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Há três espécies de seres humanos: “A primeira consiste naquela para quem 
a primeira coisa está na qualidade de sentimentos. A segunda consiste nos 
homens práticos, que levam à frente os negócios do mundo. Estes não 
respeitam outra coisa senão o poder, e o respeitam na medida em que ele 
pode ser exercido. A terceira espécie consiste nos homens para quem nada 
parece grande a não ser a razão. Se a força lhes interessa não é sob o 
aspecto do seu exercício, mas por que ela tem uma razão e uma lei. Para os 
homens da primeira espécie a natureza é uma pintura; para os da segunda, 
ela é uma oportunidade; para os da terceira, ela é um cosmos, tão 
admirável que penetrar nos seus caminhos lhes parece a única coisa que faz 
a vida valer a pena. Estes são os homens que vemos estarem possuídos pela 
paixão de aprender, do mesmo modo que os outros homens tem paixão em 
ensinar e disseminar sua influência. Se não se entregam totalmente à paixão 
por aprender, é porque exercitam o autocontrole. Esses são os homens 
científicos, e eles são os únicos homens que têm qualquer sucesso real na 
pesquisa científica”. 
 

Charles Sanders Peirce 



RESUMO 

 
Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, em 
torno da construção de um mapa conceitual de uma ontologia de domínio. O processo de 
mapeamento se apoiou na análise do domínio, realizando levantamentos que envolveram 
questões que vão desde a determinação do recorte adequado, até a captura dos termos e 
conceitos constantes nas fontes de informação sobre o domínio analisado. O corpus de estudo 
selecionado é classificado pelo Instituto de Patrimônio Artístico Histórico Nacional – IPHAN, 
como Patrimônio Imaterial. Muito mais de caráter teórico, a pesquisa tencionou descrever 
como o levantamento de determinado domínio deve ser conduzido a partir do seu aspecto de 
representação do conhecimento e como se dá o estabelecimento das relações entre termos e 
conceitos, etapa preliminar no desenvolvimento de ontologias de domínio e objetivo central 
desse trabalho. Não se buscou desenvolver uma ontologia no âmbito da inteligência artificial, 
através da lógica computacional, e nem mesmo desenvolver uma nova metodologia, mas o 
resgate e aplicação de métodos há muito trabalhado pela CI e hoje necessários para as 
tecnologias de representação e recuperação da informação, tendo como foco os Princípios 
Fundamentais para Modelagem de Domínios (CAMPOS, 2004). Fundamentada a partir da 
forte característica interdisciplinar da CI, a proposta foi mapear o domínio dentro da área de 
recorte do Patrimônio Imaterial, através de uma triangulação metodológica, identificando as 
representações sígnicas existentes nos processos informacionais e representacionais do 
conhecimento com base na análise Semiótica (PEIRCE, 1977); Teoria do Conceito de 
Dahlberg (1976) e representação gráfica dos Mapas conceituais (NOVAK, 1995). 
 
 
Palavras-chave: Mapas conceituais. Modelagem Conceitual. Ontologias de domínio. 
Patrimônio Imaterial. Semiótica. Teoria do Conceito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 
Research in the Graduate Program in Information Science UFPB around the construction of a 
conceptual map of a dominion ontology. The mapping process relied on analysis of the 
dominion, conducting surveys that involved issues ranging from determining the appropriate 
side view until the capture of terms and concepts contained in the sources of information 
about the analyzed field. The corpus of study selected is classified by the Instituto do 
Patrimônio Artístico Histórico Nacional – IPHAN, as Intangible Heritage. Much more of a 
theoretical, research purposed to describe how the lifting of a given area must be driven from 
its aspect of knowledge representation and how is the establishment of relations between 
terms and concepts, preliminary step in the development of ontologies and dominion central 
objective of this work. No attempt to develop an ontology in the context of artificial 
intelligence, computational logic through, and even develop a new methodology, but the 
rescue and application of methods has long worked for CI today and the technologies needed 
for representation and retrieval of information, focusing on the Core Principles for Dominions 
Modeling (CAMPOS, 2004). Reasoned from the strong interdisciplinary character of CI, the 
proposal was to map the area within the cutout area of the Intangible Heritage, through 
methodological triangulation, identifying the representations of signs that exist in information 
processes and representational knowledge based on analysis Semiotics (PEIRCE , 1977), 
Theory of the Concept of Dahlberg (1976) and graphical representation of conceptual maps 
(Novak,1995).  
 
 
Keywords: Concept maps. Conceptual Modeling. Dominion ontologies. Intangible Heritage. 
Semiotics. Concept Theory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Ilustração 1 - Triângulo de Ogden & Richards......................................................................... 26 
 
Ilustração 2 - Triângulo Semiótico de Peirce (a esq.) e Triângulo de Dahlberg (a dir.) .......... 41 
 
Ilustração 3 - Categorias Fundamentais de Ranganathan ......................................................... 46 
 
Ilustração 4 - Triângulo Conceitual de Dahlberg ..................................................................... 49 
 
Ilustração 5 - Modelo para a Construção de Conceitos de Dahlberg ....................................... 50 
 
Ilustração 6 - Quantitativo dos domínios registrados no Brasil até janeiro de 2010 ................ 58 
 
Ilustração 7 - Modelo da pontuação dos Critérios de Classificação dos mapas conceituais .... 76 
 
Ilustração 8 - Mapa Conceitual tipo ARANHA ....................................................................... 78 
 
Ilustração 9 - Mapa Conceitual tipo FLUXOGRAMA ............................................................ 78 
 
Ilustração 10 - Mapa Conceitual tipo ENTRADA e SAÍDA ................................................... 79 
 
Ilustração 11 - Mapa Conceitual tipo HIERÁRQUICO ........................................................... 80 
 
Ilustração 12 - Relação Partitiva - Frevo: Todo – partes ........................................................ 113 
 
Ilustração 13 – Exemplo de um Mapa conceitual................................................................... 114 

 



LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 1 - Relações baseadas na posse de características comuns .......................................... 51 
 
Quadro 2 - Quadro das Relações: hierárquica, partitiva, oposição e funcional ........................ 52 
 
Quadro 3 - Bens Registrados: Patrimônio Imaterial Brasileiro ................................................ 92 
 
Quadro 4 - Metodologias para a Construção de Ontologias ..................................................... 97 
 
Quadro 5 – Específicação de Ontologia do Patrimônio Imaterial Brasileiro ........................... 98 
 
Quadro 6 - Seleção da amostra dos conceitos ........................................................................ 105 
 
Quadro 7 - Características dos conceitos do Patrimônio Imaterial ........................................ 110 
 
Quadro 8 - Relação hierárquica dos conceitos ....................................................................... 111 
 
Quadro 9 - Descrição da relação conceitual todo-parte .......................................................... 112 
 
Quadro 10 - Questões para estabelecer a Relação Funcional ................................................. 113 

 
 
 
 

 
 
 



SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 
2 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ....................................................................... 18 

2.1 A Representação ............................................................................................................. 18 
2.2 O termo e o conceito ....................................................................................................... 23 

2.2.1 Termo ....................................................................................................................... 23 
2.2.2 Conceito ................................................................................................................... 27 

2.3 As categorias aristotélicas .............................................................................................. 29 
2.3.1 Categorias ................................................................................................................ 31 

2.4 A semiótica e as representações sígnicas ....................................................................... 35 
2.4.1 Teoria Geral dos Signos .......................................................................................... 37 

2.5 A classificação facetada de Ranganathan ....................................................................... 43 
2.3.1 Colon Classification ................................................................................................ 45 

2.6 A Teoria do Conceito de Dahlberg ................................................................................. 47 
3  A  WEB E A REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO PELAS ONTOLOGIAS DE 
DOMÍNIO ............................................................................................................................... 54 

3.1 A Web ............................................................................................................................. 56 
3.2 Web Semântica ............................................................................................................... 60 
3.2 Ontologias de domínio ................................................................................................... 61 
3.3 As ontologias como estruturas semióticas ...................................................................... 66 

4  MODELAGEM CONCEITUAL ...................................................................................... 69 
4.1 Mapas conceituais .......................................................................................................... 72 

5 UNIVERSO DO DOMÍNIO PARA MODELAGEM CONCEITUAL .......................... 82 
5.1 O Patrimônio e suas representações ............................................................................... 82 
5.2 Patrimônio Cultural Brasileiro ....................................................................................... 85 

5.2.1 Patrimônio Imaterial ................................................................................................ 86 
6 DESENVOLVENDO UM MAPA CONCEITUAL A PARTIR DAS TEORIAS 
PROPOSTAS .......................................................................................................................... 93 

6.1 Os passos da modelagem conceitual de um domínio ..................................................... 95 
6.1.1 Especificação da ontologia ...................................................................................... 97 
6.1.2 Aquisição do conhecimento..................................................................................... 98 
6.1.3 Conceitualização ...................................................................................................... 99 

6.2 Modelização do domínio de conhecimento .................................................................. 100 
6.2.1 O método de raciocínio.......................................................................................... 100 
6.2.2 O objeto da representação ..................................................................................... 101



6.2.3 As relações entre os objetos e a elaboração de estruturas conceituais .................. 105 
6.2.4 Forma de representação gráfica ............................................................................. 114 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 115 
 
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 117 
 
APÊNDICE A - Mapa Conceitual da ontologia de domínio do Patrimônio Imaterial 
Brasileiro. .............................................................................................................................. 129 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

A denominação Ciência da Informação data da década de 1950, ligado ao avanço 

científico pós-guerra, onde a literatura registra, de forma bem acentuada, seu surgimento. 

Silva (2007) e Robredo (2003) descrevem que a Ciência da Informação (CI) mantém uma 

linha de continuidade com a documentação, e que os avanços tecnológicos acabaram por 

gerar novos problemas e novas necessidades, que refletiram nas atividades da documentação. 

 

O ímpeto de desenvolvimento e a própria origem da CI é marcada, segundo Saracevic 

(1996, p. 42), pela explosão informacional que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, advinda 

de uma crescente produção científica. Com o desordenado crescimento de publicações 

científicas, também desponta a necessidade para a recuperação dessas informações, e é 

“considerando o problema da informação conforme definido, isto é, a explosão informacional, 

que a recuperação da informação tornou-se uma solução bem sucedida encontrada pela CI e 

em processo de desenvolvimento até hoje” (SARACEVIC, 1996, p. 44) 

 Dentre os problemas fundamentais da recuperação da informação provenientes dos 

anos de 1950, Saracevic (1996, p. 44) aponta três que foram identificados por Moores (1951) 

– fundador do termo Recuperação da Informação – como basilares para a constituição do 

núcleo da CI e até os dias atuais implicam em uma grande gama de pesquisas na área: “a) 

como descrever intelectualmente a informação? b) como especificar intelectualmente a busca? 

c) que sistemas, técnicas ou máquinas devem ser empregados?”  . 

 Entre os anos de 1961 e 1962, a partir das conferências realizadas pelo Georgia 

Institute of Tchnology , surge uma definição da atuação, dos processos, técnicas e relações 

disciplinares da CI, que no ano de 1968 recebe nova reformulação através de um artigo de 

Borko (1968), intitulado Information Sience – What is it?1. 

 
A Ciência da Informação – a disciplina que investiga as propriedades e o 
comportamento da informação, as forças que regem o fluxo da informação e os 
meios de processamento para acesso e uso. Está relacionada com um corpo de 
conhecimento que abrange à origem, coleta, organização, armazenagem, 
recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. 

                                                 
1 BORKO, Harold. Information Sience – What is it? Americam Documentation. v.19, n.1, 1968, p. 3-5.  
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Isto inclui a investigação, as representações da informação tanto no sistema natural, 
como artificial, o uso de códigos para uma eficiente transmissão de mensagens e o 
estudo dos serviços e técnicas de processamento da informação e seus sistemas de 
programação. Trata-se de uma ciência interdisciplinar derivada e relacionada com 
vários campos como a matemática, a lógica, a lingüística, a psicologia, a tecnologia 
computacional, as operações de pesquisa, as artes gráficas, as comunicações, a 
biblioteconomia, a gestão e outros campos similares. Tem tanto um componente de 
ciência pura, que indaga o assunto sem ter em conta a sua aplicação, como um 
componente de ciência aplicada, que desenvolve serviços e produtos. (...) a 
biblioteconomia e a documentação são aspectos aplicados da Ciência da Informação.  
[Tradução livre] 

 
 
 Saracevic (1996, p. 55) enumera três características efetivas da CI, sendo a primeira o 

imperativo tecnológico que, em um trabalho voltado para os processos e serviços, ligam a 

informação diretamente às tecnologias; a segunda diz respeito à atuação na sociedade da 

informação, contribuindo para um progresso social de desenvolvimento nacional e avanços 

organizacionais; e por último suas relações interdisciplinares, “particularmente as relações 

com a Ciência da Computação e a inteligência artificial estão se tornando mais aparentes em 

aplicações, e com a ciência cognitiva, nos trabalhos teóricos e experimentais” 

 Dessa forma é possível admitir, principalmente, que as relações interdisciplinares da CI 

constituem o elo para que teorias e experimentos sejam desenvolvidos na busca de soluções para 

os problemas descritos – então nos anos de 1970 – e que se acentuaram muito mais na decorrência 

desses últimos quatorze anos. Em virtude dessas constatações, e a partir da observação das 

necessidades geradas com os adventos tecnológicos na última década, este trabalho é uma 

pesquisa interdisciplinar sobre a representação da informação através das áreas da Ciência da 

Informação, Filosofia, Ciência da Computação e Ciências Cognitivas.   

 
Na história da ciência as rupturas dessas fronteiras ocorrem quando o tratamento de 
um objeto conduz ao aparecimento de um projeto interdisciplinar, através do qual as 
disciplinas envolvidas intercabiam informações, noções, conceituações e teorias, 
alcançando um esquema cooperativo a partir do qual, não apenas os sujeitos 
envolvidos diretamente na execução desses projetos tornam-se especialistas com 
múltiplas competências, mas as próprias “gramáticas” dessas disciplinas são 
alteradas, interferindo também na formação dos futuros especialistas dessas áreas. 
Esse exercício pode conduzir a um processo abdutivo sob o qual se dá a conjunção 
de hipóteses capaz de gerar uma reorganização dessas disciplinas a ponto de fazer 
despontar um novo campo disciplinar (GOMES, 2001, p.3). 
 
 

 As ligações da CI e Ciência da Computação (CC) têm estreitado laços na busca por 

ferramentas e processos que aperfeiçoem os sistemas de informação, principalmente aqueles 

voltados para a recuperação da informação. Ontologias de domínio é uma área de estudos 

explorada pela CC, desenvolvida a partir da inteligência artificial. A CI vem mostrando 
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crescente interesse pelas ontologias de domínio, como também, a sua produção científica tem 

se intensificado em torno desse assunto.  

 Em grande parte, os estudos descrevem as etapas para o desenvolvimento de 

ontologias e como devem ser conduzidas. Esse processo é constituído dos estágios de 

especificação, aquisição de conhecimento, conceitualização, formalização, integração, 

implementação e manutenção da ontologia elaborada (ALMEIDA, 2006, p.118). Desses 

estágios é unânime na literatura que a parte de mapeamento do domínio, que consiste na 

aquisição do conhecimento, não apresenta detalhes para que se compreenda como é realizado 

tal procedimento. (SALES, 2006, p.15; SILVA; SOUZA; ALMEIDA, 2008, p. 61; OYOLA; 

ALVARENGA, 2009, p. 573). 

 Muito mais de natureza teórica, a pesquisa buscará descrever como o levantamento do 

domínio deve ser conduzido a partir do seu aspecto de representação do conhecimento. 

Fundamentado a partir da forte característica interdisciplinar da Ciência da Informação, 

buscou-se uma triangulação metodológica através da análise semiótica (PEIRCE, 1977; 

SANTAELLA, 1983, 2003, 2007, 2008) identificando as representações sígnicas existentes 

no Patrimônio Imaterial e a relação dos termos e conceitos, que é a parte preliminar no 

desenvolvimento de ontologias de domínio. Para a modelagem dos conceitos gerais elencados 

no universo do Patrimônio Imaterial, foram descritas as possíveis relações conceituais 

baseadas na Teoria do Conceito de Dahlberg (DAHLBERG, 1972; 1978a; 1978b; 1978c) e 

representadas graficamente em um mapa conceitual, a partir da metodologia de Novak (1995; 

2000), fechando essa triangulação metodológica 

  Não se busca aqui desenvolver uma ontologia no âmbito da inteligência artificial, 

através da lógica computacional, mas um mapeamento dentro da área de recorte do 

Patrimônio Imaterial, utilizando a Teoria do Conceito de Dahlberg (1978b), que se destina a 

construção de sistemas conceituais, sistemas dos quais o elemento objetivo é o conceito e 

onde todos os conceitos de determinada área de assunto são vistos como elementos do 

sistema. O Método ora exposto envolve três elementos básicos: o conceito, a análise 

conceitual e a definição do conceito. A proposta desta pesquisa é fornecer subsídios para 

apresentar uma rede de conceitos e as relações para a representação de um domínio do 

conhecimento em ontologias, além de buscar um esclarecimento teórico para a construção das 

relações conceituais e sua aplicação na modelagem de ontologias de domínio. 
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O corpus do domínio foi selecionado a partir dos Dossiês do IPHAN sobre Patrimônio 

Imaterial, utilizando a garantia literária para seleção dos conceitos, a Teoria do Conceito 

(DAHLBERG, 1978b) para a estruturação das relações, proveniente da CI, e a teoria dos 

mapas conceituais (NOVAK, 1995; 2000) que forneceu o embasamento metodológico para a 

representação gráfica da pesquisa, através de um modelo.  

 
Enquanto o traço definidor de teoria está em seu poder explicativo, o de modelo está 
em sua abstração imitativa, isto é, na sua capacidade para abstrair caracteres 
relevantes de dados e fenômenos ou processos, funcionando como um simulacro 
abstrato e permitindo, desse modo, a experimentação simulada do fenômeno ou 
processo com o qual o modelo tem uma relação de similaridade (SANTAELLA, 
2001, p. 49). 

 

É possível reconhecer aqui que se trata de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório, onde Marconi e Lakatos (2006, p.85) definem que a pesquisa bibliográfica 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, e “oferece meios 

para definir e resolver não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas 

áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Já a pesquisa exploratória é 

realizada, em geral, quando o tema escolhido é pouco explorado, consistindo “no 

aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada de 

modo satisfatório anteriormente. Assim contribui para o esclarecimento de questões 

superficialmente abordadas sobre o assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 85).  

Para Minayo (2005), uma pesquisa pautada em uma triangulação metodológica 

apresenta um valor universal, já que um único método não atende de forma satisfatória às 

questões de uma investigação específica. A autora faz uso das colocações de Denzin (1979) e 

enfatiza que tal contribuição metodológica é um instrumento que possibilita uma variedade de 

olhares sobre a realidade, contemplando assim vários ângulos. “[A triangulação 

metodológica] Mostra que essa prática propicia maior claridade teórica e permite aprofundar 

uma discussão interdisciplinar de forma interativa e intersubjetiva.” 

 

Portanto, o objetivo central deste trabalho foi realizar um estudo teórico e 

metodológico em face à representação do conhecimento, com o intuito de obter subsídios em 

torno da construção de um mapa conceitual de uma ontologia de domínio, para expor o 

processo de levantamento do domínio e representá-lo graficamente. O mapeamento envolveu 

questões que vão desde a determinação do recorte adequado, até a captura dos termos e 

conceitos constantes nas fontes de informação sobre o Patrimônio Imaterial Brasileiro, 
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registrado pelo Patrimônio Artístico Histórico Nacional – IPHAN, e as relações entre os 

conceitos gerais desse domínio.  

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi organizado em seis seções. A 

introdução compõe a presente seção, sendo este primeiro momento o de explanação do 

trabalho como um todo. Na segunda seção, realizou-se um levantamento dos fundamentos 

conceituais e interdisciplinares presentes na Ciência da Informação, tendo como investigação 

a representação da informação, bem como a dimensão teórica de representação, informação e 

conhecimento. O referencial teórico dessa seção encontra-se em subseções que apresentam as 

Categorias de Aristóteles, a Teoria Geral dos Signos de Peirce, a Classificação facetada de 

Ranganathan e a Teoria do Conceito de Dahlberg. A terceira seção apresenta um sintético 

resgate teórico sobre o surgimento das ontologias de domínio face à Web Semântica e a 

descrição das fases e processos de desenvolvimento de ontologias de domínio.  

Na quarta seção foi realizada a análise das definições de modelagem conceitual e 

apresentada a teoria dos mapas conceituais, sua metodologia de construção e avaliação dos 

modelos. A quinta seção descreve o Patrimônio Imaterial Brasileiro e os 15 patrimônios 

registrados pelo IPHAN. Na sexta seção são descritos os passos realizados na metodologia 

utilizada e delineia o caminho traçado a partir das teorias estudadas. A sétima, e então último 

capítulo, descreve as considerações finais, destacando os aspectos fundamentais na conclusão 

da pesquisa realizada e propõe recomendações para estudos futuros. 
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2 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

Representação, no âmbito técnico da CI, versa no sentido de tratamento da informação 

para sua posterior recuperação. Expressões bastante comuns na Ciência da Informação, 

“Representação do conhecimento” e “Representação da informação” parecem ambíguas, mas 

são processos distintos. Mesmo buscando um desmembramento para identificar o conceito de 

representação, deparamo-nos com “expressões metafóricas e complexas que”, segundo 

Dodebei (2002, p. 31), “sem o cuidado da reflexão, passam a ocupar o lugar de todos os 

significados”. Nesta seção serão descritos os conceitos que balizaram esta pesquisa e a 

fundamentação teórica quanto às questões de representação na antiguidade, através de 

Aristóteles na filosofia, a partir da Teoria Geral dos signos e na CI com a Teoria da 

Classificação Facetada e Teoria do Conceito. 

 

 

2.1 A Representação 

 

 

Dissertar sobre a representação da informação implica no resgate de conceitos 

relacionados à questão da representação, bem como a junção dos dois termos em um só 

conceito: representação da informação. Sob a ótica da filosofia, representação é uma operação 

onde a mente projeta uma imagem mental, idéia ou conceito, que corresponde a um objeto 

exterior. “A função de representação é exatamente a de tornar presente à consciência a 

realidade externa, tornando-a um objeto da consciência, e estabelecendo a relação entre a 

consciência com real” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 239). 

 Japiassú e Marcondes (2006, p. 239) ainda apresentam uma segunda vertente para o 

significado de representação, onde esta é tomada “por analogia com a visão e com o ato de 

formar uma imagem de algo, tratando-se no caso de uma "imagem não-sensível, não-visual". 

Esta noção tem um papel central no pensamento moderno, sobretudo no racionalismo 

cartesiano e na filosofia da consciência.” Diante da pluralidade conceitual da representação, 

Bouyer (2008, p. 22) cita que os filósofos modernos como Varela e Maturana, Merleau-Ponty, 

Heidegger, Foucault, entre outros, reconhecem a representação não como algo criado pela 
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mente sobre o mundo exterior, mas como um construto das representações internas que a 

mente tem do mundo. 

 Sobre essa percepção não há, portanto, um mundo predeterminado fora da mente, que 

seja recuperado em uma representação. E sim, uma mente incorporada onde “os fenômenos 

cognitivos emergem da atuação do agente, ou seja, de sua incorporação em um mundo 

biológico, social e cultural” (BOUYER, 2008, p.24).  

Essa última definição é apresentada apenas para pontuar as distintas formas de 

entendimento da representação dentro da filosofia, não sendo possível maior detalhamento, já 

que este exigiria um extenso estudo, e também fugiria das considerações sobre representação 

que permeiam essa pesquisa. A continuidade das exposições a seguir será considerada a partir 

do ponto de vista objetivista-representacionista, que de acordo com Bouyer (2008, p. 25) 

“compreende a cognição e a geração de significados pelo agente como produto de relações 

entre símbolos e da relação entre uma representação simbólica e uma realidade objetiva 

independente da mente”. 

 Para Peirce (1977, p. 61) a representação consiste em “estar no lugar de”, estar numa 

relação onde um ocupa o lugar representacional do outro, que para certos propósitos, é 

considerado por alguma mente como se fosse esse outro. “O signo está no lugar de algo para a 

idéia que produz ou modifica”. Nesse sentido, a representação ocorre em um contexto que o 

signo seja dotado de significado, gerando para a mente que o percebe, a representação de 

algo, na qual ele intenta representar.  

 Gonzalez de Gomez (1993, p. 218) traz o conceito de representação como sendo um 

construto sócio-cultural que se origina nas relações humanas. Nesse contexto a representação 

esta subjacente ao conhecimento, “enquanto relação do pensamento com o real”. A autora 

descreve que o Lócus do conhecimento na sociedade ocidental, passa por três períodos, onde 

ela pontua o papel da representação em cada um desses momentos: ontológico, gnosiológico e 

semiótico.  

No momento ontológico: 

[...] a excelência do conhecer não passa pelo representar. [...] Trata-se de uma 
relação ontológica e não representacional. A idéia não procede por inclusões, na 
ordem da extensão, tal como nas operações entre conceitos, mas bem opera por 
intensidade qualitativa. [...] Trata-se de remeter sempre aquilo que aparece e que 
parece ser enquanto derivado àquilo que, enquanto originário, estabelece-se como 
modelo (GONZALEZ DE GOMEZ, 1993, p. 218). 
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No momento gnosiológico: 

Sumariamente, e a partir desse momento, conhecer é representar, e o mundo como 
totalidade do contexto da experiência é, enquanto representado pela consciência, que 
é agora o lugar da representação, o próprio solo do conhecimento. O signo é um 
instrumento de representação. [...] A representação não é o conhecimento, mas o 
conhecimento pressupõe sempre a representação (KANT, 1961, apud GONZALEZ 
DE GOMEZ, 1993, p. 219-220). 
 

 

No momento semiótico: 

As novas premissas, que agregam no domínio do signo tanto as práticas 
heterológicas dos múltiplos sujeitos quanto a diversidade dos campos de construção 
do objeto do conhecimento, alargam também os domínios da questão da 
representação do conhecimento. As representações nos documentos e outros itens de 
informação (classificações, índices, cadastrose catálogos) e os conteúdos 
representacionais aos quais remetem (textuais, icônicos, sonoros) não se colocarão 
mais frente a frente como duas ordens da representação. A diversidade dos códigos 
das interpretações representacionais, assemelhados em sua base semiótica, serão 
agora pluralidades simultâneas e da mesma ordem: agregados de camadas de signos 
referenciando- se umas às outras, sem exemplares nem níveis privilegiados 
(GONZALEZ DE GOMEZ, 1993, p. 220-221)  
 
 

As formas de representação do conhecimento não apresentam datas precisas, mas 

remontando à pré-história, Leroi-Gourhan (1983) aponta estudos onde o homem realizava 

registros através de signos procurando estabelecer uma ligação com outras gerações. De 

acordo com Caixeta e Souza (2008, p. 35), a representação é um processo tão antigo quanto o 

surgimento das civilizações e tem sua forma mais explicita na escrita. “Talvez um dos 

trabalhos mais angulares de significados da nossa civilização tenha sido a representação dos 

seres, das coisas, idéias e fenômenos pelo alfabeto” (CAIXETA; SOUZA, 2008, p. 35). 

Aristóteles foi um dos primeiros filósofos, e o mais marcante da história que se 

preocupou em classificar e representar o conhecimento, criando através do sistema 

aristotélico, a categorização de todas as coisas, a metafísica, denominada por ele como 

Filosofia Primeira. Também tem origem nos seus estudos a definição de ontologia, que de 

acordo com sua origem etimológica, significa o estudo do “ser” das coisas, estudo do “Ser 

enquanto Ser”, estudo do “ente” (LIMA-MARQUES, 2006, p. 18). Durante os séculos 

seguintes muitos de seus discípulos e outros estudiosos foram desenvolvendo as chamadas 

escolas do saber e propondo formas diferenciadas para a representação do conhecimento. No 

século XVII filósofos famosos como Bacon2, Descartes3, Locke4 e Leibniz5, aplicaram essas 

                                                 
2 Francis Bacon desenvolveu uma repartição baseada em três “fontes” do conhecimento humano: Memória 
(História), Imaginação (Poesia) e Razão (Filosofia) (LIMA, 2004, p. 53). 
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representações através de esquemas gráficos chamados de “sistemas”, onde eram 

representadas tanto as disciplinas específicas, das áreas de conhecimento, quanto o 

conhecimento como um todo (LIMA, 2004, p. 28) 

A produção e a difusão do conhecimento científico, nos moldes que entendemos hoje, 

tiveram início na Era moderna com a invenção da imprensa e seus tipos móveis de 

reprodução, criados por Gutenberg em 1450, na Alemanha. A partir da criação da imprensa o 

conhecimento toma caráter comutativo, onde surge uma interação entre diferentes 

conhecimentos e proporciona a possibilidade de um número cada vez maior de pesquisadores 

terem acesso a tais produções e produzirem exames e questionamentos que dariam então 

origem a novos conhecimentos. Após esse marco, a produção de livros e material científico 

cresce em larga escala e surge a “explosão do conhecimento”, os grandes descobrimentos e a 

chamada “revolução científica”, tornando assim prioritária a classificação do conhecimento 

diante dessa acumulação (BURKE, 2003, p. 20). 

A CI é uma área direcionada para os estudos referentes à produção, disseminação e 

uso da informação, fazendo uso de estudos a partir de desdobramentos gerenciais, 

tecnológicos e cognitivos.  De acordo com Novellino (1996, p. 37), a CI está voltada para a 

ação comunicativa entre o texto e o leitor, e cria condições, para que essa ação aconteça de 

forma efetiva. Nesse aspecto, é dada ênfase à abordagem cognitiva, onde o usuário busca por 

informações e tenciona um resultado que atenda às suas necessidades informacionais. Essa 

relação de busca e recuperação da informação preocupa-se em estabelecer sistemas 

computacionais, ligando os estudos da CI aos da Ciência da Computação, através dos 

métodos da inteligência artificial e linguagens computacionais (NOVELLINO, 1996, p. 38).  

Tendo em vista que para a Ciência da Computação a representação do conhecimento 

tem foco na área da Inteligência Artificial, com projetos voltados para sistemas especialistas, 

a CI contribui para que a organização da informação esteja ligada à aplicação da lógica no 

desenvolvimento de modelos computacionais, e realize uma recuperação da informação para 

um determinado domínio do conhecimento (ALMEIDA, 2006, p. 232). 

                                                                                                                                                         
3 Descartes, em seu sistema de representação, inverteu a ordem do conhecimento que ia do ser para o conhecer 
ou das coisas (sensações e percepções) para o pensamento (MORAES, ARCELLO, 2000, p. 5). 
4 Para Locke tanto as palavras, que eram representações das idéias, quanto às próprias idéias eram instrumentos 
essenciais do conhecimento (MORAES, ARCELLO, 2000, p. 5). 
5 Leibniz produziu “Um Plano para organizar uma Biblioteca”, onde o conhecimento era dividido em nove 
partes: Teologia, Direito e Medicina, acrescidas de Filosofia, Matemática, Física, Filologia, História e assuntos 
diversos (LIMA, 2004, p. 48). 
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Diante do exposto, é possível identificar e esclarecer que a CI, sob o ponto de vista da 

representação da informação, enfatiza os processos de organização do conhecimento. Essa 

organização implica no desenvolvimento e avaliação de teorias para análise de áreas 

específicas de assunto e a elaboração de instrumentos que realizem a representação da 

informação e conseqüentemente, sua recuperação. “A principal característica desse processo 

de representação é a substituição de uma entidade lingüística longa e complexa – o texto do 

documento – por sua descrição abreviada” (NOVELLINO, 1996, p. 38). 

Nesse ínterim, Dodebei (2002, p. 31) descreve que realizou pesquisas utilizando a 

expressão “representação da informação” diretamente na internet e recuperou na busca 

materiais acadêmicos, programas de disciplinas, encontros e eventos em várias áreas, mas 

todos na esfera da organização do conhecimento. Por sua vez, a autora faz uso das colocações 

de Kobashi (1996 apud DODEBEI 2002 p. 32) para destacar que na CI, a adoção da acepção 

representação da informação, se dá por “considerar ‘representação’ como conceito mediador 

entre o emissor e o receptor, objetivado pelos processos e produtos de condensação de 

conteúdos informativos.” [Grifos do autor]. 

Novellino (1996, p. 38) destaca que, o processo de representação da informação 

envolve dois passos, considerados principais, onde o primeiro consiste na análise de assunto 

do documento e o segundo seria a representação dessa análise em uma expressão lingüística, 

convertida em um descritor e a atribuição de conceitos ao documento analisado, para 

representar documentos semelhantes. A organização da informação culmina na ação 

comunicativa que pode ser abordada sob duas perspectivas: a representação da informação e a 

recuperação da informação. Sem dúvida são processos dependentes, uma vez que a 

recuperação implica em uma satisfatória organização do conhecimento através de métodos de 

representação e a função primordial da representação visa desenvolver estruturas do 

conhecimento ordenadas de forma que se possa eficientemente se recuperar. 

De acordo com Campos (2001, p. 51), os mecanismos de representação do 

conhecimento facilitam os processos de formalização da informação e suas relações e 

representações em um domínio pré-definido. “Na Ciência da Computação, eles servem para 

auxiliar a implementação de estruturas computáveis.” No contexto da Ciência da Informação, 

onde historicamente suas atividades são voltadas para o arranjo físico e para a indexação 

temática de acervos em sistemas  de  recuperação de documentos, esses mecanismos 
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possibilitam a construção de linguagens para as atividades de representação e recuperação da 

informação e organização de documentos (CAMPOS, 2001, p. 51). 

Para traçar a fundamentação teórica desse trabalho, serão revisitados os sistemas de 

representação como as Categorias expostas por Aristóteles, a Classificação facetada de 

Shiyali Ramamrita Ranganatham, a análise semiótica de Charles S. Peirce e a Teoria do 

Conceito de Ingetraut Dahlberg, sendo esse último a base metodológica para o 

desenvolvimento do mapa conceitual que contemplará a fase de aquisição do conhecimento 

no desenvolvimento do domínio de uma ontologia.  

 

 

2.2 O termo e o conceito 

 

 

O termo e o conceito mantêm uma estreita, senão intrínseca, relação.  O conceito é 

uma unidade do conhecimento estruturado a partir de características que apresentam as 

especificidades de um objeto, idéia, corpo, fenômeno, processo, etc. O conceito enquanto 

expressão de linguagem oral ou escrita é identificado por palavras ou conjunto de palavras, os 

chamados signos lingüísticos (DODEBEI, 2002). Os estudos voltados para a representação e 

relação termo-conceito podem ser identificados na literatura desde os escritos de Aristóteles, 

base fundamental para a classificação do pensamento humano, até os dias atuais através dos 

programas inteligentes desenvolvidos para recuperação da informação em sistemas virtuais. 

As subseções que se seguem apresentam o processo de representação descrito nas Categorias 

Aristotélicas (ARISTÓTELES, 2005); Teoria Geral dos Signos (PEIRCE, 1922); 

Classificação Facetada de Ranganathan e Teoria do Conceito (DAHBERG, 1976; 1978).  

 

 

2.2.1 Termo 

 

 

O termo, enquanto elemento de representação e significação, já havia sido 

contemplado na antiguidade através dos estudos de Aristóteles, quando este oferece sua 

definição sobre a questão representativa das palavras. E se um termo só é dotado de 
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reconhecimento dentro de um contexto que o qualifica como tal, cabe aqui como entrada, esta 

interpretação dada a partir das definições do Filósofo (ARISTÓTELES, 2005, p. 2): 

As palavras faladas são símbolos da experiência mental e as palavras escritas são os 
símbolos das palavras faladas. Assim como todos os homens não têm a mesma 
escrita, para todos os homens não têm os mesmos sons da fala, mas as experiências 
mentais, que simbolizam estas diretamente, são os mesmos para todos.  

 

 De acordo com as Normas ISO 704; ISO 1087-1 (2000 apud LARA, 2004, p. 92) o 

termo é uma designação que corresponde a um conceito em uma linguagem de especialidade. 

A autora expõe que o termo é um signo lingüístico, e que este se difere da palavra, que é uma 

unidade da língua geral. Sendo um signo, o termo é identificado com características de 

representação quando qualificado no interior de um discurso de especialidade. “A definição 

terminológica busca definir o conceito, e não um significado, estabelecendo um jogo de 

conceito a conceito que determina as relações que os unem” (LARA, 2004, p. 94). 

 A Teoria da Terminologia (TGT) nasce na década de 1930, desenvolvida pelo 

engenheiro austríaco Wuester e surge da necessidade, encontrada por seu autor, de 

organização terminológica da área da eletrotécnica. Wuester sistematizou princípios 

terminológicos que deram a essa atividade um caráter científico. A palavra terminologia é 

deveras genérica, mas de acordo com Wuester propõe quatro significados distintos, sendo 

eles: “uma lista de termos e significados; a nomenclatura técnica de uma área; os termos de 

uma área de especialidade; e um conjunto de princípios teóricos” (CAMPOS, 2001 p. 71).  

Para melhor compreensão, Campos (2001, p. 69-70) oferece exemplos que clareiam 

cada um dos significados expostos, onde por lista de termos têm-se os dicionários técnicos, 

de vocabulários e os léxicos. Para a segunda distinção, como a nomenclatura técnica de 

terminologia, observam-se as nomenclaturas específicas; nomenclatura da Biomédica, da 

Zootecnia, da Química. O terceiro considera terminologia como o estudo científico do 

conjunto de termos de uma área especializada do conhecimento. E por final, o quarto é a 

área de estudo dos princípios básicos para o desenvolvimento do trabalho terminológico, 

enquanto disciplina científica e um ramo da ciência.  

 Diferente da lexicologia, que estuda os termos no âmbito da língua natural e sua 

evolução no tempo, a TGT sistematizou princípios terminológicos, com caráter de 

linguagem artificial, para tratar os termos dentro de uma especialidade. Para a TGT o 

trabalho científico é desenvolvido a partir do conceito que possui uma unidade de 
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denominação que é o termo. O termo é a representação do conceito e o conceito é o 

conteúdo do termo (CAMPOS, 2001, p. 71). 

Cabré (1995, p. 2) descreve uma reflexão sobre as concepções da terminologia e 

enumera-a em três, definindo que esse tripé é representado pela lingüística, pela filosofia e 

pelas disciplinas técnicas e científicas. Na lingüística, os termos representam signos 

lingüísticos, que são componentes de um conjunto léxico. Para a lingüística, os termos são 

uma maneira de saber. Na filosofia, a terminologia consiste em um conjunto de unidades 

cognitivas, que representam o conhecimento especializado, sendo uma maneira de conhecer. 

As disciplinas técnico-científicas tomam a terminologia como um conjunto de unidades que 

permitem a comunicação e a expressão do pensamento especializado, sendo para tais 

disciplinas, uma maneira de transferir e comunicar (CABRÉ, 1995, p. 4). 

Na concepção da terminologia como disciplina também existe correntes divergentes 
na literatura. Alguns autores, adeptos da teoria geral da terminologia, defendem que 
essa matéria é autônoma e auto- suficiente, considerando-a uma disciplina original, 
dotada de fundamentos próprios, apesar de conectada historicamente a outras 
disciplinas. Outros autores consideram-na como parte de outra disciplina, como, por 
exemplo, a lingüística e a filosofia, constituindo-se em um apêndice, sem qualquer 
autonomia. Há também outros autores que defendem sua autonomia, mas destacam 
seu caráter interdisciplinar, ao agregar conceitos e métodos de outras disciplinas e 
ser influenciada pelas áreas técnico-científicas às quais presta serviços. Dentre os 
autores defensores dessa terceira vertente, destacam-se Sonneveld e Cabré (DIAS, 
2000, p. 91). 

 

 De fato, Cabré trata a terminologia como uma interdisciplina, por apresentar 

definições distintas, mas sempre um mesmo objeto. Ela resgata o triângulo de Ogden y 

Richards, como na Ilustração 1 (depois adaptado por Dahlberg para a Teoria do Conceito), 

para representar o termo como “unidade poliédrica constituída por três elementos (o 

poliédrico é a menor unidade): O significado ou conceito, o nome ou denominação e a coisa 

ou referente”6 (CABRÉ, 1995, p. 4) [tradução nossa]. 

 
O triângulo de Ogden & Richards, publicado no clássico livro "O significado de 
significado...", publicado em primeira edição em 1923, edição brasileira de 1972, 
tem sido muito utilizado para se representar o conceito devido a sua clareza e 
facilidade de compreensão. O referido diagrama espelha-se em um triângulo em que, 
no vértice superior encontra-se o objeto da realidade; no vértice da direita o 
conceito, formado de todos os enunciados que podem ser proferidos sobre o  
 
referente; e no vértice da esquerda encontra-se o símbolo, o signo, termo, número, 
ícone, designando o conceito sobre o objeto referente (ALVARENGA, 2001, p. 7). 
 

                                                 
6 Livre tradução para: Una unidad poliédrica compuesta de tres elementos (la mínima unidad poliédrica): El 
siginificado o concepto, el nombre o denominación y la cosa o referente. 
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 Na CI, a terminologia esta diretamente ligada à representação dos conteúdos dos 

documentos, e é aplicada no desenvolvimento de linguagens documentárias, como tesauros e 

vocabulários controlados. Também é notável sua ampla utilização pelas engenharias 

lingüísticas e na organização de manuais e glossários (DIAS, 2000, p. 91). Faz-se pertinente 

incluir entre as utilizações citadas pela autora, a acentuada forma que a terminologia vem 

sendo também empregada na construção de ontologias de domínio e buscadores eletrônicos 

da Web. 

 Dessa forma, de acordo com Cabré (1995, p. 5), a concepção pertinente a CI é a da 

terminologia enquanto uma interdisciplina, onde os conceitos estabelecidos formam uma rede 

de relações lógicas que busca representar o conhecimento de uma determinada especialidade, 

ou domínio específico. Assemelha-se em muito com as ontologias de domínio, e reflete a 

interdisciplinaridade das teorias para uma efetiva representação e recuperação da informação, 

pois foi possível identificar que as definições da terminologia estão diretamente ligadas aos 

tratamentos e estruturas dos conceitos. 

  

O trabalho terminológico de definição tem no conceito seu ponto de partida. 
Segundo as normas terminológicas, o conceito é uma unidade abstrata criada a partir 
de uma combinação única de características. Os conceitos são representados pelos 
termos, que são designações verbais. [...] Mais especificamente, o termo é uma 
designação que corresponde a um conceito em uma linguagem de especialidade 
(LARA, 2004, p.92). 

 

Ilustração 1 - Triângulo de Ogden & Richards 
Fonte: http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/expanding/ch2.htm 
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2.2.2 Conceito 

 

 

Japiassú e Marcondes (2006, p. 50) teorizam que o termo “conceito” tem origem no 

latim, concepturn, e designa pensamento, ideia, que em sentido geral possui uma noção 

abstrata ou uma idéia geral, podendo ser um objeto único, ou definir uma classe de objetos. 

Sob o ponto de vista da lógica, ele apresenta características voltadas para extensão e 

compreensão dos objetos. Para Aristóteles, o conceito é a essência maior das coisas, onde a 

união das preposições gera uma conclusão, um silogismo, que seria um raciocínio perfeito. Os 

termos das preposições indicam essências, que são considerados conceitos, com extensão e 

compreensão diferentes. A extensão é o conjunto de objetos, e a compreensão indica as 

propriedades que os objetos designam. Cada coisa possui sua essência que a identifica, e não 

outra coisa senão ela mesma (ARISTÓTELES, 2005, p.39). 

 Abbagnamo (1998, p. 164) distingue duas naturezas para o conceito, onde em uma o 

conceito é a essência das coisas, e na outra ele é o signo do objeto. Na primeira, o conceito é o 

termo conclusivo de uma indagação, que é a estrutura necessária do ser, aquilo pelo qual todo 

ser não pode ser diferente do que é, como anteriormente apresentado por Aristóteles.  Em sua 

segunda natureza, o conceito é reconhecido como signo do objeto (qualquer que seja) e se 

acha em relação de significação com ele. Primeiramente vista nos estudos dos estóicos, a 

Doutrina do Conceito é considerada uma teoria dos signos. “Tem-se um signo quando se tem 

uma proposição condicional do tipo "Se... então", [...] deve ser descobridora, isto é,deve dizer 

alguma coisa não imediatamente evidente.” [grifos do autor]  

Abbagnamo (1998, p. 165) afirma que na lógica terminista, a lógica que estuda os 

termos e seus posicionamentos lingüísticos, a função do termo, tanto universal quanto 

particular, é definida' através da noção de suposição, onde os termos estão no lugar da coisa 

suposta. Nesse sentido o conceito também pode ser entendido como significado das coisas.  

Os conceitos apresentam funções, que de acordo com Abbagnamo (1998, p. 168), são 

assim distribuídas: A primeira função dos conceitos é a de descrever os objetos da experiência 

para permitir o seu reconhecimento; a segunda função tem o caráter classificador dos 

conceitos, onde o homem classifica os fatos nos conceitos ou mesmos define funções 

resultantes de objetos; a terceira função é a de organizar os dados da experiência de modo que 

se estabeleçam entre eles conexões de natureza lógica; e a quarta função diz respeito a 
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previsão, que na teoria dos estóicos o objetivo de um signo era prever, antecipar ou projetar a 

solução de um problema exatamente formulado. Estas são as funções utilizadas como modelo, 

como os conceitos matemáticos e as construções, onde esses modelos “constituem 

simplificações ou idealizações da experiência e são obtidos levando ao extremo caracteres ou 

atributos próprios dos objetos empíricos” (ABBAGNAMO, 1998, p. 168-169). 

Ainda sob as definições de teor filosófico, Peirce (1977) descreve que o objeto de um 

signo não é necessariamente algo concreto e singular, ele pode ser um conjunto ou coleção de 

coisas, um evento ou ocorrência, ou de natureza de uma idéia ou abstração, podendo também 

ser universal. No que tange as formas de representação dos objetos, pode-se identificar as 

estruturas do conceito, como parte de um processo de comunicação, “que aproxima a idéia de 

formação do conceito à idéia de semiose” (AZEVEDO NETTO, 2008a, p. 52). 

A CI trabalha mais precisamente com o conjunto de conceitos que as diferentes 

ciências desenvolvem, quando busca identificar um conjunto de termos para representar um 

corpo conceitual específico. Para Dias e Naves (2007, p. 63-70) o conceito pode ser definido 

como “um conjunto de características, que são os elementos dos conceitos e traduzem os 

atributos das coisas designadas”. Em sua prática, na CI a extração dos conceitos tem como 

produto um termo, que será a representação do conteúdo informacional de um texto, também 

chamado de assunto principal, ou palavras chave. 

 A análise conceitual parte das relações entre os conceitos e suas abordagens teóricas 

que devem ser consideradas pelo prisma da divisão lógica, oriunda do processo dedutivo, 

sendo este representado pela diferença e a predicação conceitual, que trabalha com as 

semelhanças, envolvendo tanto o processo relacional de indução quanto de dedução 

(DODEBEI, 2002, p. 80). As questões de diferenças e semelhanças são estudadas na Teoria 

da classificação com base nas categorias Aristotélicas, tais categorias deram origem aos 

estudos de Ranganathan e Dahlberg e também influenciaram as análises lógicas e 

interpretativas da Semiótica. Nas subseções seguintes serão tratadas as definições de cada 

teoria e suas contribuições para a metodologia empregada neste trabalho.  
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2.3 As categorias aristotélicas 

  

 

Dentre as formas definidas de tratamento da informação, um dos mais dispendiosos 

procedimentos está ligado à representação da informação. Com o surgimento da filosofia, os 

homens procuraram maneiras diversas de explicar os fenômenos e processos naturais, no 

entanto, foi na Grécia que se deu o surgimento da ciência e do pensamento filosófico-

científico. Esses conhecimentos inicialmente eram transmitidos de forma oral e registrados 

pela escrita, através de anotações feitas por discípulos de filósofos ou anotações pessoais, que 

se tornaram documentos bastante restritos por um longo tempo (MARCONDES, 2006, p. 19). 

Aristóteles se preocupou em classificar e representar os seres e suas substâncias, e foi 

considerado o pai da metafísica, criando através do sistema aristotélico a categorização do 

conhecimento. Na sua obra Órganon, o filósofo apresenta tratados que  estabelecem as bases 

da lógica formal, onde visa representar formalmente o raciocínio válido através de um sistema 

lógico, ou seja, um conjunto de axiomas e regras de inferência que, basicamente, descrevem a 

estrutura do pensamento humano. 

Aristóteles realizou essa categorização quando definiu, na metafísica, as causas 

primeiras que explicam a essência e também a origem e o motivo da existência de uma 

essência; dentre o desdobrar dessas causas, classificou os seres quanto à substância, sendo 

esse o primeiro sentido onde substância é um ser individual, e em um segundo sentido 

substância é o gênero ou a espécie a que um ser individual pertence. A partir dai definiu as 

categorias que se referem ao modo de ser das substâncias e essências, sendo quantidade, 

qualidade, relação, lugar, tempo, posse, ação e paixão (CHAUI, 2003, p. 191). 

Os estudos de Aristóteles contemplam várias áreas científicas, entre elas, ele buscou 

estabelecer uma lista dos diferentes tipos de atributos sobre determinado ser (substância), que 

ele define por Categorias, onde a primeira categoria é a substância que é a categoria mais 

abrangente e sobre a qual gira qualquer afirmação (ARISTÓTELES, 2005, p. 42). As 

categorias de Aristóteles revelam sua visão ontológica do mundo. Ontologia no contexto 

filosófico aristotélico define “a discussão do ser enquanto ser, daquilo em que consiste o ser, 

do que em última análise realmente existe, é real” (MARCONDES, 2006, p. 75). 
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Dentro do entendimento de ontologia na metafísica, o filósofo apresenta dez categorias 

básicas para classificar tudo o que existe. A categoria primeira existe e independe de qualquer 

outra coisa, já que esta representa uma espécie particular. As demais categorias não são 

independentes, já que são propriedades e modificações das substâncias. “A compreensão de 

como se desencadeia a ação cognitiva no ser humano é imprescindível na medida em que 

partimos daí para evidenciarmos a questão da representação, que compreende a categorização” 

(ARTÊNCIO, 2007, p. 20). 

 O simples ato de separar e dividir tarefas, coisas, colocações, ações e tudo mais que 

nos rodeia, é praticamente automático. Realizamos esse procedimento até mesmo em nossas 

relações sociais, e o que a classificação no método científico estuda, nada mais é do que ações 

eminentemente humanas, de processos mentais e reais de separar diferenças e agrupar 

semelhanças (ALMEIDA, 2001, p. 8). 

Aristóteles desenvolveu as categorias, dando início à necessidade do sujeito de 

ordenar, para compreender e manter domínio sobre as construções que a realidade apresenta. 

O ato de ordenar a partir de categorias, dividindo e separando é contemplado por um processo 

mental, uma subjetividade, que busca objetividade na representação e posicionamento das 

coisas, das pessoas, dos processos e fenômenos que nos cercam.  

As categorias se constituem como condição de possibilidade para certos juízos 
básicos que emitimos sobre o mundo na tentativa de interpretá-lo e compreendê-lo. 
Elas permitem descrever o mundo e as coisas que o compõem. Partindo de tal 
perspectiva, podem ser compreendidas como unidades cognitivas que guiam a 
apreensão da multiplicidade, pois é sob tais unidades que distinguimos e 
classificamos os vários modos em que o ser se apresenta, operando a separação, a 
conjunção e a classificação do variegado de seres que preenche o mundo 
(ARANALDE, 2009, p. 89). 

 

Tais categorias, valendo-se do exemplo de Artêncio (2007, p. 27), encontram-se 

expressas da seguinte forma: 

1. Substância (por exemplo, homem, Sócrates, animal); 
2. Quantidade (por exemplo, dois metros de comprimento); 
3. Qualidade (por exemplo, branco, grego, agradável); 
4. Relação (por exemplo, o dobro, a metade, maior do que); 
5. Lugar (por exemplo, em casa, na rua, no alto); 
6. Tempo (por exemplo, ontem, hoje, agora); 
7. Posição (por exemplo, sentado, deitado, de pé); 
8. Posse (por exemplo, armado, isto é, tendo armas); 
9. Ação (por exemplo, corta, fere, derrama); 
10.Paixão ou passividade (por exemplo, está cortado, está ferido) 
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2.3.1 Categorias 

 

 

 Como dito anteriormente, o trabalho de categorização do filósofo Aristóteles 

estabeleceu dez categorias, sendo a primeira a essência, ou substância primária enquanto ser 

único, e as demais seus atributos, estabelecendo suas diferenças e semelhanças. As 

interpretações que se seguem são retiradas diretamente do livro Orgánon sob leitura dos 

textos reconhecidos como de autoria de Aristóteles. Não se intenciona uma análise do que por 

ele foi concebido, mas a busca dentre seus escritos, sobre os critérios para estabelecer a 

distribuição dentro de cada categoria e as prioridades que cada atributo deve obedecer. 

As categorias são identificadas como conceitos elementares, isto é, como princípios 
que permitem identificar as notas essenciais que caracterizam um objeto do 
conhecimento. A partir desta operação mental de identificação, é possível formular 
conceitos empíricos, ou seja, buscar uma equivalência entre como o objeto se 
apresenta e a representação mental que se faz dele e de suas relações com outros 
objetos. As categorias são concebidas como metaconceitos que permitem a efetiva 
conceitualização de objetos passíveis de serem conhecidos, organizados e 
classificados. Portanto, elas são elementos intermediários entre os conceitos e a 
realidade cognoscível (ARANALDE, 2009, p. 87) 
 

Muito do que se lê no seu tratado Categorias, parte da obra Organón, assemelha-se 

com instruções para construções discursivas, levando-se em conta que há antes de tudo uma 

análise de homônimos, sinônimos e parônimos. O filósofo trata precisamente da representação 

da realidade a partir das suas expressões léxicas. Assim, traz suas primeiras definições de 

essência com breves e objetivas colocações7 (ARISTÓTELES, 2005, p. 40): 

 

Quando as coisas têm apenas um nome em comum e a definição de essência 
correspondente ao nome é diferente, são chamadas homônimas. Por exemplo, 
embora um ser humano e um retrato possam  propriamente ambos ser chamados de 
animais, são homônimos, pois tem somente o nome em comum, as definições de 
essência que correspondem ao nome sendo diferentes, considerando-se que se for 
solicitado que definas qual ser é um animal, tratando-se do ser humano e do retrato, 
darás definições distintas e apropriadas a cada caso (ARISTÓTELES, 2005, p. 40). 
 
As coisas chamadas de sinônimas quando não só tem o mesmo nome, como este 
significa o mesmo em cada caso, apresenta a mesma definição correspondente. 
Deste modo, um ser humano e um boi são chamados de animais. O nome é o mesmo 
em ambos os casos, assim como a definição de essência, pois se fores indagado 
sobre o que significa os dois serem chamados de animais, darás definição idêntica 
em ambos os casos a esse nome particular (ARISTÓTELES, 2005, p. 40). 
 

                                                 
7 Textos originais integrais, traduzidos por Edson Bini (2005).  
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Quando as coisas extraem seu próprio nome de uma outra, recebendo uma nova 
forma verbal, dizemos que são parônimas. Assim, por exemplo gramático deriva de 
gramática, corajoso de coragem e assim por diante (ARISTÓTELES, 2005, p. 40). 
 
 

 A organização aristotélica adota o sujeito como ser central, a substância maior. Seus 

atributos são predicados, e de um mesmo predicado pode-se inferir outros predicados. Quando 

tais gêneros, como homem e animal, não são subordinados, sendo heterogêneos, as diferenças 

são dadas em espécies. Onde os gêneros são subordinados, nada impede que apresentem as 

mesmas diferenças, sendo então organizados em gêneros superiores, ou classe subordinada. 

De acordo com os escritos, os predicados definem que cada uma das palavras ou expressões 

não combinadas significa uma das seguintes coisas, dentro das categorias (ARISTÓTELES, 

2005, p. 41): 

O que (substância), quanto (a quantidade), eu tipo de coisa (a qualidade), com que se 
relaciona (a relação), onde (o lugar), quando (o tempo), qual a postura (a posição), 
em quais circunstâncias (o estado ou condição), qual o fazer (a ação), qual o sofrer 
(a paixão) (ARISTÓTELES, 2005, p. 41). 

 

 

2.3.1.1 Substância 

 

 

 Substância como colocada por Aristóteles é em sua “[...] acepção fundamental do 

termo, aquilo que não é nem dito de um sujeito nem em um sujeito.” Como discussão da 

substância, ele define esta como o principal sentido do ser, dos quais todos os outros remetem 

ou no qual se baseiam. Dessa forma, todos os atributos (categorias) são afirmados a partir da 

substância primeira como sujeitos dependentes ou estão nela presentes como seu sujeito. 

Sendo todas as coisas reconhecidas como predicados, com exceção da substância primária, 

todas as outras categorias são predicados dessa substância superior, onde não havendo 

substância primária, seria impossível que existissem quaisquer das outras categorias. 

 As substâncias primárias são dentro da cadeia hierárquica das categorias a base de 

todas as outras coisas, sua essência maior é superior, não estando presente no sujeito ou sendo 

predicado do mesmo, já que o sujeito é essencialmente único, sendo o ente gerativo e 

referencial das coisas.    
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A substância é o ser no sentido primeiro e fundamental e, por esta razão, figura no 
topo da lista das categorias. As oito categorias são recortes que o pensamento 
humano faz da realidade, sendo elas um produto lógico, isto é, um produto do 
pensamento e de sua expressão, a linguagem, fidelíssimo às junturas existentes na 
própria realidade. Isto é possível, pois, aos olhos de Aristóteles, a linguagem está 
perfeitamente colada ao mundo, sendo, assim, capaz de revelá-lo (ARANALDE, 
2009, p. 93). 
 

 

 Uma característica importante da substância determina que ela não possua contrários, 

assim como muitas das outras categorias, a exemplo, como a da quantidade. Igualmente, 

nenhuma substância apresenta graus maiores ou menores, sendo este ou aquele menos ou 

mais humano. A substância se dá de forma absoluta. .   

 

2.3.1.2 Quantidade 

 

 

 A categoria da quantidade aponta que esta pode ser discreta ou contínua. As 

quantidades discretas podem ser citadas como números e discurso e as contínuas como a 

linha, a superfície, o sólido e também o tempo e o lugar. As quantidades não possuem 

contrários, sendo algo medido em dois metros, não pode esse ter três metros. Trata-se de uma 

categoria fechada, sem variações, que só admite uma medida. Logo, a categoria de quantidade 

permite predicados de igualdade e desigualdade de um em relação ao outro, sendo aplicado a 

números, comprimentos, tempo e períodos. “Tais categorias são classificáveis em termos de 

semelhança e diferença” (ARISTÓTELES, p. 54). Aqui, a característica principal da 

quantidade é a classificação dada com base em semelhanças e diferenças, sendo ou iguais ou 

desiguais.  

 

2.3.1.3 Relação 

 

 

 A categoria da relação aponta para as coisas que são relativas, isto é, que se 

relacionam a alguma coisa, numa forma de dependência dessa coisa com uma coisa 

diretamente ou de alguma outra forma. Os termos relativos em geral se aplicam as 

semelhanças, mas entre os termos relativos também encontramos o estado, a disposição, a 
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percepção, o conhecimento, a posição ou a postura. Todos os termos apresentam relação a 

uma outra coisa, apresentando também contrários e graduações. Nas graduações se considera 

por mais ou menos as semelhanças, as dessemelhanças, o igual e o desigual. Destarte, todos 

os relativos têm seus correlativos, onde escravo significa escravo de um senhor, e por sua vez 

ser senhor implica em ser senhor de algum escravo. “Se um relativo é definitivamente 

conhecido, aquilo que ao que ele é relativo será então definitivamente conhecido” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 59). 

 

2.1.1.4 Qualidade 

 

 

 As qualidades são apontadas pelo filósofo como “a virtude do que as coisas são” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 60). Igualmente, qualidades são constituídas por estados e 

disposições. Sendo essa categoria onde condicionamos ou dispomos sobre qualquer coisa. A 

qualidade possui contrários, mas nem tudo pode ser contrário. O branco e o preto, tomando 

como exemplos dados por Aristóteles, são contrários dentro do esquema de cores, mas para o 

azul e amarelo não existem contrários. A qualidade admite graus, já que uma coisa pode ser 

mais escura, ou mais clara que a outra. O que é característico em uma qualidade é a 

predicação do semelhante e dessemelhante, por que justamente por uma qualidade, alguma 

coisa torna-se semelhante à outra.  

 

 

2.3.1.5 Ação e Passividade 

 

 

 A ação e a paixão, que deve ser interpretada aqui como a passividade que é 

conseqüente da ação, apresentam contrários e graus. O que pode ser agradado, pode ser 

desagradado, como isto ou aquilo que aquece, torna alguma coisa mais ou menos aquecida. 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 67). 

 

2.3.1.6 As categorias implícitas: Posição, Tempo, Lugar e Estado 
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 No Tratado das Categorias, Aristóteles apresenta de forma direta e resumida a 

explanação para as categorias de Posição, Tempo, Lugar e Estado. Sendo bastante breve na 

descrição da Ação e da Paixão, ele é enfático em colocar que a categoria da Posição é tratada 

mediante a da Relação, já que “esses termos obtêm seus nomes das posturas que a eles 

correspondem” (ARISTÓTELES, p. 67). E as categorias denominadas Tempo, Lugar e Estado 

são claras e identificadas a partir das outras categorias, quando se identifica expressões como 

(estado/passividade) “estar calçado”; (lugar/tempo/quantidade) “encontra-se no Liceu, no fim 

da tarde”.  

 

2.4 A semiótica e as representações sígnicas 

 

 

Diante da larga produção informacional, acompanhando de um veloz desenvolvimento 

tecnológico, é possivel observar a contínua mudança na cultura da comunicação. Estudos 

voltados para tratar dos elementos simbólicos das relações humanas, tem sido revisitados e 

redirecionado para essa evolução cultural marcada pelo surgimento das mídias tecnológicas, 

em destaque o computador e sua potencialidade na interação entre os sujeitos e o ciberespaço 

(SANTAELLA, 2003, p. 20). 

 Essa constante mutação cultural vem desenvolvendo o que a autora Lúcia Santaella 

(2008, p.79 ) chama de novas expressões de sentido, onde identifica-se modos de relação 

simbólica, “que são os processos sígnicos, que habitam, transitam, são difundidos e se 

corporificam nos meios, como operadores/reveladores de uma determinada cultura 

comunicacional – bem como dos ambientes comunicacionais por ela gerados” (KUHN 

JUNIOR, p. 149, 2005). 

  Os estudos relativos às expressões de sentido e relações simbólicas são tratados desde 

a antiguidade que, de acordo com a obra de Nöth (1995), tem seus primeiros registros na 

história da medicina, quando os diagnósticos médicos eram um estudo dos signos das 

doenças. Enquanto semiótica, o termo foi abandonado ou substituído ao sentido da 

sintomatologia (NÖTH 1995, p.20), em termos da prática médica atual. 
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 Tratando-se propriamente da doutrina dos signos, Platão (427 – 347) desencadeou o 

primeiro modelo triádico dos signos, onde apresentavam componentes como: o nome; a 

noção ou idéia e a coisa. Não diferente do Mestre, Aristóteles (384 – 322) também definiu 

um modelo triádico para os signos, como uma relação de implicação: “Se (q) implica em (p), 

(q) atua como signo de (p)”. “[...] Pois aquilo que procede ou segue o ser ou o 

desenvolvimento duma coisa é um signo do ser ou do desenvolvimento dessa coisa” 

(ARISTÓTELES, apud NÖTH, 1995, p. 29). 

Chamou o signo lingüístico de “símbolo” (symbolon) e o definiu como um signo 
convencional das “afecções (pathémata) da alma. Descreveu essas afeccções como 
“retratos das coisas (prágmata). O modelo do signo aristotélico é, portanto, tridiático 
(NÖTH, 1995, p. 29). 

 

 Merecem destaque dois nomes que marcaram os estudos semióticos nos últimos três 

séculos com trabalhos paralelos: o suíço lingüista Ferdinand de Saussure, conhecido como pai 

da Semiologia, e Charles Peirce, filósofo e lógico americano, que dedicou seus estudos a 

Teoria Geral dos Signos, ou Semiótica como é largamente conhecida. É a partir dos referidos 

estudiosos que a semiótica começa a adquirir autonomia e o reconhecimento enquanto ciência 

(COELHO NETTO, 2007, p. 09-11). 

 Mesmo tratando das questões de significados e interpretação, as duas teorias 

apresentam claras diferenças, apenas concordando que o pensamento, as relações e a 

comunicação são fundamentadas pelos signos. Coelho Netto (2007, p. 15-28) enfatiza que os 

estudos de Saussure estão voltados para uma relação de significantes (imagem acústica, 

palavra) e significado (conceito). A semiologia estruturou seu corpo teórico com mais ênfase 

sobre os estudos lingüísticos, e seus objetos são identificados enquanto língua/fala, 

significado/significante, notação/conotação, onde a linguagem é essencialmente uma rede de 

relações. 

É importante esclarecer que ambas as teorias não são sinônimos e trabalham com 

aplicações diferenciadas. Esse esclarecimento se faz pertinente por ser comum que essas 

teorias sejam identificadas erroneamente como iguais, apresentando apenas uma 

nomenclatura diferenciada por terem sido tratadas, uma na Europa, semiologia, e outra, 

semiótica, nos Estados Unidos. Para tanto Coelho Netto (2007, p. 55) nos presta as seguintes 

observações: 
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Enquanto a semiologia apresenta-se como sistema fechado em si mesmo, “puro”, 
isento daquilo que Hjelmslev designava como “contaminações transcendentais”, a 
semiótica alimenta-se de uma filosofia transcedentalista que vai procurar nos efeitos 
práticos, presentes e futuros, o significado de uma proposição, ao invés de ir 
procurá-lo num jogo de relações internas do discurso.  [...] Embora de fato tanto uma 
quanto a outra estudem a questão do significado, elas nada mais têm em comum e, 
portanto não se trata apenas de uma terminologia diferente: diversos são os métodos 
e as perspectivas (COELHO NETTO, 2007, p. 55). 

  
 
 Para Peirce, sua teoria tinha como ponto de partida o “axioma de que as cognições, as 

ideias e até o homem são essencialmente entidades semióticas. Como um signo, uma ideia 

também se refere às outras ideias e objetos do mundo. Assim, tudo sobre o que refletimos tem 

um passado” (NÖTH, 1995, p. 61). 

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente [semiose] dessa pessoa 
um signo equivalente, ou talvez, um signo mais desenvolvido. Ao signo assim 
criado, denomino interpretante [que não é o intérprete] do primeiro signo. O signo 
representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus 
aspectos, mas como referência a um tipo de ideia que eu, por vezes denominei 
fundamento do representamen.  (PEIRCE, apud SANTAELLA, 2004, p. 12). 

 

Peirce, ao modelo de estudos anteriores, também estabeleceu categorias universais, 

onde os signos podem ser identificados. São essas categorias: Primeiridade, Secundidade e 

Terceiridade. Em sua obra, o autor coloca que a definição de signo é dada sem se referir ao 

pensamento humano, e Santaella (1983, p.12) esclarece que mesmo após 100 anos, essa 

generalização dada por Peirce, “não soa como formalismo excêntrico, mas como antecipação, 

visto que, com o advento da cibernética, tal necessidade se patenteou histórica e 

concretamente”. 

Essa discussão pode ser muito apropriada para o ciberespaço, como espaço de 
produção e não apenas de representação, uma vez que ele permite que todos possam 
ser autores/produtores, em potencial, em razão da plasticidade do virtual, que 
desterritorializa os signos, o tempo todo e ao mesmo tempo (MONTEIRO; 
CARELLI; PICKLER, 2006, p. 120). 
 

 

 

2.4.1 Teoria Geral dos Signos 

 

 

 A teoria dos signos busca definir o papel do objeto enquanto transmissor de 

significado. A ação do signo, que é a de ser interpretado, gera a apreensão através dessa 
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transmissão e emprega significado as interpretações criando representações relativas a esses 

significados gerativos de outras interpretações a partir da inicial. Esse processo semiótico 

posiciona os atores dessas construções representativas no contexto comunicacional e 

autogerativo dos signos.  

O principal pilar da teoria Semiótica é a noção de signo como entidade que permeia 
toda a existência, de forma a estabelecer um elo comunicacional entre as coisas do 
mundo, saindo assim da esfera exclusivamente humana, passando a abordar outras 
formas de representação que o homem faz do seu universo (AZEVEDO NETTO, 
2002, p.2). 

 

 O processo de representação na semiótica é definido por Peirce (1990), como o 

processo que um objeto se apresenta a um intérprete de um signo, ou a relação que o signo 

mantém com esse objeto. A formação triádica constitui-se do signo, objeto e interpretante. O 

signo tem uma função representativa no processo semiótico, ele está no lugar de algo para a 

ideia que produz ou modifica. O objeto é aquilo que é representado pelo signo, é aquilo que 

chega à mente em qualquer sentido, sendo uma coisa pensada ou mencionada. O resultado do 

processo sígnico é autogerativo e, como o objeto, o interpretante são partes constitutivas do 

signo. O signo cria na mente do intérprete, algo criado pelo objeto do signo, essa criatura do 

signo chama-se interpretante (SANTAELLA, 2003, p. 11; 33; 61).  Entretanto, é importante 

pontuar algumas diferenças, como a existente entre interpretante e intérprete e representamem 

e representação.  

 Interpretante, não se refere ao intérprete da relação sígnica, ele é um processo gerado 

na relação do signo com seu objeto, que se desenvolve na mente do intérprete. Essa relação 

caracteriza-se por uma representação, o signo representa o objeto que cria um interpretante 

para o sujeito, traduzindo o significado do signo e gerando novos signos. “Portanto, o 

significado de um signo é outro signo [...] seja este uma imagem mental ou palpável, uma 

ação ou mera reação gestual [...], porque esse seja lá o que for que é criado na mente pelo 

signo, é outro signo (tradução do primeiro)” (SANTAELLA, 1983, p. 12). 

 Representação nesse contexto mantém sua conceituação original e comum, o ato ou a 

relação de representar, sendo destinado ao representamem ser aquilo que representa. Na 

relação sígnica, o signo é o representamem do objeto e sua relação com o interpretante é de 

representação. 

Um representamem é o Primeiro correlato de uma relação tridiática, o Segundo 
correlato sendo chamado de Objeto e o possível Terceiro correlato sendo 
denominado seu Interpretante, por cuja relação tridiática o possível Interpretante é 
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determinado como sendo o Primeiro correlato da mesma relação tridiática para o 
mesmo Objeto e para algum possível interpretante. (PEIRCE, 1990, p.51). 

 

O objeto é aquilo que determina o signo, e o signo é aquilo que representa o objeto. O 

objeto para a representação semiótica não se limita a algo concreto e singular, ele pode se 

manifestar como uma única coisa, uma coleção, um evento, ato ou ocorrência. Toda 

representação é triádica, onde os três correlatos ocupam posições diferentes e relacionadas, e 

todos são de natureza sígnica. “Um signo é uma correlação de uma forma significante com 

uma (ou uma hierarquia de) unidade que definimos como significado. Nesse sentido, o signo é 

sempre semioticamente autônomo em relação aos objetos que pode ser referido” (ECO, 1985, 

p. 150). 

O signo possui um caráter significante perfeito, onde toda relação lógica dos signos se 

dá de forma ininterrupta, sem limites finitos. Todo signo deve apresentar um processo de 

criação de novos signos a partir do seu interpretante. Eco (1991, p. 112) descreve esse 

processo como uma Semiose Ilimitada:  

Não há maneira, no processo de semiose ilimitada que Peirce descreve e cujos 
fundamentos lança, de estabelecer o significado de uma expressão, isto é, de 
interpretar essa expressão, senão traduzindo-a em outros signos (pertençam eles ou 
não ao mesmo sistema semiótico) e de modo que o interpretante não só dê conta do 
interpretado sob algum aspecto, mas faça conhecer alguma coisa mais do 
interpretado. Numa semântica estruturada como enciclopédia o interpretante visual 
da palavra /gato/ é a imagem de um gato (que indubitavelmente faz conhecer 
algumas propriedades do animal que não estavam presentes na mente de quem 
pronunciava a palavra); é a definição que une a entidade em questão à cadeia de 
entidades maiores em extensão, mas menores em compreensão; é a inferência 'Se 
gato então animal que mia quando se lhe pisa no rabo', que caracteriza o significado 
de gato em relação às suas várias, e mais ou menos remotas conseqüências ilativas. 
A cadeia dos interpretantes é infinita, ou ao menos indefinida.  
 

 

O processo de Semiose ilimitada se assemelha muito com o que Brookes (1980, p.131) 

apresenta como A Equação Fundamental da Ciência da Informação. Esta equação demonstra 

a passagem de um estado de conhecimento já existente K[S] para um novo estado de 

conhecimento K[S+ΔS], através da aquisição de um novo conhecimento ΔK, que é extraído 

de um incremento de informação ΔI; onde ΔS expõe o efeito resultante da aquisição e 

acumulação e/ ou transformação desse processo ocorrente no antigo estado de conhecimento. 

“Essa hibridização é o mesmo que a expansão do signo, visto que o crescimento dos signos se 

dá sempre por meio de novas misturas entre os signos já existentes e a invenção de novos 

meios capazes de produzir signos” (MONTEIRO; CARELLI; PICKLER, 2006, p. 121). A 

semelhança com o processo de Semiose ilimitada é identifica por ambos apresentarem 
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“características transformadoras, pois possibilita uma revisão do conhecimento estabelecido 

e/ou a criação de novos conhecimentos” (MAFRA PEREIRA, 2006, p. 5). Assim, como a 

semiose ilimitada, o conhecimento encontra-se em um processo contínuo de modificação em 

função dos incrementos informacionais que constantemente recebe, como é demonstrado na 

fórmula de Brookes (1980): 

 
K [S] + ΔK = K [S + ΔS] 

 

                                                               ΔI 

 
Os signos possuem uma grande rede de classificações, que Peirce definiu como 

triádicas (de três em três), sendo a mais significante, a relativa ao objeto possuindo 

pontecialidade sígnica de acordo com três modalidades (SANTAELLA, 2004, p.107): 

 

 Ícone: apresenta apenas uma qualidade do objeto, sua relação está ligada apenas na 

apresentação das qualidades, não representando nada. Ele gera apenas uma semelhança ao 

objeto que se liga; 

 Índice: apresenta uma correspondência do objeto, indica uma outra coisa em que 

está diretamente ligado, uma parte do objeto, não sendo o objeto todo; 

 Símbolo: Sua relação com o objeto depende de um caráter imputado, convencional 

ou de lei. Sua relação é direta porque possui um poder de representação, definido por uma lei 

ou convenção que determina que aquele signo represente seu objeto.  

 O estudo da semiótica é direcionado para a compreensão das relações simbólicas em 

sistemas relacionados aos seres humanos. O direcionamento desse estudo para os sistemas 

operados por máquinas não se faz excluso, já que tais processos são implementados por 

humanos, não fugindo do caráter da comunicação humana, como coloca Azevedo Netto 

(2002, p. 2):  

Para a definição de signo e suas classes, nota-se a sua delimitação a partir da 
participação do homem, já que o estudo dos fenômenos comunicacionais tem a sua 
essência e balizamento dentro da esfera da humanidade; o conceito de signo, em 
principio, tende a partir da compreensão humana de comunicação (AZEVEDO 
NETTO, 2002, p. 2). 
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 Dessa forma, a recuperação da informação proposta pelas ontologias pode ser 

compreendida como processo composto por elementos sígnicos, sendo identificada de acordo 

com o contexto de cada procedimento como ícones, índices e/ou símbolos, formando ao fim 

uma tríade genuína. Dentro da sua definição enquanto ontologia, ela constrói uma 

determinada lista de termos e relações conceituais, que se apresentam como signos. Esses 

termos estão relacionados com seus conceitos específicos impedindo que uma recuperação 

efetiva da informação não apresente diferentes formas de representação, mas uma significação 

correspondente à busca. Tal processo tem respaldo na Teoria do Conceito de Dahlberg, que 

também apresenta uma estrutura tríade e conseqüentemente semiótica. 

Para Dahlberg, o processo de determinação do conceito se dá no momento em que é 
selecionado o item de referência – um referente – e analisado dentro de um 
determinado universo. A partir daí, atribuem-se predicados ao referente, 
selecionando características relevantes. Estas devem auxiliar no processo de 
designação de uma forma apropriada [termo], que denota o conceito. Assim, o 
conceito só pode ser determinado a partir da reunião de todos os elementos que o 
compõem (CAMPOS, 2001, P. 95). 

 

 

 

 
 
Ilustração 2 - Triângulo Semiótico de Peirce (a esq.) e Triângulo de Dahlberg (a dir.) 
Fonte: (COELHO NETTO, 1996); (CAMPOS, 2001).  
 
 

 

Na definição de signo se identifica uma relação tríade onde se observam três 

elementos que são as bases semióticas: 

O signo é aquilo que está no lugar de alguma coisa, mantendo uma conexão com o objeto 

e sendo uma representação para o interpretante; 

O Interpretante ou imagem mental é o que pode ser concebido pela percepção, que é o 

signo criado na mente de alguém (o "intérprete"); 
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O Objeto, que é algo representado (porque este objeto é representado pelo signo, não na 

sua totalidade, mas de um ponto de vista, em relação apenas a determinados aspectos que 

ele apresenta). O processo de identificação, interpretação e compreensão é o 

representamen que esse objeto cria através do signo na mente de alguém, formando então 

o interpretante. 

A Semiótica, ou mais precisamente a Teoria Geral dos signos, é dividida em 

categorias universais: Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. Essas categorias determinam 

a posição dos elementos semióticos quanto a sua qualidade, ação em lugar e tempo e razão. 

Tomemos como exemplo a explanação dada por Santaella (1983, p. 11): Temos o céu azul, a 

Primeiridade é a categoria da qualidade, do azul de um certo céu, sem o céu, a mera qualidade 

de azul, aquilo que é tal qual é, sem depender de outra coisa. Já a Secundidade é a reação de 

fato, o céu azul aqui e agora, como lugar onde se encarna o azul, demonstração objetiva desse 

azul. E a Terceiridade que aproxima um primeiro e um segundo é a percepção, a razão 

intelectual, “corresponde à camada de inteligibilidade ou pensamento em signos, através da 

qual representamos e interpretamos o mundo”, como descreve Santaella (1983, p. 11): “Por 

exemplo: o azul, simples e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, aqui e 

agora, onde se encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, elaboração cognitiva — o 

azul no céu, ou o azul do céu —, é um terceiro.” 

Os signos estão presentes nas mais diversas formas de comunicação, sendo elas 

humanas ou não, e as ontologias de domínio não fogem a essa classificação, sendo dotadas de 

caráter simbólico, já que apresentam grande parte das características constituídas nas relações 

sígnicas. As inteligências artificiais, através de relações semânticas, buscam empregar 

significação e inferências semelhantes às percepções humanas para recuperação precisa de 

informação (MARCONDE; CAMPOS,  2008, P. 115), onde objetivam simular a 

compreensão que um humano teria ao selecionar uma informação, desencadeando dessa 

forma também a simulação de um processo semiótico. 

Para o embasamento metodológico de um estudo que pretenda abordar a questão da 
análise dos conceitos, um dos pilares é a teoria semiótica, elaborada por Peirce, que 
estabelece a tricotomia do signo, e a figura mais importante, para o presente caso, é 
o interpretante, que é visto como a instância onde há a construção do significado, 
da recuperação da Informação (AZEVEDO NETTO, 2008a, p. 56). 
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2.5 A Classificação Facetada de Ranganathan 

 

 

 Pensar a classificação no âmbito da Ciência da Informação é também reconhecer nessa 

prática o processo de representação das fontes de informação. “Na ótica da Ciência da 

Informação, a noção de representação é muito aproximada da noção de classificação, visto 

que esses dois conceitos estão voltados para as formas de organização da informação e do 

conhecimento” (AZEVEDO NETTO, 2001, p. 87). 

Piedade (1983, p. 16) reconhece que o ato de classificar é um processo mental habitual 

do ser humano, que acontece de forma automática, dando início à necessidade do sujeito de 

ordenar, para compreender e manter domínio sobre as construções que a realidade 

proporciona. Sendo um processo mental, uma subjetividade, busca objetividade na 

representação e posicionamento das coisas, das pessoas, dos processos e fenômenos que nos 

cercam. “Classificar é dividir em grupos ou classes, segundo as diferenças e semelhanças. É 

dispor os conceitos, segundo suas semelhanças e diferenças, em certo número de grupos 

metodicamente distribuídos” (PIEDADE, 1983, p. 16).  

Aristóteles, quando da criação de suas categorias buscou classificar os seres em 

espécies gêneros de acordo com sua substância, agrupando estes, de acordo com suas 

semelhanças, e as demais categorias, que diziam respeito ao modo de ser dessas essências, 

categorizando-as pelas suas diferenças. Posteriormente, muitos outros sistemas de 

classificação foram desenvolvidos baseados nas categorias aristotélicas.  

 No intuito de ordenar o conhecimento humano, as classificações podem ser filosóficas 

ou bibliográficas. As classificações filosóficas, também conhecidas como classificações do 

conhecimento, classificações metafísicas ou classificações das ciências, surgiram a partir da 

busca pela compreensão dos filósofos sobre o Universo e com a finalidade de definir e 

hierarquizar o conhecimento. As classificações bibliográficas nasceram no cerne da 

documentação, e são utilizadas até hoje pela Biblioteconomia, estabelecendo as relações entre 

documentos e sua localização (PIEDADE, 1983, p. 60). Burke (2003, p.88) apresenta um 

panorama das primeiras formas de classificação ocorrentes dentro das instituições de ensino, 

onde a classificação do conhecimento acadêmico entrava na prática do cotidiano das 

universidades a partir do tripé intelectual formado pelos currículos, bibliotecas e 

enciclopédias. A biblioteca reproduzia na organização a ordem dos currículos das 
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universidades. “Ela também sustentava esse sistema de classificação, como ainda o faz, 

tornando-o material, físico e espacial.”  

De acordo com o modo de representação dos assuntos nos sistemas de classificação, a 

estrutura da classificação bibliográfica pode ser definida como enumerativa, que utiliza 

símbolos prontos a serem empregados, indicando todas as combinações possíveis de assuntos 

desses símbolos, como exemplo da Classificação Decimal de Dewey - CDD; 

semienumerativas, onde os símbolos utilizados são combinados para representar os assuntos 

compostos, podendo também contar com símbolos prontos para esses assuntos, como a 

Classificação Decimal Universal – CDU; e a analítico-sintética, que são desenvolvidas a partir 

de uma lista de conceitos, acompanhada de símbolos, que deverão ser combinados para 

representar os assuntos. Essa última classificação, também conhecida como classificação 

facetada, originada por Ranganathan, é a única analítico-sintética, todas as demais 

classificações bibliográficas existentes são enumerativas ou semienumerativas. (PIEDADE, 

1983, p. 67). 

Desenvolvida por Shiyali Ramamrita Ranganathan na década de 1930, a Colon 

Classification (Classificação de dois pontos) foi uma tabela de classificação elaborada para a 

organização do acervo da Biblioteca da Universidade de Madras, na Índia, onde o teórico foi 

Bibliotecário. Entre as classificações facetadas, ela se destaca por seus esquemas de 

classificação que permitiam não só a organização dos documentos nas estantes, mas também a 

representação do conhecimento registrado em uma dada área de assunto. (CAMPOS, 2001, p. 

53-54).   

A abordagem ranganathiana da classificação era completamente diferente de todas 
as anteriores. Embora já se pudesse perceber uma abordagem analítica e 
combinatória nos sistemas de Dewey (especialmente através da influência 
determinante na CDU de P. Otlet e H. La Fontaine), de C. A. Cutter (1837-1903), de 
J. D. Brown (1861-1914) e de H. E. Bliss, o sistema de Ranganathan diferia dos 
outros, sobretudo pelo fato de que ele não usava classes pré-estabelecidas e prontas 
às quais os títulos tinham de ser relacionados, mas criava classes de livros somente 
no momento em que um livro era analisado segundo os elementos conceituais de seu 
assunto, e sintetizado segundo as regras das fórmulas de facetas ligadas às 
disciplinas (DAHLBERG, 1978b, p. 4). 
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2.3.1 Colon Classification 

 

 

 A Classificação de dois pontos consiste em um sistema de lista de termos 

representando conceitos, com o mesmo tipo de relacionamento com o objeto da classificação, 

combináveis no ato de classificar, para identificar corretamente o tema dos documentos. O 

processo realizado na Classificação de dois pontos consiste na análise a partir da 

decomposição de um tema em seus conceitos básicos, e da síntese realizada pela combinação 

desses conceitos para representar um assunto (PIEDADE, 1983, p. 77). 

 Ranganathan em substituição aos termos categoria, gênero e espécie, desenvolveu uma 

terminologia para exprimir os processos de divisão da sua classificação bibliográfica que fez 

se conhecer por faceta, foco e isolado. De acordo com Piedade (1983, p. 25) o processo 

facetado consiste no exame do assunto definindo os seus conceitos ainda sem organização, 

que são chamados de isolados; a reunião dos isolados (conceitos) resultante da divisão dos 

assuntos por características formam as facetas, e depois da composição da facetas, esse 

isolados passam a ser denominados focos, distinguindo-os dos isolados que ficaram em 

desorganização (sem compor uma faceta). Dessa forma, ainda sob a leitura de Piedade (1983, 

p. 25) “facetas são as manifestações das categorias fundamentais em cada campo do 

conhecimento, reunindo conceitos que têm determinada característica em comum.”  

A Teoria de Ranganathan enfoca o documento como um registro do conhecimento e 

dessa forma, a partir de sua Teoria por um processo de arranjo ou combinação, na estrutura 

classificatória, as unidades que a constituem não são mais os assuntos dos documentos, mas 

os conceitos que ele denomina isolados. (CAMPOS, 2001, 55) 

 Em sua Teoria da Classificação, Ranganathan define que todas as facetas são 

consideradas como manifestações de uma das cinco categorias fundamentais (PMEST), que 

são de acordo com Robredo (2005, p. 137): 

→ Personalidade (o aspecto ou tema dominante de que trata o objeto informacional); 

→ Matéria (material do objeto); 

→ Energia (processos e atividades que acontecem em relação ao objeto); 

→ Espaço (onde o objeto acontece ou existe); 

→ Tempo (quando o objeto ocorre). 
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Para melhor compreensão é possível observar na Ilustração 3 (LIMA, 2004, p. 68) 

como são representadas as cinco categorias: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Os estudos facetados de Ranganathan apresentam três níveis distintos, que Dahlberg 

(1978b, p. 4) define como as bases norteadoras para os “classificacionistas (que elaboram 

sistemas de classificação) e os classificadores”, sendo eles: o "plano da idéia" - nível das 

idéias, conceitos; o "plano verbal" - nível da expressão verbal dos conceitos (que podem 

variar segundo a língua utilizada); e o "plano notacional" - nível da fixação dos conceitos em 

formas abstratas, tais como sinais (letras, números). 

Dahlberg (1972, p. 5) descreve diversos outros instrumentos de 

classificação/representação que sucederam ao sistema facetado de Ranganathan e receberam 

suas influências. Como conseqüência das muitas pesquisas realizadas, uma teoria analítica de 

conceitos foi desenvolvida criando uma terceira abordagem para a construção de sistemas de 

classificação. A saber, as duas já existentes consistiam em: abordagem dedutiva - subdivisão 

de um universo do conhecimento em disciplinas, já utilizada pelos sistemas gerais de 

classificação conhecidos e abordagem indutiva - construção de sistemas de linguagens de 

descritores a partir de termos e seus conceitos mais genéricos e mais específicos ao modelo 

dos tesauros. (DAHLBERG, 1972, p. 9). 

A terceira abordagem seria a abordagem relacional, que parte de um aspecto formal e 

categorial, garantido uma maior objetividade nos sistemas. Essa teoria de categorias de 

conceito recebeu o nome de “Teoria do Conceito” e será abordada de forma mais aprofundada 

na seção que se segue. 

 

Ilustração 3 - Categorias Fundamentais de Ranganathan 
Fonte: (LIMA, 2004). 
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2.6 A Teoria do Conceito de Dahlberg 

 

 

A partir desses estágios descritos na seção anterior, é perceptível a necessidade de uma 

metodologia para construção do corpo conceitual de uma ontologia de domínio, que apresente 

um escopo teórico de descrição na seleção dos conceitos e termos. A inexistência de uma 

metodologia unificada para construção de ontologias foi apontada como problema por 

diversos autores como Fernandez-López, Jones, Bench-Capon e Visser, entre os anos de 1998 

e 1999 (SALES, 2006, p.15). 

Para estruturação das representações dentro do âmbito da documentação, é valido o 
estudo do “modelo de caráter sistêmico, denominado “ciclo da informação” ou 
modelo de transferência da informação, que reduz a realidade da representação do 
conhecimento a seis etapas: produção, registro, aquisição, organização, 
disseminação e assimilação”. A fim de garantir a otimização desse fluxo, a Ciência 
da Informação recorre à representação da informação em sistemas naturais ou 
artificiais, com maior ênfase nas novas tecnologias de informação e comunicação. 
(DODEBEI, 2002, p. 24) 

 

Nesse contexto, a ontologia de domínio faz parte da construção de mecanismos de 

representação e recuperação da informação que apresente uma maior precisão nas respostas 

para as solicitações informacionais. O que os atuais sistemas de recuperação da informação 

realizam é uma busca baseada em uma ordem sintática, onde não são capazes de diferenciar 

sinonímias e atribuir precisão semântica na troca de informações com diferentes bases 

virtuais, como afirma Breitman (2005, p. 2-3): 

A grande verdade é que a Internet se desenvolveu mais rapidamente como meio para 
troca de documentos entre pessoas, em vez de um meio que fomentasse a troca de 
dados e informações que pudessem ser processadas automaticamente. Como 
conseqüência, o conteúdo semântico das páginas, ou seja, seu significado é 
codificado de uma maneira acessível para seres humanos apenas. [grifos do autor]. 

 

 Com o crescente aumento da utilização de repositórios eletrônicos, diversos estudos 

vêm sendo organizados e propostos para criação de sistemas computacionais que possam 

entender e responder as necessidades informacionais apresentadas por seus usuários. Novas 

formas de representação e recuperação de informação são cada vez mais necessárias, 

fomentando pesquisas em diversas áreas do conhecimento (ALMEIDA, SOUZA, BAX, 2009, 

p. 1). 
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 Muitas dessas teorias que trabalham com palavras/termos/conceitos detêm-se nas 

bases lógicas das categorias aristotélicas (PIEDADE, 1983, p.20; DODEBEI, 2002, p. 98; 

LIMA, 2004, p. 27; ALMEIDA, 2006 p. 106). Não obstante, os trabalhos de Ranganathan e 

Dahlberg também tomam como base tais categorias. Na Teoria do Conceito (DAHLBERG, 

1976) as especificações estão voltadas para as facetas, consideradas categorias onde os 

conceitos são identificados através de suas características.  Para Dahlberg (1978b, p. 102) um 

conceito é uma unidade de conhecimento, sendo o conhecimento a totalidade de enunciados 

verdadeiros sobre o mundo. A estruturação de um conceito está ligada diretamente às suas 

características. 

 Característica é o componente de um conceito que é derivado de um enunciado 
sobre um item de referência e é um elemento do conteúdo de um conceito. Assim 
sendo, o conceito pode ser redefinido como uma unidade de conhecimento que 
engloba as características de um referente por meio de um termo ou nome. 
(MOREIRA, 2003, p. 28). 

 

  Essas características definidas por Dahlberg (1978b, p. 103) podem ser consideradas 

categorias, mantendo em grande parte a origem das categorias aristotélicas. Para Dahlberg 

(1978b, p. 103) as categorias possuem uma importância fundamental na organização dos 

conceitos, definindo um entendimento sobre a natureza do conceito. 

Dentre a comparação de algumas teorias para representação conceitual, Campos 

(2001, p. 148) aponta a Teoria do Conceito como um método de raciocínio que reúne em um 

mesmo processo uma visão dedutiva e indutiva: 

Inicia-se o processo sabendo-se que um domínio temático pode ser pensando em 
termos de categorias conceituais (processo dedutivo), mas elas serão determinadas a 
partir do momento de um agrupamento das unidades de conhecimento que compõem 
este domínio (processo dedutivo) (CAMPOS, 2001, p. 148).  

 

A Teoria do Conceito apresenta fundamentos teóricos para análises conceituais a partir 

de estudos e padronização de termos dentro das formas de representação através de símbolos 

lingüísticos.  

A primeira definição do componente do conceito, a afirmação verdadeira dá-se pela 
intenção de definir-se uma unidade de representação. No caso dos itens de referência 
podem ser entendidos como os atributos considerados como referência de um 
determinado objeto, já que o determinam as características que serão consideradas 
para a representação. Para o componente de chamado de forma verbal, pode ser 
substituído pela expressão termo, como a expressão verbal daquilo que se quer 
representar. (AZEVEDO NETTO, 2008a, p. 55). 
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A = item de referência (IR) 
B = Predicações verdadeiras (PV) sobre IR 
C = Síntese das PV sobre IR, por meio de termo/nome 

 

 Sob a ótica da Teoria do Conceito, o processo de representação dos conceitos é 

exposto pela forma gráfica de um triângulo conceitual (Ilustração 4), onde Motta  (1987, p. 

33) descreve que: 

O conceito não é um todo composto de partes distintas. Ele está contido, a um só 
tempo, no referente (fatos, coisas, processos, etc.), nas predicações a ele feitas 
(características) e na forma verbal adotada para designá-lo. Ou seja, o conceito (ideia) 
é uno, expresso multiplamente por um referente, pelos elementos que o definem e 
pelo que, aqui, chamamos de “termo”, que o designa. 

 

Em sua tese, Campos (2001) expõe de forma compreensível um Modelo para a 

Construção dos Conceitos de Dahlberg (Ilustração 5), onde é possível identificar o 

delineamento para a construção das ontologias de domínio, apresentando graficamente esse 

processo de construção.  

 

Ilustração 4 - Triângulo Conceitual de Dahlberg 
Fonte: (CAMPOS, 2001). 
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No contato com o mundo que o cerca, o homem foi capaz de se relacionar com os 

objetos do seu cotidiano e traçar definições sobre os mesmo, a partir da sua percepção em 

relação a eles. Cada objeto é dotado de características que segundo Dahlberg (1978a; 1978b), 

produz enunciados que os distingui dos demais através da presença do tempo e espaço. Esses 

são os objetos individuais, que estão aqui e agora e são descritos pelos conceitos individuais, 

de acordo com suas especificidades. Os objetos gerais, da mesma forma correspondem aos 

conceitos gerais.  

 

 A Teoria do Conceito preconiza que a construção de enunciados verdadeiros sobre 

dado objeto dará origem ao seu conceito, e os elementos de um enunciado se articulam em 

uma unidade estruturada. Essa unidade apresenta como resultado a compilação desses 

enunciados representados por uma palavra ou um signo que possa traduzir e fixar essa 

tradução. (DAHLBERG, 1978b, p 102).  

Deste modo, a formação dos conceitos é diretamente estabelecida pela reunião e 

compilação de enunciados verdadeiros a respeito de determinado objeto, se fazendo 

necessário, atenção especial quando se trata das linguagens especializadas. “Neste caso [das 

Ilustração 5 - Modelo para a Construção de Conceitos de Dahlberg 
Fonte: (CAMPOS, 2001). 
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linguagens especializadas] deve-se fazer todo esforço para que os conceitos sejam definidos 

com toda precisão.” (DAHLBERG, 1978b, p. 102).  

 Os elementos do conceito mencionados por Dahlberg (1978b, p. 102) “identificam-se 

com as chamadas características dos conceitos”. Os conceitos são apresentados em uma 

hierarquia de características que dão origens a novos enunciados e assim continuamente até 

dar origem a uma característica tão geral que possa ser considerada uma categoria. Para 

Dahlberg (1978b, p. 102), categoria é o conceito em sua mais ampla extensão. 

 Outro elemento que elenca a definição de conceito de um objeto é a tipologia das 

características pelas categorias. Essas características podem ser consideradas simples, quando 

fornecem apenas uma única propriedade, ou complexas de acordo com a carga de 

informações que abarcam sobre o objeto. Em um segundo momento, as características se 

dividem e subdividem em características essenciais (necessárias) e características acidentais 

(adicionais ou possíveis). As características essenciais poderão ser características constitutivas 

da essência ou consecutivas da essência. As acidentais também são de duas espécies, as 

características acidentais gerais e as acidentais individualizantes.  

 Tão importante quanto às características que definem os conceitos, trata-se também da 

relação existente entre eles, onde a comparação dos conceitos pode apresentar características 

comuns e traçar a relação entre tais conceitos, aspecto a se observar, muito evidente nas 

relações semânticas estabelecidas pelas ontologias de domínio. Essas relações baseadas nas 

características comuns são traçadas em um quadro logicamente calculado (Quadro 1) a partir 

da identidade, implicação, intersecção, disjunção e negação: 

Identidade A (x,x,x)  B (x,x,x) As características são as mesmas; 
Implicação A (x,x) B (x,x,x) O conceito A está contido no conceito B; 
Intersecção A(x,x,o) B (x,o,o) Os dois conceitos coincidem algum elemento; 
Disjunção A (x,x,x) B (o,o,o) Os conceitos se excluem mutuamente. Nenhuma 

característica em comum; 
Negação A (x,x,o) B (o,x,o) O conceito A inclui uma característica onde a negação se 

encontra em B. 
Quadro 1 - Relações baseadas na posse de características comuns 
Fonte: (DAHLBERG, 1978b). 
 
 
 
 Essas relações estabelecem a comparação e torna possível a organização dos sistemas 

de classificação desses conceitos. Podendo então definir um relacionamento semântico 
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(Quadro 2) descrito como: relação hierárquica, relação partitiva, relação de oposição e relação 

funcional (DALHBERG, 1978b, p. 104). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A intenção e extensão dos conceitos descritos por Dahlberg (1978b, p.105), assim 

como as espécies de conceitos, possuem semelhança com as categorias aristotélicas, sendo 

fundamental para a constituição da análise dos conceitos.  

 A intenção do conceito é a soma total das suas características, bem como a soma total 

dos respectivos conceitos genéricos e das diferenças específicas ou características 

especificadoras. Já a extensão do conceito é a soma total dos conceitos mais específicos, ou 

seja, a classe dos conceitos de tais objetos dos quais possuem aquelas características em 

comum que se encontram na intenção do mesmo conceito. (DAHLBERG, 1978b, p. 105). 

Após a realização das inferências e construção dos conceitos, se estabelece a definição dos 

conceitos. Essa etapa da análise conceitual descreve que: 

Relação 

hierárquica  

(implicação) 

Quando dois conceitos possuem 
características idênticas e um deles possui 
uma característica a mais, estabelecendo 
assim os conceitos mais amplos e mais 
restritos ou onde o mais superior é o mais 
genérico e o inferior é o mais especifico.  

Ex:  

Árvore   

       Árvore frutífera  

                                Macieira  

Relação partitiva A relação partitiva existe entre o todo e suas 
partes, podendo também existir entre um 
produto e os elementos que o constitui. 

Ex: 

Árvore  

      Raízes, tronco, folhas, 

flores, frutos.  

Relação de 
oposição 
(negação) 

A oposição poderá ser: 
Contradição (negação que se perfaz pela 
posição da coisa mesma) 

Ex:  
Numérico  não numérico 
Presente  ausente  

Contrariedade (que diferem apenas pela 
qualidade ou se excluem reciprocamente seus 
valores de verdade) 

Ex:  
Branco  preto  

Relação funcional 
(intersecção) 

As relações funcionais aplicam-se 
principalmente a conceitos que expressam 
propriedades.  

Ex: Produção – produto / 
produtor/ comprador 
Medição – objeto medido/ fins 
de medição/ graus de medição 

Quadro 2 - Quadro das Relações: hierárquica, partitiva, oposição e funcional 
Fonte: Autoria própria, 2010. 
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[...] fazer uma definição equivale a estabelecer uma “equação de sentidos” sendo 
que, de um lado (à esquerda) encontramos aquilo que deve ser definido (o 
definiendum) e de outro (à direita) aquilo pelo qual alguma coisa é definida (o 
definiens). A definição é de certo modo uma limitação, ou seja, a colocação de 
limites. Trata-se de determinar ou fixar os limites de um conceito ou idéia. 
(DAHLBERG, 1978b, p.106). 

 

 As definições podem ser nominais ou reais. A definição nominal relaciona-se com o 

conhecimento contido na linguagem, enquanto a definição real relaciona-se com o sentido do 

objeto. As etapas dessa teoria direcionam os estudos e a construção de uma metodologia para 

a modelagem de ontologias de domínios, sabendo-se que são constituídas de termos e 

conceitos.  

O conhecimento sobre os relacionamentos conceituais tem um papel importante na 
comparação e na construção de sistemas de conceitos e, portanto, na sistemática e 
na disposição das unidades de conhecimento pertencentes a um campo de estudo, 
uma disciplina ou uma pluralidade deles. (CAMPOS, 2001, p. 99). 

   

Coube à pesquisa submeter o objeto, proposto à investigação, a cada um desses 

processos, descrevendo os passos realizados e apresentando a análise realizada à luz dessa 

teoria. Como conclusões serão apresentadas as listas de conceitos e sua exposição de relações 

através de um mapa conceitual. 
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3  A  WEB E A REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO PELAS 
ONTOLOGIAS DE DOMÍNIO 

 
 
  
  Acompanhando o desenvolvimento das tecnologias voltadas para a informática, é 

possível identificar que a representação da informação através do uso de tais equipamentos 

avançou na mesma proporção. Esse avanço tende a acompanhar e amparar as culturas, as 

mídias e as formas de relacionamento humano construídos no chamado ciberespaço.   

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 
(LEVY, 1999, p.17). 

[O ciberespaço] Consiste de uma realidade multidirecional, artificial, ou virtual 
incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como 
meio de geração e acesso. Nessa realidade, da qual cada computador é uma janela, 
objetos vistos e ouvidos não são nem físicos e nem necessariamente, representações 
de objetos físicos, mas têm a forma, caráter e ação de dados, informação pura 
(SANTAELLA, 2007, p. 40). 

Alimentada por dados, códigos, sinais, símbolos, conteúdos, entre outros, a 

informação independente da sua definição, é a base no desenvolvimento dessas tecnologias e 

na estruturação desse “espaço antropológico”. Espaço esse, que consiste não só de máquinas, 

mas de “um sistema de proximidades (espaço) próprio do mundo humano (antropológico), e, 

portanto, dependente de técnicas, de significações, da linguagem, da cultura, das convenções, 

das representações e das emoções humanas” (LÉVY, 1998. p.22).  

O ciberespaço, aqui entendido como uma interação entre máquinas e homens, que visa 

mediar uma comunicação através de dados e informações, transmitidos através de códigos 

matemáticos, é apontado como um espaço antropológico, decorrente de uma teia imaginária, 

vem destituído de tempo e posições geográficas. Nesse ambiente a informação circula livre, 

em grande maioria de forma replicante, e adquire uma estética que se afeiçoa as diferentes 

culturas e redes sociais formadas nesse contexto gerador de relação e interação. 

Trata-se de um sistema em que as tecnologias de comunicação, acopladas agora à 
informática, assumem uma importância absoluta na articulação e na modulação da 
cultura; um sistema em que a produção de informações, de eventos, de imagens 
alcançou um alto grau de saturação; um sistema em que toda vida, as mentes e os 
processos globais passam a orbitar, de algum modo, em torno dos medias e das 
máquinas informáticas [...] (TRIVINHO, 1998, p. 49) [Grifos do autor].  
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A virtualidade é, em questão, as representações que a rede cria a partir do seu 

potencial significativo e interativo, dando forma a diferentes possíveis realidades e culturas. É 

necessário especificar que por virtual entendem-se as potencialidades do real, que não esse, 

mas sua ação através de mecanismos tecnológicos, onde um não se opõe ao outro (LEVY, 

2003, p. 15). De acordo com Santaella (2008, p. 195), “em um sentido mais amplo, o termo 

virtual passou a significar qualquer coisa que acontece no computador”. 

Cultura, como definida entre as concepções básicas apresentadas por Santos (1983, 

p.35) “ou tratam da totalidade das características de uma realidade social, ou dizem respeito 

ao conhecimento que a sociedade, povo, nação ou grupo social tem da realidade e à maneira 

como o expressam”. Assim sendo, os elementos culturais criados nesse ambiente virtual, 

constituem signos e são dotados de significado. 

Enquanto o ciberespaço é o território desses acontecimentos e proporciona as vias de 

comunicação entre os usuários, a virtualidade cria os vínculos para que essas comunicações e 

trocas de informação aconteçam através de uma representação digital de um objeto ou 

situação da realidade, com potencialidade para ser entendido como real. “O ciberespaço 

inclui, portanto, todas as modalidades de uso que as redes possibilitam, de modo que a 

realidade virtual é apenas uma extensão última desse processo até o ponto de produzir um 

grau de imersão sensória total no ambiente simulado”. (SANTAELLA, 2007, p. 45).  

 No âmbito da CI, a informação na Web é discutida a partir do seu contexto 

representacional. As comunidades virtuais diante da produção, uso e acesso dos 

conhecimentos produzidos, transformam o conjunto das representações desses conhecimentos 

em estoques de informação que precisam estar ordenados para melhor utilização (DODEBEI, 

2002, p. 19). Essa ordenação, fazendo uso dos desenvolvimentos tecnológicos de ferramentas 

de recuperação da informação da CC, aliadas às pesquisas sobre o uso e comportamento 

informacional realizadas pela CI, busca um eficiente tratamento para a representação da 

informação na Web, além de contribuir com estudos a partir da interdisciplinaridade com 

campos como os semióticos, conceituais e de terminologia 
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3.1 A Web 

 

 

O ciberespaço, termo com conotação muito mais filosófica que técnica, surgiu a partir 

do ambiente Web nos anos de 1990, atendendo pelo nome de World Wide Web8 (www), que 

não é mesma coisa que Internet, sendo essa última a infra-estrutura de redes, servidores e 

canais de comunicação que dá sustentação à Web. (SOUZA; ALVARENGA, 2004, p.132).  

 A Internet é hoje o maior repositório de informações de todos os tempos, em avanço 

constante, possibilitando que qualquer indivíduo de qualquer parte do mundo tenha acesso aos 

mais diversificados conteúdos, estando conectado através de um computador. (LIMA-

MARQUES, 2006, p. 13). Devido a esse grande volume de informações se identificam um 

número cada vez maior de problemas de acesso à informação.  Alguns indicadores desses 

problemas podem ser apontados através do crescimento acentuado de fontes de informação 

digitalizadas e a busca crescente por áreas do conhecimento em disponibilizar informação, 

observando a volatilidade desses dados, uma vez que a atualização é um dos princípios 

garantidos por esse meio de comunicação. (FEITOSA, 2006, p.14).  

Desde o surgimento da Web, os processos são realizados em um contexto sintático. 

“Nela [Web] os computadores fazem apenas a apresentação da informação, porém o processo 

de interpretação fica a cabo dos seres humanos” (BREITMAN, 2005, p. 2). Não que isso 

tenha mudado, mas hoje os esforços estão voltados para uma maior integração entre a 

geração, acesso e uso das informações vinculadas à rede, com a tentativa dessas interpretações 

serem realizadas, em parte, pelas máquinas.   

A constituição da Web como espaço de comunicação, geração de informações e troca 

de conhecimentos proporcionou o surgimento de grupos sociais que se auto-organizam, e 

desencadeiam um processo de comunicação através da reprodução de elementos compositores 

e transformadores de informação dentro do sistema ou organização social. (STROCKINGER, 

2001, p. 109). 

Essas organizações sociais originadas a partir dos processos informáticos recebem o 

nome de comunidades virtuais, “isto é, grupo de pessoas globalmente conectadas na base de 

interesses e afinidades, em lugar de conexões acidentais ou geográficas” (SANTAELLA, 

                                                 
8 Traduzido para o português: Rede de Alcance Mundial 
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2008, p. 121). Tais comunidades passaram a desenvolver grupos concentrados de estudos, 

sobre determinadas áreas do conhecimento e variados assuntos, onde documentos foram 

alimentando bases de dados de intuições, universidades, empresas e “a Web foi implementada 

de forma descentralizada e quase anárquica”, que cresceu “de forma exponencial e caótica” 

transformando-se em “um imenso repositório de documentos”. (ALVARENGA; SOUZA, 

2004, p. 133).  

Frente a esses indicadores são destacadas as dificuldades do usuário na recuperação da 

informação, e a disparidade na representação dessas informações, sem que haja uma 

padronização ou o uso de linguagens de marcação, utilizadas no desenvolvimento de 

estruturas de computação, originando uma redundância dos dados. Feitosa (2006 p. 15) ainda 

expõe que a falta de conhecimento ao elaborar questões que reflitam os objetivos de busca do 

usuário, o remete a uma infinidade de documentos, que podem ser totalmente desnecessários, 

excessivos ou redundantes.  

 Feitosa (2006, p. 11), em uma pesquisa realizada a partir dos dados do Serviço de 

Domínios para a Internet no Brasil – Registro.br (http://registro.br), contabilizou em 

dezembro de 2003, a marca de 509 mil domínios registrados em todo país, em 2006 esse 

número atingia 859 mil, estando hoje (2010) na casa dos 1954274 ( hum milhão, novecentos e 

cinqüenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro) domínios registrados. É valido ressaltar 

que o Serviço de Domínios para a Internet no Brasil é responsável pelo registro de domínios 

para acesso de páginas de sítios brasileiros na internet, e esses registros compreendem 

inúmeras extensões institucionais e de pessoas físicas. Os levantamentos apresentados abaixo 

contabilizam todos os registros solicitados e liberados para uso na internet até janeiro de 2010 

(Ilustração 6 ). 
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A demonstração desses índices permite a idéia concreta do volume de informações 

disponíveis hoje na Web. Mesmo tendo sido desenvolvida para um fácil acesso e tramitação 

de documentos e informação, a internet originou o mais numeroso repositório de informação 

da história da humanidade (FEITOSA, 2006, p. 15). 

 Dessa forma, a Web categorizou-se como um “território sem lei”. Blogs, páginas de 

empresas, instituições, repositórios, sites de relacionamento, fóruns de discussões, tudo isso 

passou alimentar uma suposta Alexandria do novo século, armazenando e distribuindo uma 

quantidade imensurável de informações, sem a preocupação com a ordem, ligação ou controle 

dessas informações. A preocupação dos pesquisadores pela falta de instrumentos de 

padronização e metodologias para a estruturação da informação desencadeou pesquisas sobre 

ferramentas que garantissem a recuperação dos dados armazenados na Web. Esses dados se 

Ilustração 6 - Quantitativo dos domínios registrados no Brasil até janeiro de 2010 
Fonte: Registro.br  (2010). 
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mostram para o usuário em resultados com formatos legíveis e simples, que utiliza linguagem 

natural para recuperar qualquer informação (ARAÚJO JUNIOR, 2007, p. 13).  

Esse processo de recuperação da informação realizado de forma sintática, onde a 

localização dos documentos é feita sob o termo descrito pelo usuário, resulta em uma série de 

problemas que Feitosa (2006, p. 14-15) caracterizou e podem ser interpretadas da seguinte 

forma: 

• Deficiência na descrição dos documentos por ausência de pré-processamento 

da linguagem natural, ou alto custo no emprego desses recursos; 

• Informações distribuídas em diversas plataformas e bases de dados sem 

nenhum tipo de relação; 

• Volatilidade de dados e sites; 

• Dados redundantes, sem padrões de linguagens de marcação, e aqui também 

pode ser acrescentado o fator da polissemia; que recupera termos de uma 

mesma grafia, mas com conceitos diferentes; 

• Baixa qualidade dos dados, referentes a problemas de grafia, digitalização ou 

descrição conceitual; 

• Dificuldades por parte dos usuários pela falta de conhecimento ao elaborar 

questões que reflitam seus objetivos de busca; 

• Inabilidades de interpretação, classificação, priorização ou filtragem diante de 

uma grande quantidade de informação recuperada; 

• Milhares de fontes como ocorrências, diante de uma solicitação, sem nenhuma 

discriminação da informação. 

 

Diante das inúmeras possibilidades de utilização da informação, através da Web, e 

com a necessidade cada vez mais acentuada por uma organização e recuperação relevante 

dessas informações, pesquisadores de inteligência artificial vêm propondo uma série de 

modelos para categorizar a informação de maneira padronizada (BRITMAN, 2005, p. 6). A 

busca por tal padronização motivou comunidades acadêmicas, que tem desenvolvido 

protótipos variados em busca de soluções informacionais e tecnológicas. Entre diversos 

estudos nesse âmbito, destaca-se a Web Semântica.  
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3.2 Web Semântica 

 

  

A Web Semântica, não é uma nova Web, mas a busca da organização da atual. Como o 

próprio nome sugere, ela irá aplicar códigos semânticos às páginas confeccionadas na Internet 

apresentando uma interação das informações por meio de relações semânticas entre os dados 

trocados na rede. Web Semântica e Ontologia de Web são denominações adotadas pela W3 

Consortium9, e apresentam iniciativas através de estudos por comunidades acadêmicas, que 

buscam estruturação e desenvolvimento de metodologias que viabilizem a organização 

semântica das informações disponíveis por toda a Web. (FEITOSA, 2006, p. 16).   

De acordo com seu criador, Berners-Lee (2001, p.2) “A Web Semântica não é uma 

Web separada, mas a extensão da Web atual, em que a informação recebe significado definido, 

possibilitando uma melhor cooperação de trabalho entre pessoas e computadores”.10 A Web 

Semântica tem como principal proposta a forma inteligente de recuperação da informação, 

onde seu grande trunfo consiste em representar os documentos através de conceitos que 

possuam relações semânticas entre si. Ainda em fase de estudos, a Web Semântica 

caracteriza-se como um projeto futuro, que não busca tratar toda informação disponível na 

Web, mas definir uma linguagem padrão, com uma construção de informações estruturadas, 

possibilitando a representação dessas informações de forma que sejam compartilhadas tanto 

por máquinas quanto por pessoas. (FEITOSA, 2006, p.64).  

 Nos processos de ordem semântica, todo desenvolvimento da malha informacional 

requer linguagens de computação de alta tecnologia, para que sejam realizadas as relações 

lógicas e permitam inferências no que foi solicitado na busca. Esse trabalho é realizado 

através das chamadas relações semânticas, onde termos e conceitos se interligam visando 

responder as buscas em linguagem natural ou técnica, atendendo satisfatoriamente a pesquisa 

solicitada. A CC desenvolve trabalhos para atender essas necessidades informacionais e 

aperfeiçoar as chamadas inteligências artificiais. Para o desenvolvimento da arquitetura 

                                                 
9 O World Wide Consortium, ou W3C, foi criado em outubro de 1994 para liderar o desenvolvimento da World 
Wide Web em relação às suas tecnologias e interoperabilidade. O consórcio conta com várias organizações- 
membros, espalhadas por todo o mundo, que buscam oferecer especificações normativas e metodologias para as 
tecnologias desenvolvidas na Web. 
   
10 Livre tradução para “The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which 
information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation.” 
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informacional proposta foram criadas linguagens como a XML11, desenvolvida para realizar a 

estruturação dos documentos criados para Web e a RDF12, uma linguagem que aplicará 

significado a essas estruturas, chamada linguagem de marcação, onde será possível descrever 

a informação para que o computador execute a inferência dos significados. E para finalizar, 

diante dessa síntese da arquitetura da Web Semântica, o terceiro elemento fundamental para a 

construção da Web do futuro são as ontologias, como veremos de forma mais detalhada na 

próxima seção. (BREITMAN, 2005, p.48-49). 

 

 

3.2 Ontologias de domínio 

 

 

Atualmente o termo ontologia vem se destacando no que se refere às ciências 

anteriormente citadas. O desenvolvimento da comunicação e comutação de documentos 

através da Web permitiu o crescimento explosivo da quantidade de documentos, nesse 

contexto foi proposta uma série de tecnologias necessárias para a reorganização das 

informações. Uma dessas tecnologias surge caracterizada como ontologias de domínio, ela 

desponta diante da proposta de uma reestruturação da Web, a chamada Web Semântica. 

(PICKLER, 2007, p. 68).  

Segundo Sales (2006, p.15) “As Ontologias possuem uma parte terminológica, 

composta de termos, definições e relações, e também uma parte processável por máquina, 

expressa em linguagem formal, com regras de inferências, relacionamentos e definições 

expressas nessa linguagem”. A sua utilização visa estruturar de forma organizada as 

informações de um determinado domínio do conhecimento e refletir um entendimento 

semântico de situações do mundo real, através de equações lógicas.  

                                                 
11 eXtensible Markup Language é um formato de texto simples e muito flexível, para atender o nível sintático, o 
consórcio W3C, sugere o uso do XML, em complemento à linguagem html, pois enquanto esta é voltada para o 
designer da página, aquela é voltada para o intercâmbio de dados e a comunicação entre sistemas. Outra 
característica do XML é que este descreve o próprio conteúdo do documento, e, além disso, permite que o 
usuário defina as suas próprias tags de marcação para criar uma estrutura. (SALES, 2006, p. 15).  
 
12 Resource Description Framework são modelos ou fontes de dados também conhecidos como metadata, 
tecnologia recomendada pela W3C, tendo como principais objetivos criar um modelo simples de dados, com uma 
semântica formal, que suporte o uso de XML.  
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As ontologias surgiram na área de Inteligência Artificial, na década de 1990, num 

contexto chamado de relações semânticas. Esta área tem por objetivo embutir conhecimento 

na máquina, através da intervenção humana. Melhor definindo, “o que a Inteligência Artificial 

pretende é capacitar o computador para o entendimento de atividades que somente um ser 

humano seria capaz de efetuar”. (SALES, 2006, p 19). 

É observado na literatura, que não há uma metodologia definida para construção de 

ontologias, mas ela deve obedecer à presença de componentes básicos como classes, relações, 

funções, axiomas e instâncias. Feitosa (2006, p. 75) faz uso das colocações de Gómez-Pérez 

(1999) para esclarecer que: “com a utilização desses componentes, as ontologias fornecem um 

vocabulário comum para uma área e definem o significado dos termos de tal vocabulário, bem 

como as relações entre eles”.  Reiterando tais colocações, Guarino (1995) ressalta que há uma 

preocupação muito mais voltada para os sistemas inteligentes enquanto esquemas de buscas, 

do que precisamente para a modelagem conceitual desenvolvida para estes.  

Grande parte das referências encontradas, a partir de um levantamento bibliográfico 

para o termo ontologia é proveniente da Ciência da Computação. Segundo expõe Almeida 

(2006, p. 109), o termo só começa a figurar com mais freqüência na literatura de Ciência da 

Informação em meados da década de 90.  Nos anos 2000 os estudos vêm acompanhando os 

avanços e o desenvolvimento de tecnologias, mas Freitas et al (2008, p.1) observam que 

“apesar de fornecerem diretrizes sobre o que é importante considerar, [as metodologias] ainda 

envolvem um considerável esforço de percepção, na medida em que pouco se detalha sobre 

como o levantamento do domínio deve ser conduzido.” 

Com o exponencial uso de recursos tecnológicos, o profissional da informação tende a 

acompanhar essa desenfreada demanda informacional e estar preparado para adotar métodos e 

técnicas coniventes às novas tendências.  

Ganha-se em parte, ao processar volumes de informação com velocidade jamais 
alcançada por humanos, contudo, qualitativamente, o tratamento da informação 
desprovido de significado pode resultar em recursos informacionais com limitações 
de natureza semântica. Entre algumas limitações destacam-se: dificuldades para 
contextualizar domínios específicos de conhecimento, inaptidão para lidar com 
sinonímias e homonímias e ausência de recursos que estabeleçam relações nocionais 
entre conteúdos afins. (SILVA, 2007b, p. 58). 

  

Moreira, Alvarenga e Oliveira (2004) abordam uma possível contribuição das bases 

teóricas que definem a construção de Linguagens Documentárias para a construção de 
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ontologias. A Ciência da Informação apresenta, desde seus primórdios, estudos para o 

desenvolvimento de SRI’s com base em conceitos e relações conceituais. Através de um 

levantamento bibliográfico foi identifico estudos de Dahlberg (1972, 1978a, 1978b, 1978c) 

sobre a Teoria do Conceito, tendo em vista que tal teoria trata de elementos da linguagem e 

estabelece as características na formação dos conceitos e sua extensão e categorização, como 

visto no capítulo anterior.  

Freire (2006, p.10) retoma o histórico processo de recuperação da informação e 

apresenta uma observação importante, onde coloca que Paul Otlet, no início do século XX, já 

se preocupava com problema da recuperação da informação, e acreditava que a informação, 

“uma vez recuperada, seria capaz de operar comunicação intelectual, mudança social e paz 

mundial, [..] recomendando uma organização mundial de informação”. Isso mostra que a 

recuperação da informação é um problema da área de documentação muito anterior às 

tecnologias desenvolvidas hoje por outras áreas.   

Ontologia é uma palavra derivada do grego: onto (ser) e logos (palavra), já utilizada 

por Aristóteles nas tradições filosóficas onde seu significado era ligado ao estudo e 

categorização das coisas existentes. Dentro da Web Semântica, ela é um termo técnico 

empregado inicialmente pela CC, em geral utilizada no plural e definida como “especificações 

formais e explícitas de conceitualizações compartilhadas” (GRUBER, 1993, p. 01); [...] 

Modelos conceituais que capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações 

semânticas” (BREITMAN, 2005, p.7). Ou seja, um instrumento de representação e 

recuperação da informação.  

Diante das exigências da Web Semântica, a criação de uma inteligência artificial para 

dar aplicabilidade semântica às linguagens de representação das informações legíveis por 

computador, fez surgir as ontologias. Sob a leitura de Feitosa (2006, p. 72) podemos fazer uso 

da definição de Neches (1991), que mais se aproxima da linguagem utilizada pela área da 

Ciência da Informação: 

Uma ontologia define termos básicos e as relações compreendendo o vocabulário 
de uma área de tópico, bem como as regras para combinação de termos e as 
relações para definir as extensões do vocabulário; esta definição fornece também as 
linhas gerais para construção de uma ontologia: identificar os termos básicos e as 
relações entre eles; identificar as regras para combiná-los; fornecer definições para 
tais termos e relações.  
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O desenvolvimento e a pesquisa na área de ontologia vêm adquirindo grande 

importância e substancial interesse, com objetivos básicos, visando evitar ou minimizar a 

sobrecarga de informações e organizá-las para que sejam recuperadas e ofereçam um acesso 

adequado, atendendo ao interesse dos usuários (LIMA-MARQUES, 2006, p. 23). Guarino 

(1995, p. 4) aponta que os estudos sobre ontologias e modelagem conceitual devem 

necessariamente ser estudados sob uma perspectiva interdisciplinar, para além das 

ferramentas da lógica e da CC, buscando também estudos nas áreas como a Filosofia e 

aquelas que tratam das relações entre as linguagens naturais e o senso comum.  

Destarte, muito semelhantes aos sistemas de classificação, cabeçalhos de assunto e 

tesauros, que são técnicas de representação do conhecimento, as ontologias são a 

representação do conhecimento legível por máquinas, criadas para acervos digitais. O que se 

deve observar é a sua construção, que inicialmente realiza uma seleção de termos, que 

correspondem às categorias e conceitos, e representará o domínio de uma determinada área do 

conhecimento, assemelhando-se muito ao processo de indexação.  

De acordo com Sales (2006, p.15) muito estudiosos já tomam como problema 

considerável a inexistência de um método que atenda o campo de construção conceitual, já 

que “as ontologias possuem uma parte terminológica, composta de termos, definições e 

relações, e também uma parte processável por máquina, expressa em linguagem formal, com 

regras de inferências, relacionamentos e definições expressas nessa linguagem.”  

Para a construção de ontologias, a indústria de Inteligência Artificial conta com 

métodos e dispositivos computacionais que simulam a capacidade humana de resolver 

problemas, e dessa forma ordenam o domínio escolhido para a aplicação da ontologia, através 

do uso do computador e de seus agentes de softwares, “responsáveis por coordenar tarefas de 

busca, comparação e negociação na rede, reduzindo enormemente o esforço realizado pelo 

usuário” (BREITMAN, 2005, p. 154). 

Fernandez, Gomez-Perez e Juristo (1997, p.35) descrevem os estágios através dos 

quais ocorre o processo de desenvolvimento de uma ontologia, que representam o ciclo de 

vida da ontologia, sendo eles: especificação, conceitualização, formalização, integração, 

implementação e manutenção. As atividades de aquisição de conhecimento, documentação e 

avaliação fazem parte de todo o ciclo, bem como a particularização de cada um desses 

estágios:  
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O processo de especificação deve produzir um documento de especificação escrito em 

linguagem natural e deve apresentar pelo menos informações como: Propósito da ontologia - 

ou seja, para que ela é construída e os fins para os quais se pretende utilizá-la; Grau de 

formalidade - que depende do nível de formalização utilizado para codificar termos e seus 

significados; e Escopo - que inclui um conjunto de termos a serem representados, assim como 

suas características e relações. Na especificação os termos devem atender propriedades como 

concisão, onde são selecionados os termos relevantes e supridas as duplicações, e a coerência, 

que garantirá que todos os termos estão relacionados com seus significados, e que estes 

condizem com o contexto do domínio.  

 

O processo de conceitualização estrutura o domínio trabalhado, a partir de um modelo 

conceitual, através da construção de um glossário de termos que deve incluir conceitos, 

exemplos e as propriedades e reunir o conhecimento do domínio e seus significados.  O 

processo de integração considera a reutilização de conceitos já existentes em outras 

ontologias. Consiste na inspeção de metaontologias (chamadas ontologias de alto nível) e na 

busca em bibliotecas de ontologias existentes, objetivando um aproveitamento de termos 

básicos. O processo de implementação requer a utilização de ambientes desenvolvidos para 

suportar as metaontologias e/ou as ontologias selecionadas na fase de integração, e que trará 

como resultado a ontologia codificada em uma linguagem formal. Nessa etapa, são escolhidas 

a ferramenta e a linguagem para construção da ontologia. 

 

O processo de avaliação diz respeito à avaliação do desempenho da ontologia. É dividido 

em verificação e validação. A tarefa de verificação consiste no processo técnico que garante a 

consistência da ontologia, do ambiente de software associado e da documentação ao longo do 

ciclo de vida da ontologia. A tarefa de validação garante que a ontologia, o software e a 

documentação atendem aos objetivos para as quais foram desenvolvidos. 

 

O processo de aquisição de conhecimento, ou documentação é uma atividade 

independente e, na maioria das vezes, simultânea a outras atividades. Suas principais fontes 

de conhecimento são: especialistas, livros, manuais, figuras, tabelas, outras ontologias, etc. E, 

como não há uma metodologia padrão que descreva esse processo, se faz necessários registros 

de cada um dos processos (FERNANDEZ, GOMEZ-PEREZ E JURISTO 1997, p. 39). 



66 
 
 

3.3 As ontologias como estruturas semióticas 

 

 

Para Sowa (2005, p. 1) a internet é um gigantesco sistema semiótico, uma enorme 

coleção onde, através da teoria de Peirce, é possível identificar os três tipos de signos. 

“Ícones, que mostram a forma de algo; Índices, que apontam para algo, e símbolo, que 

representam algo de acordo com algumas convenções.” Sowa (2005) realiza pesquisas com 

bases semióticas por entender que esta investiga os padrões de percepção humana e 

significação. De acordo com a lógica de Peirce, Sowa (2005, p. 1) aponta três vertentes da 

semiótica que fornecem diretrizes para a organização e utilização de sistemas de 

representação voltados para a estruturação de ontologias, utilizando símbolos que representam 

“algo a alguém para alguma finalidade”. São eles: a sintaxe, a semântica e a pragmática, onde 

podemos trançar diretamente uma ligação com as categorias semióticas de primeiridade, 

secundidade e terceiridade, discutidas no decorrer desse capítulo.  

As ontologias são compostas por categorias, a terminologia contém termos, e numa 

descrição das várias listas, hierarquias e redes, Sowa (2005, p.1) afirma que tudo esta 

interligado por coleções de sinais, e que as ligações primárias não estão nos bits e bytes que 

codificam os sinais dentro dos sistemas computacionais, mas nas mentes das pessoas que 

interpretá-las. O autor define que “ontologia é o estudo das categorias de coisas que existem 

ou podem existir em algum domínio”. E o produto resultante de uma ontologia é um catálogo 

de objetos e processos sobre um domínio de interesse, que visa uma perspectiva de um grupo 

que usa uma linguagem específica sobre esse domínio. “Os tipos na ontologia representam os 

predicados, os sentidos da palavra, ou conceito e tipos de relação da língua quando usados 

para discutir tópicos no domínio”. (SOWA, 2003, p. 1). Nesse âmbito, Sowa (2005, p.1) 

descreve que Peirce tinha uma visão ampla que incluía todos os aspectos da linguagem e da 

lógica dentro dos três ramos da semiótica: I) Sintaxe: sendo "gramática pura", o estudo que 

relaciona os sinais uns aos outros; II) Semântica: advinda da “lógica”, relacionando os sinais 

da realidade; III) Pragmática: "retórica", a relação de sinais para os agentes, que os usam para 

se comunicar com outros agentes.  

Os estudos de Sowa (2005, p. 2) tomam por base a definição de Peirce para semiótica, 

sendo essa a ciência que estuda o uso de sinais por "qualquer inteligência científica", 

considerando nesse contexto, "qualquer inteligência capaz de aprender por experiência". 
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Assim, com base nos “critérios de Peirce, as técnicas de computador para o processamento de 

bases de conhecimentos e bases de dados poderiam ser chamadas de semiótica 

computacional” (SOWA, 2005, p. 2).  

Sowa (2005, p. 2) é enfático ao considerar que os processadores de informação e 

linguagem computacional lidam com um limitado conjunto de sintaxe, e que na prática, o 

slogan WYSIAYG13 - "O que você vê é o que vê" - significa realmente: "O que você vê é 

tudo o que vê.” O autor ressalta que os documentos produzidos são tão sobrecarregados com 

marcas de formatação que não há espaço para a semântica e a pragmática e destaca que o 

chamado Rich Text Format (RTF)14 é uma representação semanticamente empobrecida para a 

edição de texto,  e que mesmo havendo uma padronização nas linguagens de marcação XML 

e RDF, essas ainda são insuficientes para a partilha de dados. “Formatação é um aspecto de 

sinais que faz com que os textos fiquem visualmente mais bonitos, mas não abordam a 

questão mais fundamental, o que eles significam” (SOWA, 2005, p. 2) 

Os metadados são entendidos pelo autor (SOWA, 2005, p. 4) como signos sobre 

signos. Signos que significam algo sobre outros signos, mas o que eles significam depende 

das relações desses signos para com as entidades que representam, e para os agentes que usam 

esses signos para se comunicar com outros agentes. Nesse ínterim, Azevedo Netto (2002, p. 

4) corrobora afirmando que “para que haja um signo é preciso que haja, no mínimo, o 

reconhecimento da possibilidade de construção de um significado.” Indo além, o autor 

distingui signo de sinal, entendendo este como ocorrências fora da esfera do signo, “por vê-

los como eventos não intencionais, tanto de origem humana como não humana, que ocorrem 

sem nenhuma intervenção de um processo de convencionalização para a criação de 

significados”. (AZEVEDO NETTO, 2002, p. 3).  

Sob esse prisma e em concordância com o exposto no início desse texto, quando Sowa 

(2005, p. 1) afirma que tudo esta interligado por coleções de sinais, e que as ligações 

primárias não estão nos bits e bytes que codificam os sinais dentro dos sistemas 

computacionais, mas nas mentes das pessoas que interpretá-los, pode-se inferir que dados são 

apenas sinais, até que construam algum tipo de significado e se tornem signos para seus 

                                                 
13 WYSIWYG é a sigla em inglês para "What You See Is What You Get", tradução que remete a algo como "O 
que você vê é o que você vê". O termo é usado na área da computação para descrever um sistema em que o 
conteúdo exibido durante a edição parece muito semelhante à produção final, que pode ser um documento 
impresso, página da web, apresentação de slides, etc. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG 
14 É um formato de arquivo desenvolvido para intercâmbio de documentos. A maior parte processadores de texto 
são capazes de ler e escrever documentos RTF.  
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interpretes. Essa afirmação remete-nos para o questionamento da significação de dado e 

informação, tratados na CI, que reconhece “(1) informação-como-processo, isto é, o ato de 

informar; (2) informação-como-conhecimento, sendo o conhecimento comunicado e (3) 

informação-como-coisa, funcionando como atributo para objetos, dados ou documentos” 

(NASCIMENTO, MARTELETO, 2004, p. 2), e traz à conclusão que os dados gerados pela 

máquina, mesmo reconhecidos como informação, não constituem elementos sígnicos.  

Daí conclui-se que este [a informação] é um fenômeno eminentemente humano, 
ligado às esferas socioculturais, sendo que fora dela a informação não existe. Tal 
afirmação contradiz a teoria clássica da informação, segundo a qual até mesmo o 
processo de troca de bites entre máquinas é visto como uma forma de troca de 
informação, quando o que ocorre é uma mera troca de sinais, que podem se tornar 
ou não informação, se forem interpretados como tal. (AZEVETO NETTO, 2002, p. 
11). 

 

Sowa (2005, p. 4) também resgata o Triângulo de Ogden e Richards (Ilustração 1) para 

estabelecer as relações conceituais entre as ontologias,  reconhecendo em uma linguagem bem 

pertinente a essa pesquisa, que o conceito é o mediador que se relaciona com o símbolo do 

seu objeto. Sowa (2005) faz uso dos conceitos de Aristóteles, para quem os símbolos 

poderiam simbolizar outros símbolos, como "palavras escritas são símbolos da palavra falada" 

(ARISTÓTELES, 2007, p. 2), estabelecendo nessa análise o que Eco (1991, p. 112) 

convencionou chamar de Semiose Ilimitada.  

 

O trabalho, para o qual havia pouca aplicação prática, no século 19, é um grande 
desafio para o século 21. Sem ele, não há esperança de reunir e integrar a constante 
expansão e multiplicação de bancos de dados e bases de conhecimento de todo o 
mundo. (SOWA, 2003, p. 2).  

Os estudos pautados essencialmente em Sowa (2003; 2005) sobre ontologias, tem 

como categorias de base e distinções uma variedade de fontes oriundas da lógica, lingüística, 

filosofia e inteligência artificial. O autor reconhece que uma das influências mais importantes 

nesse contexto originou-se do filósofo Charles Sanders Peirce, um dos pioneiros na lógica 

simbólica. 
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4  MODELAGEM CONCEITUAL 

 

 

 Modelos, segundo Dodebei (2002, p.19), são estruturas do conhecimento humano que 

podem ser representados por construtos a partir de fundamentos teóricos diversos, como por 

exemplo, matemáticos, sistêmicos, psico-cognitivos.  

Os modelos derivem da necessidade humana de entender a realidade, aparentemente 
complexa e são, portanto, representações simplificadas e inteligíveis do mundo, 
permitindo vislumbrar as características essenciais de um domínio ou campo de 
estudo. (DODEBEI, 2002, P.19) 

 

Nessa perspectiva, os modelos exigem criatividade sensorial e intelectual, e tem 

natureza sugestiva, propondo uma avaliação geral do domínio, permitindo um conhecimento 

mais significativo do aquele que obteria a partir de uma só parte avaliada.  “Dessa forma, os 

modelos são, aproximações seletivas que, eliminando aspectos acidentais, permitem o 

aparecimento de aspectos fundamentais, relevantes ou interessantes, do mundo real, sob 

alguma forma generalizada.” (DODEBEI, 2002, P.20). 

Para que um modelo seja desenvolvido, Dodebei, (2002, p. 20) reporta-se a Clarke 

(1972) que pressupõe que exista uma teoria subjacente, já que “o modelo é apenas uma 

expressão simplificada, formal e esquemática de uma teoria, implícita ou explicita, 

desenvolvida para uma situação particular.” Sendo esses modelos, “construções” da mente 

humana, Dodebei (2002, p.20) afirma que são necessários por constituírem uma ponte entre 

os níveis da observação e os estudos teóricos.  

Essa teoria subjacente apontada por Dodebei (2002) é descrita por Sayão (2001, p. 83) 

como sendo o método científico, onde “todas as teorias e modelos científicos são 

aproximações da verdadeira natureza das coisas”. Os modelos podem ser classificados dentro 

da Ciência da Informação, segundo Burt e Kinnucan (1989, apud DODEBEI, 2002, p. 21), em 

cognitivos (ou mentais), conceituais e semânticos. Em termos pragmáticos, a autora cita Clark 

(1972), que opta pela classificação de modelos físicos/concretos, ou mentais/lógicos.  

Sayão (2001, p.86) que também faz usos dos estudos de Burt e Kinnucan (1989), 

expõe que ao considerarmos todo o domínio de possibilidades dos modelos de informação, 

teremos então, uma configuração contínua.  
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Considerando-se a totalidade dos modelos de informação, tem-se a idéia de um 
continuun, no qual em um extremo está o ser humano, com suas idiossincrasias, que 
podem ser entendidos como o “seu conhecimento”, e no outro extremo está o 
sistema de informação. Entre esses extremos, encontram-se representações que 
oscilam entre um ou outro pólo, as quais procuram explicar as diferenças entre eles. 
Modelos do primeiro pólo são os modelos cognitivos. Do segundo, são os modelos 
de dados. Na faixa intermediária, aparecem os modelos conceituais (mentais, 
estruturais, semânticos etc). (DODEBEI, 2002, P. 24). 

 

 As pesquisas voltadas para as ciências cognitivas, que interligam disciplinas como 

Psicologia, Lingüística, Inteligência Artificial, Filosofia, Educação e Ciência da Informação, 

mostram que o interesse pelos modelos cognitivos tem sido cada vez maior. Problemas 

ligados à representação, informação, comunicação e conhecimento são fundamentais para 

todas essas disciplinas. A Ciência da Informação tendo como seu objeto de estudo a 

informação tem utilizado recursos metodológicos e os quadros conceituais dessas mesmas 

disciplinas, criando um corpo de conhecimento multidisciplinar. Sayão (2001, p. 87) ainda 

afirma que: 

Desde que a matéria-prima dos processos cognitivos são “objetos mentais”, tais 
como conceitos, idéias e conhecimento, muitos dos trabalhos nestas áreas 
consideram como as pessoas organizam conhecimento, como os conceitos são 
formados na mente humana, como as pessoas agrupam objetos em suas mentes, ou 
seja, como as pessoas os categorizam, quais são as teorias que as pessoas têm sobre 
como o mundo funciona. 

 

Dentre os modelos existentes na ciência cognitiva e Ciência da Informação, “os 

modelos conceituais de dados já conhecidos, foram criados como ferramentas de 

representação que funcionam em ambientes específicos, e, assim sendo, a literatura não 

reconhece nenhum modelo generalizado (SAYÃO, 2002, p. 89). 

Campos (2004, p. 23) apresenta, a partir de uma investigação sistemática dos métodos 

e teorias, quatro princípios fundamentais que podem ser utilizados na modelagem de 

domínios do conhecimento e serão aplicados e detalhados no objeto que norteia essa pesquisa, 

no próximo capítulo:  

• O primeiro princípio diz respeito ao método de raciocínio utilizado para a organização 

do conhecimento dentro de um domínio;  

• O segundo analisa como está definido o objeto de representação, ou seja, qual é a 

unidade de conhecimento que se vai representar;  
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• O terceiro diz respeito à relação entre os objetos, objetivando verificar as 

possibilidades de ligação/separação semânticas entre os conceitos de um dado 

domínio;  

• O quarto evidencia as formas de representação gráfica que um modelo pode adotar. 

Para a CC e mais precisamente para a modelagem de dados, “modelo é a representação 

abstrata e simplificada de um sistema real, com a qual se pode explicar ou testar o seu 

comportamento, em seu todo ou em partes. (COUGO, 1997, p. 7). Ainda sob esse prisma 

Cougo (1997, p.8) afirma que o modelo não é o objeto real, mas aquilo que ele representa. 

Com maior ou menor precisão, o modelo permite que através da sua observação e 

manipulação possamos satisfazer nossas necessidades de conhecimento e conceituação sobre 

determinado domínio. 

O objeto em questão será o objeto observado, que pode ser real ou imaginário, 

antecipando ou substituindo a existência de uma realidade qualquer, e serve como referência 

para a criação conseqüente de um modelo. A essa observação deveremos levantar 

questionamentos para analisar se o objeto observado contempla nosso modelo, sendo elas: O 

que perceberemos? Como eles nos serão apresentados? O que deveremos buscar? (COUGO, 

1997, p. 9). 

Ao pensar em modelagem de dados ou conceitos, é necessário definir o uso de um dos 

dois métodos de raciocínio: o método dedutivo ou o método indutivo. O método indutivo 

indica uma elaboração dos modelos a partir da representação dos elementos/objetos e suas 

relações dentro de um contexto. Nesse método é possível tomar conhecimento das partes do 

modelo que o compõem, para então avaliar a associação dessas partes, formando um todo. O 

método dedutivo, por outro lado, propõe a elaboração de mecanismos de abstração para 

identificar primeiro o domínio/contexto, independente da relação entre este e os seus 

elementos, para depois identificar cada elemento em um nível de detalhamento. (COUGO, 

1997, P. 266-268). 

A partir das pesquisas de Campos (2001, p. 25) a teoria da classificação facetada de 

Ranganathan, é um exemplo de um modelo que utiliza o método dedutivo para classificar o 

conhecimento dentro de um domínio. “Desta forma, possui mecanismos de representação para 

trabalhar com metaníveis conceituais – as categorias. É a partir delas que os conceitos são 

ordenados para formar classes de conceitos”. 
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Na Ciência da Computação podemos apontar os modelos para ontologias de domínio, 

utilizando o método indutivo. Mesmo possuindo princípios para descrição de níveis de 

objetos em um domínio, seu processo inicia-se com a descrição dos objetos, de forma bem 

específica até a dependência com outros objetos em um contexto, sendo estabelecida entre os 

objetos, e não entre o contexto e seus objetos. Na CI, a Teoria do Conceito propõem uma 

metodologia, que segundo Campos (2001, p. 26), “poderíamos denominar híbrida – não só o 

método dedutivo e não só o método indutivo – mas agregando os dois em um exercício de 

pensar o particular como um todo e o todo possuindo particulares”. 

Campos (2001, p. 31) conclui seu artigo afirmando que a área da CI, conta com teorias 

bem fundamentadas sobre conceitos e relações conceituais, mas demonstra ausência em 

modelos que auxiliem a elaboração de representações gráficas. É importante ressaltar que a 

autora afirma que nem a Classificação Faceta ou a Teoria do Conceito apresentam nenhum 

modelo para expressar graficamente as relações conceituais.  

Acreditamos que isso se deva ao fato de que essas teorias têm por objetivo a 
elaboração de linguagens documentárias que, apesar de possuírem uma parte 
sistemática, não têm os conceitos representados em forma gráfica, mas em forma de 
uma lista endentada de termos, com uma notação que, de certa forma, deixa 
evidentes os grupos de termos afins. [...] Destacamos que as representações gráficas 
carecem, muito mais que qualquer outro ponto analisado, de um espaço maior de 
investigação.  (CAMPOS, 2001, p. 31). 

Baseando-se em tais premissas é possível considerar que a presente dissertação 

constitui um trabalho inédito na elaboração gráfica das relações conceituais a partir da Teoria 

do Conceito de Dahlberg (1972; 1978a; 1978b; 1978c). Diante desta análise e considerando 

que ontologias de domínio têm como objetivo principal mapear o conhecimento de uma área 

específica, a pesquisa tomou por universo do seu modelo o Patrimônio Imaterial, utilizando a 

metodologia proposta por Dahlberg em sua teoria e o uso de mapas conceituais para 

apresentação gráfica dos resultados alcançados. 

 

4.1 Mapas conceituais 

 

 

A teoria dos mapas conceituais de Joseph D. Novak (1995) está baseada na Teoria de 

Aprendizagem significativa de David Ausubel (1968), que tem como princípio norteador a 
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apreensão de informações a partir da organização de conceitos e suas relações de forma 

hierárquica, partindo dos mais gerais para os mais específicos. (NOVAK, 1995, p. 113).  

 

Para o desenvolvimento da metodologia dos mapas conceituais Novak (1995, p.113) 

fez uso de três das principais ideias da Teoria da Aprendizagem significativa: 

  

• A estrutura cognitiva é organizada hierarquicamente, com os conceitos mais 

específicos, subordinados aos conceitos mais gerais e abrangentes; 

• Os conceitos da estrutura cognitiva estão sujeitos a uma diferenciação progressiva, 

acompanhada do reconhecimento de uma maior abrangência e especificidade na 

proporção dos objetos, e novas relações com outros conceitos; 

• A reconciliação integradora ocorre quando dois ou mais conceitos são relacionados 

em termos de novos significados quando se resolvem conflitos de significados entre 

conceitos. 

 

A Teoria dos Mapas Conceituais parte da idéia de que o conhecimento pode ser 

representado por meio de mapas comunicantes que, quando desdobrados, podem representar a 

estrutura interna de um domínio. Novak (1995, p. 20; 31) define o conceito como uma 

regularidade nos acontecimentos ou nos objetos que se designa por um determinado termo, 

onde a proposição consiste em dois ou mais termos conceituais relacionados por palavras de 

ligação, de modo a formar uma unidade semântica. 

 

O uso dos Mapas Conceituais possibilita que o conhecimento seja representado através 

da utilização de conceitos e palavras de ligação, que explicitam as relações existentes entre 

conceitos, percebidos em um dado domínio. Essa modelagem é representada pela tríade 

conceito, relação e conceito. 

 
O mapeamento conceitual envolve a identificação de conceitos ou ideias 
pertencentes a um assunto, e a descrição das relações existentes entre essas ideias na 
forma de um desenho esquemático. O objetivo deste mapa é representar a 
compreensão de um indivíduo sobre um corpo de conhecimento e ilustrar as relações 
entre as idéias que são significativas para este indivíduo. (SHERRATT E 
SCHLABACH , 1990, p.60 apud LIMA, 2004, p. 135). 
 

 
 A estrutura do mapa conceitual se assemelha em muito com a Teoria da classificação 

de Ranganathan, onde as facetas representam as classes e subclasses dentro das 
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categorizações determinadas. Também remete aos sistemas de ontologias de domínio, que 

estrutura objetos de um determinado domínio através de ligações semânticas.  

 
Os mapas conceituais são usados na modelagem computacional para delinear e 
representar o pensamento humano. O termo mapa cognitivo refere-se a uma 
representação do ambiente do cérebro. É uma atividade que os cientistas relacionam 
como uma das principais funções do cérebro. Os mapas envolvem conceitos e 
relações de conceitos que são utilizados pelos indivíduos para compreenderem o seu 
ambiente e dar-lhe sentido. (NEVES, 2007, p. 120). 

 

Novak (1995, p. 51) chama atenção para as variações nos significados formados 

através dos mapas, que podem decorrer das suas ligações dando origem a novas relações e 

significados entre os conceitos. Apresenta como exemplo a ligação dos conceitos água e gelo 

que podem estar ligados por expressões como: pode ser, transforma-se em, às vezes é, e 

geram significados parecidos, mas não idênticos. Poderão decorrer variações mais notórias se, 

de acordo com o exemplo do autor, acrescentar ao mapa o conceito molécula, onde poderão 

originar dessa forma, novas relações e novos significados que incluam o gelo, a água e as 

moléculas. “Assim, os mapas conceituais são instrumentos poderosos para observar as 

alterações de significado que um estudante dá aos conceitos que estão incluídos no mapa” 

(NOVAK, 1995, p. 51). 

 

Quanto à sua finalidade, os mapas conceituais podem ser: 
 

 (a) para gerar ideias por meio do processo de brain storming (tempestade de ideias), 
a partir do qual são feitas uma compilação e análise das informações e o 
estabelecimento de relacionamentos para formação de outros conceitos; (b) para 
desenhar uma estrutura complexa de maneira mais amigável, facilitando a 
estruturação de textos, documentos, hipertextos/hipermídia e sites da Web; (c) para 
estruturar e comunicar ideias, com a apresentação de informações na forma gráfica; 
(d) para auxiliar no processo de aprendizagem, explicitando graficamente a 
integração de conhecimentos novos e antigos, por meio de comparação de 
conhecimentos já existentes com novos conhecimentos que vão sendo agregados a 
um determinado domínio do conhecimento, e (e) para auxiliar o entendimento ou 
diagnosticar uma má compreensão: através da forma gráfica é possível detectar e 
comparar idéias antagônicas. (LIMA, 2004, p. 140) 
 

 

Para validar os mapas conceituais, Novak (1995, p. 52) desenvolveu uma Tabela de 

Critérios, e empregou uma pontuação a cada item. A tabela parece um pouco confusa, tendo 

em vista que o autor não se faz entender claramente quanto à soma dos pontos. A referida 

tabela determina que:  
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1. Proposições.  A relação de significado entre dois conceitos é indicada pela linha que 
os une e pela(s) palavra(s) de ligação correspondentes? A relação é válida? Atribua 
um ponto por cada proposição válida e significativa que apareça. (Veja-se mais à 
frente o modelo de pontuação. [Ilustração 7]  
 
 

2.  Hierarquia. O mapa revela uma hierarquia? Cada um dos conceitos subordinados é 
mais específico e menos geral que o conceito escrito por cima dele (do ponto de 
vista do contexto no qual se constrói o mapa conceitual)? Atribua 5 pontos por cada 
nível hierárquico válido.  
 
 

3. Ligações cruzadas. O mapa revela ligações significativas entre um segmento da 
hierarquia conceptual e outro segmento? Será que a relação que se mostra é 
significativa e válida? Atribua 10 pontos por cada relação cruzada que seja 
simultaneamente válida e significativa e 2 pontos por cada relação cruzada que seja 
válida mas que não traduza qualquer síntese entre grupos de proposições ou 
conceitos relacionados. As ligações cruzadas criativas ou peculiares podem ser alvo 
de um reconhecimento especial ou receber uma pontuação adicional.  

 
 

4. Exemplos: Os acontecimentos ou objectos concretos que sejam exemplos válidos do 
que designam os termos conceptuais podem valer cada um 1 ponto. (Estes exemplos 
não se rodeiam com um círculo, uma vez que não são conceitos). 
 

 
5. Pode-se construir e pontuar um mapa de referência para o material que se vai 

representar nos mapas conceptuais. Depois, dividem-se os pontos dos alunos pela 
pontuação obtida para esse mapa de referência, obtendo- se deste modo uma 
percentagem que serve de comparação. (Alguns alunos podem ter melhor 
classificação que o mapa de referência, recebendo assim uma pontuação superior a 
100%.) 
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Para Novak (1995, p. 97-98) um bom mapa conceitual deve apresentar três aspectos 

importantes, que são: 1) expor os conceitos e as preposições (frases de ligação) fundamentais 

em uma linguagem explícita e concisa; 2) apresentar as relações entre as ideias principais de 

forma simples e vistosa, “aproveitando a notável capacidade humana de representação 

visual”; e 3) realçar tanto as relações hierárquicas entre os conceitos e as proposições como as 

ligações cruzadas entre grupos de conceitos e proposições.  

 

Tavares (2007, p. 75) contribui para este trabalho à medida que apresenta em seu 

artigo alguns tipos de mapas mais usuais, e define a estrutura de cada modelo. O autor expõe 

que a partir de suas pesquisas foi identificada a existência de uma grande variedade de tipos 

de mapas disponíveis e alguns apresentam preferência na hora da escolha de um modelo, seja 

Ilustração 7 - Modelo da pontuação dos Critérios de Classificação dos mapas conceituais 
Fonte: (NOVAK, 1995). 
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pela facilidade de elaboração (tipo aranha), pela clareza que explicita processos (tipo 

fluxograma), pela ênfase no produto que descreve, ou pela hierarquia conceitual. Mas desses, 

apenas o mapa de Novak (1995), do tipo hierárquico, utiliza uma teoria cognitiva.  

 
1. Mapa conceitual do tipo teia de aranha: Ele é organizado colocando-se o conceito 

central (ou gerador) no meio do mapa. Os demais conceitos vão se irradiando na 
medida que nos afastamos do centro. (Ilustração 8); 
 

2. Mapa conceitual tipo fluxograma: Ele organiza a informação de uma maneira linear. 
Ele é utilizado para mostrar passo a passo determinado procedimento, e 
normalmente inclui um ponto inicial e outro ponto final. Um fluxograma é 
normalmente usado para melhorar o desempenho de um procedimento. (Ilustração 
9); 

 
3. Mapa conceitual tipo sistema: entrada e saída: Organiza a informação num formato 

que é semelhante ao fluxograma, mas com o acréscimo da imposição das 
possibilidades “entrada” e “saída”. (Ilustração 10);  

 
4. Mapa conceitual hierárquico: A informação é apresentada numa ordem descendente 

e de importância. A informação mais importante (inclusiva) é colocada na parte 
superior. Um mapa hierárquico é usado para nos dizer algo sobre um procedimento. 
(Ilustração 11) [Grifos nossos]. 
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Ilustração 8 - Mapa Conceitual tipo ARANHA 
Fonte: (TAVARES, 2007). 
 
 
 

 
 
Ilustração 9 - Mapa Conceitual tipo FLUXOGRAMA 
Fonte: (TAVARES, 2007). 



79 
 
 

 
 

 
Ilustração 10 - Mapa Conceitual tipo ENTRADA e SAÍDA 
Fonte: (TAVARES, 2007). 
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    Ilustração 11 - Mapa Conceitual tipo HIERÁRQUICO 
    Fonte: (TAVARES, 2007). 
 
 

Conclui-se, tomando por bases todas as colocações e exemplificações propostas por 

Novak (1995), que um mapa conceitual é uma estrutura modelada a partir de conceitos gerais 

e específicos, que são ligados por preposições, para representar um determinado domínio, 

sendo entendido como um modelo de representação visual das redes de conceitos e seus 

significados.  
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Como parte do aporte teórico utilizado no presente trabalho, a descrição das diretrizes 

de Como Construir um Mapa Conceitual, (NOVAK, 2000, p 227) foram tomadas por base e 

serão aplicadas na concepção do Mapa Conceitual do Patrimônio Imaterial, como elemento 

gráfico para a compreensão da modelagem conceitual da ontologia do domínio citado.  

 

Para constituir um processo sistêmico no desenvolvimento de um Mapa Conceitual, 

Novak (2000) define que tal produção deve seguir algumas orientações, identificando em um 

primeiro momento o domínio do conhecimento que será traçado conceitualmente. Orientado 

por esta delimitação, é necessário identificar de 10 a 20 conceitos que sejam pertinentes para a 

questão e listá-los; a ordenação dos conceitos é feita em sistema hierárquico colocando a ideia 

mais geral no topo do mapa. Por vezes, é difícil identificar o conceito mais vasto e inclusivo; 

mas deve-se adicionar conceitos à lista, à medida que for necessário, sempre mantendo o(s) 

conceito(s) mais geral(ais) e inclusivo(s) no topo.  

 

A estrutura hierárquica é feita a partir de dois, três ou quatro subconceitos para ser 

ordenado sob cada conceito geral, onde normalmente é possível identificar algum conceito 

apropriado de inclusão intermédia, criando-se outro nível de hierarquia no mapa. A ligação 

dos conceitos é feita mediante linhas, que serão rotuladas com uma ou algumas palavras de 

ligação, que deverão definir a relação entre os dois conceitos, de modo que sejam lidos como 

uma afirmação ou proposição válida. Essas linhas estabelecem as relações semânticas entre os 

termos e conceitos, e geram significado.  

 

É importante compreender que não se trata de um projeto rígido, à medida que 

adquirirem-se novos conhecimentos a estrutura tende a crescer indefinidamente, não 

apresentando assim, uma forma pré-definida de se desenhar um mapa conceitual. À medida 

que a compreensão das relações entre os conceitos muda, o mesmo acontece com os mapas. 

Tais orientações também podem contar com a ajuda de um software, que auxilia na 

construção gráfica do mapa e otimiza tal representação.  

 

A partir das orientações propostas pelo autor e direcionando-nos por sua sistemática o 

Mapa Conceitual do Patrimônio Imaterial Brasileiro foi desenvolvido à luz da teoria de Novak 

(2000) e adotou como instrumento de auxílio para a representação gráfica, o programa CMaps 

Tools que será melhor descrito na seção 6, da presente pesquisa. 
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5 UNIVERSO DO DOMÍNIO PARA MODELAGEM CONCEITUAL 

 

 

5.1 O Patrimônio e suas representações 

 

 

O conceito de patrimônio segue por diversas vertentes e assume muitas categorias, 

podendo ser patrimônio econômico, financeiro, imobiliário, patrimônio de uma família, de um 

indivíduo, como também as noções de patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, 

etnográficos, ecológico, genético e atualmente o patrimônio intangível – tendo sua formulação 

no Brasil – o que o torna um termo polissêmico, onde “parece não haver limitação para o 

processo de qualificação dessa palavra” (GONÇALVES, 2009, p. 25). Nas ciências sociais e 

humanas, o patrimônio cultural expressa a tentativa de resgatar o passado e recuperar tudo que 

ele representa e valoriza diante da herança cultural, formando um elo entre as gerações (SÁ, 

2005, p. 2). 

 

Tal valor atribuído é dotado de um significado que garante às expressões culturais, 

sejam elas materiais ou imateriais, legitimidade através do contexto social onde se encontra 

envolto esse patrimônio. Os estudos sobre patrimônio estão diretamente ligados as questões 

de identidade e memória, valores e significações. O patrimônio não só simboliza, representa 

ou comunica, ele também age, numa mediação entre os homens e suas crenças, entre o 

passado e o presente, através de seleção e construção. “Não existe apenas para representar 

ideias e valores abstratos e ser contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, forma as 

pessoas” (GONÇALVES, 2009, p. 31). 

 

 Dessa forma, o patrimônio aqui abordado tem alcance nos liames do patrimônio 

cultural, enquanto representação da memória individual e coletiva, e a identidade do sujeito 

enquanto responsável pelos valores e significações expressos na realidade onde está inserido. 

“[...] As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48). Assim, a memória é a 

garantia das tradições do patrimônio, e é considerada por Duarte (2009, p. 305) como uma 

experiência social de difícil e delicada função “que garante, em toda sociedade, o domínio, a 

preservação, a transmissão e a continuidade do significado de todas as coisas”.  
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Diante disso, o patrimônio assume o papel de representação da identidade, da memória 

e das tradições de um grupo, encontrando seu reconhecimento e resignificação através da 

preservação de suas tradições, artefatos e monumentos de constituição. Na definição de 

Choay (2001, p. 11): 

 
 A expressão [patrimônio histórico] designa um fundo destinado ao usufruto de uma 
comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua 
de uma diversidade de objectos que congregam a sua pertença comum ao passado: 
obras e obras-primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de 
todos os saberes e conhecimentos humanos. (CHOAY, 2001, p. 11). 
 
 

  A formação do valor patrimonial tem bases na transferência e continuidade da 

tradição de um grupo social, onde a assimilação coletiva ocorre através da herança e 

manutenção das memórias e práticas desse grupo. Essa memória coletiva é a memória da 

sociedade, formada por micromemórias pessoais, sendo um elo de uma cadeia maior, a 

memória social, e onde ocorre uma totalidade significativa da representação do patrimônio 

(DUARTE, 2009, p. 306). Identifica-se aí a representação social de um grupo ou individuo 

através do patrimônio, onde, o patrimônio torna-se um signo dotado de comunicação e 

conhecimento que irá mediar os objetos, práticas e/ou expressões culturais na compreensão do 

sujeito sob a sua identidade ali representada.  

 
 

A noção de memória está transpassada por um universo simbólico dos mais 
significativos, mediante um processo de representação no qual são criados referentes 
para sua cristalização nas consciências, quer individuais quer coletivas, 
aproximando-a, em muito, da noção de identidade. (AZEVEDO NETTO, 2008b, p. 
12). 
 

 
Nesse ínterim, a definição de patrimônio é reconhecida como memória, onde o resgate 

do passado e a preservação das tradições são responsabilidade dos indivíduos enquanto 

memórias pessoais, e a manutenção desses conhecimentos através da tradição formam as 

memórias sociais, que estão voltadas para a construção e reconstrução das representações 

culturais, através das expressões e concretude do patrimônio cultural (HALBWACHS, 2004, 

p. 72).  Tanto a memória pessoal quanto a social, tem estreita ligação nas formas de 

representação, e são de acordo com Halbwachs (2004, p. 73), “tradições passadas de registros 

orais e escritos, signos reproduzidos através dos tempos que mantêm elos com o passado”.  

 

A representação cultural não é uma transmissão engessada de costumes, mas uma 

progressão das tradições, adequando-se as necessidades e contextos onde os sujeitos 
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encontram-se inseridos. Essas representações culturais passam por novas interpretações, não 

retendo apenas o esquema cronológico e espacial, mas juntando-se aos avanços sociais e 

proporcionando lentas evoluções coletivas. “Não existe nenhuma memória universal. Toda 

memória coletiva tem como suporte um grupo limitado no tempo e no espaço.” 

(HALBWACHS, 2004, p. 106-107). 

 

No escopo dos estudos sobre memória coletiva, faz-se justo estender-se às memórias 

documentárias, sendo essas, fontes incansáveis de estudo da CI.  

 
As memórias documentárias, consideradas os conjuntos selecionados de recursos de 
informação de quaisquer naturezas temáticas e físicas, são representações de uma 
memória coletiva e como representações são, ao mesmo tempo, redutoras e 
duplicadoras do conhecimento produzido. (DODEBEI, 2006, p. 5). 

 

Na continuidade dos estudos de Dodebei (2006, p. 7), concordamos que “O conceito 

de patrimônio, como uma categoria geral inerente aos objetos materiais ou imateriais reúne 

três atributos essenciais: a existência de um objeto; o desejo de memória; e, a proteção contra 

perdas”. Dessa forma, as memórias documentárias são reconhecidas como patrimônio, já que 

apresentam características semelhantes aos atributos essenciais do patrimônio, enquanto 

tratamento da informação para guarda e recuperação, em grande maioria com caráter de 

memória, e perspectiva de observar o patrimônio como categoria informacional (DODEBEI, 

2006, p. 2). 

 

Enquanto memórias documentárias, o IPHAN (2009) reconheceu o registro do 

Patrimônio Cultural Imaterial, na intenção de identificar, reconhecer, salvaguardar e promover 

“a preservação da diversidade ética e cultural do país, para a disseminação de informações 

sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos da sociedade” (IPHAN, 2000, p. 

1). Diante do exposto, a delimitação dessa pesquisa em trabalhar com o Patrimônio Imaterial 

parte não só do seu caráter representativo, como também da importância desses registros 

enquanto memórias documentárias. Nas seções que se seguem será exposto o 

desenvolvimento dos registros do Patrimônio Cultural no Brasil, pelo IPHAN, e a descrição 

do domínio modelado nesta pesquisa, reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro.  

 
Na investigação dos significados e das representações sociais compartilhadas e no 
reconhecimento dos bens pelos indivíduos como constituindo uma herança cultural 
sua para as futuras gerações, levando em conta as diferentes categorias em que um 
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patrimônio é concebido, é que se pode chegar mais perto daquilo que de fato seja 
representativo de um determinado grupo social. (CANANI, 2005, p. 174). 
 
 

Dessa forma, é possível perceber o patrimônio como instrumento de representação 

dotado de significados e produtor de uma semiose entre as tradições, construções e artefatos, e 

a percepção e apreensão desses significados pelos sujeitos e seus grupos sociais. As 

representações culturais identificam-se com a ação do signo, descrita por Santaella (2003b, p. 

4), já que a transmissão das tradições são também autogerativas como os signos que ao serem 

interpretados geram novos signos em uma semiose infinita.  
 

 

5.2 Patrimônio Cultural Brasileiro 

 

 

A preocupação em preservar a herança de um povo e seus bens e valores 

representativos é uma temática interdisciplinar surgida no Brasil a partir do trabalho do 

escritor Mário de Andrade, que na década de 30 redigiu um projeto de lei, a pedido na época 

do então Ministro da Educação Gustavo Capanema, onde o patrimônio era definido como 

"todas as obras de arte pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, 

pertencentes aos poderes públicos e a organismos sociais e a particulares nacionais, a 

particulares estrangeiros, residentes no Brasil". (CANANI, 2005, p. 170). 
 
Interessante observar que a discussão do patrimônio no Brasil surgiu por parte dos 
mesmos intelectuais que estavam envolvidos no movimento modernista, 
caracterizado pela vontade de renovação, de desapego ao passado e pela construção 
de uma arte, música e literatura totalmente nova, moderna e tipicamente brasileira. 
Além de Mário de Andrade, podemos citar Oswald de Andrade, Manoel Bandeira, 
Carlos Drummond de Andrade, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Lúcio Costa. 
A atuação de Mário de Andrade é caracterizada pela duplicidade de propósitos: de 
um lado a renovação inspirada pela modernização, e de outro a permanência, ligada 
ao resgate das tradições. (CANANI, 2005, P. 170). 

 

 

As primeiras medidas visando à salvaguarda do Patrimônio Cultural nacional e a 

construção da identidade brasileira foram concretizadas ainda em 1933, reconhecendo a 

cidade de Ouro Preto como monumento nacional. Getúlio Vargas, através do Decreto-lei nº 

25, de 30 de novembro de 1937, criou provisoriamente o SPHAN (Serviço do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional) com a finalidade de gerir e executar ações referentes ao 

patrimônio cultural do Brasil.  
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Em 1988, a Constituição Federal de 1988 define a legislação referente ao patrimônio 

cultural, “e estabelece as competências de promoção, regulamentação e fiscalização das 

práticas de preservação, atribuindo um papel mais significativo para o âmbito da 

administração municipal, e a participação popular nos processos”. (CANANI, 2005, p. 172).  

Em 1990 foram extintos o SPHAN e o Instituto Pró-Memória, e suas funções 

passaram a ser exercidas pelo IBPC (Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural). Em 

dezembro de 1991, com Paulo Sergio Rouanet a frente do Ministério da Cultura, foi criada a 

Lei n° 8.313 pretendendo estimular os investimentos da iniciativa privada em projetos 

culturais e em 1995 o IBPC irá dar lugar ao IPHAN, mantendo este a mesma estrutura 

existente. Há mais de 60 anos, o IPHAN vem realizando um trabalho 

permanente de identificação, documentação, proteção e promoção do patrimônio cultural 

brasileiro.  (MARQUES, 2008, p. 24). 

O passo decisivo para a solidificação da nova percepção do conceito de cultura e patrimônio 

cultural foi dado no último ano do século XX. O Decreto n° 3.551 de 04 de agosto de 2000 

cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, a fim de incentivar a pesquisa e 

reconhecimento dos bens intangíveis brasileiros, e instituía o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que Constituem o Patrimônio Cultural Brasileiro, através dos quatro 

Livros relativos aos Modos de Fazer e conhecimentos radicados no cotidiano das 

comunidades; Manifestações artísticas em geral; Lugares onde são reproduzidas práticas 

culturais coletivas; e Rituais e festas e outras práticas da vida social. (IPHAN, 2009) 

 

 

5.2.1 Patrimônio Imaterial  

 

 

A UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial: 

 

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. (IPHAN, 2009).  
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Sendo representações da vivência popular, o Patrimônio Imaterial carrega uma grande 

carga simbólica. As representações do patrimônio no processo de formação de subjetividades 

individuais e coletivas também se configuram como símbolos dotados de significado e 

estabelecem por assim dizer, conceitos para a designação dessas subjetividades. “Não há 

patrimônio que não seja ao mesmo tempo condição e efeito de determinadas modalidades de 

autoconsciência individual ou coletiva”. (GONÇALVES, 2005, p. 27). 

Uma compreensão dessas representações possibilita a construção de linguagens 

especializadas e a criações um significado que expresse o valor simbólico dentro dessa área 

de conhecimento. Considerando tais aspectos, pode-se afirmar que as técnicas de inventário e 

registro realizadas pelo IPHAN constituem os principais instrumentos disponíveis que 

permitem o conhecimento das manifestações culturais pelas comunidades que originam tais 

patrimônios e pelas comunidades científicas que se dedicam a esses estudos. 

O inventário constitui fundamental instrumento de catalogação de bens com 
objetivo da sua posterior tutela. O passo seguinte ao inventário é o registro do bem 
cultural intangível no livro próprio, feito junto ao Instituto Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, autarquia ligada ao Ministério da Cultura. (AGUINAGA, 
2005).  
 

O Livro de Registro de Saberes, Livro de Registro de Celebrações Religiosas, Livro de 

Registro de Formas de Expressão e Livro de Registro de Lugares, são os documentos que 

legitimam o conhecimento das manifestações culturais brasileiras e configuram as classes 

onde são distribuídas as expressões e lugares reconhecidos como Patrimônio Imaterial.  

O IPHAN é nesse sentido o responsável pelo desenvolvimento conceitual e 

metodológico da produção, avaliação e reavaliação permanentes de sua atuação, que inclui 

diversas parcerias com órgãos públicos e organizações privadas. O conjunto de políticas 

voltadas para o patrimônio cultural imaterial tem como principais instrumentos o Registro, o 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), o Programa Nacional de Patrimônio 

Imaterial (PNPI) e os Planos de Salvaguarda. (CASTRO, 2008, P. 18). 

De acordo com o PNPI (2000) do IPHAN, o registro e salvaguarda dessas culturas têm 

como principal preocupação assegurar que os conhecimentos culturais de um determinado 

grupo sejam transmitidos para as futuras gerações e possam ser de constantemente recriados 

por essas comunidades, gerando uma legitimação de identidade e continuidade, promovendo a 

diversidade cultural e a preservação das representações sociais.  



88 
 
 

Para Dodebei (2006, p. 7), o patrimônio não é especificamente o bem registrado, mas 

sim o conjunto de informações que registram as atividades que compõem parte da cultura 

popular.  Esse conjunto informacional encontra novos espaços de registro, onde “a proteção 

dos bens materiais e imateriais na contemporaneidade é regida por processo de salvaguarda de 

natureza informacional com tecnologia digital.”  

Diante das afirmações ora ressaltadas, podemos identificar o patrimônio cultural 

imaterial, a partir dos seus conceitos, como um elemento passível de ser analisado pela 

semiótica, constituído de signo, interpretante e representamem. A informação das expressões 

e ritos são, nesse contexto, a memória documentária, produto concreto desse patrimônio. É 

possível observar que em grande parte dos estudos teóricos, a informação é identificada como 

um símbolo/signo de representação. “O signo é usado para transmitir uma informação, para 

indicar a alguém alguma coisa que um outro conhece e quer que os outros também conheçam” 

(ECO, 1985, 21).   

Na literatura foi identificado o trabalho de Azevedo Netto (2008b, p. 14), com estudos 

voltados para o patrimônio material sob a ótica da semiótica, que cabe aqui como aporte para 

o desenvolvimento dessa pesquisa, tendo em vista que os aspectos de representação semiótica 

são aplicáveis ao patrimônio cultural, sem que se faça distinção, ou mesmo crie diferenças, 

por selos material ou Imaterial. Nesse ínterim, o referido autor afirma que, “Considerando que 

a noção da cultura material, os artefatos e seus contextos, como portadora de natureza 

semiótica, portanto são signos que representam uma gama variada de comportamentos 

culturais, cabe categorizar a semiose desses signos” 

Para descrever e contextualizar as representações da cultura imaterial, a teoria 

semiótica entra nesse contexto abordando a questão da representação, como fundamentação 

para a construção de elementos de interpretação na esfera da pesquisa em torno do Patrimônio 

Imaterial, e a Teoria do Conceito na estruturação dos termos e seus conceitos, bem como suas 

ligações buscando estabelecer uma ordem semântica. Nessa vertente, Azevedo Netto (2008a, 

p. 55) traça a associação direta da semiótica com a estruturação do conceito proposta por 

Dahlberg (1978b):  

Quanto à representação gráfica dos componentes de um conceito, observa-se que se 
aproxima em muito do triângulo semiótico. Os componentes: afirmação verdadeira, 
ou seu equivalente, item de referência, ou equivalente, e termo [tríade da Teoria do 
Conceito] apresentam analogias com signo-interpretante, signo-objeto e signo-
veículo [tríade da Semiótica]. (AZEVEDO NETTO, 2008a, p. 55). 
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5.2.1.1 Delimitação do campo de pesquisa  

 

 

O campo de pesquisa a ser utilizado nessa pesquisa concentra-se nos Bens Registrados 

pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial. As técnicas de inventário e registro constituem os 

principais instrumentos disponíveis que permitem o conhecimento das manifestações culturais 

pelos órgãos Públicos competentes, de forma a subsidiar sua proteção e reprodução. Os 

conceitos do universo do patrimônio imaterial encontram-se relacionados e definidos no site 

do IPHAN e despertaram o interesse como objeto de estudo dessa pesquisa por não apresentar 

na literatura uma ontologia de domínio que trate dessa especificidade 

Os instrumentos da política de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro são: o 

Registro dos bens de natureza imaterial, Inventário Nacional de referências Culturais e os 

Planos de Salvaguarda. Os Livros de Registros, de responsabilidade do IPHAN, arrolam 

conforme a característica do bem a ser inscrito, em um dos livros entre o Livro de Registro de 

Saberes, Livro de Registro de Celebrações Religiosas, Livro de Registro de Formas de 

Expressão e Livro de Registro de Lugares, podendo ser criados outros livros para inscrição de 

bens culturais de natureza imaterial que não se enquadrem nos livros já existentes, de acordo 

com a Resolução Nº1, de 3 de agosto de 2006. Dessa forma os registros são assim 

distribuídos:  

No Livro de Registro de Saberes serão inscritos os conhecimentos e modos de fazer 

enraizados no cotidiano;  

No Livro das Celebrações serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;  

No Livro de Registro das Formas de Expressão, serão inscritas as manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;  

O Livro de Registro dos Lugares está voltado para inscrição de mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 

coletivas. Neste livro protegem-se os locais onde se desenvolvem e reproduzem os bens 

culturais imateriais. De modo indireto, está se garantindo a proteção desses mesmos bens.  

Ao lado do registro e catalogação dos bens culturais de natureza imaterial estão os 

inventários que tem como objetivo produzir conhecimento sobre os domínios sociais aos 
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quais são atribuídos os sentidos e valores e que constituem as referências de identidade de um 

determinado grupo social. Os Planos de Salvaguarda se destinam a melhorar as condições 

sociais e materiais de transmissão e reprodução cultural, que podem ir desde a ajuda 

financeira a detentores de saberes específicos com fins a sua transmissão até a promoção da 

organização comunitária ou mesmo a facilitação de acesso a matérias-primas. (IPHAN, 2000, 

p. 4) 

Abaixo no Quadro 3, são descritos os Patrimônios Imateriais e suas respectivas 

definições e características de acordo com os textos publicados no site do IPHAN e que será o 

arcabouço para a investigação teórico-conceitual na construção de ontologias de domínio do 

Patrimônio Imaterial Brasileiro desse trabalho. 

 
1. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras A fabricação artesanal de panelas de barro foi 

registrada como Patrimônio Imaterial no Livro dos 
Saberes em 20/12/2002. A atividade em Goiabeiras 
Velha, no Espírito Santo, é que garante o suporte 
indispensável para fazer e servir a típica moqueca 
capixaba. 
 

2. Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica 
Wajãpi 

A Arte Kusiwa é uma técnica de pintura e arte gráfica 
própria da população indígena Wajãpi, do Amapá. 
Como Patrimônio Imaterial, ela foi inscrita no Livro 
de Registro das Formas de Expressão em 
20/12/2002 . 
 

3. Círio de Nossa Senhora de Nazaré O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma celebração 
religiosa de Belém do Pará que foi inscrita no Livro 
das Celebrações em 05/10/2005. Os festejos 
religiosos reúnem devotos, turistas e curiosos de todas 
as partes do Brasil e até de países estrangeiros. 
 

4. Samba de Roda do Recôncavo Baiano O Samba de Roda é uma expressão musical, 
coreográfica, poética e festiva das mais importantes e 
significativas da cultura brasileira. Excerceu 
influência no samba carioca e até hoje é uma das 
referências do samba nacional. Inscrito do Livro de 
Registro das Formas de Expressão em 5/10/2004. 
 

5. Modo de Fazer Viola-de-Cocho A Viola-de-Cocho é um instrumento musical singular 
quanto à forma e sonoridade, produzido 
exclusivamente de forma artesanal, com a utilização 
de matérias-primas existentes na Região Centro-Oeste 
do Brasil. O seu modo de fazer foi registrado no Livro 
dos Saberes em 14/01/2005. 
 

6. Ofício das Baianas de Acarajé Este Bem de Natureza Imaterial, inscrito no Livro dos 
Saberes em 14/01/2005, consiste em uma prática 
tradicional de produção e venda em tabuleiro das 
chamadas comidas de baiana. 
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7. Jongo no Sudeste O Jongo do Sudeste foi inscrito no Livro de Registro 
das Formas de Expressão em 15/12/2005. O Jongo é 
uma forma de expressão afro-brasileira que integra 
percussão de tambores, dança coletiva e práticas de 
magia. É praticado nos quintais das periferias urbanas 
e em algumas comunidades rurais do sudeste 
brasileiro. 
 

8. Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos 
povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri 

Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos Povos 
Indígenas dos rios Uaupés e Papuri, localizada na 
região do Alto Rio Negro, distrito de Iauaretê, 
município de São Gabriel da Cachoeira, estado do 
Amazonas. 
 

9. Feira de Caruaru A Feira de Caruaru é um lugar de memória e de 
continuidade de saberes, fazeres, produtos e 
expressões artísticas tradicionais que continuam vivos 
no comércio de gado e dos produtos de couro, nos 
brinquedos reciclados, nas figuras de barro inventadas 
por Mestre Vitalino, nas redes de tear, nos utensílios 
de flandres, no cordel, nas gomas e farinhas de 
mandioca, nas ervas e raízes medicinais. Sem sua 
dinâmica e o mercado que a Feira proporciona, esses 
saberes e fazeres já teriam desaparecido. 
 

10. Frevo O Frevo é uma forma de expressão musical, 
coreográfica e poética densamente enraizada em 
Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco. O Frevo 
surge no final do século 19, no carnaval, num 
momento de transição e efervescência social, como 
expressão das classes populares na configuração dos 
espaços públicos e das relações sociais nessas cidades. 
 

11. Tambor de Crioula O tambor de crioula é forma de expressão de matriz 
afro-brasileira que envolve dança circular, canto e 
percussão de tambores. Seja ao ar livre, nas praças, no 
interior de terreiros, ou então associado a outros 
eventos e manifestações, é realizado sem local 
específico ou calendário pré-fixado e praticado 
especialmente em louvor a São Benedito. 
 

12. Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido 
Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo 

No começo do século XX, a partir de influências 
rítmicas, poéticas e musicais do jongo, do samba de 
roda baiano, do maxixe e da marcha carnavalesca, 
consolidaram-se três novas formas de samba: o 
partido alto, vinculado ao cotidiano e a uma criação 
coletiva baseada em improvisos; o samba-enredo, de 
ritmo inventado nas rodas do bairro do Estácio de Sá e 
apropriado pelas nascentes escolas de samba para 
animar os seus desfiles de Carnaval; e o samba de 
terreiro, vinculado à quadra da escola, ao quintal do 
subúrbio, à roda de samba do botequim. 
 

 
13. Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas 
regiões do Serro e das serras da Canastra e do 
Salitre 
 

A produção artesanal do queijo de leite cru nas regiões 
serranas de Minas Gerais representa até hoje uma 
alternativa bem sucedida de conservação e 
aproveitamento da produção leiteira regional, em 
áreas onde a geografia limita o escoamento dessa 
produção. O modo artesanal de fazer queijo constitui 
um conhecimento tradicional e um traço marcante da 
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identidade cultural dessas regiões. 
 

14. Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de 
Capoeira 

Depois de dar a volta ao mundo e alcançar 
reconhecimento internacional, a capoeira se tornou o 
mais novo patrimônio cultural brasileiro. O registro 
desta manifestação foi votado no dia 15 de julho, em 
Salvador, pelo Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional), que é constituído por 22 
representantes de entidades e da sociedade civil, e 
delibera a respeito dos registros e tombamentos do 
patrimônio nacional. 
 

15. O modo de fazer Renda Irlandesa produzida 
em Divina Pastora (SE) 

A renda irlandesa produzida pelas mulheres de Divina 
Pastora, bem como em outros municípios de Sergipe, 
é classificada pelos especialistas como do tipo “renda 
de agulha”, que apresenta como suporte uma fita presa 
ou disposta ao debuxo, ou risco - desenho realizado 
sobre papel manteiga e fixado em um papel grosso. O 
debuxo é o desenho da renda, feito sempre de maneira 
sinuosa. Após a fixação da fita ao debuxo, diferentes 
pontos são traçados preenchendo os espaços vazios 
entre a fita, compondo o tecido da renda.  
 

 
Quadro 3 - Bens Registrados: Patrimônio Imaterial Brasileiro 
Fonte: (IPHAN, 2010). 
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6 DESENVOLVENDO UM MAPA CONCEITUAL A PARTIR DAS 
TEORIAS PROPOSTAS 

 
 
 

A pesquisa científica é um processo racional e sistemático que busca apresentar 

respostas para problemas propostos, sendo desenvolvida mediante a utilização de métodos, 

técnicas e outros procedimentos científicos, ao longo de um processo que envolve inúmeras 

fases de ordem intelectual, onde há a busca pela compreensão dos fenômenos, e de ordem 

prática, quando propõe-se experimentar para fazer algo de forma mais eficiente ou eficaz. 

(GIL, 2006, p. 17) 

 
 [...] [a pesquisa científica], atividade básica das ciências na sua indagação e 
descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 
define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 
aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados.  (MINAYO, 1993, P. 23) 

 

A pesquisa deste trabalho dissertativo apresenta natureza exploratória, por reconhecê-

la como esclarecedora de ideias, tendo por objetivo oferecer uma visão panorâmica sob um 

fenômeno pouco explorado. (GONSALVES, 2005, p. 64; MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 

85). A adoção da pesquisa bibliográfica, justifica-se  para atender os objetivos aqui propostos, 

já que a mesma tem como finalidade colocar o investigador em contato com a produção 

referente ao tema escolhido para investigação. (GONSALVES, 2005, p. 34).  

 

Em um primeiro momento, o levantamento bibliográfico realizado nas áreas da CI, 

História e Antropologia identificou que o domínio do Patrimônio Imaterial apresenta uma 

escassa produção, especialmente voltada para as questões mais específicas dos patrimônios 

imateriais já reconhecidos e registrados. Dessa forma, a investigação centrou-se nos dossiês 

elaborados pelo IPHAN para a coleta dos dados, tendo em vista que cada um traça a 

definição, o aspecto histórico e as representações dos patrimônios imateriais, sendo esses 

dossiês reconhecidos como garantias literárias para a seleção do domínio. Para Foskett (1973, 

p.10) a garantia literária deve basear-se no material que será inserido nos sistemas de 

informação para sua posterior recuperação, e não em considerações puramente lógicas.  
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Diante do contexto investigativo e interdisciplinar da Ciência da Informação, 

procurou-se identificar uma metodologia que atendesse ao compromisso interpretativo 

diversificado a partir dos estudos já realizados pela CI, visando ampliar os pressupostos 

teórico-metodológicos utilizados na constituição de um instrumento auxiliar na representação 

da informação. Entendendo a CI como uma área dominante no tratamento, representação e 

recuperação informacional, estruturou-se um arcabouço teórico composto pela Teoria do 

Conceito de Dahlberg (DAHLBERG, 1978a; 1978b); os estudos de representação e 

significados da Semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce, que também “funciona 

como um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes aspectos através das quais uma 

análise deve ser conduzida” (SANTAELLA, 2001, p. 6.); e o desenvolvimento de mapas 

conceituais como projeto gráfico das análises e relações conceituais do domínio escolhido. 

(NOVAK, 1995; 2000).  

 

As abordagens realizadas na pesquisa objetivaram oferecer contribuições teóricas para 

descrever o processo de seleção e estruturação de um mapa conceitual das ontologias de 

domínio, sendo esse o primeiro passo para tal modelagem. A coleta dos termos foi realizada a 

partir dos registros disponíveis no site do IPHAN como descrito na seção anterior. 

Considerando que o estudo tem por foco o trabalho voltado aos conceitos, estes foram 

identificados, bem como as suas relações através de um processo indutivo, onde a obtenção da 

terminologia se deu mediante a identificação de termos prováveis, no exame dos dossiês, 

tendo como principio básico de eleição a freqüência da ocorrência terminológica (DODEBEI, 

2002, p. 70). 

  

A relação dos conceitos foi identificada a partir das características propostas na Teoria 

do Conceito, bem como estabelecidas as relações hierárquicas, partitivas e funcionais. Vale 

ressaltar que a literatura recupera trabalhos que utilizam tal Teoria na área da Ciência da 

Informação como: Metodologia nos estudos para Representação de tesauros (MOTTA, 1987); 

(DODEBEI, 2002), Representação da Informação da Arte Rupestre (AZEVETO NETTO, 

2001) e Modelagem de hipertextos (CAMPOS, 2001).  A representação da informação 

expressada nas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais, do Patrimônio Imaterial, obtiveram como 

viés de estudo os seus signos enquanto objetos de representação informacional, a atribuição 

de significados e a interpretação destes, apresentando-os em termos e conceitos e suas 

respectivas relações. 
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Por fim, a conclusão deu-se na representação gráfica das relações entre termos e 

conceitos em um mapa conceitual do Patrimônio Imaterial Brasileiro. A proposta desta 

pesquisa foi fornecer subsídios para apresentar uma rede de conceitos e as relações para a 

representação de um domínio do conhecimento em ontologias, e esclarecer o processo teórico 

de construção das relações conceituais e sua aplicação na modelagem de ontologias de 

domínio, através de metodologias já utilizadas pela CI.  

 

 

6.1 Os passos da modelagem conceitual de um domínio 

 

 

Em seu livro Web Semântica: a internet do futuro, Breitman (2005) descreve cinco 

tipos de ontologias e a metodologia desenvolvida na construção de cada uma delas. A autora é 

enfática em admitir que entre as maiores razões para o desenvolvimento de uma ontologia, 

encontra-se o compartilhamento de informações e o reuso computacional do conhecimento 

sobre domínios específicos, porém ainda não se encontrou um consenso para uma 

metodologia unificada. Muitos grupos direcionam seus estudos para o desenvolvimento de 

metodologias, mas cada estudo visa um procedimento diferente e “é provável que a melhor 

solução seja uma escolha entre algumas possibilidades, ou a composição de várias 

metodologias”. (BREITMAN, 2005, p. 68). 

 

 Breitman (2005, p. 68) elenca diferentes propostas de metodologia para apoiar o 

processo de construção de ontologias, mas admite que nenhuma delas é a mais adequada, 

tendo em vista que cada uma tem a utilidade dependente da finalidade e necessidade de sua 

aplicação. O que se pode perceber é que cada uma dessas metodologias indicam o passo de 

levantamento do conhecimento do domínio, confirmando a importância dessa etapa e 

reconhecendo-a como primordial para a construção de ontologias, mas em nenhum dos 

exemplos é possível identificar os procedimentos para a realização de tal tarefa. Vejamos os 

processos de cada metodologia de acordo com a relação de Breitamn (2005, p. 68 – 80), no 

Quadro 4: 
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MÉTODO CYC15 
Fase 1 Extração manual do conhecimento 

 
Fase 2 Extração do conhecimento apoiada por computadores 

 
Fase 3 Extração do conhecimento gerenciada por computadores 

 
METODOLOGIA DE USCHOLD - “SKELETAL METHODOLOGY”16 

Fase 1 Identificação (definir por quê construir a ontologia e para quê ela será utilizada) 
 

Fase 2 Construção (definir textualmente conceitos e relacionamentos) 
 

Fase 3 Avaliação (aplicar critérios técnicos, validação das questões de competência, 
verificar especificação de requisitos) 
 

Fase 4 Documentação (descrição do processo realizado) 
 

PROJETO TOVE: METODOLOGIA TORONTO VIRTUAL ENTERPRISE 
Fase 1 Descrição dos cenários de motivação (os cenários de motivação são descrições de 

problemas ou exemplos que não cobertos adequadamente por ontologias existentes 
 

Fase 2 Formulação informal das questões de competência (criação de questões com base nos 
cenários avaliados, com a intenção de que seja possível representá-las e respondê-las 
a partir da ontologia desenvolvida) 
 

Fase 3 Especificação dos termos de uma ontologia através de uma linguagem formal 
(definição de um conjunto de termos/conceitos para especificação de uma 
linguagem formal e desenvolvimento da especificação de linguagem formal) 
 

Fase 4 Descrição formal das questões de competência; 
 

Fase 5 Especificação formal dos axiomas (criação de regras de inferência) 
 

Fase 6 Verificação da completude da ontologia (testes de utilização). 
 

 
METHONTOLOGY 

Fase 1 Plano (planejamento das tarefas realizadas 
 

Fase 2 Especificação (definição de escopo e objetivos da ontologia) 
Fase 3 Conceitualização (levantamento dos termos da ontologia, e organização da 

seleção do domínio em um modelo conceitual) 
 

Fase 4 Formalização (formalizar o modelo conceitual da etapa anterior através de uma 
linguagem formal) 
 

Fase 5 Integração do modelo desenvolvido com outras ontologias 
Fase 6 Implementação, avaliação, documentação e manutenção 

 

                                                 
15 Primeiro registro de método ou conjunto de heurísticas para construção de ontologias e objetivava a 
construção de uma enorme base de conhecimento. 
16 Proposta da primeira metodologia para construção de ontologias. 
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MÉTODO SIMPLIFICADO: MÉTODO 101 
Fase 1 Determinação do domínio e o escopo 
Fase 2 Considerar o reuso de outras ontologias 
Fase 3 Enumerar os termos importantes (seleção e listagem dos termos da ontologia) 

 
Fase 4 Definição de classes e hierarquias em um software para construção de ontologias 
Fase 5 Definição de valores das classes 
Fase 6 Criação de instâncias 

 
Quadro 4 - Metodologias para a Construção de Ontologias 
Autoria Própria   

 

  

Como foi possível perceber, todas as metodologias apresentam o processo de 

levantamento de termos ou modelagem conceitual. Almeida (2006, p. 114) traçou uma 

descrição do ciclo de vida da ontologia com base nos estudos de Fernandez, Gomez-Perez e 

Juristo (1997) que deve ser conduzido por três etapas, já descritas anteriormente no capítulo 3. 

Para recordar, são elas: específicação, aquisição do conhecimento conceitualização, 

formalização, integração, implementação e manutenção. Aqui nos interessa trabalhar de 

forma efetiva a etapa de aquisição do conhecimento e conceitualização, já que o objetivo 

central desse trabalho consiste em descrever os passos dessas etapas, através de teorias da CI, 

não prosseguindo para as etapas que envolvam a utilização dos sistemas lógicos de inferência 

através de agentes inteligentes. Na área da CI não há metodologias específicas para a 

construção de ontologias, mas possui metodologias, que segundo Sales (2006, p. 38), contam 

com “bases teóricas consistentes para a construção de Linguagens Documentárias, que 

sugerem relações entre conceitos”. 

 

 

6.1.1 Especificação da ontologia 

 

 

Almeida (2006, p. 108) partindo da definição de Borst (1997) onde “uma ontologia é 

uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”, traduz tal 

conceito de forma bem didática:  
 
“formal” significa legível por computadores; “especificação explícita” diz respeito a 
conceitos, atributos, relações, restrições e axiomas que são explicitamente definidos; 
“compartilhado” quer dizer conhecimento consensual; e “conceitualização” diz 
respeito a um modelo abstrato de algum fenômeno do mundo real. [grifos do autor]. 
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Seguindo os passos indicados por Almeida (2006, p. 116), foi possível descrever a 

especificação da ontologia, através de um modelo proposto pelo autor, atendendo aos critérios 

de propósito, grau de formalidade, escopo, e algumas características de identificação, como 

no exemplo (quadro 5) que se segue: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.1.2 Aquisição do conhecimento  

 
 

Na continuação do trabalho de Almeida (2006, p. 118), este descreve que o “processo 

de aquisição de conhecimento é uma atividade independente e, na maioria das vezes, 

simultânea a outras atividades.” Esse levantamento se dá através de fontes como entrevistas 

com especialistas, reuso de ontologias já existentes, livros, registros, manuais, figuras, e todo 

tipo de documento que forneça informações de interesse do domínio em questão. Para a 

aquisição do conhecimento a partir de documentos, é possível identificar as técnicas de 

análise formal e informal. A análise informal de documentos tem por objetivo apontar os 

principais conceitos no domínio, obtidos em livros, registros e manuais. Já a análise formal de 

documentos busca identificar a estrutura dos documentos e o tipo de informação que pode ser 

                                                 
17 Vocabulário expresso em linguagem natural de forma restrita e estruturada.  
 

Ficha de Especificação da Ontologia 
Domínio:  
Patrimônio Imaterial 
Data:  
Janeiro 2010 
Conceitualizado por:  
Gracy Martins 
Implementado por:  
IPHAN 
Propósito: 
Ontologia sobre Patrimônio Imaterial, a ser utilizada para recuperação da informação dos bens tombados 
com fins para estudos e pesquisa.  
Nível de formalidade:  
Ontologia semi-informal17 
 
Escopo: 
- Lista dos 14 Patrimônios tombados 
- Lista de X ternos 
- Lista de X conceitos 

Quadro 5 – Específicação de Ontologia do Patrimônio Imaterial Brasileiro 
Fonte: Adaptado de Almeida (2006, p. 116). 
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extraída, em geral, é realizada através de leituras e avaliações, utilizando também ferramentas 

de processamento automático de linguagem natural. 

 

A obtenção do domínio para o Patrimônio Imaterial deu-se através dos Pereceres, 

Dossiês e Certidões, que são documentos oficias elaborados pelo IPHAN no registro de cada 

bem imaterial tombado. Todos os documentos se encontram disponíveis para consulta 

pública, no site do IPHAN, na seção Patrimônio Imaterial.  

 
As propostas de registros definem-se no movimento coletivo da própria sociedade. 
Recebidas pelo IPHAN e avaliadas em caráter preliminar, se julgadas procedentes, 
são encaminhadas para instrução. A instrução dos processos de registro – a 
elaboração dos dossiês de registros – é sempre supervisionada pelo IPHAN. Consta 
de descrição pormenorizada do bem a ser registrado, acompanhada da documentação 
correspondente. Pode ser feita por outro órgão do Ministério da Cultura, pelas 
unidades regionais do IPHAN ou por entidade pública ou privada que detenha 
conhecimentos específicos sobre a matéria (CAVALCANTI, 2008, p. 18). 

 

No cerne da CI, Dias e Naves (2007, p. 9) apresentam técnicas para o tratamento da 

informação selecionada nos documentos proporcionando um melhor desempenho em 

unidades de informação e sistemas de recuperação da informação. Essas técnicas podem ser 

divididas em tratamento descritivo, responsável pela extração de dados físicos dos 

documentos e tratamento temático, voltado para a descrição do conteúdo do documento 

(assunto principal). A análise de assunto consiste na primeira etapa do tratamento temático. 

Trata-se da leitura do documento para a extração de conceitos que traduzam a essência do seu 

conteúdo, identificam-se aí os assuntos principais que classificam o documento no domínio 

do conhecimento. As etapas seguintes tratam da extração de conceitos, onde se devem 

selecionar os conceitos que melhor expressam os assuntos principais do documento, e 

estabelecer um produto – termo – que represente o conteúdo informacional do texto.  

 

 

6.1.3 Conceitualização 

 

 
 A conceitualização consiste na etapa principal para a construção de ontologias, e 

também a última, para atender os interesses dessa pesquisa, esclarecendo que as demais etapas 

sucessivas a essa, tratam dos processos lógicos e formais realizados diretamente nos sistemas 

de agentes inteligentes, como exposto no capítulo 3. A partir daqui faremos uso de técnicas e 
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métodos apresentados na literatura da CI. Almeida (2006, p. 122) esclarece que “no processo 

de conceitualização, a estrutura do domínio de conhecimento é traduzida em um modelo 

conceitual.”. Tomando por base tal afirmação, não adotou-se o uso dos processos de 

conceitualização apresentados por Almeida (2006), e sim os critérios de modelagem 

conceitual de domínios propostos por Campos (2004, p. 25-31) por reconhecer nestes a 

aplicação da Teoria do Conceito, fundamento teórico principal que norteia toda esta pesquisa. 
 

Na perspectiva de propiciar ao modelizador uma gama de ferramentas 
representacionais para a modelização de domínios e a partir de uma investigação 
sistemática dos métodos e teorias, chegamos à determinação de quatro princípios 
fundamentais que podem ser utilizados no ato de modelar domínios de 
conhecimento. (CAMPOS, 2004, p. 23). 

 

 

6.2 Modelização do domínio de conhecimento 

 

 

6.2.1 O método de raciocínio  

 

 

A elaboração de modelização segundo Campos (2004, p. 25), tem como princípio um 

dos dois métodos de raciocínio: o indutivo e o dedutivo, conhecidos na Ciência da 

Computação como top-down e bottom-up, respectivamente. O método indutivo caracteriza-se 

pelo processo em que, por meio de um levantamento particular, chega-se a conclusões gerais, 

partindo assim do específico para o geral, dos elementos/ objetos e suas relações para a 

representação de todo o contexto.  Ao contrário, o método dedutivo trata do contexto/domínio 

direcionando-se posteriormente para os objetos e suas relações. Nos liames da representação 

da informação, é possível identificar a Classificação de Ranganathan, e suas facetas como um 

método dedutivo. As ontologias, na Ciência da Computação, utilizam um método indutivo, já 

que o processo se inicia na descrição específica dos objetos, mas não parte de uma 

dependência do contexto para o objeto, e sim das relações entre os objetos que formam um 

contexto. (CAMPOS, 2004, p. 26) 

 
 A escolha da Teoria do Conceito para a modelagem nessa pesquisa vem contemplar o 

que Campos (2004, p. 26) chama de metodologia híbrida, já que Dahlberg, no 
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desenvolvimento de sua teoria, contemplou não só o método dedutivo e não só o método 

indutivo  “mas agregando os dois em um exercício de pensar o particular como um todo e o 

todo possuindo particulares”.  
  

 
Dahlberg, no estabelecimento de sua teoria, apresenta categorias para representar 
contextos e, logo depois, analisa os conceitos de um contexto na perspectiva de 
ordená-los no interior dessas categorias. A princípio, sabe-se da existência das 
categorias (universais); entretanto, chega-se a elas, a partir de um processo indutivo 
de análise do conceito. [...] Acreditamos que tais métodos não são possíveis de 
serem pensados de forma separada, mas sim de forma sistêmica, segundo a qual o 
indutivo e o dedutivo, a análise e a síntese, são vistos como processos não disjuntos, 
que se complementam em um todo. (CAMPOS, 2004, p. 26) 
 
 

 

6.2.2 O objeto da representação 

 

 

O objeto da representação é a menor unidade de representação existente em um dado 

contexto e as implicações que venham resultar dessas definições. Segundo Campos (2005, p. 

26): “No âmbito da Ciência da Informação, a Teoria da Classificação e a Teoria do Conceito 

se apresentam como teorias que suportam um dos primeiros esforços teórico-metodológicos 

que evidenciam a questão da unidade de representação”. 

  

Para Dahlberg (1978b, p. 102) todo enunciado de um objeto contém um elemento do 

respectivo conceito, e a formação dos conceitos respeita uma tríade: conceito – enunciado 

(características) – termo. “O conceito é a compilação de enunciados verdadeiros sobre 

determinado objeto, fixada por um símbolo lingüístico”. Aqui o objeto do domínio é 

identificado pelos conceitos referentes ao universo do Patrimônio Imaterial. Optou-se por 

trabalhar com conceitos gerais, tendo em vista que Dahlberg (1978b, p. 106) ressalta que só 

os conceitos gerais propriamente necessitam de definição, para que seja possível identificar 

com clareza a quais objetos se referem, já que os conceitos individuais têm seus próprios 

objetos bem determinados a partir da presença de características como tempo e espaço.  

 

Buscou-se delimitar a amostra selecionando os conceitos gerais do universo do 

Patrimônio Imaterial e os conceitos individuais que configuram cada um dos bens registrados.  

Os conceitos identificados foram listados, apresentando através da garantia literária suas 
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definições nominais, que tem por finalidade a fixação do sentido de uma palavra ou 

expressão; definições reais, que procuram descrever o conhecimento contido em determinado 

conceito; se são individuais, quando possui um objeto único, constituído de uma unidade 

inconfundível ou geral quando possui uma definição que engloba várias características dos 

individuais, “sendo, portanto, possível reduzir os conceitos individuais aos gerais e ordená-los 

de acordo com os conceitos gerais” (DAHLBERG, 1978b, p. 102).  

 

O quadro (Quadro 6)  descreve as espécies de cada conceito, podendo ser mais de 

uma, tendo em vista que tal categorização tem suas bases na Classificação Faceta e foram 

categorizados da seguinte maneira, dado o exemplo de Dahlberg (1978c, p. 16): 

 
A) Conceitos de objetos (montanha, sociedade, dicionário) 
B) Conceitos de propriedades (cor, calor, etc.) 
C) Conceitos de processos (produção, prevenção, etc.) 
D) Conceitos de fenômenos (barulho, tráfego, etc.) 
E) Conceitos de modos de ser (estar consciente, estar alegre, etc.) 
F) Conceitos de relações (necessidade, condição, causalidade, etc.) 
G) Dimensões (espaço, tempo, posição). 
   

LEVANTAMENTO DOS CONCEITOS GERAIS 
 

Definição Nominal 
Definidium 

Definição Real 
Definiens 

Tipo de 
Conceito 

Espécie do 
Conceito 

 
Patrimônio Cultural 
brasileiro 

Bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
(Constituição Federal 1988, cap.III, seção II, 
Art. 215) 

 
Geral 

 
Fenômeno 

Patrimônio Material Conjunto de bens culturais classificados 
segundo sua natureza nos quatro Livros do 
Tombo: arqueológico, paisagístico e 
etnográfico; histórico; belas artes; e das artes 
aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis 
como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 
paisagísticos e bens individuais; e móveis como 
coleções arqueológicas, acervos museológicos, 
documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. 
(IPHAN) 

Geral em 
função dos 
tipos de 
Patrimônio 
Material e 
individual 
em relação 
ao 
Patrimônio 
Cultural 
 
 

Objetos e 
Processos 
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Definição Nominal 
Definidium 

Definição Real 
Definiens 

Tipo de 
Conceito 

Espécie do 
Conceito 

Patrimônio Imaterial Práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de 
seu patrimônio cultural.  

Geral em 
função dos 
tipos de 
Patrimônio 
Imaterial e 
individual 
em relação 
ao 
Patrimônio 
Cultural 

Objetos e 
Processos  

Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional 

Autarquia federal vinculada ao Ministério da 
Cultura, responsável por preservar a diversidade 
das contribuições dos diferentes elementos que 
compõem a sociedade brasileira e seus 
ecossistemas.  

Individual Posição 

Decreto N.º 3551/2000 Institui o registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro e cria o Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial  

Individual Relação e 
Posição 

Registro de bens culturais 
de Natureza Imaterial 

Corresponde à identificação e à produção de 
conhecimento sobre o bem cultural.  
 

Individual Processos 

Livros de registro Diferentes Livros de Registro que sugere a 
percepção de distintos domínios na composição 
da dimensão imaterial do patrimônio cultural.  

Geral Objeto 

Livro de Registro dos 
Saberes 

Documento de identificação e produção de 
conhecimento sobre os conhecimentos e modos 
de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades. 

Individual Objeto, 
Processos, 
Relações e 
Dimensão 

Livro de Registro das 
Formas de expressão 
 

Documento de identificação e produção de 
conhecimento sobre as manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. 

Individual Objeto, 
Processos, 
Relações e 
Dimensão 

Livro de Registro das 
Celebrações 

Documento de identificação e produção de 
conhecimento sobre os rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva do trabalho, da 
religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social. 
 

Individual Objeto, 
Processos, 
Relações e 
Dimensão 

Livro de Registro dos 
Lugares  

Documento de identificação e produção de 
conhecimento sobre os mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se 
concentram e se reproduzem práticas culturais 
coletivas. 
 

Individual Objeto, 
Processos, 
Relações e 
Dimensão 

Ofício das Paneleiras de 
Goiabeiras 

Fabricação artesanal de panelas de barro que 
garante o suporte indispensável para fazer e 
servir a típica moqueca capixaba, registrada no 
Livro dos Saberes em 20/12/2002, em 
Goiabeiras Velha, no Espírito Santo. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Arte Kusiwa – Pintura 
Corporal e Arte Gráfica 
Wajãpi 

Técnica de pintura e arte gráfica própria da 
população indígena Wajãpi, do Amapá, inscrita 
no Livro de Registro das Formas de Expressão 
em 20/12/2002 . 
 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 
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Definição Nominal 
Definidium 

Definição Real 
Definiens 

Tipo de 
Conceito 

Espécie do 
Conceito 

 Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré 

Celebração religiosa de Belém do Pará que foi 
inscrita no Livro das Celebrações em 
05/10/2005.  

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Samba de Roda do 
Recôncavo Baiano 

Expressão musical, coreográfica, poética e 
festiva. Exerceu influência no samba carioca e 
até hoje é uma das referências do samba 
nacional. Inscrito do Livro de Registro das 
Formas de Expressão em 5/10/2004. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Modo de Fazer Viola-de-
Cocho 

Produção do instrumento musical singular 
quanto à forma e sonoridade, exclusivamente de 
forma artesanal, com a utilização de matérias-
primas existentes na Região Centro-Oeste do 
Brasil. O seu modo de fazer foi registrado no 
Livro dos Saberes em 14/01/2005. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Ofício das Baianas de 
Acarajé 

Consiste em uma prática tradicional de 
produção e venda em tabuleiro das chamadas 
comidas de baiana, inscrito no Livro dos 
Saberes em 14/01/2005,  
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Jongo no Sudeste É uma forma de expressão afro-brasileira que 
integra percussão de tambores, dança coletiva e 
práticas de magia. É praticado nos quintais das 
periferias urbanas e em algumas comunidades 
rurais do sudeste brasileiro, foi inscrito no Livro 
de Registro das Formas de Expressão em 
15/12/2005.  

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

 Cachoeira de Iauaretê – 
Lugar sagrado dos povos 
indígenas dos Rios Uaupés 
e Papuri 

Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos rios 
Uaupés e Papuri, localizada na região do Alto 
Rio Negro, distrito de Iauaretê, município de 
São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas.  
Foi inscrito no Livro de Registro dos Lugares 
em 16/10/2006. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Feira de Caruaru Lugar de memória e de continuidade de saberes, 
fazeres, produtos e expressões artísticas 
tradicionais que continuam vivos no comércio 
de gado e dos produtos de couro, nos 
brinquedos reciclados, nas figuras de barro 
inventadas por Mestre Vitalino, nas redes de 
tear, nos utensílios de flandres, no cordel, nas 
gomas e farinhas de mandioca, nas ervas e 
raízes medicinais.  
Inscrito no Livro de Registro dos Lugares em 
08/02/2007. 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

 Frevo Forma de expressão musical, coreográfica e 
poética densamente enraizada em Recife e 
Olinda, no Estado de Pernambuco.  Inscrito no 
Livro de Registro das Formas de Expressão em 
28/02/2007. 
 
 
 
 
 
 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 
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Definição Nominal 
Definidium 

Definição Real 
Definiens 

Tipo de 
Conceito 

Espécie do 
Conceito 

Tambor de Crioula Forma de expressão de matriz afro-brasileira 
que envolve dança circular, canto e percussão 
de tambores. Seja ao ar livre, nas praças, no 
interior de terreiros, ou então associado a outros 
eventos e manifestações, é realizado sem local 
específico ou calendário pré-fixado e praticado 
especialmente em louvor a São Benedito. 
Inscrito no Livro de Registro das Formas de 
Expressão em  20/11/2007. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Matrizes do Samba no Rio 
de Janeiro: Partido Alto, 
Samba de Terreiro e 
Samba-Enredo 

Influências rítmicas, poéticas e musicais do 
jongo, do samba de roda baiano, do maxixe e da 
marcha carnavalesca, consolidaram-se três 
novas formas de samba: o partido alto, 
vinculado ao cotidiano e a uma criação coletiva 
baseada em improvisos; o samba-enredo, de 
ritmo inventado nas rodas do bairro do Estácio 
de Sá e apropriado pelas nascentes escolas de 
samba para animar os seus desfiles de Carnaval; 
e o samba de terreiro, vinculado à quadra da 
escola, ao quintal do subúrbio, à roda de samba 
do botequim. Inscrito no Livro de Registro dos 
Lugares em 29/11/2007. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Modo artesanal de fazer 
Queijo de Minas, nas 
regiões do Serro e das 
serras da Canastra e do 
Salitre 
 

Produção artesanal do queijo de leite cru nas 
regiões serranas de Minas Gerais.  Inscrito no 
Livro de Registro dos Saberes em 08/02/2007. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Roda de 
Capoeira e  
Ofício dos 
Mestres de 
Capoeira 
 
(Constitui um 
só bem 
imaterial, mas 
possui dois 
Registros 
distintos) 

 
Roda de 
Capoeir
a 
 
 
 
Ofício 
dos 
Mestres 
de 
Capoeir
a 

Manifestação cultural que expressa o canto, o 
toque de instrumentos, a dança, os golpes, o 
jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de 
herança africana.  Inscrito no Livro de Registro 
de Formas de Expressão em 20/11/2008. 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

 
Exercício dos detentores dos conhecimentos 
tradicionais da Capoeira, e responsáveis pela 
transmissão das suas práticas, rituais e herança 
cultural.  Inscrito no Livro de Registro dos 
Saberes em 20/11/2008 

 
O modo de fazer Renda 
Irlandesa produzida em 
Divina Pastora (SE) 

Constituição de saberes tradicionais que foram 
re-significados pelas rendeiras do interior 
sergipano. Trata-se de uma renda de agulha que 
tem como suporte o lacê, cordão brilhoso que, 
preso a um debuxo ou risco de desenho sinuoso, 
deixa espaços vazios a serem preenchidos pelos 
pontos. Inscrito no Livro de Registro dos 
Saberes em 28/01/2009. 
 

Individual Processos, 
Relações e 
Dimensões 

Quadro 6 - Seleção da amostra dos conceitos 
Fonte: Autoria própria (2010).  
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6.2.3 As relações entre os objetos e a elaboração de estruturas conceituais 

 

  

 Parte-se daqui para a elaboração das estruturas conceituais e o estabelecimento das 

relações entre os conceitos, fazendo uso dos conceitos estabelecidos na subseção 6.1.2, e em 

seguida, na última etapa, a exposição dessas relações em forma gráfica modelada em um 

mapa conceitual. A seguir, dispõem-se as denominações nominais dos conceitos e a tipologia 

das características utilizadas por Dahlberg e baseadas nas categorias aristotélicas 

(DAHLBERG, 1978b, p. 104). É necessário esclarecer que tais categorias são compostas por 

matéria (substância), qualidade, quantidade, relação, processo, modo de ser, passividade, 

posição, localização e tempo. Como se trata da categorização de bens intangíveis, não serão 

consideradas as categorias de matéria, quantidade, modo de ser e posição. Esta análise 

centrar-se-á nos conceitos individuais anteriormente listados, e tratará especificamente dos 

conceitos gerais. O quadro 5 expõe os tipos de características relacionadas com os enunciados 

que formam cada conceito.  Esse passo é o necessário para a criação das categorias, ou 

facetas, que expressarão as possibilidades de ligação de cada conceito com o domínio que está 

sendo tratado. 

 

 De acordo com Dahlberg (1978b, p. 103) essas características podem ser de duas 

espécies: as essenciais ou necessárias, que são necessárias para a definição do conceito, e 

diferenciam o objeto que o conceito define, de outros objetos. E as acidentais, adicionais ou 

possíveis, que não são características que definem o objeto do conceito, mas estão presentes 

para complementar sua definição. As relações entre os conceitos são definidas pela posse 

comum de certas características entre diferentes conceitos. Essas relações são apontadas a 

partir dos tipos de características e das relações que elas promovem enquanto essências e 

acidentais.  

 
Características são também conceitos, como já foi dito. No entanto, em relação à 
análise de qualquer conceito dado, uma característica é apenas um elemento naquele 
conceito. A partir da escala de características colocada, podemos também perceber 
que o conceito de um grau mais alto está incluído no conceito de um grau mais 
baixo; o mais baixo de todos os conceitos de tal escala contêm uma seqüência 
completa de conceitos e suas características em si. (DAHLBERG, 1978c, p. 13). 
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PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 
Qualidade Bens de natureza material e imaterial 
Relação Referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira 
Processo Inscrição nos Livros de Registros e Livros de Tombos 
Passividade Modos de criar, fazer e viver; criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificações e lugares e 
espaços referentes às manifestações artístico-culturais. 

Localização / tempo Brasil – Séculos XX – XXI 
PATRIMÔNIO MATERIAL 

Qualidade Bens de natureza material 
Relação Patrimônios arqueológico, paisagístico, etnográfico; histórico; belas 

artes; e das artes aplicadas. 
Processo Inscrição nos Livros de Tombo 
Passividade Bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 

paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções 
arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 
arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.  

Localização / tempo Brasil – Séculos XX – XXI 
 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 
Qualidade Bens de natureza imaterial 
Relação Instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 
Processo Inscrição nos Livros de Registro 
Passividade Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas 
Localização / tempo Brasil – Séculos XX – XXI 

INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 
Qualidade Autarquia Federal 
Relação Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro 
Processo Preservação  
Passividade Ministério da Cultura 
Localização / tempo Brasil – Séculos XX – XXI 

DECRETO N.º 3551/2000 
Qualidade Documento 
Relação Patrimônio Imaterial 
Processo Legislação 
Passividade Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 
Localização / tempo Brasil – Séculos XX – XXI 

REGISTRO DE BENS CULTURAIS DE NATUREZA IMATERIAL 
Qualidade Documento 
Relação Decreto N.º 3551/2000 
Processo Registro e Preservação 
Passividade Saberes, Formas de expressão, Celebrações, Lugares 
Localização / tempo Brasil – 2000 

LIVROS DE REGISTRO 
Qualidade Documento 
Relação Registro dos Bens Imateriais 
Processo Preservação 
Passividade Livros de Registro dos Saberes, Formas de expressão, Celebrações e 

Lugares 
Localização / tempo Brasil – 2000 
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LIVRO DE REGISTRO DOS SABERES 
Qualidade Documento 
Relação Conhecimento sobre os conhecimentos e modos de fazer 
Processo Identificação e Produção 
Passividade Modos de fazer 
Localização / tempo Brasil – 2000 

LIVRO DE REGISTRO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO 
Qualidade Documento 
Relação Conhecimento sobre as manifestações 
Processo Identificação e Produção 
Passividade Manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas 
Localização / tempo Brasil – 2000 

LIVRO DE REGISTRO DAS CELEBRAÇÕES 
Qualidade Documento 
Relação Conhecimento sobre os rituais e festas 
Processo Identificação e Produção 
Passividade Vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 

práticas sociais 
Localização / tempo Brasil – 2000 

LIVRO DE REGISTRO DOS LUGARES 
Qualidade Documento 
Relação Conhecimento sobre os mercados, feiras, santuários, praças e demais 

espaços 
Processo Identificação e Produção 
Passividade Concentração e se reprodução de práticas culturais coletivas 
Localização / tempo Brasil – 2000 

OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 
Qualidade Saber 
Relação Panelas de barro e moqueca capixaba 
Processo Prática artesanal 
Passividade Paneleiras de Goiabeiras 
Localização / tempo Goiabeiras Velha / ES – 2002 

ARTE KUSIWA – PINTURA CORPORAL E ARTE GRÁFICA WAJÃPI 
Qualidade Forma de Expressão 
Relação Corpo humano, cestos, cuias, tecelagens, bordunas e objetos de 

madeira 
Processo Pintura corporal e arte gráfica 
Passividade População indígena Wajãpi 
Localização / tempo Aldeias Wajãpi / AP – 2002 

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 
Qualidade Celebração Religiosa 
Relação Nossa Senhora de Nazaré 
Processo Devoção popular, festejos religiosos e profanos 
Passividade Devotos, romeiros e promesseiros do Pará 
Localização / tempo Belém / PA – 2005 

SAMBA DE RODA DO RECÔNCAVO BAIANO 
Qualidade Formas de Expressão 
Relação Samba 
Processo Expressão musical, coreográfica, poética e festiva 
Passividade Associações festivas do Recôncavo baiano e terreiros de candomblé  
Localização / tempo Reconcavo Baiano / BA – 2004 
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MODO DE FAZER VIOLA-DE-COCHO 
Qualidade Saber 
Relação Instrumento musical para gêneros musicais, poéticos e coreógrafos do 

Cururu e Siriri 
Processo Prática Artesanal 
Passividade Cururueiros e artesãos 
Localização / tempo Região da Bacia do Rio Paraguai ( Baixada cuiabana) / MS/MT – 2005  

OFÍCIO DAS BAIANAS DE ACARAJÉ 
Qualidade Saber 
Relação Tabuleiro de comidas de baianas: acarajé 
Processo Prática de produção e venda 
Passividade Baianas 
Localização / tempo Salvador / BA 

JONGO NO SUDESTE 
Qualidade Forma de expressão 
Relação Samba 
Processo Percussão de tambores, dança coletiva e pratica de magias 
Passividade Comunidades jongueiras 
Localização / tempo SP/ RJ/ ES/ MG – 2005 

CACHOEIRA DE IAUARETÊ – LUGAR SAGRADO DOS POVOS INDÍGENAS DOS 
RIOS UAUPÉS E PAPURI 

Qualidade Lugar 
Relação Pedras, lajes, ilhas e paranás 
Processo Simbolismo de episódios de guerras, perseguições, mortes e alianças 
Passividade Povos Indígenas dos rios Uaupés e Papuri 
Localização / tempo São Gabriel da Cachoeira / AM – 2006 

FEIRA DE CARUARU 
Qualidade Lugar 
Relação Comércio de gado e dos produtos de couro, nos brinquedos reciclados, 

nas figuras de barro inventadas por Mestre Vitalino, nas redes de tear, 
nos utensílios de flandres, no cordel, nas gomas e farinhas de 
mandioca, nas ervas e raízes medicinais 

Processo Lugar de memória e de continuidade de saberes, fazeres, produtos e 
expressões artísticas 

Passividade Feira do Gado; Feira do Artesanato; Mercados da Carne e da Farinha; 
Feira da Sulanca e Feira do Troca-troca 

Localização / tempo Caruaru / PE – 2007 
FREVO 

Qualidade Formas de Expressão 
Relação Música, poesia e coreografia carnavalesca 
Processo Música instrumental tocada e dançada 
Passividade Agremiações e troças 
Localização / tempo Recife - Olinda / PE – 2007 

TAMBOR DE CRIOULA 
Qualidade Forma de Expressão 
Relação Dança Afro-brasileira 
Processo Dança circular, canto e percussão de tambores 
Passividade Rodas de bumba-meu-boi 
Localização / tempo Maranhão (MA) – 2007 
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MATRIZES DO SAMBA NO RIO DE JANEIRO: PARTIDO ALTO, SAMBA DE 
TERREIRO E SAMBA-ENREDO 

Qualidade Forma de Expressão 
Relação Samba 
Processo Manifestação musical de dança e celebração 
Passividade Sambistas, Agremiações, Escolas de Samba 
Localização / tempo Rio de Janeiro / RJ – 2007 
MODO ARTESANAL DE FAZER QUEIJO DE MINAS, NAS REGIÕES DO SERRO E DAS 

SERRAS DA CANASTRA E DO SALITRE 
Qualidade Saber 
Relação Queijo de leite Cru 
Processo Produção Artesanal 
Passividade Associações de queijeiros de Minas Gerais 
Localização / tempo Regiões Serranas / MG – 2007 

RODA DE CAPOEIRA 
Qualidade Forma de Expressão 
Relação Dança Afro-brasileira 
Processo Canto, o toque de instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a 

brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana 
Passividade Mestres de Capoeira e capoeiristas 
Localização / tempo Brasil – 2008 

OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA  
Qualidade Saber 
Relação Dança Afro-brasileira 
Processo Práticas e Rituais 
Passividade Rodas de Capoeira 
Localização / tempo Brasil – 2008 

O MODO DE FAZER RENDA IRLANDESA PRODUZIDA EM DIVINA PASTORA (SE) 
Qualidade Saber 
Relação Renda de Agulha 
Processo Produção de renda 
Passividade Rendeiras 
Localização / tempo Divina Pastora / SE – 2009 

 
   Quadro 7 - Características dos conceitos do Patrimônio Imaterial 
    Fonte: Autoria própria, 2010. 
 

 

6.2.3.1 Relações conceituais 

 

  

Quando o levantamento das características dos conceitos mostra que em dois 

diferentes conceitos há uma ou mais características semelhantes, então tais conceitos 

apresentam algum tipo de relação. A pesquisa centrou-se essencialmente nas relações 

hierárquicas, por compreender o Patrimônio Cultural como a categoria maior dentro da 

hierarquia dos conceitos e relações, estando submissos a ele o Patrimônio Imaterial e seus 
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bens registrados, permitindo a construção do mapa conceitual em uma estrutura de gênero-

espécie. O Relacionamento partitivo irá permitir a relação todo-parte dentro do conceito e  

posteriormente entre as características comuns desse conceito com outros, formando então as 

relações do domínio. O relacionamento de oposição não é contemplado na estrutura 

conceitual pelo domínio aqui estudado, por não apresentar contrários ou contraditórios. As 

relações funcionais são deveras significativas por expressarem processos e permitirem a 

ocorrência das chamadas valências semânticas dos verbos e seus respectivos complementos. 

“A valência semântica do verbo é a soma dos lugares a serem preenchidos de acordo com a 

ligação deste conceito com outros”. (DAHLBERG, 1978b, p. 105). 

 
 
Relação Hierárquica   

Quadro 8 - Relação hierárquica dos conceitos 
Fonte: Autoria própria, 2010 

Patrimônio Cultural Brasileiro 
 Patrimônio Material 
 Patrimônio Imaterial 

 IPHAN 
• Decreto 3551/2000 

 Programa Nacional do Patrimônio Cultural 
 Registro de bens culturais de natureza imaterial 

 
Livro de Registros 

 
 Saberes 

 Ofício das Paneleiras de 
Goiabeiras; 

 Modo de Fazer Viola-de-
Cocho; 

 Ofício das Baianas de Acarajé;
 Modo artesanal de fazer 

Queijo de Minas; 
  Ofício dos Mestres de 
Capoeira 
 

 Celebrações 
→ Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré 
 

 Formas de Expressão 
→ Arte Kusiwa – Pintura 

Corporal e Arte Gráfica 
Wajãpi 

→ Samba de Roda do 
Recôncavo Baiano 

→ Jongo no Sudeste 
→ Tambor de Crioula 
→ Matrizes do Samba no Rio de 

Janeiro: Partido Alto, Samba 
de Terreiro e Samba-Enredo 

→ Roda de Capoeira 
 Lugares 

 
→ Cachoeira de Iauaretê 
→ Feira de Caruaru 
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Relação Partitiva 
 

 

Patrimônio Cultural Brasileiro 

 

Brasil 

Patrimônio Imaterial  

Formas de Expressão  

Frevo                                         

Origem                                          Século XIX - XX Pernambuco 

Transformações Recife - Olinda 

Modalidades Musicais  Frevo-de-rua,  
Frevo-de-bloco  
Frevo-canção 
 

 

Compositores  Capiba 
Duda 
Carnéa 
Edgard Moraes 
J. Michelis 
Lorival Oliveira 
Irmãos Valença 
Spok 
 

 

Passos Dobradiça 
Tesoura 
Locomotiva 
Ferrolho 
Parafuso 
 

 

Agremiações  Pás 
Abanadores de Olinda 
Lenhadores do Recife 
Vassourinhas 
 

 

Quadro 9 - Descrição da relação conceitual todo-parte 
Fonte: Autoria própria, 2010. 
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FREVO 

 
Ilustração 12 - Relação Partitiva - Frevo: Todo – partes 
Fonte: Autoria própria, 2010. 

 

 
 

Relação Funcional 

  

 

 

 

Quadro 10 - Questões para estabelecer a Relação Funcional 
Fonte: Autoria própria. 
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6.2.4 Forma de representação gráfica  

 

  

A forma de representação gráfica que contempla a conclusão dessa pesquisa é a 

representação através de um mapa conceitual (Anexo A). O mapa conceitual de conclusão 

está disposto em uma espécie de organograma de termos e expressões, unidos por preposições 

que originaram as ideias inter-relacionadas. Em uma forma bem simplista de descrição, se 

pode dizer que os conceitos aparecem em retângulos destacados e linkados a outros dentro do 

sistema, enquanto as relações entre eles foram feitas por frases, expressões ou verbos de 

ligação. 

Como ferramenta no auxílio da construção do mapa conceitual a exemplo da ilustração 

13, optou-se pelo software CMaps Tools18 por ser tratar de um software gratuito que permite 

a criação, edição e formatação de mapas conceituais. Através do CMaps é possível organizar 

e representar os diversos tipos de mapas com as suas respectivas ramificações.  Desenvolvido 

pelo Institute for Human Machine Cognition da University of West, Florida, esta disponível 

gratuitamente.  A ferramenta possui independência da plataforma e permite aos usuários, 

através de uma arquitetura flexível, instalar somente as funcionalidades necessárias, 

adicionando mais módulos conforme a necessidade ou na medida que novos módulos com 

novas funcionalidades sejam desenvolvidas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 http://cmap.ihmc.us/ 

Ilustração 13 – Exemplo de um Mapa conceitual 
Fonte: www.escolanet.com.br/teleduc/arquivos/8/correio/88/MC.doc 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O questionamento que moveu este estudo detinha-se na inquietação para a 

compreensão da etapa de modelagem de uma ontologia de domínio. Muito tem sido publicado 

a cerca das metodologias para o desenvolvimento de ontologias, mas a ausência do 

detalhamento dos métodos no corpus do domínio trabalhado impulsionou essa pesquisa. O 

desenvolvimento de formas representacionais dos domínios do conhecimento exige além da 

adoção de técnicas especializadas, recursos informacionais e uma relação interdisciplinar para 

contemplar questões atuais de recuperação da informação.  

 

A CI apresenta contribuições para a construção de ontologias com fortes bases teóricas 

voltadas para a estruturação e relação conceitual. Foi possível perceber a clara pertinência na 

adoção da Teoria do Conceito para a seleção e relação semântica do domínio, processo a 

priori simbólico e de inferência humana, proporcionando um trabalho analítico-sintético na 

tentativa da representação cognitiva para as relações conceituais. Os sistemas 

computadorizados aperfeiçoam em muito as técnicas de representação e recuperação 

informacional, mas para o desenvolvimento de uma linguagem lógica, dentro da inteligência 

artificial, se faz necessário o tratamento dos conteúdos informacionais através de modelos que 

intentem reproduzir a ordenação de conceitos, semelhantes às ordenações do pensamento. 

“Sem definições, sem compreensão do conteúdo dos conceitos nenhuma ordenação de 

conceitos pode ser construída.” (DAHLBERG, 1978, p. 31).  

 

Percebeu-se que a partir dos levantamentos, as teorias encontradas na CI, como a 

Teoria do Conceito (DAHLBERG, 1972, 1978a; 1978b; 1978c) e os Princípios Básicos para 

Modelização (CAMPOS, 2004) e a Análise de Conteúdo (NAVES, 2007), são 

aprofundamentos teóricos que fundamentam a concepção dos sistemas de classificação 

facetada. Dessa forma são atendidas as exigências das relações semânticas no que diz respeito 

à representação e recuperação informacional, garantido uma troca de informações eficazes, 

rápidas e objetivas. Acredita-se que esse trabalho tenha alcançado seu objetivo ao adotar os 

tais fundamentos.  
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Nesse contexto, procurou-se abordar não só questões de organização e representação, 

mas também o aspecto sígnico e o viés semiótico dos processos informacionais, identificando 

o conceito como portador de elementos que também desencadeiam outros conceitos, 

formando assim uma semiose ilimitada (ECO, 1991, p.12). Constatou-se que as relações 

conceituais são passíveis de aplicação na modelagem de ontologias e impulsionam a 

continuidade dos estudos e pesquisas, já que a tecnologia avança a passos largos e demonstra 

clara necessidade de adequação de metodologias voltadas para a organização das informações 

em todos os níveis de representação do conhecimento através das ontologias. Em nível de 

representação gráfica, a modelagem conceitual possibilita o aprofundamento de novos 

conceitos gerando a conexão com diferentes redes identificadas através de suas preposições 

(conexões), que descrevem a hierarquia conceitual, e suas facetas de todo-parte, nas relações 

partitivas. (conceitos dentro dos conceitos).  

  

Não se buscou aqui o desenvolvimento de novas metodologias, mas o resgate e 

aplicação de métodos há muito trabalhado pela CI e hoje necessários para as tecnologias da 

Ciência da Computação. No entanto, o que se tencionou foi um estudo para a constituição de 

um quadro teórico-metodológico oriundo da Ciência da Informação na contribuição da 

construção de ontologias. Como afirmado anteriormente, não se pretende propor algo novo, 

mas avaliar os métodos dos conhecimentos construídos até o momento. A estrutura conceitual 

aqui descrita respondeu satisfatoriamente para o tratamento conceitual e suas relações 

semânticas, reconhecendo que alguns aspectos deixam de ser abordados, não por serem 

considerados menos importantes, mas pela extensão e necessidade de delimitação do tema em 

questão.  

  

A semiótica contribui nesse ínterim para as observações lógicas e filosóficas 

condizentes com os processos de representação e, desperta a intenção da continuidade dessa 

pesquisa voltada para os processos informacionais de nível semiótico na interação homem-

máquina, com estudos seminais já existentes através da Cibersemiotic, de Brier (2003), que 

busca um quadro filosófico transdisciplinar da Ciência da Informação, apoiada em uma 

doutrina semiótica. Espera-se, com esse passo dado na tentativa de aplicação das teorias 

mencionadas, ter contribuído para a validação dos métodos existentes na CI e aplicáveis em 

ontologias de domínio, considerando que muitos caminhos têm sido percorridos para alcançar 

uma unificação por parte das metodologias já existentes e futuras, mas também ainda há 

muito que se percorrer. 
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