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OI  x  OC

No contexto da OI e da RI – objetos 
informacionais

Mundo dos objetos físicos, dos registros de 
informação.

No contexto da OC e da RC – conceitos
Mundo da cognição, ou das idéias.



Organização do conhecimento

Processo de modelagem do conhecimento 
que visa a construção de representações do 
conhecimento.
Envolve a análise do conceito e de suas 
características para o estabelecimento 
da posição que cada conceito ocupa num 
determinado domínio, bem como das suas 
relações com os demais conceitos que 
compõem um sistema conceitual.



Sistemas de Organização do 
Conhecimento (SOC)

O termo knowledge organization systems (KOS) foi 
proposto em 1998 pelo Networked Knowledge
Organization Systems Working Group para englobar 
sistemas de classificação, tesauros, cabeçalhos de 
assunto, arquivos de autoridade, taxonomias, 
redes semânticas e ontologias.
Sistemas conceituais que representam determinado 
domínio por meio da sistematização dos conceitos e 
das relações que se estabelecem entre eles.



Tesauro, Taxonomia, Ontologia

Tesauro – Linguística – Lexicografia
Taxonomia – Biologia – Classificação dos 
seres vivos
Ontologia – Filosofia – em grego ontos e 
logoi, "conhecimento do ser") 
Ciência da Informação – SOC – organização 
e recuperação da informação



Conceito
Construções mentais que servem para 
classificar os objetos individuais do mundo 
exterior ou interior através de um processo 
de abstração mais ou menos arbitrário. 

(Norma ISO 704 -1987)



Classificação -  caráter arbitrário

Uma classificação não é evidente em si 
mesma. 
A classificação é um processo arbitrário, um 
sistema de classificação seleciona os 
relacionamentos a serem apresentados.



Facetas

Ao analisar um assunto, identificamos 
diferentes facetas e podemos agrupar os 
conceitos de diferentes maneiras. A 
característica de divisão é um atributo ou 
propriedade do conceito.
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Relações entre conceitos

Uma relação é uma associação entre duas ou mais 
entidades ou classes de entidades. (considerando 
entidade como elemento básico da realidade.) 
Relação conceitual: entre os conceitos que 
representam essas entidades, no contexto de um 
SOC.
Conceitos são os tijolos de uma estrutura 
conceitual, as relações entre eles são o cimento 
que os mantêm juntos. (Bean;Green;Myaeng, 2002)



Tesauro

Instrumento de controle terminológico, 
utilizado em sistemas de informação para 
traduzir a linguagem dos documentos, dos 
indexadores e dos pesquisadores numa 
linguagem controlada, usada na 
indexação e na recuperação de 
informações.







Taxonomia

Estrutura que possibilita classificar coisas –
organismos vivos, produtos ou livros – em grupos 
de hierarquia para facilitar a sua identificação, 
estudo e localização. 

Compõe-se de duas partes: 
estrutura (categorias ou termos e suas relações) e 
aplicação (ferramenta de navegação para auxiliar a 
busca)

(GRAEF, Jean)



Análise Comparativa
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Ontologias

Definem conceitos e relações de alguma 
área do conhecimento, de forma 
compartilhada e consensual. Esta 
conceitualização deve ser representada de 
maneira formal, legível e utilizável por 
computadores.
Compostas de taxonomia e regras de 
inferência



Taxonomia

Define classes de objetos e relações entre 
eles.

Banda é um grupo musical.
Banda é composta por músicos.
Rolling Stones é uma banda.
Mick Jagger faz parte dos Rolling Stones.



Regras de inferência

se uma banda é formada por músicos;
se Rolling Stones é uma banda;
se Rolling Stones tem Mick Jagger como 
membro;
então, Mick Jagger é músico.











Evolução?

Fundamentação teórica – Linguística, 
Terminologia, Teoria da Classificação
Evolução tecnológica
Formalismo das representações

Tesauros – padrões - ISO
Taxonomias – ‘ausência’ da padrões  - informal
Ontologias – padrões W3C 



Evolução?

Aplicações
Tesauros: Organização e recuperação da 
informação, Sistemas de busca tradicionais, 
Indexação manual e automática.
Taxonomias: Organização e recuperação da 
informação, Ambiente Web (portais, intranet, sites 
de busca), Indexação manual e automática.
Ontologias: Múltiplas aplicações, Web Semântica, 
Compartilhamento de representações conceituais.



Ontologia 

Explicita o conhecimento de um domínio
Promove a padronização e a reutilização de 
representações do conhecimento
Compartilha um entendimento comum da 
estrutura da informação (pessoas e 
sistemas)
Possibilita a criação de novo conhecimento a 
partir do existente.



O que possuem em comum (Pidcock, 2003 )

Diferentes abordagens para ajudar a 
estruturar, classificar, modelar e/ou 
representar conceitos e relações de uma 
área de interesse de uma comunidade.
Há um conjunto de termos que a comunidade 
concorda em usar para referir-se a estes 
conceitos e relações, de uma mesma 
maneira. 



O que possuem em comum

O significado dos termos é especificado de 
alguma maneira e em algum nível.
São noções não muito bem definidas e 
usadas de diferentes maneiras por diferentes 
indivíduos e comunidades.



Diferenças

O quanto de significado é especificado para 
cada termo?
Que notação ou linguagem é usada para 
especificar o significado?
Uso: diferentes, mas que se sobrepõem em 
alguns casos.



Considerações Finais

São noções não muito bem definidas e 
usadas de diferentes maneiras por diferentes 
indivíduos e comunidades.
Podem utilizar bases teóricas e 
metodológicas comuns até determinado 
ponto.
A decisão sobre um ou outro SOC depende 
da aplicação pretendida.



Obrigada!
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