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RESUMO 
 

A Organização do conhecimento esteve sempre presente nas atividades da 

biblioteconomia e da recuperação da informação. Com o surgimento da Ciência da 

Informação/Informática as questões semânticas foram inicialmente desconsideradas. 

Discute-aqui a relação entre a área de Organização do Conhecimento (OC) e as tecnologias 

digitais no âmbito do tratamento e recuperação da informação no campo da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI). Apresenta algumas demarcações 

históricas da busca de cientistas e pesquisadores envolvidos com os problemas “clássicos” 

da documentação de pesquisa em meio eletrônico e as questões ou preocupações 

semânticas solicitadas pelas atividades de tratamento e recuperação da informação no 

cenário contemporâneo e os pesquisadores envolvidos com elas. Resgata a importância da 

Classificação para a proposta da Web Semântica, ressaltando-se o método de faceta como 

uma unanimidade. Faz uma análise sintética dos instrumentos de organização e tratamento 

da BCI, sua compatibilidade com os requisitos e demandas da web semântica. Conclui com 

indicativo de uma melhor abordagem para o uso das ferramentas da BCI no campo da web 

semântica. 

 
ABSTRACT 
 
Knowledge organization has always been present I library science and information retrieval 

activities. With the advent of Information science/Informatics semantic issues sere not 

initially considered. Relation between Knowledge organization and digital technologies in 

information treatment and retrieval in Library and Information Science is discussed. Some 

historic landmarks are presented such as those of researchers and scientists involved with 

‘classical’ issues of documentation in electronic environment, as well as semantic issues 
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required  by information retrieval in nowadays scenario. The importance of classification 

for Semantic web is brought off,  facet analysis being seen as unanimity. A brief analysis of 

library science tools for information organizing and treatment, and their compatibility and 

requirements of Semantic web is presented. One better approach in the use of information 

tools for Semantic web is suggested. 

 
A Organização do Conhecimento na Era Digital – breve panorama  
 
 O desenvolvimento acelerado e as mudanças constantes provocadas pelas TICs nos 

diversos âmbitos, sobretudo no âmbito da comunicação científica, fez ressurgir uma visão 

universalista sobre a Organização do Conhecimento.  

As bases deste novo estágio evolucionário da sociedade demandam o uso do 

conhecimento em escala global. Não menos importante que a produção e o consumo 

intensivo do conhecimento é a sua organização e tratamento a fim de torná-lo representável 

e recuperável igualmente em escala global. 

 Historicamente a preocupação mais universalista de controle sobre a Organização 

do Conhecimento (OC) pode ser percebida claramente na tentativa de elaboração de 

instrumentos de classificação bibliográfica universal tais como as tabelas de CDD, CDU, 

cabeçalhos de assunto, tesauros. 

 A busca ou tentativa de construir linguagens-padrão, ao invés de diluídas em razão 

dos avanços tecnológicos e as possibilidades ofertadas, trouxe de volta não apenas o 

interesse, mas a necessidade de novos usos e aplicações de “antigos” instrumentos e 

ferramentas da Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI). Tal é o caso com o 

emprego das tabelas de classificação, taxonomias, terminologias e o desenvolvimento das 

ontologias como base para a organização e representação do conhecimento com o objetivo 

de recuperação de recursos informacionais em meio digital. 

 Assim, evidencia-se a influência mútua entre a teoria pré-existente da BCI, a 

evolução do conhecimento e as tecnologias digitais. Em que pese as contribuições 

ocasionadas ou decorrentes da Nova Era Digital, torna-se imprescindível o retorno às 

“antigas teorias e instrumentos da BCI”. Trata-se pois de um retorno, fruto do novo olhar 

lançado pelas novas tecnologias. 

 



Contexto Histórico: Biblioteconomia e  Ciência da Informação 
   

A Ciência da Informação resulta inicialmente da atividade de cientistas e pesquisadores 

envolvidos com grande massa de documentação de pesquisa tratada em meio eletrônico. 

Tentando estabelecer as bases da nova disciplina, engenheiros e cientistas reúnem-se em 

uma Conferência para discutir a formação de especialistas, mas os delegados reunidos 

decidiram que deviam evitar os termos “documentação” e “documentalista” pela 

diversidade de usos que lhes eram atribuídos (Shera, 1968).  Nesta Conferência, realizada 

no Georgia Institue of Technoloy, na primavera de 1962, cinco categorias de pessoal foram 

definidas: os bibliotecários, os bibliotecários especializados, os bibliotecários científicos, os 

analistas de publicações técnicas e os especialistas em Ciência da Informação, expressão 

que designa melhor os pesquisadores do que os técnicos. (Shera,1968) 

Excluiam-se, assim, todas as categorias de bibliotecários, privilegiando o tratamento 

automático da informação, definindo-se especialista em Ciência da Informação “uma 

pessoa que estuda e desenvolve a ciência do armazenamento e recuperação da informação, 

que idealiza novos métodos para abordar o problema da informação e que se interessa pela 

informação em si e por si mesma” (Shera, 1968) 

Algo idêntico ocorria na União Soviética. Na mesma oportunidade, a atividade cunhada 

Informatika”  igualmente desconsidera os aspectos semânticos, tendo em vista que estuda a 

estrutura e propriedades da informação científica, bem como as regularidades da atividade 

de informação científica, sua teoria, historia, métodos e organização e  “têm o cuidado de 

acrescentar que a informática não investiga o conteúdo específico da informação científica, 

apenas a estrutura e propriedades” (Foskett, 1970) 

Na Europa e nos Estados Unidos havia já alguma tradição no tratamento semântico da 

informação, pelos “cientistas da informação” e pelos documentalistas, os quais 

desenvolveram de início  vários métodos e  técnicas mecânicas e semi-mecânicas buscando, 

entretanto, incorporar técnicas e procedimentos automáticos com o advento do computador. 

Assim, não é difícil compreender porque a American Documentation Institute, logo 

denominada American Socienty of Information Science, incluiu em suas atividades ambos 

os aspectos, ocorrendo o mesmo na Inglaterra, como se observa em seus periódicos de 



resumo, respectivamente, Information Science Abstracts (ISA) e Library Information 

Science Abstracts (LISA). 

Mas os pesquisadores da computação em várias partes do mundo prosseguiam em suas 

pesquisas voltadas para o tratamento automático da informação, desenvolvendo ferramentas 

poderosas de recuperação de informação, incorporando inclusive técnicas da inteligência 

artificial. 

Mas se a linguagem natural apresenta vantagens no tratamento automático, as desvantagens 

não são menores, inclusive nos serviços de recuperação menos especializados. O foco em 

serviços altamente especializados favorece a lingüística computacional, mas requer, em 

algum momento, intervenção humana na sistematização conceitual,  uma vez que ‘clusters’ 

e ‘clumps’ reúnem idéias afins, mas não agrupamentos lógicos. 

A proposta da Web Semântica tem levado a inúmeras e diversificadas iniciativas. O que é a 

Rede semântica ainda não se sabe exatamente, nem para quê, afirma Uschold. “Assim, a 

partir do esforço do W3C surgiram algumas boas ideias sobre o que será a rede semântica 

para definir uma linguagem padrão para ontologia. (USCHOLD 2003). 

Uma nova área de estudos é provocada pela proposta da  Web Semântica, que se traduz em 

um novo e imenso interesse pela classificação, pela taxonomia e pelo desenvolvimento de 

ontologias, que se constituem, de um modo geral, na área de  Organização e Representação 

do Conhecimento. Não se pode perder de vista que o desenvolvimento de ontologias visa 

recuperação ótima de recursos informacionais, e que uma ontologia é “a estrutura geral na 

qual catálogos, taxonomias, terminologias podem receber organização adequada” e que “de 

alguma forma deve ser traçada uma fronteira entre ontologia e taxonomia”. (POLI 1996) 

Tenta-se, aqui, traçar um percurso ainda que sucinto das iniciativas visando a melhorar a 

recuperação da informação.  

Antes da Web Semântica – Primeiras experiências 

As primeiras experiências com a organização dos recursos em ambiente digital antecedem a 

proposta de uma web semântica: surgem nos serviços de recuperação da informação ainda 

nos anos 50 do século passado e, posteriormente, já na Internet, voltam-se para a 

organização de recursos em portais e diretórios como  mecanismo de navegação. As tabelas 



de classificação bibliográfica tradicionais da biblioteconomia despertam a atenção dos 

engenheiros da computação em todas estas modalidades de organização. 

Com o surgimento da Internet, ainda por iniciativa dos engenheiros da computação, há 

cerca de três décadas várias iniciativas surgem – sendo impossível registrá-las todas tal o 

seu número – buscando, em muitas delas, o apoio de ferramentas semânticas tradicionais da 

Biblioteconomia, como tesauros, tabelas de classificação bibliográfica e listas de 

cabeçalhos de assunto, os quais apresentam algumas vantagens num serviço Internet 

destacando-se a classificação automática, o auxilio à navegação, a ampliação ou restrição 

nas buscas e, mais recentemente, na produção de ontologias. 

É bastante usual a pesquisa visando a possibilidade de classificação/indexação automática 

de sites. Neste sentido, o potencial dos instrumentos de classificação da biblioteconomia 

tem sido reconhecido, desde logo. A classificação automática de recursos em ambiente 

digital trouxe avanços na tecnologia da informação, e, em alguns casos, alguns problemas 

já tinham sido percebidos e algumas soluções  tentadas já no início da introdução da 

computação na construção de bases de dados. 

Em 2000 Chan faz um extenso relato sobre os desafios  na exploração da LCSH, LCC, 

DDC  para classificação automática, seja para produzir codificação automática de livros nas 

bibliotecas, seja para combinar vocabulário controlado com algoritmo de indexação para 

alcançar resultados relevantes, seja para mapeamento de termos e dados, ou ainda para 

integração de diferentes ferramentas de acesso  a assuntos.  

Em 2001 foi produzido um relatório para o projeto TERENA buscando listar os sistemas de 

classificação automática existentes e a disponibilidade dos produtos de tais software. 

(GIETZ 2001). O autor  ressalta que várias abordagens para recuperação em meio digital 

foram feitas antes do surgimento da Web, e assim dificuldades e possibilidades  no 

tratamento automático da classificação eram  conhecidos. 

Experiências relevantes nas últimas décadas são abordadas a seguir, enfatizando-se as 

limitações de algumas ferramentas e/ou as dificuldades para melhor explorá-las no 

ambiente web, seja nos processos de estruturação de dados (entrada) seja como apoio à 

busca e recuperação de informação (saída) na web.  



A Classificação Decimal Universal – CDU – tem sido usada, desde os anos 80, em projetos 

com diferentes objetivos. A página do UDC Consortium relata vários projetos em grande 

parte usando a tabela para organização de diretórios, em processos de classificação 

automática.  Mas tais projetos enfrentam dificuldades na forma de apresentação das tabelas, 

nem sempre adequadas aos objetivos pretendidos, privilegiando, por exemplo, a navegação; 

esta dificuldade persiste mesmo em versões recentes em que a tabela está estruturada como 

uma base de dados. Assim, em muitos casos há necessidade de criar mecanismos como, por 

exemplo, um dicionário para a tabela, para que após uma análise linguística dos 

documentos, os resultados possam ser confrontados com o dicionário criado, remetendo à 

tabela cuja comparação produza uma notação, a partir da qual se possa fazer a navegação.  

Uma das vantagens que a CDU apresenta é sua tradução em 93 diferentes línguas(SLAVIC 

2004); este pode ser um dos motivos para apoiar pesquisas com tabelas de classificação: “se 

uma tabela de classificação existente for escolhida, há uma boa chance de não se tornar 

obsoleta e possivelmente ser bastante conhecida dos usuários” ;  mas a obsolescência não 

deve ser a única preocupação pois as limitações apontadas acima também precisam ser 

igualmente eliminadas. 

A OCLC (Online Computer Library Center) é talvez a organização que mais tem apoiado 

pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços em ambiente digital, ressaltando-se 

pesquisas voltadas para a Organização do Conhecimento, com quase vinte iniciativas, aí 

incluídas aquelas que utilizam tabelas de classificação – CDD e LCC - e listas de 

cabeçalhos de assunto – LCSH - para a classificação automática e para a descrição de 

recursos na Web (OCLC 2003)   

Nesta linha de pesquisa destaca-se o estudo de Carol Jean Godby and Jay Stuler, da Divisão 

do Dublin Core da OCLC  sobre o uso da classificação automática usando a LCC (Library 

of Congress Classification). O estudo mostra a necessidade de adaptação da tabela para 

permitir interoperabilidade entre a grande massa de registros em MARC bem como de 

novos registros e a ‘necessidade de reinventar ou redescobrir os princípios de 

classificação’.(GODBY & STULER 2002)  O emprego da LCC em estudos desta natureza 

requer algum cuidado, dadas as suas características, por demais conhecidas. Talvez um dos 



textos mais críticos a esse respeito, seja o de Shirky, no qual ele evidencia, com vários 

exemplos, a ausência de princípios de classificação na LCC. (SHIRKY 2005)  

A tabela de Dewey tem sido, também, alvo de vários estudos nos últimos dez anos. Vizine-

Goetz (1997) é talvez uma das primeiras a reconhecer o emprego das tabelas de 

classificação para melhor descrição e descoberta de recursos na Rede. Uma das primeiras 

iniciativas com o emprego da CDD foi o desenvolvimento do projeto Scorpion, visando a 

expansão da base de conhecimento do sistema de classificação e melhoramento de seu 

vocabulário e terminologia.  (VIZINE-GOETZ 1997) Da mesma época tem-se o relato de 

Dolin e colegas (1996) que desenvolveram o sistema Pharos, para informação geo-

referencial (mapas, fotografias aéreas, imagens de satélite e assemelhados), baseado no uso 

de tabelas de classificação hierárquicas como CDD e LCC,  inclusão de cabeçalhos de 

assunto e ainda de classificações geográficas. Também aqui um dos objetivos foi o de 

auxiliar o classificador, mas o resultado é mais quantitativo. Ainda no âmbito da 

classificação automática com o emprego da CDD pode-se citar a experiência na produção 

de diretórios (KOCH: GOLUB; ANDÖ, 2004) O projeto Renardus permite o acesso a 

diversos portais, incorporando da CDD para a recuperação da informação.. 

O tema ainda hoje é objeto de experiências, conforme o artigo de Yi (2006), apresentado a 

um congresso da IFLA. O autor relata suas experiências empregando LCC e CDD na 

classificação automática da informação digital, a partir de potenciais números de 

classificação LCSH.  

Mapas conceituais integram a lista de tópicos de pesquisa com classificação automática. No 

âmbito da OCLC desenvolve-se um projeto com auxílio de dispositivos gerados semi-

automaticamente para o desenvolvimento de ‘topic maps’. Esta área de pesquisa traz outro 

aspecto da classificação, a saber, a taxonomia. (OCLC, 2003)  

 Recentes estudos relatam o desenvolvimento de ontologia a partir da criação de um mapa 

visual do conhecimento com o emprego da CDD (CHOWDHURY & CHOWDHURY 

2004; SAEED & CHOWDHURY 2002). A hipótese é que a disposição dos conceitos num 

mapa visual possa ser útil na melhor formulação de buscas, com melhores resultados 

possíveis na recuperação; e o desenvolvimento de uma taxonomia com o uso da CDD 

poderia ser usado para categorização de conhecimento para facilitar a navegação na rede. 



Também no desenvolvimento de ontologias, muitos pesquisadores acreditam que seja 

melhor utilizar estruturas sistemáticas existentes do que desenvolver uma nova, e estudar a 

possibilidade de interoperação entre serviços que empregam ferramentas semânticas. 

 

 

Breve análise das ferramentas 

Observa-se nas experiências com as ferramentas semânticas a ausência de análise crítica de 

suas estruturas e as implicações nos resultados obtidos, o que é de esperar, pois tais 

experiências são conduzidas, via de regra, por engenheiros da computação. Em relação às 

experiências visando a classificação automática de livros para auxiliar os catalogadores nas 

bibliotecas, a notação exata ou aproximada tem pouca implicação no resultado final, uma 

vez que o objetivo é garantir uma certa disposição física dos livros nas estantes. Assim, a 

codificação relativa ao assunto específico do livro fica prejudicada, porquanto não há 

indicações na estrutura da classificação que forneçam elementos para a construção 

automática da notação. 

Nas experiências de classificação automática para portais, em que a estrutura sistemática é 

indicada por palavras e/ou expressões da linguagem natural, os índices relativos ou os 

cabeçalhos de assunto da Library of  Congress têm sido os instrumentos empregados para 

acessar as tabelas e identificar as classes.  Em sua última edição possui um programa de 

compatibilização com a notação de Dewey o que facilita o uso desta última nas bibliotecas 

que a utilizam. Nas experiências de classificação automática a linguagem natural dos 

cabeçalhos de assunto serve como acesso às estruturas classificatórias. 

Embora as tabelas de classificação sejam instrumentos que ordenam os elementos segundo 

a subordinação nas classes, a notação – que deveria representar tal hierarquia apresenta, por 

vezes, cadeias falsas, podendo levar a resultados igualmente falsos. Por outro lado, as 

tabelas de classificação não representam os assuntos dos livros, mas os elementos 

potencialmente constitutivos de tais assuntos, representados por um sistema notacional que 

permita a disposição física nas estantes. Portanto, a aproximação automática da classe situa, 

provavelmente, o recurso em sua classe mais próxima. E esta aproximação será mais 

pertinente quanto a capacidade da tecnologia identificar o assunto principal do documento, 



seja através de técnicas bibliométricas, de processamento de linguagem natural, clumps ou 

outras. 

Uma das dificuldades no uso das classificações bibliográficas (CDD, LC, CDU, por 

exemplo) é que, em geral, não possuem estrutura capaz de auxiliar na construção 

automática da notação. 

Os experimentos de Cordeiro & Slavic (2004) caminham na direção de estruturar não 

apenas o sistema de conceitos, mas incluir uma sintaxe para permitir adequada construção 

do assunto de um documento via notação. Detalhada informação sobre a estrutura do 

sistema para potencializar a classificação automática é fornecida em seu artigo Core 

requirements. 

A Classificação Decimal Universal, que possui expressivo sistema de codificação para 

indicar os diferentes aspectos que possam ser tratados em um documento, ainda não foi 

objeto de experiência semelhante. E a Bliss Classification 2  investe, também, em um 

sistema cuja notação explicite as relações sintagmáticas na representação de um assunto e 

este mecanismo favorece a produção automática da notação bem como sua decodificação.  

Um  problema destacado por Broughton & Slavic, conforme afirmado anteriormente, é o 

formato  das tabelas de classificação, preparadas mais para uso em bibliotecas que para sua 

utilização em processamento automático de recursos. Destacam as autoras a ausência de 

requisitos explícitos para sua construção, suas regras e métodos. Tais requisitos são 

indispensáveis para melhor exploração destes instrumentos em meio eletrônico. 

Neste contexto, Vanda Broughton, membro do Classification Reseachr Group (CRG), 

desenvolve, juntamente com Aida Slavic (da área de computação), o projeto FAKTS (Facet 

Analytical Theory for Knowledge Structures), para área de Humanidades, Religião e Artes 

Visuais (BROUGHTON & SLAVIC 2007). Como um dos produtos, foi elaborada uma 

classificação facetada (FAT-HUM) que inclui mais de 3000 conceitos e um índice 

alfabético (em cadeia) com mais de 9000 entradas. Um dos objetivos do projeto é investigar 

a viabilidade de usar a teoria da classificação facetada para desenvolver uma estrutura de 

conhecimento adequada ao ambiente digital. A classificação organiza os conceitos de uma 

área específica do conhecimento de acordo com as seguintes categorias fundamentais 

deRanganathan: Coisa – Tipo – Parte – Propriedade – Material – Processo – Operação – 



Paciente – Produto – Subproduto – Agente – Lugar – Tempo. Assim, as especificidades de 

cada área ficam asseguradas.  Por exemplo, nas Humanidades as categorias produto e 

material podem ser menos relevantes, sendo introduzida a categoria ‘teoria e filosofia”; 

para a Literatura é necessária a faceta “gêneros literários”, e para a Religião, é relevante a 

categoria ‘teoria e filosofia da Religião’. É importante ressaltar que a estrutura da 

classificação se apóia na notação e numa sintaxe, como é de se esperar na classificação 

facetada, pois a proposta é que no processo de indexação os termos possam ser livremente 

combinados, uma vez que a classificação é devidamente estruturada. 

(http://www.ucl.ac.uk/fatks/classification_system.htm.) Pelo sistema de notação a construção da 

notação pode ser feita automaticamente, uma vez identificado o assunto e, na busca, o 

sistema é legível pela máquina. Mas a estrutura facetada por si ó não garante usabilidade da 

classificação num ambiente online; “inúmeras funções precisam ser acrescentadas à 

classificação, para criar uma linguagem de indexação completamente funcional para uso na 

recuperação da informação” (BROUGHTON & SLAVIC 2007). Isto significa criar 

dispositivos para a máquina reconhecer as diferentes unidades notacionais e a sintaxe  e 

aqui reside a originalidade da pesquisa, que, de fato, retoma preocupações originais dos 

desenvolvedores de tabelas facetadas ou quase-facetadas,  desde Otlet, passando por  

Ranganathan. 

Os cabeçalhos de assunto da LC são amplamente usados nos países de língua inglesa com 

traduções em diversos países. Sua estrutura pré-coordenada considerada como vantagem 

para maior precisão na recuperação, sua abrangência geral cobrindo todos os campos do 

conhecimento, poderiam ser aspectos invocados para adoção em ambientes virtuais  

(CHAN 2000), mas, ao mesmo tempo, apresentam dificuldades para implementação pois 

requerem  ‘catalogadores e indexadores treinados,  sistemas com capacidade de manusear , 

sistemas com apresentação do tesauro online, usuários sofisticados” (Drabenstott, apud 

CHAN 2000).  

De fato, o que ocorre com a Lista da LC é que ela não oferece os princípios para a 

construção dos cabeçalhos, mas descreve a lista, seus elementos e relações: trata-se, de fato, 

de uma lista enumerativa, com grande inconsistência na estrutura, baseada em grande parte 

nos aspectos linguísticos não conceituais (cf . http://www.itsmarc.com/crs/shed0161.htm) 

Por ter seu uso largamente utilizado, tornou-se padrão e pode funcionar  na 



indexação/recuperação de bibliotecas virtuais, mas por suas inconsistências e ausência de 

estrutura classificatória (a LCSH não é um tesauro), não se presta ao desenvolvimento de 

ontologias . 

 

Ferramentas Semânticas e Ontologias 

O estudo na área das ontologias destaca, igualmente, o potencial dos sistemas de 

classificação bibliográfica para a organização da informação e para o controle do 

vocabulário. É importante observar que Vickery foi um dos primeiros no campo da Ciência 

da Informação a chamar a atenção para a emergência do termo ontologia na engenharia do 

conhecimento e na ciência da informação. (CHOWDHURY & CHOWDHURY 2004) 

Embora em algumas experiências os autores declarem estar construindo uma ontologia com 

base em ferramentas semânticas, fica evidente que sistemas de classificação bibliográfica 

que privilegiam estruturas de assunto (e não de conceitos)  e carecem de bases teóricas 

consistentes, ou até mesmo de princípios para a representação de assuntos complexos, não 

se prestam a aquele objetivo.   

No entanto, ontologias têm sido desenvolvidas com apoio de instrumentos semânticos 

como base e que guardam alguma estrutura sistemática evitando criá-las especificamente 

para alguma aplicação específica. Neste último caso, várias técnicas são utilizadas  como 

co-citação, técnicas bibliométricas, técnicas de mineração de dados, que levam à 

identificação de categorias a serem utilizadas na estrutura, mas esta representa antes uma 

estrutura de assuntos do que uma estrutura lógica, com classes subordinadas, estrutura que 

depende do raciocínio humano. Por exemplo, se tais técnicas produzem uma proximidade 

entre Epidemiologia e Incidência [de uma dada doença] não se pode aceitar que pertençam 

à mesma categoria: são antes conceitos associados, mas não subordinados. Estes  aspectos 

merecem alguma reflexão. 

Do ponto de vista conceitual, pelo menos dois requisitos estreitamente ligados às 

ferramentas semânticas para o desenvolvimento de ontologias podem se citados: princípios 

para produzir classes mutuamente exclusivas com orientação segura para estruturar as 

subclasses (taxonomias), e princípios para estabelecer e explicitar as relações não-

hierárquicas. 



Nos tesauros facetados a taxonomia está presente, e eles atendem ao primeiro daqueles 

requisitos. Os tesauros possuem ainda relações não-hierárquicas, sem, no entanto, indicar 

os princípios para seu estabelecimento: o que se vê tanto nas normas internacionais como 

nas introduções de tais tesauros é uma descrição dos critérios para estabelecimento de tais 

relações, mas não os princípios que levaram a aqueles critérios. Esta é ainda uma área que 

requer estudos voltados para o desenvolvimento de sistemas de conceitos para a produção 

de relações lógicas e ônticas. 

Quando a entidade é o conceito, melhor interoperação entre ontologias existentes é possível 

e esta é uma preocupação dos pesquisadores, tendo em vista o alto custo e a demora na 

construção de ontologias, por requerer grande esforço intelectual.  

Desenvolvedores de ontologias dedicam-se ao estudo dos conceitos, destacando-se Michael 

USCHOLD, Nicola. GUARINO, Douglas TUDHOPE, Maria Luiza A. CAMPOS, 

Giancarlo GUIZZARDI, e não mais a palavras-chaves e sua sintaxe (entendo-se aqui a 

relação verbal).  

A construção das taxonomias permite inferências, especificação ou generalização em uma  

busca. Mas as relações horizontais (associativas) permitem expansão  Tudhope (2001), a 

partir do método de faceta (TUDHOPE 2003), que tem sido considerado como a base para 

estruturação dos conceitos. Voltando-se para o formato de estruturação dos dados em um 

sistema de classificação analítico-sintético, destaca-se o estudo de Slavic & Cordeiro 

(2004) com vistas a melhor exploração na recuperação.  

Ainda no âmbito da classificação facetada, estão as pesquisas de Gnoli e colegas (2008) 

abordando a Teoria nos níveis integrativos visando a organização do conhecimento. 

Dentre os vários pesquisadores brasileiros na área e organização do conhecimento voltados 

para ontologias fundamentadas em conceitos, pode-se citar Campos (CAMPOS et al. 2009), 

que busca princípios para estruturar e estabelecer relações conceituais visando anotação 

automática em ontologias; Guizzardi (2008), voltado, entre outros temas, para o 

desenvolvimento de modelagem conceitual para o desenvolvimento de ontologias; Souza 

(2007) que, a partir de sintagmas nominais, identifica e estrutura os conceitos. 

Os estudos de natureza conceitual trazem de volta o interesse pelo método de faceta 

(método analítico-sintético). Desde os anos 80 o potencial do método de faceta na 



recuperação de informação em catálogos e bases de dados em ambientes eletrônicos tem 

sido estudado. Uma simples busca no Google comprova esta afirmativa. Seu interesse 

permaneceu na Internet visando sua aplicabilidade em sistemas estruturados ou não.  Com o 

advento da Web Semântica e o conseqüente desenvolvimento de ontologias, ainda o 

método de faceta tem sido utilizado em experiências acadêmicas, como visto anteriormente. 

Fora da academia, tem sido usado no desenvolvimento de interfaces de busca em grandes 

sites web comerciais (ADKISSON 20) e as estatísticas apresentadas não deixam duvida 

quanto à sua adequabilidade para tantos e diferentes usos. 

À guisa de conclusão 

 

 Vale reforçar os avanços que podem ser feitos nas ferramentas semânticas tradicionais, em  

especial focalizando  princípios teóricos já desenvolvidos por Ranganathan,   Dahlberg e 

pesquisadores do Classification Research Group. Desconsiderar estas contribuições pode 

levar a esforços na direção de descobrir a roda, talvez nem tão suficientemente redonda... 

 
Kalbach (2003) reconhece que, embora IA e biblioteconomia sejam dois diferences 

campos, com diferentes conjuntos de problemas, praticados em diferentes contextos, são 

complementares e os dois grupos tem muito a aprender um com o outro.  

Looking ahead there may be common ground where IA and librarianship do come 

together, such as with digital libraries. In the mean time we should consider ways 

that bridges can be built to avoid duplication and redundancy while at the same time 

capitalizing on existing knowledge. 
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