumento será 

útil. A Figura 24 traz de forma simplificadas as três ações mencionadas anteriormente: 

 

Figura 24 – Ações vinculadas à interação entre tesauro e ontologia 

 
              Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009), Maculan e Aganette (2017),  

    Constâncio (2017) e  Ferreira e Maculan (2020). 
 
 

Na Figura 24 são expostos os três casos de interação mencionados anteriormente – 

desambiguação, refinamento de relações conceituais e reúso de estrutura. Podemos observar 

que buscam responder às inconstâncias da linguagem natural, que se manifestam em casos 
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como o da homonímia (quando um termo é usado para representar conceitos distintos) e da 

sinonímia (quando dois termos são usados para representar um conceito). Também, tais ações 

estão ligadas à extensão dos resultados de busca por meio da identificação das relações 

conceituais e posterior tradução para a linguagem computacional, aspectos que influenciam na 

recuperação da informação.   

Assim, no caso de a homonímia ser verificada em uma ontologia, foi demonstrado o 

emprego da base terminológica proporcionada por um tesauro para incorporação de termos 

preferidos e relacionados com base na garantia literária. Esta união de elementos estruturais 

incrementa a capacidade da ontologia tomar decisões a partir da indexação automática e 

ampliação de termos de busca, sendo necessária a incorporação destes dados à linguagem 

computacional (SOERGEL, 2009).   

Já no caso de verificação de sinonímia no tesauro, a ontologia pode refinar as relações 

conceituais por meio de regras e inferências. Na Figura 24, foi exemplificado como pode ser 

formado um elo entre termos distintos que representam o mesmo significado – o axioma 

estipula que estes têm significados equivalentes e, a partir disto, o mecanismo de busca 

consegue recuperar itens a partir de qualquer um dos termos usados pelo usuário (MACULAN; 

AGANETTE, 2017; SOERGEL, 2009). 

O último exemplo de interação apresentado ainda na Figura 24 trata do tesauro ser usado 

como modelo estrutural para a elaboração de ontologia – as relações entre conceitos são 

levantadas em sua totalidade, e, a partir do embasamento terminológico do tesauro, os detalhes 

das relações entre conceitos servem, para a criação de regras e inferências na linguagem OWL 

(CONSTÂNCIO, 2017). 

A partir dos exemplos descritos acima, podemos concluir que, seja qual for o molde 

para aplicar as propostas de incremento de estruturas de SOC, a integração de componentes é 

um fator fundamental. E, especialmente na internet, como explicado por Moreira e Lara (2011),  

é a relação baseada em troca que garante o fluxo de instruções, dados e permite o processamento 

de informações. Isto, sobretudo, no caso da realização de inferências pelas ontologias. Por isto, 

ao trazer um novo elemento a este contexto, não há como a sua atuação ser segmentada.  

Para Clarke (2019), as hipóteses de uso integrado de SOC estão em construção à medida 

que padrões e regras vão surgindo, sendo ainda nova a discussão a se o tesauro continuará 

futuramente sendo usado em algumas aplicações de nicho específico ou se ele consistirá em um 

instrumento integrado a aplicações em rede. Certo é que a integração com a ontologia seria uma 

condição para que o tesauro surgisse como instrumento do ambiente web, baseado isto no 

potencial da combinação dessas estruturas (MACULAN; AGANETTE, 2017). 
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Na Figura 24 foi exemplificado como o uso da ontologia para refinamento das relações 

é útil nas buscas na internet: esta cria uma ligação entre termos preferidos e não preferidos do 

tesauro, potencializando a recuperação da informação. Tendo como base a terminologia pré-

existente do tesauro, este refinamento pode ser estendido a outros tipos de ligações entre 

conceitos (representadas por termos relacionados e associados), como detalha o Quadro 24: 

 

Quadro 24 -  Refinamento dos termos  

 
         Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009). 

 

O Quadro 24 mostra à esquerda termos escolhidos do domínio da comunicação visual e 

simula o uso de etiquetas que associam  “design gráfico” a outros conceitos. A ideia é que o 

tesauro já esteja estruturado e reconheça essas relações complexas entre termos, porém, a 

ontologia surge como instrumento auxiliar para que o sistema de busca na web realize a 

recuperação da informação por meio dos axiomas e linguagem computacional.  

Em se tratando da relação de equivalência (design e desenho gráfico), por meio das 

etiquetas reconhecidas pelo tesauro, pode ser estabelecida uma ligação entre termos sinônimos 

para que haja recuperação de itens quando o usuário utilizar tanto o termo “design”, quanto 

“desenho gráfico”. Reconhecemos aqui, no nível de análise conceitual, a relação lógica de 

identidade, ou seja, quando ambos conceitos possuem as mesmas características (DAHLBERG, 

1978).  
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Ainda no Quadro 24, percebemos que no nível do significado, o termo “desenho 

gráfico” possui relação com uma infinidade de naturezas de conceitos, que surgem de objetos 

materiais, imateriais, de assuntos e processos, entre outros. Também, que há relações 

conceituais que tem embasamento na abordagem ôntica – do ser e seus aspectos materiais – 

remetendo a estados fixos ou essenciais (forma): pertencer; ser; ter. Já os axiomas podem ser 

formados por verbos para indicar pertencimento a processos e funções (usado; facilitado; 

permitido; usado),  ligando os termos por meio do núcleo conceitual, o que remete à abordagem 

ontológica do ser em si e da sua completude (DAHLBERG, 1978a). Dessa maneira, o 

refinamento é promovido com base na abordagem ontológica após o reconhecimento da 

estrutura terminológica e fornecimento de elementos estruturais aos conceitos e suas relações. 

Este procedimento permite a contextualização do conceito com o uso da ontologia, em 

condições como: pertencimento a um domínio ou campo; estar relacionado a determinados 

assuntos ou processos; ser facilitado por determinados objetos.  

Percebe-se aí que a visão da realidade a respeito do objeto “desenho gráfico” carece de 

maior abstração do que se fôssemos falar de um diamante, por exemplo. Isto porque, desenho 

gráfico é um processo e uma disciplina. Mesmo assim, a busca adquire refinamento a partir da 

capacidade da ontologia de explicitação dos tipos de relações conceituais, o que  promove a 

realização de inferências. Portanto, esta interação funciona quando o tesauro estabelece as 

relações entre conceitos por meio dos termos, como também, quando a ontologia traduz para a 

linguagem formal as relações conceituais que emergem destes termos, gerando uma estrutura 

complexa. Dessa forma, não seria possível alcançar a eficácia na recuperação da informação 

em uma demanda relacionada ao desenho gráfico, caso um dos dois SOC não estivesse bem 

estruturado.   

Se as relações entre conceitos são insuficientemente determinadas (como quando não se 

especifica quais são as relações entre os conceitos com uso de etiquetas como “USE” ), ou as 

definições não são precisas, as inferências acabam não tendo suporte para facilitar a recuperação 

de itens específicos (SOERGEL, 2009). Por isto, é possível estabelecer um refinamento mais 

potencializado por meio da especificação de domínio pela ontologia – assim como com o uso 

das classes e regras que visam uma recuperação da informação mais precisa.  

No Quadro 25,  os Termos Específicos (TE) e Termos Relacionados (TR) são 

especificados e o refinamento é baseado em elementos como: enunciados, regras e delimitação 

de atuação: 
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Quadro 25 - Enunciados e regras para refinamento 

 
          Fonte: Elaborado pela autora a partir de Soergel (2009, p. 29) e Pinheiro e Ferrez (2014). 

 

 O Quadro 25 traz dois termos retirados do Tesauro Brasileiro da Ciência da Informação, 

redigido por Pinheiro e Ferrez (2014), com os termos relacionados e o termo geral imediato, o 

que permite uma visualização de parte da hierarquia do sistema conceitual. À direita, estão os 

enunciados resultantes da observação dos termos (primeiro, o termo “arquitetura da 

informação”, depois, o termo “buscas booleanas”). Os axiomas ou regras dos enunciados ligam 

os conceitos e determinam o tipo de relação existente entre os mesmos, a partir da estrutura do 

tesauro.  

A regra 1, que é estabelecida a partir da integração da ontologia ao primeiro SOC 

estabelece uma forma de refinar a recuperação da informação: ou seja, na elaboração de uma 

terminologia de domínio, o termo x estaria ligado diretamente ao y por possuírem outras 

relações em comum. Os enunciados da ontologia marcam então as relações conceituais com 

detalhes como: subclasse; domínio em comum; processos; causa e consequência. Da mesma 

maneira, a regra considera os dados e determina, por meio de associações, se os termos, quando 

inseridos em uma busca, podem ter relação ou estabelecer conexão por meio de inferências.  

 Aprimorar o reconhecimento das relações conceituais para fins relacionados à 

recuperação da informação traz um novo comportamento do usuário no momento da busca. 

Conforme Moreira e Lara (2011, p. 497), o próprio tesauro realiza uma rede lógica e semântica 
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formada por conceitos, permitindo ao usuário ser mais independente e alcançando maior 

eficácia na recuperação da informação em bases de dados – permitindo que a visualização dos 

termos e dos conceitos seja ordenada para a facilitação do acesso. Há assim uma função 

pedagógica deste SOC, pois as relações entre conceitos são estruturadas com base na garantia 

literária do domínio a ser representado. O aspecto da linguagem formal das ontologias, por sua 

vez, é o que viabiliza a modelagem conceitual e tem maiores resultados no contexto da 

interoperabilidade ou diálogo entre sistemas distintos (REITZ, 1996)  – incorporando a 

significação (ou semântica) de uma maneira que possa ser lida por agentes inteligentes.  

Considerando os aspectos teóricos que embasam a discussão da interação entre tesauro 

e ontologia na organização do conhecimento, este tópico centralizou sua abordagem em tarefas 

como a eliminação de ambiguidades, refinamento de relações conceituais por meio das 

inferências e reutilização da estrutura do tesauro para elaboração de ontologias. A partir dos 

aspectos levantados a respeito da análise conceitual propostos por Dahlberg (1978, 1978a) e 

das reflexões a respeito do papel das facetas e da hierarquia na representação do conhecimento, 

procuramos explicitar os direcionamentos para o incremento da representação do conhecimento 

e recuperação da informação por meio da interação entre os dois SOC.  

Também foi possível observar que o tratamento terminológico é importante na 

organização do conhecimento. O próximo tópico traz em evidência o papel essencial da 

terminologia na interação entre tesauro e ontologia, funcionando como um SOC que dá 

embasamento teórico para a estruturação de outros instrumento e qualificando a recuperação da 

informação.  

 

5.2. A terminologia como alicerce na interação entre tesauro e ontologia 

A partir da discussão central deste capítulo, que trata de como a ontologia e o tesauro 

podem integrar seus elementos em uma atuação conjunta na organização do conhecimento, 

percebemos que isto acaba sendo condicionado por uma base terminológica consistente. 

Mesmo na ontologia, onde o ponto de vista conceitual prepondera, esta preocupação pode 

contribuir com a estruturação de um acesso mais focado na qualidade da informação. Conforme 

Moreira e Lara (2011), mesmo depois de dois séculos após o nascimento dos primeiros índices, 

ainda se chama atenção para o número de documentos recuperados, sendo desconsiderada a 

adequação dos resultados em relação ao que é procurado pelo usuário. Porém, é neste sentido 

que deve ser orientada a estruturação de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC): 

relacionando termos e conceitos para o alcance de resultados qualificados em sua especificidade 
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e adequação à demanda. Assim, viabilizar o maior número possível de textos não significa 

necessariamente uma recuperação da informação bem sucedida, pois esta precisaria ainda ser 

garimpada pelo usuário. Por isto, a importância da terminologia enquanto produto para 

formação de tesauros e ontologias mais consistentes pode ser justificada no fato de a linguagem 

natural muitas vezes não considerar questões de variação conceitual e terminológica, o que 

resulta em uma recuperação da informação insatisfatória considerando o a qualidade dos 

resultados.  

Por essência, os tesauros podem ser considerados linguagens documentárias que 

facilitam a troca de informações, pois orientam as relações entre os conceitos com a atribuição 

de termos descritores. Por isto, como atuam na facilitação de comutação, agem também na 

redução semântica (MOREIRA; LARA, 2011, p. 495), viabilizando a recuperação da 

informação. Desta maneira, ao limitar os termos que podem representar um conceito, reduzem 

o uso de significados não compatíveis com o domínio. E, mesmo no caso da ontologia, o 

mapeamento terminológico, com atribuição dos conceitos e relacionamentos básicos, deve ser 

considerado previamente na sua estruturação, porque isto possibilita a identificação da 

informação presente no discurso, assim como dos termos que devem ser modelados na 

ontologia como classes, propriedades ou axiomas (BREITMAN, 2005). 

Neste processo, ao refletir sobre a influência de diversos fatores na concepção destes 

instrumentos, a Terminologia, enquanto disciplina, preocupa-se com esta relação entre termo e 

conceito – apresentando embasamento para o trabalho terminológico. Esta considera aspectos 

relacionados tanto à técnica e garantia literária, quanto ao uso dos conceitos em discursos 

especializados.  

Como mencionado no Capítulo 3, Eugen Wüster, em 1931, lança a Teoria Geral da 

Terminologia (TGT), marcando o nascimento da Terminologia enquanto disciplina autônoma 

e focando sobretudo no uso da linguagem técnica (CABRÉ, 1999). Por isto, na TGT, é 

idealizada a monossemia absoluta na composição de termos descritores dos domínios: atribuir 

um termo para cada conceito diminuiria o ruído da comunicação especializada. Posterior a isto, 

surge o que chamamos de teorias terminológicas variacionistas, ou seja, que consideram as 

variações conceituais no levantamento terminológico – inconstâncias estas que surgem devido 

ao contexto de uso, assim como resultam de fatores sociais e até cognitivos. Dentre essas, 

destaca-se a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), de Cabré (1995, 1999), que 

apresenta como função do trabalho terminológico trazer à tona a expressão conceitual e suas 

variações, o que influencia na concepção de SOC. Especialmente por tratarmos neste capítulo 

de tesauros e ontologias e de seu emprego para aumento de especificidade da recuperação da 
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informação, assim  como na sua atuação na ligação de conteúdos na internet, a TCT apresenta 

contribuições. Isto porque, mesmo em um domínio específico, ela entende que o conceito já 

assume diferentes condições de origem e emprego, sendo inerente à linguagem esta condição 

de constante transformação.  

Desta forma, concebendo a variação como um fenômeno inerente à linguagem, esta 

precisa encontrar espaço tanto no levantarmos dos termos, quanto na terminologia obtida no 

resultado do processo. Termos sinônimos ou polissêmicos não devem ser excluídos, mas 

descritos no trabalho terminológico, pois os próprios conceitos sofrem influência de questões 

socioculturais e do canal de comunicação em que são difundidos. Considerando o emprego da 

ação vinculada entre tesauro e ontologia, precisamos também considerar como ponto 

fundamental desta discussão a comunicação em ambiente web, mais um fator  que condiciona 

o uso de termos não-preferidos por parte dos usuários e os consequentes questionamentos a 

respeito dos termos considerados preferidos por um grupo de especialistas (CABRÉ et al., 

1998).    

A necessidade de lidar com as facetas dos conceitos para refinamento dos resultados 

pode ser identificada no uso de ontologias em áreas e subáreas de pesquisa que reúnem 

conceitos de campos distintos. Nos últimos anos, a Biomedicina tem sido objeto de estudo neste 

sentido, contando com embasamento ontológico e terminológico para a estruturação de 

instrumentos de representação do conhecimento. Os vocabulários da Medicina e da Biologia – 

origem da Biomedicina  –  são bastante focados em insumos para criação de normas 

internacionais, há domínios dessas áreas que possuem grande número de aplicações de teorias 

vinculadas à ontologia aplicada, considerando as facetas dos conceitos e a sua variação 

(ALMEIDA, 2013). 

Por isso, ao mesmo tempo em que precisamos reconhecer na Teoria Geral da 

Terminologia (TGT), e no seu ideal de monossemia absoluta (um termo para um conceito), um 

caminho para a eficácia na comunicação científica, a representação de conceitos híbridos e 

facetas conceituais também se faz necessária para a recuperação da informação – inclusive da 

comunicação especializada (CABRÉ et al., 1998). A importância de considerar a variação então 

deve estar presente no emprego dos relacionamentos estruturados nas ontologias, visando maior 

cobertura do sistema conceitual, mesmo quando o tesauro não traz a especificação destes dados 

previamente (SOERGEL et al., 2004). Também, a consideração do tratamento conceitual que 

inclui a variação pode ser uma resposta para ruídos da informação que podem surgir com a 

conexão de conceitos distintos, após a atribuição equivocada de rótulos ou símbolos.   
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A Figura 25 traz de forma resumida como a Terminologia auxilia na concepção de 

tesauros e ontologias eficientes na recuperação da informação, a partir de pontos já apresentados 

neste capítulo:  

Figura 25 – Terminologia: disciplina, processo e produto 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cabré (1999), Cabré et al. (1998), Breitman (2005), 
Moreira e Lara (2011), Almeida (2003) e Rondeau (1984). 

 

Na Figura 25 é possível observar que a partir dos estudos relacionados ao termo na 

Terminologia são concebidos novos métodos para trabalho terminológico, gerando então 

terminologias que dão embasamento para o funcionamento dos SOC. Dessa forma, as teorias 

partem de uma esfera reflexiva para atuarem nos aspectos pragmáticos da OC. Na Figura 25, 

optou-se por apontar os fatores que contribuem com uma concepção abrangente da interação 

entre a ontologia e o tesauro. Dessa maneira, a identificação de descritores e rede semântica são 

usados no tesauro (MOREIRA; LARA, 2011), junto  da estruturação de termos para criação de 

classes, axiomas e propriedades nas ontologias (BREITMAN, 2005). Estas diferentes 

atribuições (ou ênfases maiores) podem ser relacionadas com o que cada teoria terminológica 

contribui em demandas distintas, sendo também importante ressaltar que podem trabalhar em 

um modelo cooperativo, não sendo reflexões que necessariamente competem entre si. Ou seja, 

podemos considerar o ideal de monossemia suscitado por Wüster na TGT como um insumo 

inicial para a idealização de padrões e normas que objetivam a eficiência da comunicação e 
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controle de significados – ideal mais alinhado com o tesauro. Por outro lado, a ontologia, 

enquanto SOC, pode ter uma contribuição maior da teoria variacionista de Cabré (1999). Isto 

porque, para facilitar a troca e cooperação entre fontes distintas, precisa mapear os conceitos 

híbridos e facetas, assim como optar pela inserção das variações conceituais no produto 

terminológico. Neste último caso, não há como perseguir com tanto afinco o ideal de 

monossemia, uma vez que a lista de termos precisa ser pensada de acordo com a associação 

semântica, encontrada muitas vezes em contextos distintos.  

Há que se reconhecer que as teorias de Wüster (1931) e Cabré (1999) podem encontrar 

convergência atualmente, uma vez que se observa nas normas para trabalho terminológico mais 

recentes o reconhecimento da inconstância do conceito e criação de diretrizes para lidar com 

isso. A ISO 704 Terminology work – principles and method (1987; 2000), por exemplo, 

apresenta diretrizes para a construção de terminologias demonstrando que as linguagens 

científicas e técnicas possuem elementos distintos da linguagem do senso comum (LARA, 

2004, p. 236). Com isso, precisamos entender que, ao estruturar sistemas para fins da 

recuperação da informação, é inevitável o surgimento de desafios concernentes à problemática 

do universo da significação, sendo o discurso científico ou não. Isto porque, os fenômenos da 

polissemia e homonímia, mesmo na linguagem científica, interferem nos resultados de buscas 

e demonstram ser o estudo terminológico necessário para dar aporte aos domínios de 

conhecimento.  

 A ISO 704: principles and methods of terminology (2009) também avançou nesta 

tentativa de trazer à terminologia dos SOC níveis mais complexos de representação do 

conhecimento, ao permitir a definição de entidades e de seus relacionamentos, além de visar 

métodos baseados em um trabalho multidisciplinar. Assim,  considera a emergência de 

mecanismos que conectam comunidades heterogêneas mesmo em um mesmo núcleo temático. 

Esta norma estabelece a hierarquia entre conceitos com níveis, onde nascem os “sistemas de 

conceitos multidimensionais” (AGANETTE; ALMEIDA, 2015, p. 6).  

Assim, percebe-se já a existência de facetas do mesmo conceito e a preocupação em 

trazer produtos que deem embasamento para SOC como os tesauros e ontologias realizem 

organização do conhecimento que consideram a ocorrência de aspectos conceituais, 

homonímias, sinonímias, assim como procuram amparar nos símbolos e termos a complexidade 

das relações associativas.  

É possível notar em normas como a Z39.19 de 2005 (R2010), a ISO 25964-1 de 2011 

(R2017) e a ISO 25964-2 (2013) a dedicação à interoperabilidade, uma vez que consideram o 

diálogo entre sistemas como um novo contexto de atuação de SOC (como o tesauro), sendo 
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tanto o mapeamento de vocabulários, quanto a troca de dados uma das grandes preocupações 

relacionadas ao contexto da internet.  

A importância de normas como estas pode ser percebida pela necessidade de 

embasamento lógico dos relacionamentos para qualificação da troca entre mecanismos e dos 

serviços marcados pelos significados. Para chegar neste ponto, no entanto, é preciso elaborar 

mais princípios para estabelecimento das condições lógicas e das restrições das relações 

disponíveis nos SOC, principalmente na relação hierárquica de todo-parte (ALEXIEV et al., 

2016, p. 48). 

Percebemos a aproximação desta visão  com o que tratamos sobre a interação entre SOC, 

especialmente no reúso de tesauros para concepção de inferências em ontologias. Também, 

notamos a interface de gerar diálogo na internet, por meio da interação entre sistemas, no 

emprego de axiomas que consideram as relações de hierarquia, parte-todo e  instância com o 

uso da etiqueta em Termo Genérico e Termo Específico (TG-TE) fornecida pelo tesauro. 

Especialmente tratando da necessidade de considerar a variação, por facultar maior autonomia 

ao usuário, a ontologia tem contribuições da TCT por fazer inferências de acordo com os 

contextos a serem presumidos pela máquina. Também, estruturalmente, ela estabelece relações 

associativas para conexão de objetos, conceitos e palavras. Da parte das teorias terminológicas 

variacionistas, assim como das normas e diretrizes discutidas acima, há uma contribuição 

conjunta para o reconhecimento prévio  e explicitação das variações conceituais por meio de 

elementos denominados por Kostina (2011) como analogias (termos similares e metáfora), 

relações em contiguidade (metonímia) e hierárquicas (com a verticalidade e taxonomia) – estas 

relações servem de base para construção de relacionamentos e regras nas ontologias.  

Um exemplo do reconhecimento  da variação conceitual está no uso do termo “culpado” 

em bases de dados que cobrem o tema jurídico.  Por definição, esta palavra somente pode ser 

usada para quem já foi julgado e declarado culpado por um juiz. Até chegar neste ponto, o termo 

correto de uso seria  “suspeito”. Mas não é o que ocorre na prática, havendo distinções de seu 

emprego em fontes de informação. Assim, é possível perceber a “multidimensionalidade” deste 

termo, o que acaba representando as diferenças no emprego de denominações (KREBS, 2016, 

p. 35). Considerando isto, a base de dados teria que ser alimentada por dados vindos tanto de 

SOC como o tesauro – que discriminaria tais empregos distintos – quanto da ontologia, que 

possibilitaria a realização de conexões entre conteúdos por meio de regras e inferências.  Isto 

porque, somente considerando contextos e facetas seria possível alcançar a condição plural 

inerente ao uso do termo “culpado”. Portanto, um embasamento terminológico que considere 

as variações presentes nesta situação seria importante para elaboração do tesauro direcionado 
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para a representação do seu conteúdo. Posterior a isto, poderia ser considerado o reúso deste 

tesauro para a formação de uma ontologia que realize a conexão entre textos distintos, com a 

explicitação dos dados fornecidos pelo tesauro.   

Portanto, este tópico buscou esclarecer como todo o processo de organização do 

conhecimento deve prever o trabalho terminológico para alcance da efetividade da recuperação 

da informação. Especialmente tratando da atuação de SOC como o tesauro e a ontologia, 

buscou-se esclarecer como a Terminologia contribui com a reflexão a respeito da cobertura de 

variações conceituais e terminológicas nos sistemas de busca na internet. Também, foi 

apresentado como as teorias variacionistas colaboram com a elaboração de instrumentos mais 

eficientes na representação do conhecimento de áreas de conhecimento híbridas, tratando da 

capacidade da ontologia e do tesauro de conduzirem esses elementos a partir de uma base 

terminológica consistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Organização do Conhecimento (OC) é uma área de pesquisa que, junto da Ciência da 

Informação (CI), procura reconhecer os elementos que contemplam a organização do 

conhecimento e, consequentemente, os processos  de representação do conhecimento e  

recuperação da informação. Grande parte dos estudos neste contexto encontra no conceito 

respostas para qualificação da organização do conhecimento, sendo a análise conceitual 

responsável pela viabilização do acesso à informação de acordo com a demanda do usuário. O 

estudo do conceito também auxilia no aprofundamento das reflexões acerca do crescimento de 

uma OC enquanto ciência com diretrizes e questões teóricas próprias. Assim, a OC transita 

entre aspectos abstratos e pragmáticos por lidar com o universo da significação presente nos 

domínios de conhecimento, o que, na prática, diz respeito a reconhecer as características e os 

aspectos dos conceitos,  a estrutura hierárquica do sistema conceitual, como também as relações 

conceituais  que permeiam os domínios de conhecimento. São os elementos mencionados 

anteriormente que fazem as reflexões da OC extrapolarem as discussões abstratas e se 

efetivarem na recuperação da informação, o que justifica a importância do conceito para os 

estudos na OC.  

Os instrumentos que realizam o processo da organização do conhecimento, por meio de 

tarefas como a eliminação de ambiguidades e controle de sinonímia, são chamados de Sistemas 

de Organização do Conhecimento (SOC). Estes têm como elemento essencial o conceito, 

apresentando também as designações para os conceitos, os termos descritores. O tesauro e a 

ontologia, destacados neste estudo, são SOC que além de eliminar ambiguidades e controlar 

sinônimos, também estabelecem as relações hierárquicas (geral/específico) e associativas 

(causa/efeito; processo/agente; processo/contra-agente) entre conceitos. Estas relações 

auxiliam na recuperação da informação por permitirem que os agentes inteligentes identifiquem 

os conceitos imersos na internet e em bases de dados, conectando fontes distintas por meio dos 

significados contidos nos domínios, o que viabiliza a recuperação da informação. Igualmente 

importante para identificação das relações conceituais é o reconhecimento das facetas dos 

conceitos, como também a visualização da estrutura hierárquica dos sistemas conceituais. 

Os tesauros apresentam os termos descritores para representar os conceitos em sua 

estrutura (por meio do uso de etiquetas ou tags, como “TG” para Termo Geral), o que revela 

sua condição de linguagem documentária. Contando com uma terminologia de domínio, o 

trabalho terminológico precede sua estruturação:  há estudo do emprego de determinado termo 
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para representar o conceito de acordo com contexto de uso, garantia literária e demanda do 

usuário.  

Reconhecendo a importância dos conceitos e termos na estruturação, a OC tem 

preocupação com a identificação dos componentes do conceito, sendo este o ponto de partida 

para a composição dos domínios de conhecimento e criação de mais saberes. Por isto, a Teoria 

do Conceito e os estudos que aprofundam este aspecto são relevantes para OC.  A maneira de 

aprofundar a análise conceitual é considerar os diferentes tipos de conceitos e objetos 

observados, assim como as características dos conceitos (que podem ser essenciais ou 

transitórias) e as categorias para identificação das relações entre conceitos. Tudo isto 

providencia uma representação do conhecimento mais detalhada, fornecendo dados para o 

mapeamento de assuntos e ligação de conteúdos por meio dos SOC. Da mesma maneira, a OC 

dialoga com a Terminologia que realiza reflexões sobre o levantamento terminológico por meio 

das teorias terminológicas. Especialmente estas colaboram com o embasamento de SOC que 

saibam lidar com as ocorrências de sinônimos e homonímias nos domínios de conhecimento – 

a variação conceitual é entendida como reflexo de aspectos culturais, sociais ou cognitivos. 

Percebe-se assim que, do mesmo modo que é necessário considerar o estabelecimento de 

padrões para facilitar a comunicação científica, é também importante aceitar a inconstância do 

universo da significação. 

A análise do conceito e do termo é importante por aprofundar a capacidade de se criar 

SOC capazes de atuar no contexto da internet –  onde a produção e a circulação da informação 

ocorrem de maneira mais dinâmica e há interações usuário e máquina, máquina e máquina. 

Desta forma, é preciso alcançar a fluidez da informação, sendo esta condicionada a uma troca 

constante entre linguagem natural, linguagem documentária e linguagem computacional. 

A ontologia é um SOC estruturado em classes, relações entre conceitos, regras, 

instâncias e inferências. Alguns destes elementos mencionados são responsáveis por ela 

apresentar uma linguagem formal, útil para que os agentes inteligentes consigam fazer 

julgamentos e ligar conteúdos na internet. A ontologia apresenta as relações conceituais por 

meio da Ontology Web Language (OWL). Entre os componentes da OWL estão as  regras 

(axiomas) e as instâncias que denominam as propriedades dos conceitos. Sua atuação está 

centrada no significado do conceito, possuindo este um teor mais generalizante. Ou seja, os 

conceitos não são estabelecidos de acordo com determinada comunidade usuária ou demanda.  

A interação entre o tesauro e a ontologia é possível a partir dos diferentes elementos 

estruturais de cada um, com o objetivo de realizar atividades como desambiguação, refinamento 

de relações conceituais e reutilização de estrutura terminológica. Desse modo, as relações 
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presentes no tesauro podem gerar uma ontologia com o trabalho terminológico prévio, onde 

prevalece o emprego do significado no contexto de uso específico, providenciando uma 

recuperação da informação mais específica. Os termos do tesauro, neste caso, revelam os 

aspectos do conceito, viabilizando a especificidade da recuperação da informação.  

Já quando a intenção é diminuir a ocorrência de sinônimos no tesauro, a ontologia pode 

ser usada para refinamento das relações conceituais por meio de regras e inferências, criando 

um elo entre termo preferido e termo não-preferido e direcionando a navegação para o mesmo 

conceito, aumentando as ocorrências adequadas na recuperação da informação. Também, após 

reconhecer a homonímia na ontologia, podemos utilizar o tesauro para acrescentar o controle 

de vocabulário, permitindo a expansão do termo de consulta e viabilizando a indexação 

automática.  

 Ao buscarmos uma interação entre tesauro e ontologia, com o objetivo de qualificar a 

organização do conhecimento, os termos descritores são responsáveis por trazer à tona os 

conceitos presentes em um dado domínio. Neste ponto, percebemos que as diretrizes e insumos 

teóricos fornecidos pela Terminologia auxiliam na adequação do levantamento terminológico, 

sendo a terminologia o fator que viabiliza a representação do conhecimento também no caso de 

cooperação entre SOC. Por isso, ao lidar com as variações conceituais e estabelecer os termos 

descritores dos conceitos, a terminologia de domínio foi identificada como o terceiro fator 

fundamental para que a interação entre tesauro e ontologia, efetivamente, promova uma 

representação e recuperação da informação adequada à demanda do usuário.  
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