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RESUMO

Aborda  a  recuperação  da  informação  em  ambientes  virtuais  analisando  o 

desempenho  dos  mecanismos  de  busca  que  utilizam  a  linguagem  natural  no 

contexto  da  organização  do  conhecimento.  Esta  pesquisa  teve  como  ponto  de 

partida  as  teorias  e  as  metodologias  da  Organização  do  Conhecimento  para 

recuperação da informação encontradas nas áreas de Biblioteconomia, Ciência da 

Informação  e  Documentação.  As  diferentes  formas  e  os  diversos  níveis  de 

recuperação da informação na Web foram caracterizados pela análise de alguns 

mecanismos  de  busca  disponíveis.  Os  mecanismos  de  busca  também  foram 

analisados  de  forma a  identificar  seu  potencial  desempenho  na  recuperação  da 

informação e verificar o índice de recuperabilidade da informação na Web com o uso 

da linguagem natural. As análises dos mecanismos de busca (Altavista, Google e 

Yahoo)  foram  realizadas  considerando  variáveis  como:  documentos,  termos, 

ocorrências,  cobertura  de  assunto  e  ranqueamento.  Os  resultados  obtidos, 

interpretados sob o  corpus de conhecimento téorico-metodológico da organização 

do conhecimento para recuperação da informação em ambientes atuais, revelaram 

que  este  corpus de  conhecimento  tem  embasamento  válido  para  subsidiar  a 

organização  do  conhecimento  em  ambientes  virtuais.  Os  resultados  também 

indicaram que o índice de recuperabilidade da informação na Web poderá aumentar 

se a organização do conhecimento para recuperação da informação considerar o 

processamento da informação, principalmente baseado em relações conceituais, de 

maneira similar á estrutura cognitiva humana.

Palavras-chave: Organização do Conhecimento. Recuperação da Informação. Web. 

Mecanismos de busca.



ABSTRACT

The present work approaches information retrieval in virtual environments analysing 

search  engines  performance using natural  language in  the  context  of  knowledge 

organization. The research has as starting point theories and methodologies of the 

knowledge  organization  for  information  retrieval  found  in  Library  and  Information 

Sciences  and  Documentation  areas.  Different  forms  and  levels  of  information 

retrieval in the Web were characterized by analyzing search engines available. The 

search engines were also analyzed in order to identify their potential performance in 

information retrieval, and in order to verify the information retrieval rate in the Web 

using  natural  language.   The  analyses  performed  on  the  given  search  engines 

(Altavista,  Google  and  Yahoo)  considered  as  variables  documents,  terms, 

occurrences,  subject  scope and ranking.  The results  obtained,  interpreted on the 

basis of    theoretical and methodological approaches to knowledge organization for 

Information retrieval in current environments, revealed that this is a valuable support 

to subsidize knowledge organization in virtual environment. The results also indicate 

that  information  retrieval  rate  may  be  improved  if  knowledge  organization  for 

Information retrieval in the web considers information processing, mainly based on 

conceptual relations, approaching human cognitive structures

Keywords: Knowledge Organization. Information Retrieval. Web. Search Engines.
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PRÓLOGO – A TRAJETÓRIA DO AUTOR

Nossa saga teve início em 1984 quando nos convidaram para organizar os 

livros  de  uma biblioteca  escolar  da  rede  pública  estadual  no  Rio  de  Janeiro.  A 

intenção era que a mesma fosse reativada e pudesse cumprir sua função de permitir 

o  acesso  à  informação  visando  ao  desenvolvimento  dos  alunos  nas  diversas 

disciplinas do então ensino de segundo grau. 

Na época, sem nenhuma formação biblioteconômica, decidimos abraçar essa 

causa social.  O que não esperávamos era que o simples  arranjo  dos livros nas 

estantes nos fizesse enxergar a complexidade da organização dos assuntos. Numa 

breve reflexão, naquele instante, começamos uma viagem longa. Passamos a viajar 

por outro universo, não o dos livros, mas o Universo dos Assuntos.

O que nos  fascinava,  na  realidade,  era  como seria  possível  agrupar,  nas 

prateleiras  das  estantes,  os  livros  por  assunto.  Por  conta  deste  agrupamento, 

começamos a descobrir o quão era fácil encontrar não apenas o que o aluno queria, 

mas o que nem ele sabia que existia sobre o que procurava. Naquele momento, 

passamos a ficar ávidos por conhecimento, conhecimento de como melhor atender 

aqueles  alunos  através  de  todo  um  ferramental  biblioteconômico.  O  que  nos 

chamava a atenção era a comunicação entre os livros através de seus autores, ou 

seja, sabíamos que existia a relação e o assunto, mas não conhecíamos a relação 

entre os assuntos.

1985 – descobrimos o portal do conhecimento, mas não possuíamos a chave. 

Percebemos, então,  que a chave para abrir  este portal  era o vestibular.  Quando 

conseguimos  penetrar  neste  portal  –  o  portal  da  Biblioteconomia,  vislumbramos 

nitidamente outros portais. E estes, de alguma forma, se relacionavam com outros. 



Partimos então sem saber para onde iríamos, mas ao longe conseguíamos enxergar 

outro universo, o Universo do Conhecimento. 

Então,  nos  deslocamos  do  Universo  de  Assuntos  para  o  Universo  do 

Conhecimento e, sabíamos que nem todos tinham consciência da viagem de um 

universo ao outro;  mas que,  através do ensino,  caminho que nos propusemos a 

seguir,  poderíamos disseminar o que havíamos aprendido nas viagens. Em 1991 

nos  preparamos  e  percebemos  que  para  tal  havia  uma  metodologia,  por  si  só 

insuficiente,  pois os questionamentos não residiam na forma de ensinar,  mas no 

conhecer.

De 1984 até 1993, viajando pelos portais da Biblioteconomia e do Ensino, 

descobrimos mais um portal do conhecimento, o portal da Ciência da Informação, 

cuja chave estava no Mestrado. Este portal nos permitiu dentre outras coisas, refletir 

sobre a trajetória de nossas viagens, o cabedal de conhecimento necessário para 

tratar daquelas relações que em nossa primeira viagem descobrimos. Sabíamos seu 

nome, mas não conhecíamos a sua anatomia nem sua fisiologia, pois no final da 

primeira viagem (Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação, 1989), tivemos 

que mostrar nosso passaporte e nele estava carimbado “A estrutura sindética da 

Lista de Cabeçalho de Assuntos do Bibliodata/Calco”.

Ao  desembarcar  da  segunda  viagem  (Especialização  em  Metodologia  do 

Ensino  Superior,  1993),  mais  um  carimbo  no  passaporte  “O  Ensino  da 

Representação Temática nos Cursos de Biblioteconomia do Rio de Janeiro”, mas 

não chegamos em nosso destino, pois tivemos que interromper esta viagem.

Na terceira viagem, ficamos de quarentena,  pois descobrimos ao longo de 

nossa trajetória desde a primeira viagem que havíamos sido contaminado pelo vírus 

da pesquisa.  Os grandes médicos do Universo do Conhecimento diagnosticaram 



que o vírus era benigno e que milhares de seres de várias galáxias já haviam se 

contaminado. Não havia antídoto e o único remédio para a cura temporária era o 

conhecimento,  descobrir  novos  horizontes,  acessar  outros  portais,  fazer  novas 

viagens.  Então,  saímos  da  quarentena,  em 1997,  com a  seguinte  anotação  em 

nosso passaporte “Organização do conhecimento para recuperação da informação: 

uma abordagem ao ensino da classificação em cursos de Biblioteconomia no Brasil”.

Nestas  várias  viagens  conhecemos  integrantes  das  diversas  tripulações, 

mestres e sacerdotisas, todos com a devida sabedoria, mas, sempre em busca do 

saber.  Entre  eles citamos:  Platão,  Aristóteles,  Sócrates,  Bacon (Francis  e Roger, 

aliás  sempre achamos ser  a  mesma pessoa,  em essência),  Lecy,  Ranganathan, 

Sayers,  Dahlberg,  Wüster,  Padre  Astério,  Hagar,  Rosali,  McIlwaine,  Langridge, 

Vickery, Nieta, Nice, Maria Luiza, Nélida, Regina, Lena e Nazinha. Sabíamos que 

mais cedo ou mais tarde iríamos fazer a quarta viagem, considerando que,  com 

certeza, os citados foram os causadores da aceleração do tal vírus no processo de 

contaminação, alojamento e propagação. 

Em 1998, para iniciarmos a quarta viagem e acessarmos diversos portais de 

conhecimento, percebemos, então, que a discussão acerca dos problemas inerentes 

ao processamento e à recuperação da informação, ampliaram-se desde o final do 

século XX, sobretudo com o advento da tecnologia da informação. Os problemas 

advindos destas discussões colocaram em evidência inúmeras questões relativas à 

representação e organização do conhecimento, e por outro lado, aquelas relativas à 

busca e à recuperação da informação. 

Mas o acesso a este portal  era bastante diferenciado,  pois buscávamos o 

saber para uma certa independência acadêmica, o que de certo será outorgado pelo 

Doutoramento  em  Ciência  da  Informação.  Com  nossa  bagagem  no  âmbito  da 



Biblioteconomia  e  da  Ciência  da  Informação,  enquanto  profissional,  docente  e 

pesquisador, nos permitimos investigar e estudar a organização do conhecimento 

em  ambientes  virtuais  de  forma  minuciosa  e  sistemática  quanto  às  relações 

arborescentes e rizomáticas no processamento e na recuperação da informação. 

Esta pesquisa se insere na área de concentração “Conhecimento,  Processos de 

Comunicação e Informação” da linha de pesquisa “Processamento e Tecnologia da 

Informação”  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da  Informação  do 

Convênio MCT/IBICT -  UFRJ/ECO. O tema bastante complexo,  por  natureza,  foi 

dividido em duas partes, a saber:

a) a representação da informação em ambientes virtuais, e

b) a recuperação da informação em ambientes virtuais.

E  assim,  com  esta  tese,  optamos  por  analisar  os  fundamentos  teórico-

metodológicos  da  organização  e  da  representação  do  conhecimento  visando  à 

otimização da busca e da recuperação da informação em ambientes virtuais. Sendo 

assim, estamos terminando nossa quarta viagem.







1 INTRODUÇÃO

A globalização permitiu  a eliminação das fronteiras e das barreiras para o 

acesso ao conhecimento produzido pela humanidade. A Tecnologia da Informação 

provocou mudanças na relação espaço x tempo permitindo decisões em tempo real, 

a eliminação das fronteiras, o aumento e a facilidade no acesso à informação. 

A Internet, considerada a rede das redes conecta milhões de computadores 

ao mesmo tempo no mundo inteiro, formando uma rede mundial na qual qualquer 

computador  pode se comunicar  com qualquer  outro.  Isto interfere  na relação do 

homem com o mundo que o cerca, e passa a ter importância também nas questões 

econômicas,  políticas  e  sociais  e  na  forma  de  produção  de  uma  sociedade, 

formando sistemas que devem ter uma determinada organicidade, o que requer uma 

boa  dose  de  planejamento.  Neste  sentido,  torna-se  necessário  um  enfoque 

sistêmico no que tange a organização do conhecimento visando a recuperação da 

informação em ambientes virtuais.

O uso da Internet permitiu o acesso à informação do local ao global.  Esta 

facilidade resultou na forma mais rápida de democratização do acesso à informação. 

No entanto, como repositório de conhecimento, a Internet se apresenta de maneira 

caótica, do ponto de vista da organização do conhecimento. A grande maioria dos 

documentos não apresenta estrutura que possibilite uma indexação consistente da 

informação.  Sabemos que o valor  de  qualquer  repositório  de  conhecimento  está 

diretamente relacionado à qualidade da representação de seu conteúdo intrínseco e 

extrínseco visando à futura recuperação dos itens neles contidos. Daí o grande valor 

dos mecanismos de busca como método de classificação/indexação. São eles que 

tentam minimizar o caos, segundo critérios próprios. 
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Atualmente,  a  informação  pode  estar  registrada  em  diferentes  suportes 

concomitantemente, seja no documento impresso, imagético, eletrônico e/ou digital. 

Estes documentos podem estar disponíveis em diversos ambientes da informação: 

no ambiente atual (LEVY, 1997), no eletrônico, no digital e/ou no virtual.

Os  sistemas  de  recuperação  da  informação  com  base  em  navegação 

organizam sua base de dados de forma hierárquica para auxiliar  os usuários na 

tarefa de buscar a informação, apresentando distribuição lógica representada por 

categorias permitindo a busca de informação relevante em tempo real.

A  World  Wide  Web ou  simplesmente,  Web,  é  um  caminho  de  acesso  à 

informação na Internet.  É um modelo  de  domínio  público  de informação que foi 

construído para a busca de informações, o que pode ocorrer através de diretórios, 

mecanismos de busca e metabuscadores.

A arquitetura da informação na Web ocorre através de vários sistemas: de 

organização, de rotulação, de navegação e de busca. O sistema de organização 

estabelece a organização da informação,  envolvendo a classificação de palavras 

muitas  vezes  ambíguas  e  heterogêneas.  O  sistema  de  rotulação estabelece  as 

formas de representação ou identificação do conteúdo específico e mais comumente 

encontrado nos menus e nas barras de navegação. O sistema de navegação que 

especifica o senso de direção do usuário no web site e nos eventuais caminhos que 

possam seguir. O sistema de busca determina as perguntas que o usuário poderá 

fazer e o conjunto de respostas que irá obter (ROSENFELD, 2002)

A busca realizada pelo usuário é escalonada –  ranqueada segundo critérios 

não  divulgados,  toda  a  informação  relevante  numa  dada  busca  é  armazenada, 

formando índices. 
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Os índices e as buscas são cruzados com as bases de dados armazenadas 

nos  vários  servidores.  Os  relacionamentos  entre  os  servidores  são  geralmente 

hierárquicos  e,  as  estruturas  hierárquicas  apresentam  problemas  por  conta  do 

volume das informações indexadas como topo no rank. Isto provoca, muitas vezes, 

um baixo desempenho, fazendo com que as buscas não sejam precisas.  (ALMEIDA; 

BAX 2003)

Os métodos tradicionais de representação e organização do conhecimento 

utilizados  foram  sendo  aperfeiçoados  durante  o  último  século.  Atualmente,  já 

apresentam uma fundamentação teórica que oferece possibilidades de investigação 

para  o tratamento  e a recuperação da informação em ambientes  virtuais.  Isto  é 

particularmente  importante  considerando  sua  associação  com  métodos 

desenvolvidos com a recente tecnologia da informação.

A introdução de diversas tecnologias da informação, está revolucionando as 

atividades  de  organização  do  conhecimento  em  sistemas  de  recuperação  da 

informação.  Estas  intervêm  nas  principais  funções  de  cada  subsistema,  os  de 

entrada e os de saída de informação, e obviamente, no sistema como um todo. Ou 

seja, esta intervenção ocorre no tratamento e na recuperação da informação, bem 

como em atividades específicas de acesso à documentos/informação

Atualmente,  vários  estudos  que  envolvem  as  formas  de  tratamento, 

processamento,  organização,  armazenamento  e  recuperação  eletrônicos  da 

informação têm sido realizados. Neste sentido, a atenção de vários pesquisadores 

das mais diversas áreas do conhecimento tem se voltado para a INTERNET –  uma 

rede de comunicação eletrônica que permite que seus usuários tenham acesso aos 

mais variados assuntos em diversas áreas do conhecimento humano em qualquer 

parte  do  mundo.  E,  a  organização  de  toda  essa  informação  visando  uma 
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recuperação  mais  precisa  é  o  grande  desafio  do  profissional  da  informação  no 

terceiro milênio.

Se, por um lado, a tecnologia e o desenvolvimento das redes de informação 

possibilitaram a difusão do conhecimento, por outro lado impulsionaram a publicação 

direta  da  fonte  de  informação  aos  usuários  dos  sistemas  de  recuperação  da 

informação.  Isto  gera  a  falta  de  padrões  para  a  disponibilização  de 

documentos/informação  na  Internet  e,  conseqüentemente,  dificulta  a  busca  e  a 

recuperação da informação nesses ambientes virtuais.

As necessidades de informação dos usuários,  naturalmente, variam de um 

domínio para outro, de um grupo para outro, segundo o estágio de desenvolvimento 

da área de conhecimento, a natureza dos usuários, seus objetivos. Apesar dessas 

variações,  é  preciso  que  as  informações  sejam  confiáveis,  atuais,  indexadas 

adequadamente para recuperação e acesso imediato. 

A recuperação da informação está relacionada às formas de armazenamento, 

e estas ao tratamento e à organização da informação. A informação organizada e 

tratada a princípio de forma manual, passou ao tratamento mecânico, em seguida 

eletrônico,  e  atualmente  em forma digital.  Sabemos que,  todas essas formas de 

tratamento e organização da informação coeexistem. 

Na recuperação da informação em ambientes virtuais, em alguns momentos, 

nos sentimos perdidos, sem a noção da área de conhecimento em que poderíamos 

encontrar  a informação que desejamos.  Isto tudo como conseqüência  natural  da 

característica intrínseca da rede mundial de informação – a Internet: ser construída, 

desconstruída e reconstruída segundo uma lógica, bem distante dos princípios da 

organização do conhecimento, no contexto da Ciência da Informação. Consideramos 

que este problema possa ser investigado com o uso do cabedal de conhecimento 
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teórico-metodológico de organização do conhecimento que permita a construção de 

instrumentos para a recuperação da informação em ambientes virtuais. 

Como  ponto  de  partida  tomamos  como  base  teorias  e  metodologias  de 

Organização do Conhecimento para Recuperação da Informação, encontradas na 

área de Ciência da Informação aliada aos elementos das áreas de Biblioteconomia, 

Documentação, Comunicação e Ciência da Computação. Isto porque a Organização 

do Conhecimento se constitui  em disciplina científica,  inter e transdisciplinar cujo 

objetivo  é  gerir  e  difundir  em  nível  de  excelência  a  informação  no  âmbito  dos 

arquivos, bibliotecas, centros de informação/documentação e museus, quer seja em 

ambientes atuais ou virtuais (MIRANDA, 1999).

Algumas questões se colocam nesta linha de raciocínio: como representar o 

conhecimento que não está organizado em estruturas arborescentes, considerando 

que o conhecimento, no ambiente virtual, não é organizado e recuperado apenas de 

forma hierárquica, mas também rizomática? Poderíamos, dentro dessas estruturas 

hierárquicas estabelecer  links que permitam a busca de informação em áreas de 

conhecimento  que  são  por  excelência  inter,  trans  ou  multidisciplinares?  E  os 

metadados, até que ponto seriam úteis para resolvermos estas questões?  Como 

lidar com as barreiras estabelecidas pelo caráter virtual da informação ora disponível 

e ora “perdida” nos sítios? Na realidade, quais as condições de probabilidade de 

recuperabilidade da informação na Web? 

Com essas questões norteadoras em mente, definimos as hipóteses:

a) é possível otimizar a recuperação da informação em ambientes virtuais com o 

desenvolvimento  de  mecanismos  de  busca  que  permitam  a  representação  do 

conhecimento em base de relações conceituais tal qual ocorrem no processamento 

da informação na mente humana.
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b) o cabedal de conhecimento teórico-metodológico utilizado para a representação e 

organização  do  conhecimento  em ambientes  atuais,  possui  embasamento  válido 

para subsidiar a organização do conhecimento em ambientes virtuais.

Como objetivo geral nesta tese nos propomos a demonstrar o potencial dos 

fundamentos teórico-metodológicos para organização do conhecimento visando a 

recuperação da informação em ambientes virtuais usando a linguagem natural.

E temos os seguintes objetivos específicos:

 analisar a recuperação da informação nos ambientes virtuais através da 

linguagem natural; 

 estudar os mecanismos de busca de informação existentes e utilizados para 

recuperação da informação, visando a identificar seu potencial desempenho na 

Web;

 caracterizar as diferentes formas e os diversos níveis de recuperação da 

informação na Web, visando conhecer os mecanismos disponíveis;

O mapeamento de nosso trabalho começa a se configurar nos ambientes da 

informação:  o  atual  (LEVY,  1997)  e  o  virtual.  Consideramos  a  informação  como 

fenômeno investigado pela Ciência da Informação e abordamos questões inerentes 

ao processamento, o tratamento, a busca e a recuperação da informação (Capítulo 2). 

Em seguida tratamos de fundamentar nossa pesquisa sob a égide das teorias 

da Organização do Conhecimento, evidenciando sua Epistemologia destacando sua 

complexidade  e  seus  aspectos  interdisciplinares,  bem  como  seus  pilares  e  os 

paradigmas  que  as  norteiam.  Consideramos  também  a  organização  social  do 

conhecimento por reconhecermos que esta organização tem início de forma subjetiva 

alcançando  a  objetividade.  Isto  em  última  análise  se  inicia  com  as  relações  e 

conexões que propiciam redes de informação, sociais por excelência. Isto se reflete, 
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em  sua  instrumentalidade,  na  construção  de  sistemas  de  organização  do 

conhecimento,  quer  sejam bibliográficos,  alfabéticos  ou  inferenciais.  Por  sua  vez, 

esses  sistemas  sofrem  a  influência  da  natureza,  produção,  dinâmica  e  uso  do 

conhecimento  na  e  para  a  sociedade.  Indicamos,  assim,  que  a  organização  do 

conhecimento é uma prática de informação.(Capítulo 3)

O objeto de estudo de investigação é a busca de informação na Web através 

da  linguagem  natural.  Nesse  ambiente,  muitas  das  vezes,  como  usuário, 

enveredamos por caminhos desconhecidos, considerando que iniciamos uma busca 

num  determinado  sítio  e  não  conseguimos  fazê-la  com  a  precisão  devida, 

principalmente,  em virtude da ambigüidade presente na linguagem natural.  Entre 

outras  razões  estão  as  diversas  abordagens  da  representação  dos  conteúdos 

informacionais  e  os  diferentes  critérios  definidos  para  indexação  de  textos 

eletrônicos e sítios em ambientes virtuais.  

A estrutura e o funcionamento da busca e da recuperação da informação na 

Web constituiu o campo empírico de observação da pesquisa: Anatomia e fisiologia 

da  recuperação  da  informação  (Capítulo  4).  Neste  capítulo  analisamos  o 

desempenho de três mecanismos de busca de linguagem natural na Web (Altavista, 

Google  e  Yahoo)  com  base  em  navegação  no  contexto  da  representação  e 

organização do conhecimento.  Simulando buscas a partir de uma necessidade de 

informação,  nos  colocamos  na  posição  de  usuário,  experimentando  sucessos, 

insucessos  e  frustrações.   Na  análise  e  interpretação  dos  resultados  foram 

consideradas as variáveis:  documentos,  ocorrências,  termos e  rank,  utilizando-se 

critérios  e  medidas  de  avaliação da  recuperação  da informação  como atinência, 

relevância,  pertinência,  precisão  e  cobertura  (LANCASTER,  2004)  –  elementos 
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fundamentais para a verificação do desempenho de instrumentos de recuperação da 

informação, principalmente nos ambientes virtuais. 

A  partir  dos  resultados  interpretados  verificou-se  a  necessidade  de  uma 

topografia  do  conhecimento,  descrevendo  a  importância  do  conceito  e  de  suas 

relações – arborescentes e rizomáticas, na representação do conhecimento, visando 

a otimizar  a recuperação da informação na Web.   Isto evidenciou que a estrutura 

cognitiva  de  um  indivíduo,  enquanto  usuário  de  sistemas  de  recuperação  da 

informação  tradicional  ou  navegacional,  se  configura  numa  verdadeira  rede  de 

conceitos que permite os relações conceituais armazenadas na mente do indivíduo 

com as armazenadas em sistemas de recuperação da informação (Capítulo 5). 

Os  sistemas  de  organização  do  conhecimento,  partindo  da  definição  dos 

conceitos de um determinado campo do saber e da sistematização destes conceitos 

em  classes  de  conceitos,  conseqüentemente  permitiriam  ao  usuário  buscar 

informações  mais  precisas,  atendendo  suas  necessidades,  aumentando  assim o 

índice de recuperabilidade da informação – a essência da nossa pesquisa.
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2 AMBIENTES DA INFORMAÇÃO: DO ATUAL AO VIRTUAL

O fenômeno da informação ocorre em diversas áreas do conhecimento e nos 

mais variados ambientes. Nesta seção tratamos deste fenômeno na perspectiva da 

Ciência da Informação. Desta forma, o ambiente aqui considerado é o SRI – Sistema 

de Recuperação da Informação, independente dos suportes da informação e das 

instituições de informação e memória.  E com base em Levy (1997), apresentamos o 

ambiente atual e o ambiente virtual.

O ambiente atual se caracteriza pelas práticas de informação tradicionais e 

pelo  tratamento  dado  à  informação  a  partir  de  sua  análise,  representação  e 

organização. Chamamos de práticas e tratamento tradicionais por reconhecermos 

que ao longo dos anos a prática da informação se deu de forma mais hominizada e 

o tratamento da informação, em base, manual, mecanizada, semi-automatizada e/ou 

automatizada. Por outro lado, sabemos que a palavra tradicional, não poderá ser 

utilizada para esta adjetivação, por considerar a velocidade com que a informação 

eletrônica  e  a  informação  virtual  têm  se  desenvolvido.  O  ambiente  atual  se 

caracteriza pela hominização como privilégio nos SRI tradicionais.

2.1 INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Para  entendermos  o  sentido  do  conceito  de  informação  em  Ciência  da 

Informação  frente  a  este  trabalho  de  pesquisa  é  importante  uma reflexão  sobre 

algumas definições. Não se trata de esgotar o assunto, mas de apresentar algumas 

concepções no contexto da Ciência da Informação.
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Num artigo de revisão de literatura, Belkin (1978) fez um levantamento dos 

vários conceitos de informação existentes até 1977.  Neste artigo, buscou conceitos 

de informação para a Ciência da Informação, identificando três questões básicas:

- qual é o problema da Ciência da Informação?

- que conceitos tratam este problema?

- quais os paradigmas para  os cientistas da informação?

A definição de conceitos de informação para Ciência da Informação tem sido 

abordada  por  diversos  teóricos  nas  mais  diferentes  perspectivas.  A  seguir 

apresentamos as mais representativas para o contexto deste trabalho.

Goffman (1973), por exemplo, considera que pelo fato do termo informação 

apresentar-se nos mais diferentes contextos, torna-se bastante difícil  formular um 

único conceito para ele.  Ainda propõe que a Ciência da Informação não estude a 

informação em si, mas sim os fenômenos a ela relacionados. 

Yovits (1975) fundamenta que uma ciência só pode tornar-se efetiva através 

de  conceitos  básicos  apropriados,  enquanto  Otten  (1974)  também  discute  a 

importância de se fundamentar e abordar cientificamente o corpo de conhecimento 

que denominamos Informação. Concorda com Yovits, numa perspectiva tradicional 

da ciência,  utilizando o método científico para solucionar o problema Informação. 

Mas considera que para o método científico apropriar-se do problema, deveria ele 

mesmo (problema de informação) ser entendido nestas manifestações básicas.

Artrandi (1973) sugere que os conceitos de informação são necessários para 

a Ciência da Informação fundamentar sua utilidade potencial. Considera, também, 

que um conceito de informação poderia ser útil  para integrar as várias atividades 

distintas da Ciência da Informação. 
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Brookes (1975) apresenta uma abordagem diferente, especificando primeiro, 

com o que a Ciência da Informação tem se preocupado, para então formalizar a 

elucidação dos aspectos que necessitam ser investigados. E efetua isto através de 

sua equação fundamental da Ciência da Informação:

I = (S + ∆ S) - (S)

Equação fundamental da Ciência da Informação
Fonte: Brookes (1975, p. 45)

Essa equação define a situação na qual a Ciência da Informação está interessada, 

que é um estado de conhecimento existente (S),  afetado por algum aumento de 

informação  (  I  ),  resultando  num  novo  estado  de  conhecimento  (S  +  ∆S).  Em 

condições  de  resolver  problemas  da  Ciência  da  Informação,  cada  elemento  da 

equação deve ser entendido incluindo as operações - isto é necessário para se ter 

um  conceito  de  informação  para  entender  a  equação  fundamental  (BROOKES, 

1975, p. 45-46).

Mikhailov,  Chernyi  e  Gilyarevsky  (1980),  admitem  que  se  deve  definir 

propriamente o que é a Ciência da Informação, o que seja descrever o limite desta 

ciência. 

Barnes (1975, p. 68) apresenta uma abordagem para a necessidade de um 

conceito de informação. Acredita que na filosofia da ciência proposta por Kuhn, as 

atividades de uma ciência moderna são baseadas em um paradigma ou modo de 

ver comum a todos os cientistas,  pode ajudar  a solucionar alguns problemas na 

Ciência  da  Informação,  pois   considera  que  esta  esteja  num  estado  pré-

paradigmático,  e  que  um  conceito  de  informação  é  bastante  razoável  para 

uniformizar  um paradigma.   Assim,  a  Ciência  da  Informação  seria  efetivamente 
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organizada.  Um conceito de Ciência da Informação adequado é um pré-requisito 

para que esta  torne-se uma verdadeira ciência. 

Belkin (1978) defende o conceito de informação como elemento necessário 

para o desenvolvimento histórico da Ciência da Informação, e afirma: 

dado que  o  modelo  científico  de  obtenção  de  conhecimento  seja 
apropriado para a Ciência da Informação, a formulação do problema 
que  ela  deseja  resolver  tem  significado  básico.  É  através  do 
estabelecimento  do  problema que  a  área precisa  de  investigação 
científica  sistemática,  possibilitando  sua  especificação  de  forma  a 
desenvolver as hipóteses que governam suas atividades (BELKIN, 
1978, p. 82-83).

Para Wersig e Neveling (1975, p. 131) e Belkin e Robertson (1976, p. 195), o 

problema a ser investigado pela Ciência da Informação é a facilitação da efetiva 

comunicação  da  informação  desejada  entre  uma  fonte  humana  (gerador)  e  um 

usuário  humano  (receptor).  E  esta  questão  implica  em  cinco  problemas  para  a 

Ciência  da  Informação:  a  informação  em  sistemas  de  comunicação  cognitiva 

humana; a relação entre a informação e a fonte; a relação entre a informação e o 

usuário;  a  idéia  de  informação  desejada;  a  eficácia  da  informação  e  de  sua 

transferência. 

Belkin  (1978,  p.  64-65)  considera  que  a  busca  para  a  resolução  desses 

problemas não deve ser baseada em definições e sim num conceito de informação, 

pois  a  definição  diz  o  que  é  o  fenômeno  e  o  conceito  é  a  forma  de  olhar  ou 

interpretar o fenômeno e apresenta três requisitos básicos para o desenvolvimento 

do conceito de informação, a saber: 

- metodológico (M): uso ou utilidade do conceito;

- definitório (D): relativo ao contexto do conceito; e

- comportamental  (C): fenômeno do qual  o conceito deve dar conta, 

refere-se ao comportamento do usuário em relação à informação.
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Na classificação dos conceitos de informação, Belkin e Robertson (1976, p. 

198) trabalharam a categorização dos vários conceitos de informação, definiram um 

espectro de fenômeno de informação, que varia do infra ao meta-cognitivo. 

Rathswohl (1975) estabeleceu as categorias necessárias para a formação ou 

compreensão  de  conceitos  para  a  Ciência  da  Informação,  o  que  resultou  em 

requisitos específicos para um conceito de informação apropriado para a Ciência da 

Informação, embora destaque que esses requisitos não esgotam o problema:

1. Referir-se à informação no contexto da comunicação intencional e 

significativa (D)

2.  Dar conta da informação enquanto um processo de comunicação 

social entre seres humanos (D)

3. Dar conta da informação solicitada ou desejada (D)

4. Dar conta do efeito de informação sobre o receptor (D)

5. Dar conta da relação entre informação e o estado de conhecimento 

da fonte e do receptor (D/C)

6.  Dar  conta  dos  vários  efeitos  das  mensagens  apresentadas  sob 

diferentes formas (C)

7. Ser generalizável além do caso individual (M)

8.  Oferecer  meios  de  prognóstico  do  efeito  da  informação  sobre  o 

receptor (M) (RATHSWOHL, 1975, p. 25).

Os  seis  primeiros  são  considerados  requisitos  relevantes,  por  serem 

definitórios e comportamentais e os dois últimos são requisitos operacionais,  por 

serem metodológicos. Mas todos são necessários para o estudo dos problemas da 

Ciência da Informação.
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Dentre os conceitos de informação para a Ciência da Informação, tratados por 

Belkin (1978, p. 62-80) temos: os conceitos implícitos de informação; a classificação 

dos conceitos de informação; a teoria seletiva da informação; a informação como 

fenômeno geral; a informação como propriedade e teoria da matéria; a informação 

semântica  formal;  a  informação  como  evento;  a  informação  como  redutora  de 

incerteza;  a  informação  para  tomada  de  decisões;  a  informação  científica;  a 

informação como conhecimento; e a informação como estrutura. 

Os conceitos implícitos de informação tratam das idéias implícitas do que seja 

informação  contidas  nos  SRI  e  representam  uma  tentativa  de  se  resolver  os 

problemas da Ciência da Informação. Neste sentido, Belkin apud Miranda apresenta 

a contribuição de três teóricos da Recuperação da Informação: Salton, que utiliza a 

teoria matemática para aproximar conteúdo e informação; Hillman, que considera a 

informação um atributo invariante associado a cada documento e o conteúdo como 

uma propriedade invariante associada ao documento; e Robertson, que se preocupa 

com a representação de conteúdos dos documentos em sistemas de recuperação 

da informação (MIRANDA, 1997, p. 75). E com esta última preocupação é que, a 

seguir, apresentamos a recuperação da informação. 

2.2 A RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Esta seção trata das atividades realizadas por profissionais  da informação 

para  atender  as  necessidades,  os  desejos,  os  requisitos  e  as  demandas  de 

informação  dos  usuários  das  chamadas  unidades  de  informação,  que  aqui 

denominaremos sistemas de recuperação da informação (SRI).
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Um  sistema  compreende  um  conjunto  de  elementos  interagindo  para 

desempenhar uma função específica com um propósito específico (BERTALANFFY, 

1976, p. 10-12).

Os elementos de um sistema, que são chamados de componentes, podem 

ser coisas ou operações. Esses elementos podem consistir  em objetos tangíveis, 

tais  como engrenagens ou  relés,  ou  intangíveis,  como operações  aritméticas  ou 

reações químicas (BERTALANFFY, 1976, p. 10-12). O propósito de um sistema está 

associado às necessidades advindas de seus usuários, sua função diz respeito ao 

procedimento  empregado  pelo  sistema  para  satisfazer  tais  necessidades.  É 

essencial que um sistema tenha tanto função como propósito, pois a avaliação de 

seu  desempenho  dependerá  de  ambos  (BERTALANFFY,  1976,  p.  10-12).  Por 

exemplo, a função de um SRI é a possibilidade de busca e recuperação, facilitando 

ou permitindo o acesso à informação.  Seu propósito, é atender à uma necessidade 

de  informação.  Portanto,  um  SRI  não  poderá  ser  avaliado  sem  considerar  seu 

propósito e sua função. 

Bertalanffy (1976, p. 13-15), em sua Teoria Geral dos Sistemas (TGS), admite 

que 

o conceito de sistema invadiu todos os campos da ciência e penetrou 
no pensamento popular, na gíria e nos meios de comunicação de 
massa. O pensamento em termos de sistema desempenha um papel 
dominante em uma ampla série de campos, que vão das empresas e 
indústrias dos armamentos até a tópicos esotéricos da Ciência Pura, 
sendo-lhe dedicadas inúmeras publicações, conferências, simpósios 
e  cursos.  Apareceram  nas  últimas  profissões  e  empregos 
desconhecidos  até  bem  pouco  tempo  atrás,  tendo  os  nomes  de 
Projeto de Sistemas, Análise de Sistemas, Engenharia de Sistemas, 
e  outros.  São  o  verdadeiro  núcleo  de  uma  nova  tecnologia  e 
tecnocracia [...].

A tecnologia contribuiu para que pensássemos não mais isoladamente, mas 

em termos de “sistemas”, o que significa que não se deve pensar na tecnologia sob 

o  seu  próprio  ponto  de  vista,  mas  sim no  reflexo  desta  tecnologia  em todo  um 
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conjunto que sofrerá mudanças a partir desta. Este reflexo interfere na relação do 

homem com o mundo que o cerca, inclusive nas questões econômicas, políticas e 

sociais e na própria forma de produção de uma sociedade, formando sistemas que 

devem ter  uma determinada organicidade,  o  que requer  um certo  planejamento. 

Neste sentido, torna-se necessário um enfoque sistêmico.

Nas palavras de Rapoport  (1976, p. 21-46),  um sistema é um conjunto de 

elementos governados pelas relações que estabelecem, todos, entre si. É percebido 

como tal, porque qualquer mudança no comportamento de um dos elementos afeta 

o  comportamento  de  todos  os  demais.  Por  isso,  é  dito  um  conjunto  complexo 

organizado.  E Dantas (1992, p. 193) explica que um sistema é:

complexo,  porque  os  seus  elementos  constituintes  não  são 
necessariamente idênticos  em suas estruturas  e  comportamentos; 
organizado,  porque  suas  interações  não  são  necessariamente 
aleatórias, antes parecendo obedecer a regras e planos.

Um  SRI  pode  ser  definido  como  um  conjunto  de  diversas  operações 

consecutivas  efetuadas  para  localizar,  dentro  de  um  universo  de  informações 

disponíveis, aquelas que são relevantes para o usuário, frente a uma determinada 

demanda (CESARINO, 1985, p. 158).

Um  dos  principais  objetivos  de  um  SRI  é  satisfazer  a  necessidade  de 

informação  do usuário,  utilizando um tipo  de  representação  para  o  conteúdo do 

documento (entenda-se por documento todo e qualquer tipo de suporte físico para o 

registro  do  conhecimento/informação  produzido  pelo  homem),  visando  sua 

recuperação.  Para  alcançar  tal  objetivo,  apóia-se  nos  vários  subsistemas  que  o 

constituem, como veremos mais adiante.

Os SRI podem ser estudados sob dois aspectos:

a)  Como um conjunto  de  operações  consecutivas,  executadas  para 

localizar,  dentro  da  totalidade  de  informação  disponível,  aquelas  que  seriam 
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necessárias ao usuário, ou seja, aumentar a transmissão de informação relevante  e 

diminuir a transmissão de informação não relevante;

b) Como parte de um modelo de comunicação dentro de um contexto 

social-cultural-histórico (CESARINO, 1985, p. 46).

Cesarino considera, ainda, que os dois aspectos não se excluem. O primeiro 

deve ser visto dentro da ótica do segundo. Garante que na formação profissional em 

Biblioteconomia e Ciência da Informação tem-se privilegiado o detalhamento técnico 

das  operações  básicas  para  a  recuperação  da  informação  registrada  em 

documentos, e pouco se tem enfatizado os estudos de informação enquanto produto 

social,  ou  seja,  otimiza-se  a  sua  recuperação  e  ignora-se   os  problemas 

relacionados a sua geração e assimilação (CESARINO, 1985, p. 46).

Goffman define sistemas de recuperação da informação como sistemas cuja 

função é levar a cabo os processos de comunicação (GOFFMAN, 1973).

Para Eyre e Tonks (1971, p. 35) sistema de recuperação da informação é 

uma  rede  de  operações  envolvendo  pessoas,  equipamentos  e  documentos  que 

processa “entradas” dadas (“inputs”) para produzir “saídas” (“outputs”) requeridas.

Segundo  Piedade,  um  sistema  de  recuperação  da  informação  é  uma 

organização para armazenar e tornar disponível a informação (PIEDADE, 1983, p. 

49).

A partir das definições de SRI, podemos identificar sua natureza, seu objetivo 

e seus elementos constitutivos.

Analisando os elementos dos conceitos identificados nas definições acima, 

podemos construir os seguintes enunciados:

1º) As pessoas produzem informações e as registram em documentos.
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2º)  As  pessoas  processam informações registradas  em documentos 

através de operações utilizando, ou não, equipamentos e armazenando-as de forma 

a torná-las disponíveis.

3º) As pessoas necessitam de informações produzidas e processadas 

para gerarem mais informações,  e para tal  buscam na totalidade de informações 

produzidas, armazenadas e  disponíveis (porque foram processadas), aquelas que 

lhes são relevantes.

Como mencionado anteriormente, um SRI constitui-se de um conjunto de 

subsistemas que interagem entre si, onde temos:

SELEÇÃO --> AQUISIÇÃO --> REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA -->

-->REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA --> ORGANIZAÇÃO --> ARMAZENAMENTO

--> NEGOCIAÇÃO DAS QUESTÕES --> ESTRATÉGIAS DE BUSCA  -->

-->RECUPERAÇÃO --> DISSEMINAÇÃO
Esquema 1: Sistema de Recuperação da Informação.
Fonte: Miranda (1997, p. 35).

A avaliação permeia todos os subsistemas de um SRI.

Para entendimento do conjunto de subsistemas acima, os grifados são os de 

Tratamento  da  Informação  (entrada  –  documento)  e  os  não  grifados  os  de 

Recuperação (saída – dados sobre o documento – onde pode ser encontrado, do 

que trata etc.).  Na Recuperação,  a  “entrada”  é a necessidade de informação do 

usuário e a “saída” é a informação contida no documento.

Os  conceitos  atribuídos  ao  documento  no  momento  do  tratamento  da 

informação  determinarão  a  sua  recuperação.  O  profissional  da  informação  é  o 

responsável  pela  atribuição  desses  conceitos  tendo  em  mente  que  aquela 

informação deverá ser recuperada para atender às necessidades dos usuários do 

sistema.  O  resultado  da  busca  está  relacionado  aos  conceitos  atribuídos  ao 
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documento  na  etapa  de  entrada  deste  no  sistema.  Se  o  sistema  adota  maior 

concentração de esforços no tratamento da informação, diminui o trabalho na etapa 

da recuperação da informação e vice-versa.

Para Souza (apud ARCELLO; CACELLA; GENTIL; MIRANDA, 1995, p. 6), a 

dinâmica desse processo é assim constituída:

 INFORMAÇÃO NO               UNIVERSO DO                CONHECIMENTO              UNIVERSO DO
    CONTEXTO                  CONHECIMENTO         REGISTRADO                USUÁRIO
 COMUNICATIVO

Esquema 2: Dinâmica do processo de tratamento da informação.
Fonte: Arcello, Cacella, Gentil e Miranda (1995, p. 6).

Na concepção de Rowley (2002), os SRI quase chegaram a ser confundidos 

com os sistemas de computação, mas, no entanto, os sistemas manuais ainda 

existem, e já existiam antes do advento da informática. A autora considera, ainda, 

que todos os SRI compreendem basicamente três etapas:

Indexação   Armazenamento  Recuperação

Esquema 3: Etapas de um Sistema de Recuperação da Informação.
Fonte: Rowley (1994, p. 113).

Nos SRI,  profissionais  da informação atribuem termos de indexação a um 

documento ou item de informação. Selecionam os tópicos a serem representados 

pelos  termos  de  indexação  com  base  num  julgamento  subjetivo,  dos  assuntos 

tratados  nos  documentos.  Em seguida  associam esses  assuntos  aos  termos de 

indexação, que acreditam ser provavelmente procurados por um usuário (ROWLEY, 

1994, p. 113).

Essas etapas estabelecidas por Rowley ocorrem em todo e qualquer tipo de 

SRI seja tradicional ou com base em navegação.
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Nos SRI com base em navegação, o processo em um ambiente estruturado 

proporcionaria ao usuário uma busca da informação mais facilitada, considerando 

que o conjunto de documentos recuperado pode ser examinado intuitivamente, pelo 

fato de sua distribuição ser lógica, representada por categorias, sendo em princípio, 

passível de compreensão. No entanto, no processo de recuperação da informação, 

as  informações  relevantes  para  um  determinado  usuário  podem  não  estar  no 

primeiro nível  da hierarquia,  mas num nível  mais profundo, tornando-se difícil  de 

serem alcançadas, devido ao comportamento estático da hierarquia. 

Com o crescimento do volume e diversidade de informação na Internet, o uso 

de  sistemas  como  os  diretórios,  se  tornou  uma  forma  mais  estruturada  para  a 

procura de documentos relevantes na rede. A credibilidade destes sistemas deriva 

da categorização dos documentos por intervenção humana e da interface intuitiva 

que estes possuem. 

As estruturas dos diretórios atuais não se modificam quando o usuário navega 

por vários níveis da hierarquia, buscando uma mesma informação de seu interesse. 

Em sistemas onde a identificação do usuário pode ser obtida sem muito esforço, 

esta é uma característica que deveria ser considerada. Uma proposta interessante, 

segundo Rocha, é desenvolver uma interface que destaque itens (um item pode ser 

definido como uma sub-hierarquia ou mesmo como um documento da hierarquia) 

potencialmente  mais  relevantes  para  um  determinado  usuário,  ou  mesmo  que 

permita que tais itens possam adquirir mais relevância e possam subir na estrutura 

hierárquica, a fim de serem recuperados mais rapidamente.  Sobre esta proposta 

Rocha (2002) destaca que:

Nos sistemas que utilizam a tecnologia  WAP (Wireless Application 
Protocol)  esta  é  uma  característica  particularmente  interessante. 
WAP é  o  padrão  que  permitirá  que  dispositivos  móveis  como 
celulares e pagers acessem a rede. Neste padrão a principal forma 
de  navegação  ocorre  através  de  links,  constituindo  um  ambiente 
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natural  de  diretórios  e,  considerando  às  suas  características 
limitadas, as palavras carregam um alto valor semântico. A limitação 
de recursos como tamanho de tela, largura de banda e entrada de 
dados  destes  dispositivos  exige  que  técnicas  mais  flexíveis  ao 
comportamento  de cada usuário  sejam utilizadas.  Ou seja,  se  for 
gasto  menos  tempo  para  rolagem da  tela  até  se  atingir  um item 
pertencente a um nível da hierarquia ou mesmo se uma informação 
puder  ser  obtida  através  da  navegação  em  menos  páginas,  isto 
implicará  na  redução  do  tempo  de  busca  da  informação  e 
provavelmente em maior satisfação do usuário.

O "espaço cibernético" é um espaço flutuante sobre o qual encontramos a 

informação digital  que  está  potencialmente  disponível  na  Internet.  Nesse espaço 

qualquer pessoa com os conhecimentos e os meios técnicos necessários poderia 

disponibilizar a informação digital que deseja, independentemente de sua tipologia 

(texto, peça musical, gráficos, imagens ou vídeos). Também, qualquer pessoa, com 

a  instrução  e  os  meios  necessários,  poderia  potencialmente  consultá-la.  Pela 

Internet o armazenamento e a recuperação da informação podem ser realizados, 

independentemente da localização geográfica de quem realiza ambos os processos. 

O World Wide Web e as correspondentes páginas e sítios surgiram para se 

disponibilizar a informação na Internet. Algumas empresas produziram os chamados 

"motores  de  busca",  “ferramentas  de  busca”  ou  "mecanismos  de  busca",  que 

possibilitaram  recuperação  da  informação  nas  páginas  Web.  O  que  podemos 

chamar  o  "fenômeno  Web"  tem  sido  a  incrível  multiplicação  de  repositórios  de 

informação digital (estima-se que existam atualmente 70 millhões de páginas Web) e 

o surpreendente crescimento do volume de informação que contêm (Rocha, 2002). 

No entanto, esta informação não está rigorosamente indexada. 

A Internet tornou-se forte devido ao volume e a variedade de informações que 

esta  mega  rede  manipula  e  que  está  potencialmente  ao  alcance  de  um  grupo 

crescente de usuários. Da mesma forma, esse volume e variedade de informações 

constituem também a sua maior debilidade. Para Rocha (2002):
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[...]  estas  informações  poderiam  perder-se  ou  desaparecer  da 
nuvem, se quem as colocou alí  decidir eliminá-las ou trocar a sua 
identificação sem deixar nenhum aviso a respeito. Como exemplo, do 
alcance  deste  problema,  podemos  assinalar,  que  os  chamados  e 
bem conhecidos motores de busca, tais como: Yahoo, Lycos, Cadê?, 
Alta Vista etc, conseguem recuperar apenas 25% das páginas Web 
em  cada  demanda  de  informação  solicitada.  Dessa  forma,  se 
considerarmos  que  existem  70  milhões  de  páginas  Web,  estes 
agentes  de  softwares  recuperam  apenas  17,5  milhões  dessas 
páginas em cada consulta. Este resultado não é de todo ruim, mas 
sua resposta é incompleta ao deixar fora três quartos das páginas 
existentes,  considerando  também  que  a  informação  se  encontra 
dispersa e que muitas vezes ela não é relevante, podendo inclusive 
não  ser  pertinente.  Tudo  isto  ocorre  porque  a  recuperação  é 
realizada  em  bases  de  dados  que  estão  em  conformidade  com 
padrões da informática, mas cujo conteúdo carece de um adequado 
processo de catalogação e classificação.

Um grande número de bibliotecas, que até hoje vêm prestando um serviço de 

informação  público  tradicional,  a  partir  do  Dublin  Core1 seguiram  determinadas 

normas, com a finalidade de tratar a informação que possuem e colocá-la na Internet 

através  de  seus  servidores,  em  base  de  acordos  –  sobre  os  direitos  de  autor 

relativos à consulta e leitura "em linha" de informação adquirida por estas instituições 

e localizada na Internet,  e de padrão – MARC21,  como forma de representação 

descritiva e temática da informação em meios eletrônicos e ambientes virtuais.

A importância da localização da informação na rede de uma biblioteca pública 

– com seus acervos e seus catálogos, digitalizados e com informação em qualquer 

formato  (texto  completo,  referencial,  auditivo,  visual)  proveniente  de  livros,  de 

periódicos etc – reside no fato de que essa biblioteca digital poderia ser consultada 

por  qualquer  usuário,  independentemente  de  sua  localização geográfica,  apenas 

com um microcomputador conectado à Internet. 

Kent (1963), há trinta e oito anos já dizia:

O problema de planejar um sistema de recuperação da informação 
seria um problema trivial se (a) todo o acontecimento que incidisse 

1  Forum aberto engajado no desenvolvimento de padrões de metadados interoperáveis online que fornecem 
suporte para uma linha geral de propósitos e modelos de negócios (DUBLIN..., 2004).
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sobre a consciência de qualquer ser humano provocasse o mesmo 
fluxo  de  observações;  (b)  se  cada  observador  utilizasse  palavras 
idênticas, formando as mesmas configurações, para descrever cada 
um desses acontecimentos,  e (c)  se cada pessoa interessada em 
aprender  algo sobre  o  acontecimento  fizesse perguntas usando a 
mesma terminologia.

Assim,  a  seguir  trataremos  do  processamento  da  informação  na  mente 

humana e sua relação com a busca e recuperação da informação nos SRI.

2.3 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

O processamento da informação é uma atividade complexa uma vez que a 

informação  dependendo  do  contexto  e  do  domínio  do  conhecimento  pode  ter 

significados diversos – um termo ora representa um conceito e ora pode representar 

outro e constituir relações conceituais diferentes.

Na literatura científica no âmbito da Biblioteconomia e Ciência da Informação 

encontramos,  muitas  das  vezes,  os  termos  processamento  da  informação  e 

tratamento da informação como sinônimos.  Porém com relação à esta pesquisa, 

consideramos  como  processamento  da  informação  o  processo  que  ocorre  na 

estrutura  cognitiva  de  um  indivíduo,  quando  da  absorção  e  armazenamento  da 

informação  no  plano  mental.  Como  tratamento  da  informação  são  considerados 

todos aqueles processos realizados por profissionais da informação no plano físico, 

do momento em que a informação está registrada em determinados suportes e estes 

são selecionados para incorporar a base de dados de toda e qualquer unidade de 

informação, para que estejam disponíveis, para uso, a posteriori.

No que tange o processamento da informação, ressaltamos os modos pelos 

quais  os  indivíduos  absorvem,  assimilam,  interpretam  e  organizam  suas 

experiências, onde o cérebro, através da visão, do tato, do olfato, do paladar e da 
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audição, transforma informações sensoriais em sinais e/ou símbolos, o que permite 

que as  experiências  sejam trocadas,  através das informações processadas e se 

estabeleça  o  processo  de  comunicação.  Para  que  isto  ocorra,  são  necessárias 

regras que regulem estas práticas de informação, bem como seu processamento, 

que vigoram sob uma matriz cultural. No dizer de McGarry (1999, p. 62):

De onde tiramos essas regras? Nós a aprendemos da cultura  ou 
culturas  a  que  pertencemos  ou  a  que,  de  algum modo,  estamos 
vinculados.  Apesar  de  o  termo  ‘cultura’  ser  usado  para  significar 
excelência  moral  ou  refinamento  intelectual,  nós  o  consideramos, 
para o que nos interessa no momento, como uma forma prática de 
designar o modo de vida dos grupos humanos e todas as atividades 
que este modo de vida implica.

Então, é certo que a cultura, irá nortear as relações entre os indivíduos e suas 

práticas de informação. E para isso McGarry (1999, p. 62-63) considera que:

- A cultura é criada por seres humanos; depende de sistemas 
de  signos  e  símbolos;  precisa  ser  transmitida  de  uma 
geração a outra pelo meio que for necessário.

- A cultura fornece a matriz das regras pelas quais utilizamos 
a linguagem, signos  e símbolos  não-verbais,  ou qualquer 
outro  meio  que  possamos  criar  para  representar  a 
informação.

- A  cultura  pode  ser  categorizada  no  sentido  não-material 
como possuidora de sistemas éticos,  morais  ou artísticos 
que lhes são próprios e padrões de organização social.

- A  cultura  pode  ser  categorizada  no  sentido  material  de 
modo  a  incluir  artefatos  como  armas,  ferramentas, 
construções,  qualquer  coisa  feita  pelo  ser  humano  para 
qualquer fim. Esta categoria às vezes inclui objetos naturais, 
como  montanhas,  pedras  e  rios,  no  caso  de  suscitarem 
associações  sagradas  ou  significados  especiais  para 
determinados grupos.

Com  base  nessas  afirmações  percebemos  que  a  permanência  e  a 

preservação conservação de uma cultura são essenciais para a sua continuidade. 

Para que os indivíduos se beneficiem do conhecimento é preciso  algum tipo de 

armazenamento mental e físico que transmita esse conhecimento através do tempo. 

Necessitamos de um equivalente social de nossas próprias memórias, uma memória 

social ou cultural. Do contrário, não poderíamos transmitir para as novas gerações o 
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conhecimento  acumulado  por  nós  e  nossos  antepassados.  O  Homem,  em  sua 

evolução, passou por várias fases importantes na transmissão do conhecimento: a 

oral, a escrita, a tipográfica e a eletrônica – uma não substitui a outra, de alguma 

forma, coexistem.

A memória humana é capaz de armazenar informações em forma lingüística, 

lógica, simbólica e imagética, ou seja, através de palavras, proposições, símbolos 

e/ou  imagens.  Isto  significa  que  a  partir  da  realidade  que  nos  cerca  e  das 

experiências que vivenciamos, formamos conceitos: classificamos.

Brown estabeleceu, em 1916, que a classificação é um processo mental que 

é constantemente realizado, consciente ou inconscientemente, por todos os seres 

humanos e que, geralmente, não é reconhecido como tal. 

Toda mente classifica objetos para todos os tipos de propósitos, consciente ou 

inconscientemente.  No  que  tange  ao  seu  significado  e  valor,  o  estudo  da 

classificação não tem atraído apenas filósofos, logicistas, bibliotecários e cientistas 

da informação. Mas também educadores, cientistas da computação e vários outros 

profissionais que de alguma forma lidam com a organização da informação.

Langridge (1978) nos diz que sem a classificação não poderia haver nenhum 

pensamento,  ação  ou  organização  humana  que  conhecemos.  Para  ele,  a 

organização requer muitas classificações, e estas variam do simples ao complexo, 

de acordo com o seu propósito.  E o propósito da classificação em bibliotecas está 

intimamente ligado a organização do conhecimento em sistemas de recuperação da 

informação.

Este não é um processo isolado -  é  inerente  ao ser  humano -  o  Homem 

naturalmente classifica.
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Na concepção de Fernandez (1970. p. 24), a classificação é antes de mais 

nada um processo mental, um trabalho intelectual inerente ao ser humano. Desde o 

nascimento o Homem, em contato com o mundo e os objetos que o cerca, aprende 

por princípios lógicos de classificação (inclusão e exclusão) a distingüí-los. A própria 

sobrevivência do Homem depende de sua interação com o mundo.  A princípio, esta 

interação se dá através dos sentidos (audição, visão, olfato, tato e paladar). Estas 

impressões  vão  sendo  armazenadas  na  memória  e  estão  prontas  para  serem 

utilizadas  como  fontes  de  informação,  em  futuras  explorações.   Quando  isso 

acontece sob a forma de comparação, através da associação de idéias,  aquelas 

impressões  sensoriais  isoladas  e  incoerentes  são  transformadas  em  objetos 

reconhecíveis e padrões recorríveis, portanto, o ser humano classifica. 

Posteriormente,  a  criança  começa  a  estabelecer  associações,  adquire  a 

noção  de  forma  e  cor.  Mais  adiante,  o  Homem  começa  a  abstrair,  a  formar 

conceitos. Passa, assim, a conhecer e a compreender melhor o mundo que o cerca. 

As classificações vão se tornando mais complexas, à medida que o raciocínio vai se 

desenvolvendo face às necessidades específicas (FERNANDEZ, 1970, p. 24)

Para  Vigotsky  (1985,  p.  26),  o  próprio  Homem é parte  da  natureza,  e  os 

conceitos formados em sua mente não ficam em sua cabeça estaticamente, mas 

estão intimamente ligados uns aos outros,  de sorte  a formar um quadro que se 

aproxima da realidade que tenta descrever. Estas reações nos fornecem o que é 

denominado de “conceitos espontâneos” que, para se transformarem em “conceitos 

científicos”  necessitam  ser  generalizados  e  integrarem  um  sistema,  podendo-se 

assim elaborar um quadro geral do mundo, formular um comportamento intencional 

e  formar  estruturas  na  imaginação,  sem ter  que  ir  através  dos  movimentos  da 

verdadeira construção. 
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Na versão de Foskett (1980, p. 22-23), as funções de identificação, ordenação 

e classificação foram estudadas em profundidade por Guilford e Piaget.  Este último 

mostrou  que  o  processo  da  aprendizagem  depende  fundamentalmente  da 

acumulação  de  dados  fornecidos  pelos  sentidos,  pela  observação  e  por 

experimentos. Através dos nossos sentidos registramos as noções de forma, cor, 

tamanho etc.,  e  executamos certas ações que associam estas noções a objetos 

determinados. O que significa que classificamos e aprendemos a formar classes de 

objetos, seja pela análise (extraindo um item de um grupo que possue as mesmas 

propriedades), seja pela síntese (reunindo em grupos aqueles itens que possuem as 

mesmas propriedades). Mas tanto a análise como a síntese, só podem ser feitas 

baseadas nas características daqueles objetos, o que é de extrema importância para 

a análise conceitual. 

Guilford (1968, p. 78) criou um modelo de estrutura do intelecto onde aplicou 

a análise fatorial à classificação das habilidades humanas, produzindo um sistema 

matricial tridimensional capaz de conter 120 células diferentes, ou combinações de:

a) tipos de conceitos básicos;

b) mecanismos ou operações mentais; e

c) produtos do pensamento.

Além  disso,  comparou  a  memória  humana  às  operações  de  armazenagem  no 

computador, mas salientou

a  importância  de  classes  e  subclasses  e  sua  organização  em 
sistemas maiores,  como auxiliares  que  fornecem à informação  a 
identificação  útil  nas  operações  de  busca  [...]  uma  vez  que  a 
classificação  é  muito  importante  para  fornecer  endereços  de 
informação  na  armazenagem  da  memória,  considerável  ênfase 
deveria ser dada aos hábitos de formar classes e relações entre 
classes (GUILFORD, 1968, p. 78).

Assim,  pode-se  considerar  que  os  dados  armazenados  e  processados  na 

mente são materiais básicos para formar relações, configurar sistemas de conceitos, 
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e implicações conceituais, pois a mente criativa é capaz de análise e síntese, de 

manipular  idéias  com  certa  flexibilidade,  e  mais,  formar  e  avaliar  estruturas 

complexas de conceitos.

Dahlberg (1978) afirma que os princípios da organização de conceitos para a 

construção e utilização de estruturas classificatórias abrangem:

- o reconhecimento do conceito como elemento material das estuturas 

classificatórias;

- a aplicação de uma teoria analítica de conceitos para a representação 

do conhecimento/informação.

Neste sentido, percebe-se pelo menos três conseqüências dessa abordagem 

teórica da classificação:

a) avaliação  de  estruturas  classificatórias  ou  sistemas  de  conceitos 

existentes;

b) construção  de  novas  estruturas  classificatórias  com sistemas  de 

conceitos com agrupamentos e arranjos previsíveis; 

c)  a formalização de enunciados sobre o conteúdo dos documentos; 

tais  enunciados  podem  ser  pesquisados  com  consistência,  quer 

manual  ou automaticamente,  a  partir  de estruturas de sentenças 

pré-determináveis.

Os conceitos são unidades fundamentais do conhecimento simbólico, podem 

ser organizados em esquemas2, que por sua vez podem incluir outros esquemas, 

variando em aplicação e abstração e incluir informações sobre as relações entre os 

conceitos, atributos, contextos e conhecimento geral, bem como informações sobre 

relações  causais.  Duas  das  formas  propostas  para  os  esquemas,  segundo 

2  Estrutura cognitiva para organizar significativamente vários conceitos inter-relacionados, baseados 
em experiências anteriores.
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Sternberg  (2000,  p.  200)  são  os  enquadramentos3 e  os  scripts4.  Um  modelo 

alternativo para os esquemas é o de uma rede semântica, envolvendo uma trama de 

relações classificadas entre os nós conceituais.

Para Sternberg (2000, p. 200-201), enquanto os modelos de processamento 

da informação baseados no cérebro envolvem processamento paralelo, os modelos 

baseados  no  computador,  geralmente,  envolvem processamento  em série.  Além 

disso,  os  modelos  cerebrais  básicos  parecem  explicar  algumas  características 

distintivas do processamento da informação pelo homem, tais como a capacidade 

para  induzir  generalizações  sobre  uma categoria  de  itens,  com base em alguns 

exemplos da categoria; a capacidade para usar informações limitadas e/ou mesmo 

distorcidas para gerar um padrão diferente,  representando um esquema ou, pelo 

menos, para determinar qual a informação necessária para representar um padrão 

distintivo; e a capacidade tanto para aprender novas informações como para inferir 

novas informações baseadas nas já existentes.

Shera  (1947,  p.  2)  afirma  que  “padrão”  pode  ser  definido  como qualquer 

seqüência ou disposição de eventos no tempo ou qualquer conjunto de fenômenos 

no espaço ordenados de forma a se distinguir  de, ou ser comparável a qualquer 

outra seqüência, disposição ou conjunto. 

O processamento da informação, permite a representação do conhecimento 

na  mente  humana  a  partir  de  palavras,  proposições,  símbolos  e  imagens.  A 

formação de conceitos e a configuração de esquemas,  scripts,  modelos e redes 

semânticas, é feita em base de determinados padrões. Isto de certa maneira, se 

reflete no tratamento da informação (na análise e representação do conteúdo dos 

3  Estrutura  para  um  esquema,  que  descreve  uma  seqüência  de  eventos  e  que  é  usada  na 
representação de situações estereotipadas.

4  Estruturas que descrevem as seqüências adequadas de eventos em um contexto particular são 
constituídos de lugares e requisitos necessários sobre o que pode preencher esses lugares.
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documentos) em sistemas de recuperação tradicionais e com base em navegação e 

nos  procedimentos  de  busca  de  informação  pelos  usuários.  Deste  processo 

decorrem as conexões e construções em redes, como veremos adiante.

2.4 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

Por tratamento da informação compreendemos todas as atividades realizadas 

nos  subsistemas  de  entrada  da  informação  num  SRI.  Todavia,  para  fins  desta 

pesquisa, consideraremos o tratamento temático da informação/documento – aqui 

não separamos o documento da informação e vice-versa, pois concordamos com 

Briet  quando afirma que “não existe informação sem documento nem documento 

sem informação” (BRIET, 1951)

O tratamento temático da informação ou a indexação é uma operação que 

consiste em identificar sobre o que trata o conteúdo de um documento para se obter 

a síntese, mediante a análise e representação de conceitos, palavras-chave, termos, 

descritores relevantes através de uma linguagem de indexação – aqui denominada 

sistema de organização do conhecimento – visando a localização e a recuperação 

de documentos/informação em quaisquer ambientes.

Para Lancaster (2004), a indexação se constitui basicamente das seguintes 

etapas:

• Análise dos conceitos; e

• Tradução. 

A  análise  conceitual  consiste  em  identificar  os  conceitos  tratados  no 

documento e selecionar aqueles que serão traduzidos como termos de indexação no 

contexto  do  SRI  a  que pertence.  Já  a  tradução visa a conversão dos  conceitos 
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identificados e  selecionados em termos de indexação consoante  uma linguagem 

padrão consistente adotada pelo SRI. 

A eficiência de um SRI depende muito da qualidade da análise conceitual, 

tanto dos documentos, quanto das questões dos usuários. Grande parte das falhas 

na recuperação da informação nos ambientes atuais se deve a erros ou omissões na 

interpretação  dos  conteúdos  dos  documentos  e  na  percepção  da  demanda  das 

pessoas a quem se destina o sistema, o que também poderá ocorrer no ambiente 

virtual.

A subjetividade interfere na representação dos conteúdos dos documentos 

em dois pontos: na determinação do conteúdo informativo ou, como nos diz Preschel 

(apud LANCASTER 1993,  p.  10-11),  dos conceitos ou matérias indexáveis,  e na 

escolha de termos de indexação representativos deste conteúdo.

Entretanto, segundo Lancaster (2004), alguns fatores influem sobremaneira 

na indexação:

• Política de indexação

• Coerência da indexação

• Qualidade da Indexação

Na política de Indexação consideramos os objetivos e metas da instituição e 

da unidade de informação, o delineamento de perfis da instituição, do usuário, do 

documento  e  da  própria  unidade de  informação.  Em base disso,  estabelecer  os 

níveis de indexação e de coordenação dos termos.

No levantamento dos perfis devemos considerar os seguintes aspectos:

• Perfil  do  Usuário:  área(s)  de  interesse,  nível  educacional, 

conhecimento de idiomas, produtos e serviços que deseja receber;
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• Perfil da Instituição: objetivos, atividades, documentos armazenados, 

documentos gerados;

• Perfil do Documento: forma e conteúdo

Os níveis de indexação são escolhidos quando do estabelecimento da política 

de indexação e podem ser em profundidade ou exaustiva e seletiva ou específica.

Na indexação em profundidade primamos pela exaustividade onde trabalhamos com 

termos suficientes para abranger o conteúdo temático do documento, de forma a 

registrar as informações mais pertinentes. Este nível de indexação apresenta uma 

alta revocação - capacidade de recuperar itens úteis e o seu coeficiente é o índice 

empregado para expressar a extensão de itens úteis recuperados (LANCASTER, 

2004).

Na  indexação  seletiva  identifica-se  o  termo  mais  específico  capaz  de 

representar o documento em sua abrangência. Este nível de especificidade permite 

uma alta precisão - capacidade de evitar a recuperação de itens inúteis e o seu 

coeficiente é o índice empregado para expressar a relação entre os itens úteis e o 

total de itens recuperados.  O nível de exaustividade, então, é definido pela política 

de  indexação e pode variar  segundo o tipo  de  documento  ou  de  acordo com o 

conteúdo temático. Assim, as modalidades da indexação quanto ao processo podem 

ser: indexação seletiva ou indexação exaustiva. (LANCASTER, 2004).

Quanto  à  seleção  dos  termos  que  representam  os  conceitos,  como: 

indexação derivativa ou por extração – se os termos forem selecionados do próprio 

documento e indexação atributiva ou por atribuição – se os termos forem atribuídos 

com base num sistema de organização do conhecimento (LANCASTER, 2004).
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De um modo geral, a indexação deve ter consistência e para isso deve ser 

coerente.  A  coerência  na  indexação  refere-se  à  extensão  com  que  existe 

concordância quanto aos termos a serem atribuídos a um documento. 

Segundo Lancaster (1993), o uso simultâneo de vocabulário controlado e de 

termos livres é um dos fatores que podem influir na coerência da indexação. Uma 

das vantagens em utilizar um vocabulário controlado na indexação é o aumento da 

coerência na recuperação do conteúdo temático. Mas quando usamos termos livres, 

ocorre justamente o contrário, obviamente dependendo do contexto.

Os instrumentos de auxílio à indexação, também são considerados fatores que 

influem na indexação.  Potanto, se um grupo de indexadores compartilhar o mesmo 

conjunto de instrumentos auxiliares da indexação (dicionários, glossários, manuais) 

haverá uma tendência de que essas ferramentas contribuam para a melhoria  da 

coerência dentro  do  grupo.  Estes  fatores,  conseqüentemente,  influenciarão  na 

qualidade da indexação, que, por sua vez, apresenta aspectos próprios de cada um 

dos principais elementos envolvidos no processo, quanto ao:

- indexador  –  conhecimento  do  assunto,  capacidade  de  análise  e 

síntese,  conhecimento  das  necessidades  dos  usuários,  perfil  do 

usuário, experiência, concentração; 

- documento  –  aspectos  do  conteúdo,  complexidade  e  abrangência 

temática,  língua  e  linguagem  empregadas,  extensão  do  texto, 

apresentação e sumarização, atualidade dos temas indexados; 

- vocabulário – atualidade terminológica, proximidade com a linguagem 

do  usuário,  especificidade  e  recuperabilidade  dos  descritores, 

flexibilidade nas combinações dos termos, solução de ambigüidade 
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ou imprecisão, estrutura hierárquica e associativa, disponibilidade de 

instrumentos auxiliares afins; 

- processo  de  indexação  –  abrangência  da  análise,  política  de 

indexação, regras e instruções, padronização e controle da indexação 

e equilíbrio entre revocação e precisão (LANCASTER, 2004).

A  avaliação  do  processo  da  indexação  se  dá  a  partir  da  satisfação  do 

resultado de busca (qualidade da indexação); da cobertura dos documentos sobre 

determinado  assunto  (completeza  do  acervo);  da  recuperabilidade  dos  itens 

(quantidade de itens recuperados);  da atualidade do acervo e da  eficiência com a 

qual o usuário poderá aferir quais itens lhes serão úteis (previsibilidade), o que tem a 

ver com a pertinência e a relevância. (LANCASTER, 2004)

Pertinência  é  a  relação  que  existe  entre  uma  fonte  de  informação  e  a 

necessidade de informação de uma determinada pessoa num determinado momento 

(LANCASTER,  2004).  Diz-se  que um documento  é  pertinente  à  necessidade  de 

informação se a pessoa decide que o mesmo tem algo a contribuir para satisfazer a 

essa necessidade de informação (por exemplo, resolver um problema ou tomar uma 

decisão). Segundo esta definição, somente a pessoa que expressa a necessidade 

de informação é que pode decidir  se a informação é ou não é pertinente.  Neste 

sentido,  para  efeitos  desta  tese,  como dito  anteriormente,  nos  colocamos  como 

usuário. Assim, pudemos nos manifestar no que tange à pertinência do documento 

para  satisfazer  nossas  necessidades  de  informação  num dado  momento.  Nesse 

aspecto é possível associa-lo à idéia desenvolvida por Saracevic  (1996, p. 212)  em 

seu conceito de relevância cognitiva ou pertinência:

relação  entre  o  estado  de  conhecimento  e  a  necessidade  de 
informação cognitiva de um usuário,  e textos recuperados, ou no 
arquivo de um sistema,  ou no acervo existente.  Correspondência 
cognitiva,  informatividade,  novidade,  qualidade  da  informação, 
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dentre  outros  são  critérios  pelos  quais  a  relevância  cognitiva  é 
inferida 

Para Saracevic (1996, p. 203)

na  busca  da  informação,  para  atender  potencialmente  as 
necessidades expressas de informação, na reflexão, e em muitas 
outras situações interativas, as pessoas utilizam a relevância. Elas a 
utilizam  para  filtrar,  avaliar,  inferir,  ranquear,  aceitar,  rejeitar, 
associar, classificar..  dentre outras funções e processos similares, 
ou em geral elas a utilizam para determinar o grau de propriedade 
ou efetividadeda ‘matéria em mãos’. Como tudo que é contínuo, elas 
utilizam a relevância dinamicamente – a transformando conforme as 
intuições e  as mudanças de horizontes cognitivos, ou de acordo 
com  a  ‘matéria  em  mãos’  vai  se  modificando,  Certamente,  os 
pensamentos se dão dependendo daquilo que deva ser relevante, 
comparações  de  como  a  relevância  é  feita,  mas  sem  qualquer 
reflexão  sobre  a  natureza  da  relevância.  Em  outras  palavras, 
relevância é uma noção cognitiva humana muito básica e freqüente, 
se não constante, utilizada por nossas mentes quando interagem em 
determindas  situações  quando  existe  a  ‘matéria.em  mãos’. 
Relevância é um mecanismo em construção, que se torna ao longo 
da cognição. Isto deve também explanar o sucesso e o amplo uso 
de sistemas de recuperação da informação: pessoas intuitivamente 
e prontamente entendem que eles estão procurando.

A linguagem de indexação é outro fator que influencia numa boa avaliação da 

indexação  e  de  um  SRI  como  um  todo.  A  linguagem  de  indexação  é  aqui 

considerada  como  uma  linguagem  convencional  utilizada  por  uma  unidade  de 

informação  para  descrever  o  conteúdo  dos  documentos,  com  o  objetivo  de 

armazená-los e recuperar  as informações neles contidas.  Para Lancaster  (2004), 

esta  linguagem  tem por  finalidade  permitir  o  controle  e  a  padronização  da 

terminologia utilizada na indexação, visando a controlar a sinonímia, a polissemia, o 

singular e o plural,  as relações hierárquicas e as associativas, o uso de siglas e 

abreviaturas, de nomes geográficos e de referências cruzadas.

E, como dito anteriormente, a linguagem de indexação será aqui denominada 

sistema de organização do conhecimento. Entretanto, tem-se pesquisado bastante 
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acerca da análise,  representação,  busca e recuperação da informação nos mais 

diversos ambientes.

Vários  estudos  têm  sido  realizados  visando  a  discussão  teórica  e 
ampliação  de  padrões  que  facilitem  e  assegurem  ao  usuário  a 
recuperação e visualização da informação e que permitam a filtragem 
de informação indevida ou não solicitada (MIRANDA, 1999, p. 68).

A atividade de busca e recuperação da informação com ou sem o uso de 

tecnologias requer uma série de etapas com o objetivo de fornecer aos usuários 

informações que atendam à suas necessidades, como veremos na seção seguinte.

2.5 BUSCA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Nesta seção abordamos a busca e a recuperação da informação, bem como 

as  tecnologias  utilizadas  para  este  fim.   Por  Recuperação  da  Informação 

compreendemos todas as atividades e processos realizados nos subsistemas de 

saída da informação num SRI - subárea das mais representativas da Ciência da 

Informação.

A  Ciência  da  Informação  está  relacionada  a  três  características 
gerais,  que  situam  sua  evolução  histórica,  sua  problemática  e 
perspectivas  futuras:  é  interdisciplinar,  está  intimamente  ligada  à 
Tecnologia  da  Informação  e  possui  um  papel  social  no 
direcionamento  da  sociedade  moderna  para  a  “Sociedade  da 
Informação”.  Assim, como outras áreas interdisciplinares, tem sua 
origem com a revolução técnico-científica após a 2. Guerra Mundial 
(SARACEVIC, 1991).

Em  1950,  a  Recuperação  da  Informação  tornou-se  objeto  de  estudo  da 

Ciência da Informação, que passou a buscar soluções para os problemas inerentes 

ao tratamento do grande volume de informação produzido. E conseqüentemente, em 

1960  a  Recuperação  da  Informação  torna-se  uma  atividade  organizada  e 

relativamente ampla (FOSKETT, 1980).
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O processo de recuperação da informação depende muito do tratamento e do 

armazenamento da informação, que em grande medida, determinam as melhores 

estratégias possíveis para as buscas num SRI.

No contexto da Biblioteconomia, a recuperação da informação se refere aos 

sistemas  e  procedimentos  adotados  para  se  obter  de  um  determinado  acervo 

elementos  informativos  que  satisfaçam  às  necessidades  dos  usuários. 

Tradicionalmente os bibliotecários realizaram atividades manuais de recuperação da 

informação, mediante o uso de catálogos alfabéticos e sistemáticos.

O catálogo alfabético pode se apresentar sob pontos de acesso específicos 

ou sob uma única ordem alfabética.  Segundo essas opções temos os seguintes 

tipos  de  catálogos  alfabéticos:  onomástico  (de  autor);  didascálico  (de  título); 

ideográfico (de assuntos); dicionário; dicionário dividido.

O  catálogo  sistemático  (classificado  ou  metódico)  se  caracteriza  por  ter 

entradas de assunto ordenadas de forma sistemática, com base num esquema de 

classificação e possui  um índice alfabético remetendo para as fichas de assunto 

(SHERA; EGAN, 1969).

Existe ainda um catálogo que se constitui  de entradas sistemáticas e para 

cada entrada possui uma ordenação alfabética, estes são denominados catálogos 

alfabético-sistemáticos.

Nesta pesquisa consideraremos os catálogos chamados ideográficos, ou seja, 

de assuntos, tanto alfabéticos como sistemáticos.

a) Catálogo Alfabético de Assuntos (CAA)

O  catálogo  alfabético  de  assunto  é  um  instrumento  de  recuperação  da 

informação  baseado  nos  cabeçalhos  de  assunto  extraídos  de  uma  Lista  de 

Cabeçalhos de Assunto (vide capítulo 3). É organizado pela ordenação convencional 
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do alfabeto, com a finalidade de reunir as representações dos assuntos contidos nos 

documentos existentes num SRI.

O  catálogo  alfabético  se  constitui  de  entradas  de  assunto  principal  -  que 

representam  a  temática  central  do  documento;  secundárias  de  assunto  -  que 

representam  outros  assuntos  do  documento  e  que  haja  necessidade  de 

representação;  remissivas  VER  -  que  remetem  o  usuário  de  um  cabeçalho  de 

assunto  não  utilizado  pelo  sistema  para  aquele  autorizado,  permitindo  assim  o 

controle de sinonímia; remisssivas VER TAMBÉM (ou referência cruzada) - que têm 

a finalidade de remeter  os usuários  para assuntos mais  gerais,  específicos  e/ou 

correlatos (SHERA; EGAN, 1969).

b) Catálogo Sistemático (CS)

O CS é um instrumento de recuperação da informação, baseado num sistema 

de  classificação,  que  tem  por  finalidade  reunir  as  representações  dos  assuntos 

contidos  nos documentos  existentes  numa unidade de informação,  possibilitando 

assim, a contextualização daquele assunto e suas possíveis relações com outros 

assuntos; caracteriza-se por apresentar entradas de assuntos ordenadas de forma 

sistemática, com índice alfabético remetendo para às entradas de assunto.

O  catálogo  sistemático  constitui-se  de  dois  tipos  de  recursos  a  saber: 

recursos internos e recursos externos.

Os  recursos  internos:  são  os  mecanismos  e/ou  instrumentos  que  o 

bibliotecário  dispõe  para  construir  e  controlar  o  catálogo  sistemático  tais  como: 

sistema de classificação; índice numérico: com entrada pela notação e ao lado todas 

as verbalizações possíveis; catálogo de decisões; manual de serviços; índices de 

coleções especiais; Listas de Cabeçalho de Assunto. E os recursos externos que 

são instrumentos que possibilitam o usuário recuperar a informação desejada, como 
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por  exemplo,  as  entradas  de  assunto  principal  -  indicação  das  notações  que 

representam o assunto principal do documento/informação; secundárias de assunto 

-  indicação das  notações que representam os assuntos  secundários  tratados no 

documento  e  por  elas  ordenadas;  índice  alfabético  -  com  entradas  pelas 

verbalizações e com as respectivas notações ao lado; catálogos de autor e título 

(SHERA; EGAN, 1969).

As  secundárias  de  assunto,  o  índice  alfabético  e  o  índice  numérico, 

apresentam, respectivamente, as seguintes finalidades: mostrar aos usuários todos 

os documentos que a biblioteca possuí de cada assunto; guiar o usuário da entrada 

verbalizada  através  da  linguagem alfabética  para  a  entrada  codificada  (catálogo 

sistemático e secundárias de assunto); controlar os assuntos existentes na biblioteca 

e normalizar a terminologia do índice alfabético de assuntos (SHERA; EGAN, 1969).

Atualmente, as várias bibliotecas, sejam tradicionais, eletrônicas e/ou digitais 

utilizam os catálogos online de acesso público, mais conhecidos como OPAC.  São 

catálogos em linha abertos à consulta remota por qualquer indivíduo.

Segundo Levacov (1997), a automação dos catálogos representou o primeiro 

passo para o acesso ao documento completo. A iniciativa de Frederick Kilgmore em 

ter  criado,  em  1969,  um  catálogo  cooperativo  compartilhado  organizando  um 

consórcio  de bibliotecas acadêmicas em Ohio,  baseou-se na expectativa de que 

brevemente as bibliotecas utilizariam os computadores para ordenar e armazenar 

seus catálogos e que não se deveria reproduzir  várias vezes os mesmos dados 

(LEVACOV, 1997, p. 127). Este consórcio OCLC – Ohio Colleges Library Center, 

permitiu que mais de 25 mil bibliotecas, em 91 países compartilhassem informações 

indexadas  numa  grande  base  de  dados  com  mais  de  90  milhões  de  registros, 

disponibilizados na Internet.
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O OPAC, para Guedes (2002), oferece um potencial de forma diferente para 

uma biblioteca digital como um repositório de informação que possui as bibliotecas e 

sua localização na Internet, pois a biblioteca digital pressupõe a potencialização de 

um  sistema  de  informação  com  capacidade  para  identificar,  localizar,  buscar  e 

disponibilizar a informação sem a necessidade de manutenção do acervo interno. 

Essa estrutura apoiada na conexão com bancos de dados e base de dados, redes 

eletrônicas  de  comunicação  e  bibliotecas  armazenadoras,  situadas  local  ou 

externamente permite o acesso a um conjunto de fontes de informação bastante 

amplo. Esse sistema utilizando-se das ferramentas de busca gerencia de forma ágil 

e flexível a busca e o acesso à informação. A busca de informação pode ser vista 

como um processo de comparação entre a estratégia de busca e as representações 

dos assuntos dos documentos que estão armazenadas em quaisquer SRI.

Podemos  classificar  as  buscas  de  informação  como:  busca  lógica,  busca 

ponderada, busca fracionada e busca com termos livres:

• A busca lógica é aquela utilizada a partir  da álgebra booleana para 

relacionar  os termos de busca mediante  combinações lógicas  como 

“E”, “OU” e “NÃO”.

• Na busca ponderada os termos recebem pesos de acordo com sua 

importância no pedido de informação do usuário e o resultado se dá 

através de uma lista de documentos organizados de acordo com tal 

pesos ou pontuação.

• Busca fracionada consiste em introduzir uma cadeia de termos de um 

vocabulário controlado ou de texto livre, sem conexão lógica. Onde o 

sistema irá  buscar  os documentos que melhor  se ajustem à cadeia 
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introduzida, ordenando o resultado de acordo com o número de termos 

da cadeia.

• Busca com termos livres é realizada através de palavras e frases na 

linguagem  natural,  em  qualquer  campo  numa  base  de  dados,  em 

títulos  e  resumos  de  documentos  ou  em  textos  completos 

(LANCASTER; PINTO, 2001).

Dependendo  dos  recursos  da  tecnologia  de  informação que  se  dispõe  os 

vários tipos de busca de informação na elaboração de uma estratégia  de busca 

podem ser combinados.

O processo de elaboração de uma estratégia de busca de informação em 

quaisquer ambientes de informação é similar ao processo de indexação. Primeiro, o 

profissional da informação analisa a necessidade de informação do usuário que é 

decomposto em aspectos dos assuntos desejados, interpretando o que realmente o 

usuário está buscando. Num segundo momento traduz o resultado de sua análise 

para a linguagem do SRI em termos apropriados para a busca da informação. Num 

ambiente atual decidirá quais descritores ou cabeçalhos de assunto irá utilizar para 

recuperar  a  informação  através  dos  catálogos  e/ou  índices  de  assunto.  Em 

ambientes  eletrônicos  e  digitais  decidirá  sobre  quais  termos  da  linguagem  do 

sistema utilizará para obter elementos que possam satisfazer às necessidades de 

informação do usuário, e nos ambientes virtuais utilizará a linguagem natural. Assim, 

a  busca da informação pode ocorrer  em bibliotecas tradicionais  através de seus 

catálogos,  em bibliotecas  eletrônicas  através  de  bases  e  bancos  de  dados,  em 

bibliotecas digitais através dos OPAC e em bibliotecas virtuais através de busca em 

diretórios ou ferramentas de busca.
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No esquema abaixo demostramos que a busca da informação pode ser vista 

como um processo de comparação entre a estratégia de busca e as representações 

dos  documentos  armazenadas  no  SRI  quer  seja  manual,  eletrônico,  digital  e/ou 

virtual.

Esquema 4: Busca e Recuperação da Informação.
Fonte: De La Cueva (apud LANCASTER; PINTO, 2001).

Shera (1947, p. 10) afirma que 

a) os  processos  mentais  envolvidos  na  recuperação  da  informação  diferem 

daqueles empregados nos outros modos de acesso aos documentos;

b) não existe sistema universal de classificação aplicável a todas as situações; 

como não existe um padrão do pensamento humano;

c) o padrão de classificação apropriado a uma dada situação de biblioteca é 

condicionado por:

• volume de registro;

• características dos registros;
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• padrão de pensamento do campo; e

• padrão de pensamento do usuário individual.

Na figura abaixo,  apresentamos o modelo de comportamento de busca da 

informação estabelecido por Wilson, em 1981, e revisto em 1995.

Esquema 5: Modelo geral de comportamento de busca da informação.
Fonte: Wilson (1995).

Neste modelo, Wilson demonstra que a necessidade de informação do usuário está 

inserida num dado contexto pessoal e informacional que ativa um mecanismo que, 

por sua vez, sofre a influência de variáveis psicológicas, demográficas, profissionais 

e interpessoais,  ambientais.  As características das fontes de informação,  que de 

certo  ativam  outros  mecanismos,  influenciam  no  comportamento  de  busca  da 

informação,  fazendo com que o usuário  tenha uma atenção passiva,  uma busca 

passiva, uma busca ativa ou uma busca em contínua construção. Obviamente, os 

68

Contexto de 
necessidade de 

informação

Mecanismo de 
ativação

Variáveis 
intervenientes Mecanismo de 

ativação

Comportamento de 
busca da informação

Contexto pessoal Teoria do Stress

Variáveis 
Ambientais

Variáveis 
Profissionais e 
Interpessoais

Variáveis
Demográficas

Variáveis
Psicológicas

Teoria da 
Aprendizagem

Auto-eficácia

Teoria do Risco

Busca em 
Construção 
Contínua

Busca Ativa

Busca Passiva

Atenção Passiva

Características das 
fontes de 

informação

Processamento e 
uso da informação



elementos  apresentados  no  quadro  acima  influenciam  sobremaneira  o 

processamento  da  informação  que se  dá  na  estrutura  cognitiva  do  usuário  bem 

como no uso que o mesmo fará dessa informação.

Os métodos tradicionais de armazenamento e de recuperação da informação 

têm  muito  para  oferecer  ao  ambiente  virtual,  particularmente  quando  são 

combinados  com  a  recente  tecnologia.  Um  dispositivo,  chamado  “classe  de 

conhecimento que foi desenvolvido como uma estrutura para integrar métodos de 

organização  da  informação  e  tecnologia  Web avançada  comprova  isso.  Pois,  a 

Classe  de  Conhecimento  facilita  a  organização  da  informação  em  estruturas 

hierárquicas  semelhantes  àquelas  usadas  nos  tesauros  e  nos  esquemas  de 

classificação.  Além  disso,  atribui   valores  à  uma  lista  hierárquica  de  termos 

construídos  – em vocabulário controlado e estratégias de busca pré-armazenadas 

(XIA; CHAN, 1999). 

A  Classe  de  Conhecimento  foi  projetada  tanto  como  dispositivo  para 

organização da informação,  como ferramenta de acesso da informação na Web; 

possui uma interface interativa com links dinâmicos e estáticos para robôs de busca 

e sítios relacionados. O que representa um novo pensamento para responder aos 

desafios de organizar  e acessar  a  riqueza de informação em ambientes virtuais, 

considerando que foi criada para atender às seguintes funções:

 organizar conceitos e termos sobre um assunto ou tópico específico dentro 

de  uma  estrutura  lógica  apresentando  os  relacionamentos  entre  os 

assuntos;

 facilitar o brownsing dos assuntos e de seus relacionamentos;

 armazenar os termos e as estratégias de busca úteis e mantê-los para uso 

futuro;
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 permitir a adição de sinônimos para melhorar a revocação e qualificadores 

para resolver ambigüidades ou distinção entre homônimos;

 iniciar buscas utilizando termos e estratégias de busca pré-armazenados 

na escolha de mecanismos de busca; e

 armazenar url de sites específicos para uso futuro (XIA; CHAN, 1999).

Para Vizine-Goetz (2002), os especialistas em classificação têm reconhecido 

o potencial dos esquemas de classificação bibliográfica para melhorar o acesso à 

informação na Web.

Svenonious (2001,  p.  127)  descreveu  vários  usos  para  os  esquemas 

classificação em sistemas de recuperação da informação on line, a saber:

 aumentar a precisão ou revocação;

 prover um contexto para a busca de termos;

 possibilitar o brownsing; e

 servir como um mecanismo de equivalência entre as diversas línguas.

A  introdução  de  diversas  tecnologias  da  informação,  sem  dúvida,  está 

revolucionando  as  atividades  de  organização  e  recuperação  da  informação,  nas 

principais funções de cada subsistema de um SRI, os de entrada e os de saída de 

informação – isto ocorre no tratamento e na recuperação da informação, bem como 

em  atividades  específicas  de  acesso  à  base  de  dados  ou  no  armazenamento 

eletrônico de documentos/informação.

Nas áreas de Ciência e Tecnologia, em 1945, com a chamada “Explosão da 

Informação”,  a  grande  questão  era  resolver  os  problemas  de  armazenamento  e 

acessibilidade do conhecimento. Vannevar Bush (MIRANDA, 1993, p. 31) concluiu 

que a solução do problema estava no uso da tecnologia da informação, propondo 

então  uma  máquina  chamada  MEMEX,  que,  incorporando  uma  capacidade  por 
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associação  de  idéias,  duplicaria  os  processos  mentais  artificialmente,  o  que 

podemos considerar o início da inteligência artificial.

Na concepção de Guinchat e Menou (1994, p. 38, grifo nosso),

a expressão novas tecnologias é um termo genérico que designa um 
conjunto de equipamentos, de procedimentos e métodos utilizados 
no tratamento da informação e da comunicação. Estas tecnologias 
intervêm no exercício de várias profissões do setor terciário, e têm 
implicações  de  caráter  econômico,  jurídico,  social  e  psicológico, 
entre outras. O termo bureautique foi criado na França para indicar o 
fenômeno da automação das tarefas de escritórios. O escritório é 
um  campo  particular  de  intervenção  das  novas  tecnologias  (o 
escritório  é  aqui  definido  como  um  local  onde  a  informação  é 
tratada, estocada e difundida). O bureautique designa o conjunto de 
técnicas e de meios necessários para automatizar as atividades de 
escritório, notadamente o tratamento e a comunicação da palavra, 
da  escrita  e  da  imagem.  O  desenvolvimento  desta  atividade  foi 
possível graças ao rápido crescimento do uso das tecnologias de 
memorização,  de  comunicação,  de  coleta  e  de  recuperação  da 
informação combinadas com a informática.

Nesta perspectiva, distingüem-se três linhas de intervenção das tecnologias 

de informação:

 na comunicação  – através da melhoria  da comunicação entre  pessoas 

(individuais  e  em  grupos),  comunicação  de  textos  escritos,  gráficos  e 

imagens e a comunicação de sons (Telemática);

 na  informação  – através  da  assistência  em  operações  de  produção, 

tratamento  e de gestão da informação (Informática e Inteligência Artificial);

 no armazenamento e recuperação das informações e dos documentos, 

seja  no  arquivamento  ou  no  arranjo  (Documentação  Eletrônica) 

(GUINCHAT; MENOU, 1994).

Dentre  as  formas  de  tratamento,  armazenamento  e  recuperação  da 

informação existentes, que utilizam tecnologias da informação, as que mais vêm se 

destacando são:  as  bases  de  dados  automatizadas,  os  hipertextos,  os  sistemas 
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especialistas e as redes neurais; a modelagem de dados; e a rede de comunicação 

eletrônica.

As bases de dados são coleções de registros similares entre si e que contêm 

determinadas relações entre esses registros. Um sistema de base de dados pode 

abranger várias bases interligadas.  Classificam-se as bases de dados em bases de 

dados de referência e bases de dados de fontes (ROWLEY, 1994, p. 69).

Já o hipertexto consiste em uma técnica de organização da informação que 

incorpora uma filosofia de armazenamento diferente da tradicionalmente usada nos 

SRI. O termo é empregado para designar a organização não-linear da informação, 

que é armazenada em trechos de texto (e/ou som e/ou imagem), ligados entre si 

através  de  elos  ou  links.   A  tendência  é  o  hipertexto  ser  sempre  utilizado  com 

recursos de imagem e som (multimídia), recebendo a denominação de hipermídia 

(CIANCONI, 1994, p. 250).

No âmbito da Inteligência Artificial, estão os sistemas especialistas e as redes 

neurais.  Os  sistemas  especialistas  são  programas  de  computador  destinados  a 

solucionar problemas em um campo específico do conhecimento humano, enquanto 

que as redes neurais trabalham com o reconhecimento de padrões, simulando ou 

tentando simular os neurônios.

A modelagem de dados é outra forma de se organizar a informação visando 

recuperá-la em ambiente eletrônico.  Esta técnica consiste em se estabelecer um 

modelo para entrada e tratamento de dados a serem armazenados num sistema de 

informação. 

Atualmente,  vários  estudos  que  envolvem  as  formas  de  tratamento, 

organização,  armazenamento  e  recuperação  eletrônicos  da  informação  têm sido 

realizados.  Neste  sentido  a  atenção  de  vários  pesquisadores  das  mais  diversas 
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áreas do conhecimento tem se voltado para a INTERNET – a rede das redes, uma 

rede de comunicação eletrônica que permite que seus usuários tenham acesso aos 

mais variados assuntos em diversas áreas do conhecimento humano em qualquer 

parte  do  mundo.  E,  a  organização  de  toda  essa  informação  visando  uma 

recuperação mais precisa, será o grande desafio do profissional da informação no 

terceiro milênio.

A Internet é uma rede global de computadores ou, mais exatamente, 
uma  rede  que  interconecta  outras  redes  locais,  regionais  e 
internacionais. Para o usuário final, a impressão é que se trata de 
uma  só  rede,  já  que  de  qualquer  ponto  que  se  está  pode-se 
comunicar com qualquer outro computador, independentemente de 
onde  ele  estiver  ou  de  que  tipo  ele  seja  (supercomputador, 
mainframe,  estações  de  trabalho  UNIX,  ou  microcomputadores 
pessoais).  A interconectividade ampla entre os diferentes tipos de 
computadores é garantida pelo uso em toda a rede de um conjunto 
de  protocolos  padrão,  o  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol  
/Internet  Protocol).  Dessa  forma,  recursos  informacionais  que 
anteriormente,  apesar  de  acessíveis  por  redes,  eram  sistemas 
ilhados,  podem,  na  Internet,  ser  oferecidos  de  maneira  integrada 
(CENDÓN, 2000, p. 276).

Com a liberação do uso comercial da Internet nos EUA, houve um aumento 

significativo do número de usuários e computadores conectados (chamados  Hosts 

na linguagem técnica). Em seguida o sistema tomou novo ímpeto com a criação da 

World Wide Web (ou simplesmente Web).

Se, por um lado, a tecnologia e o desenvolvimento das redes de informação 

possibilitaram a difusão do conhecimento, por outro lado impulsionaram a publicação 

direta  da  “fonte  ao  consumidor”.  Hoje  em  dia  qualquer  usuário,  com  o  uso  de 

ferramentas  apropriadas,  está  apto  a  elaborar  um  sítio  na  Web  e  divulgar  sua 

empresa,  seu  trabalho,  suas  idéias,  seus  ideais,  redesenhando  o  papel  dos 

provedores e usuários em sistemas de recuperação da informação (ZOSS, 1998, p. 

17). 
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No  ambiente  virtual  ocorrem  fenômenos  espaço-temporais:  a 

desterritorialização e a reterritorialização. Outro fenômeno que também ocorre é a 

virtualização do texto. Tal fenômeno pode ser caracterizado como contemporâneo, o 

que nos permite  uma análise coerente da dinâmica da mutação da cultura e da 

economia. (Levy, 1997)

Levy (1997) analisa um processo de transformação de um modo de ser num 

outro, estudando a virtualização a partir da passagem do possível ao real ou do atual 

ao virtual, tendo como ponto de partida três concepções: filosófica – o conceito de 

virtualização;  antropológica  –  a  relação  entre  o  processo  de  hominização  e  a 

virtualização;  e,  sócio-política  –  compreensão  da  mutação  contemporânea  para 

poder  atuar  nela.  Neste  sentido,  apresenta  as  estratégias  das  operações  da 

virtualização  considerando  um  núcleo  invariante  de  operações  elementares 

presentes em todos os processos de virtualização: os de uma gramática, de uma 

dialética e de uma retórica ampliadas para abranger os fenômenos teórico-sociais, 

que por sua vez nos levam à virtualização da inteligência, ponto de chegada (LEVY, 

1997, p. 11-14)

A virtualização da inteligência nos faz compreender o funcionamento tecno-

social  da  cognição  segundo  uma  dialética  da  objetivação  da  interioridade  e  da 

subjetivação  da  exterioridade.  Isto  nos  leva  à  uma  renovação  da  visão  de 

inteligência coletiva, segundo Levy (1997, p. 14-15), em emergência nas redes de 

comunicação digital e a construção de um conceito de objeto que vem rematar a 

teoria  da  virtualização  –  seja  como  mediador  social,  suporte  técnico  e  nó  das 

operações intelectuais.

Reconhecendo  que  a  organização  do  conhecimento  em  SRI  é,  por 

excelência, uma atividade de comunicação, continuamos a fundamentação teórica 
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de nosso trabalho buscando alguns princípios das teorias da Comunicação de Sfez, 

mais  precisamente  das  teorias  da  comunicação  representativa,  da  comunicação 

expressiva e da comunicação confusionante (SFEZ, 1991, p. 23).

Segundo Sfez, no contexto da Comunicação, a tematização insistente, se dá 

via uma convergência tão grande, que faz supor uma nova ideologia, isto é, uma 

nova religião mundial em formação, verdadeira teologia dos tempos modernos. Tudo 

isso acontece numa sociedade que deixou de saber comunicar-se consigo mesma, 

cuja coesão é contestada, cujos símbolos e valores se desgastam e se tornam por 

demais banalizados.

Numa tentativa de propor solução para este paradoxo da contemporaneidade, 

Sfez analisou a gestão tradicional da comunicação e seu fracasso atual, bem como 

as teorias explicativas deste fracasso, onde critica a teoria da ação comunicativa de 

Habermmas,  o sistema técnico de Ellul  e a comunicação universal  de Legendre. 

Nesta tentativa, apresenta e discute três teorias, três metáforas que remetem a três 

visões de mundo, três visões políticas sobre a comunicação: 

a) a  teoria  da  comunicação  representativa,  cuja  a  metáfora  é  a 

máquina, delírio da razão representacional; 

b) a teoria da comunicação expressiva, cuja metáfora é o organismo, 

caos expressivo; e 

c)  a  teoria  da  comunicação  confusionante,  cuja  metáfora  é  Frankstein, 

confusão  do  sujeito,  objeto,  emissor,  receptor,  realidade,  ficção,  perda  do 

sentimento de realidade e perda de sentido (SFEZ, 1991, p. 23-25)

A  teoria  da  comunicação  representativa  tem  a  comunicação  como 

representação  e  sua  utilidade  por  possibilitar  as  diversas  relações  horizontais  e 

verticais  imprescindíveis  para  a  constituição  da  sociedade,  fundamentada  nos 
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princípios  iluministas  da  razão  e  do  sujeito  e  engloba  a  teoria  clássica  da 

comunicação (Emissor→Canal→Receptor), onde o poder está centrado no canal, e 

a  teoria  da  representação  (Sujeito→Mediador→Objeto),  onde  o  sujeito  é  o 

representante,  o mediador  é  o signo,  o objeto  é o representado e o poder  está 

centrado no signo (SFEZ, 1991).

A teoria da comunicação expressiva tem a comunicação como organismo que 

estabelece  uma  relação  interna  das  partes  e  do  todo  comandando  os 

desenvolvimentos  de  uma  ecologia  universalizante  através  de  uma  visão 

fenomenológica em que sujeitos e objetos estão ligados; não dá preeminência nem 

a uns nem a outros, mas propõe articulação em níveis, a expressão constitui um 

indiscutível afrouxamento do esquema representativo (SFEZ, 1991).

A teoria da comunicação confusionante tem a comunicação como confusão 

total  do  emissor  e  do  receptor,  num universo  onde  tudo  se  comunica  sem que 

saibamos a origem da emissão, sem que possamos determinar quem fala e de onde 

fala, o sujeito se confunde com o objeto, o produtor com o produto. O sujeito só 

existe pelo objeto, pelo espelho tecnológico: dissolução progressiva do sujeito e do 

objeto (SFEZ, 1991).

Ao nos apropriarmos dessas teorias verificamos que as mesmas possibilitam 

uma análise do processo de comunicação do conhecimento/informação registrados 

e  armazenados  em  SRI  para  uso  da  sociedade,  considerando,  sobretudo,  as 

atividades desenvolvidas para levar a cabo esse processo, tendo como linguagem 

os  sistemas  de  organização  do  conhecimento,  que  possuem  a  finalidade  de 

representar o conhecimento visando à recuperação da informação, quer seja em 

ambientes  atuais  ou  virtuais.  A  seguir  apresentamos  o  referencial  teórico  para 

embasarmos tais considerações.
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3 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: EIXOS TEÓRICOS

Para fundamentar  e balisar  nosso trabalho faremos uso das teorias e das 

metodologias de Organização do Conhecimento para Recuperação da Informação, 

encontradas  na  Biblioteconomia,  Documentação,  Ciência  da  Informação, 

Comunicação e Ciência da Computação.

A  Organização  do  Conhecimento  se  constitui  em  disciplina,  inter  e 

transdisciplinar  que  pressupõe  análise,  reflexão  e  aplicação  de  fundamentos 

científicos na investigação das técnicas de planejamento, tratamento e recuperação 

da  informação.  Seus  laços  interdisciplinares  se  estabelecem  com  as  ciências 

humanas, sociais e exatas - áreas de conhecimento com as quais interage buscando 

aperfeiçoar suas teorias e metodologias, técnicas e modelos (MIRANDA, 2000, p. 2).

Souza (1997, p. 70) reconhecendo que a Organização do Conhecimento é um 

assunto de grande complexidade analítica, citando McGarry, Wellish e Lancaster, 

considera:

Pensando em termos de organização temática, a Organização do 
Conhecimento na sociedade teria que ser considerada pelo perito 
bibliotecário a partir de seu auto-conhecimento como o Sujeito que 
vai ao encontro do Outro Sujeito interessado em fazê-lo crescer em 
seu entendimento, conhecendo as possibilidades de e elaborando 
um  processo  de  organização  temática  que  represente  o 
conhecimento da forma como o outro organiza o conhecimento ao 
qual  deseja  ter  acesso.  É  aqui  onde  se  situam  as  maiores 
dificuldades, pois se necessita da mediação da linguagem, que é 
diferente  em  cada  indivíduo,  ainda  quando  participantes  de  um 
mesmo contexto de espaço e tempo. Neste ponto, os analistas dos 
conteúdos  dos  documentos,  utilizando-se  dos  conhecimentos  da 
lingüística,  ao se  depararem com diferenças de significados,  têm 
tido  a  mais  clara  percepção  que  os  próprios  vocabulários 
controlados  [tesauros],  cada  vez  mais  se  distanciam  de  uma 
aproximação intersubjetiva que atinja 100% de coincidência entre o 
conteúdo  da  pergunta  e  o  conteúdo  que  lhe  seria  plenamente 
satisfatório  na  resposta.  Mesmo  com  a  adoção  dos  recursos  da 
inteligência  artificial  e  ainda  com  a  utilização  das  linguagens 
naturais,  parece  que  a organização  temática  do  conhecimento 
registrado  nos  macro-documentos,  bem  como  nos  micro-
documentos, continuará a ser uma empresa sem fim. 
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Para embasar nossa discussão apresentamos a seguir algumas abordagens 

do saber e do fazer acerca da organização do conhecimento, enfocando a natureza 

interdisciplinar, o escopo, a instrumentalidade e as possibilidades dessa área. Esses 

aspectos são essenciais para uma reflexão do ambiente virtual.

3.1 EPISTEMOLOGIA DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Nesta seção tratamos da natureza, da produção, do universo, da dinâmica, 

dos  paradigmas e das possibilidades da área de Organização do Conhecimento 

visando a compreender melhor a complexidade que envolve questões inerentes à 

representação, organização e recuperação da informação no contexto do ambiente 

virtual.

3.1.1 Natureza e produção do conhecimento

Podemos considerar conhecimento como um processo de reflexão crítica e 

que  poderá  conduzir  a  descoberta  das  características  de  um  dado  objeto  ou 

fenômeno. Em outras palavras, o conhecimento é a tomada de consciência de um 

mundo vivido pelo homem e que requer uma atitude crítica e prática, que envolve o 

mundo da sensação, o da percepção e o do intelecto do ser pensante (GALIANO, 

1970)

Conhecimento é, sobretudo, uma coexistência do sujeito com o objeto numa 

determinada  realidade,  isto  é,  o  sujeito  cognoscente  num  mundo  cognoscível 

(GALIANO, 1970, p. 21)

A  inteligibilidade  do  mundo  tem  sido  preocupação  constante  do 
homem. Essa preocupação se justifica e resulta da necessidade que 
o homem tem de conhecer a realidade circundante como garantia de 
sua existência e sobrevivência. Tal atitude impôs ao homem uma 
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marca  diferenciadora  e  o  elevou  a  categoria  de  ser  pensante, 
possuidor de capacidade racional de refletir o mundo que o rodeia. 
Nesta  perspectiva  ele  busca  conhecer  o  mundo  (MORAES; 
ARCELLO, 2000, p. 2).

Assim, o homem tem a possibilidade de apreender o mundo que o cerca, 

dominá-lo,  transformá-lo,  adaptá-lo  às  suas  necessidades.   A  este  processo 

denomina-se conhecimento. 

O conhecimento se constituindo como atividade que se apresenta 
como possibilidade  em ato  de  apreensão da  realidade,  expressa 
uma  reflexão  a  respeito  daquilo  que  examina.  Portanto,  o 
conhecimento se caracteriza como processual, histórico e social, na 
medida  em  que  se  realiza  dentro  de  circunstâncias  culturais  e 
sociais de determinados grupos em relações definidas. A realidade 
social  em constante  transformação  é  precedida não apenas pela 
consciência  individual,  mas  em  uma  dimensão  mais  ampla  que 
denominamos  de  histórica,  onde  os  homens  comunicam  suas 
descobertas  em  determinado  tempo  e  espaço  (MORAES; 
ARCELLO, 2000, p. 2). 

Como já  mencionado,  desde  o  nascimento,  o  homem,  em contato  com o 

mundo e os objetos e fenômenos que o cercam, aprende por princípios lógicos de 

classificação (inclusão e exclusão) a distinguí-los. A sua sobrevivência depende de 

sua interação com o mundo. A princípio, esta interação se dá através dos sentidos 

(audição,  visão,  tato,  olfato  e  paladar),  em seguida,  passa  para  a  percepção  e, 

evolutivamente,  à  abstração,  o  que  lhe  permite  formar  conceitos  -  ou  seja, 

classificar. (MIRANDA, 1999)

O  conhecimento  é  obtido,  numa  visão  fenomenológica,  através  das 

sensações que os seres e fenômenos nos dão de si. Essas sensações permiteM-

nos uma imagem do universo real.  Quem conhece alguma coisa,  de certo modo 

apropria-se do objeto que conheceu, transformando-o em conceito. Mas o conceito 

não é o objeto real e sim uma forma de se conhecer a realidade. O objeto real existe 

como  ele  é,  independente  do  fato  de  o  conhecermos  ou  não.  Conhecimento 

verdadeiro é aquele que corresponde à realidade objetiva.  Sem que houvesse a 
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possibilidade de conhecimento da verdade objetiva, a ciência seria inútil (GALIANO, 

1970, p. 21). 

No que tange ao locus do conhecimento, na sociedade ocidental, 

poder-se-ia  dizer  que  o  conhecimento  enquanto  relação  do 
pensamento com o real muda três vezes o lugar no quadro da cultura 
ocidental.”Quando  a  excelência  do  conhecer  não  passa  pelo 
representar, o locus é ontológico, ou seja, é o homem com o mundo 
na ordem do ser; quando conhecer é representar (e o mundo só o é 
enquanto  representado)  o  locus é  gnosiológico,  isto  é,  o  solo  do 
conhecimento é a consciência; e por último o locus semiótico, que é 
quando o conhecimento é representado e se apresenta com uma 
investidura  semiótica  independente  do  sujeito  e  do  objeto 
(GONZALEZ DE GOMEZ, 1993, p. 218).

Quanto ao valor do conhecimento este reside, pois, nos seguintes fatores:

a) busca e aquisição de informações para a solução de problemas experienciais e 

vivenciais;

b)  aplicação  dos  conhecimentos  obtidos  para  promover  o  progresso  material  e 

espiritual do homem e da sociedade;

c)  fontes  de  invenções  e  criações  técnico-científicas  capazes  de  beneficiar  a 

qualidade da vida humana (GALIANO, 1970).

Apesar de existir vários tipos de conhecimento, consideramos aqui dois tipos: 

“conhecimento pessoal" e "conhecimento social”

O conhecimento pessoal, também denominado de conhecimento privado, é o 

conhecimento armazenado na estrutura cognitiva de um indivíduo e somente ele tem 

acesso para responder as suas questões. Há algum tempo, o estudo da natureza do 

conhecimento  foi  quase  totalmente  concernente  a  este  tipo  de  conhecimento 

(KEMP, 1976, p. 25) 

Conhecimento  social  ou  conhecimento  público  é  aquele  adquirido 

coletivamente por uma sociedade ou sistema social, o qual está livre e igualmente 

disponível para todos os membros daquela sociedade através de seus registros. A 
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importância da distinção entre estes dois tipos de conhecimento reside, portanto, na 

questão da disponibilidade. Porque conhecimento social está, a princípio, disponível 

através de consulta dos registros para todos os membros da sociedade, e é este tipo 

de  conhecimento  que se  encontra  armazenado em sistemas de recuperação da 

informação  (KEMP,  1976,  p.  25).  A  natureza  do  conhecimento  social  é  de 

considerável importância para os arquivistas, bibliotecários, museólogos e cientistas 

da informação.

Dois  breves  comentários  Kemp  (1976)  sobre  as  noções  de  registros  e 

disponibilidade  públicos  devem ser  feitos  aqui.  Primeiramente,  eles  implicam em 

documentos e escrita de alguma espécie. Os antropólogos sociais poderiam dizer 

que a definição de conhecimento social aqui estabelecida não é válida para todas as 

sociedades, todavia, isto pode ser perfeitamente justificado por todas as sociedades 

que  necessitam  de  instituições  de  informação.  Vale  ressaltar  também  que  a 

sociedade  não  é  uma  unidade  política:  por  exemplo,  no  caso  dos  registros  do 

conhecimento sobre física, a sociedade poderia ser considerada sendo o mundo dos 

físicos. Em segundo lugar, na sociedade moderna, registro não significa somente 

qualquer coisa escrita. Significa tudo aquilo que é publicado em qualquer forma, tal 

como livro, fotografia, periódico, compact-disc, slide, fita magnética, disquete, dentre 

outras, os quais estão armazenados em arquivos, bibliotecas, centros de informação 

e museus; então não deve estar disponível apenas para uma pessoa que o torna 

público,  mas  para  todos  os  membros  de  uma  sociedade  que  deles  necessitem 

(KEMP, 1976, p. 26). 

Embora tenha feito uma distinção bastante clara entre conhecimento pessoal 

e social, Kemp esclarece que esta é de grau bem mais elevado que uma dicotomia. 

Então, existe uma ampla quantidade do que deve ser chamado convenientemente 
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de conhecimento semi-social.  O conhecimento social existe em registros iguais e 

livremente  disponíveis  para  todos  os  membros  de  uma  sociedade  que  dele  se 

apropriem.  Entretanto,  alguns  registros  não  estão  sempre  disponíveis.  Um  bom 

exemplo deste tipo de conhecimento registrado, são os documentos semipublicados, 

que são principalmente os relatórios produzidos por orgãos governamentais.  Eles 

devem estar excepcionalmente disponíveis, em alguns casos sendo distinguidos na 

prática  somente  pelo  fato  de  que  são  obtidos  de  diferentes  fontes  daqueles 

documentos publicados normalmente. Por outro lado, devem estar disponíveis para 

um  grupo  bem  limitado.  Outros  exemplos  de  conhecimento  semi-social  são  os 

registros  pessoais,  a  contabilidade  bancária  e  a  restituição  de  impostos.  Estes 

devem ser considerados como conhecimento semi-social. A amplitude para que um 

conhecimento seja considerado social  ou semi-social  dependerá da amplitude do 

conteúdo de seu registro e se estará disponível para todos ou não (KEMP, 1976, p. 

26).

Vale  dizer  que  todo  conhecimento  social  um  dia  já  foi  pessoal,  pois  foi 

concebido na mente de um indivíduo que,  através da sua relação com o mundo 

mental  e  os  registros  de suas idéias,  foi  construindo o  conhecimento  acerca  de 

determinados objetos e fenômenos.

Neste sentido, Popper trabalha a teoria da mente objetiva, onde considera um 

mundo tripartíde, cuja argumentação baseia-se em sua filosofia pluralista, na qual o 

mundo  consiste  em,  pelo  menos,  três  submundos  ontologicamente  distintos:  o 

primeiro  é o  material  (o  mundo dos  estados  materiais);  o  segundo,  o  mental  (o 

mundo dos estados mentais) e o terceiro, o dos inteligíveis (o mundo das idéias no 

sentido objetivo). Este último é o mundo dos objetos de pensamento possíveis, o 
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mundo das teorias em si mesmas e de suas relações lógicas, dos argumentos em si 

mesmos, e das situações de problema em si mesmas (POPPER, 1975, p. 94). 

Nas  palavras  de  Popper,  um dos  problemas  fundamentais  dessa  filosofia 

pluralista refere-se à relação entre estes três mundos. Os três se relacionam de tal 

modo  que  os  dois  primeiros  podem  interagir  e  os  dois  últimos  também  podem 

interagir.  Assim,  o  segundo  mundo,  o  mundo  das  experiências  subjetivas  ou 

pessoais, interage com cada qual dos outros dois mundos. O primeiro mundo e o 

terceiro mundo não podem interagir senão pela intervenção do segundo mundo, o 

mundo das experiências subjetivas ou pessoais (POPPER, 1975, p. 95).  A seguir, a 

diagramação dos mundos de Popper.

     
               apreensão           interpretação/reflexão

                             
                              Figura 1: Teoria da Mente Objetiva.
                      Fonte: O autor baseado em Popper (1975).

A tese dos três mundos de Popper evidencia as relações causais entre os 

mesmos,  bem  como  a  objetividade  do  terceiro  mundo  como  produto  feito  pelo 

Homem,  onde  admite  que  a  compreensão  dos  objetos  pertencentes  ao  terceiro 

mundo é que constitui o problema central das áreas das Humanidades (POPPER, 

1975, p. 94). 
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Assim,  Popper  afirma que as  atividades  ou processos  representados  pelo 

termo  compreensão são  atividades  subjetivas,  ou  pessoais,  ou  psicológicas.  E 

desta forma devem ser distinguídos do produto dessas atividades, o estado final da 

compreensão, a interpretação. Para ele

toda interpretação é uma espécie de teoria e, como toda a teoria, é 
ancorada em outras teorias e outros objetos do terceiro mundo [...] 
Mas o ato subjetivo ou estado disposicional da compreensão só pode 
ser compreendido [...], através de suas conexões com os objetos do 
terceiro mundo (POPPER, 1975, p. 96).

Popper apresenta suas três teses referentes ao ato subjetivo de compreender:

1o.)  Todo  ato  subjetivo  de  compreensão  está  amplamente 
ancorado no 3o. mundo;

2o.)  Quase todas  as  observações  importantes  que podem ser 
feitas acerca de tal ato consistem em apontar suas relações com 
objetos do 3o. mundo; e

3o.) Tal ato consiste, principalmente, de operações com objetos 
do 3o. mundo: operamos com esses objetos quase como se fossem 
objetos materiais (POPPER, 1975, p. 96).

Desta maneira, Popper articula os processos psicológicos de pensamento e 

os objetos do 3o. mundo, com a compreensão e solução de problemas, fazendo 

uma comparação com o método de representações subjetivas de Collingwood. 

Na visão de Brookes, os três mundos de Popper são fundamentais para as 

áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, pois oferecem uma racionalidade 

para as atividades profissionais de organização do conhecimento em sistemas de 

recuperação da informação. Tal afirmação respalda-se nas seguintes observações:

-  os  cientistas  naturais  e  tecnólogos  exploram  o  1o.  mundo  e 
depositam seus registros e artefatos no 3o. mundo;

- os cientistas sociais e humanistas estudam e refletem sobre o 
2o.  mundo  e  as  interações  do  2o.  com  o  1o.  mundo;  também 
depositam seus registros e artefatos no 3o. mundo;

-  os  matemáticos  inventam  abstrações  e  operam  suas 
interrelações dentro do 3o. mundo e nele depositam seus registros 
(BROOKES, 1980, p. 129).

Então,  o  trabalho prático  do  profissional  da informação pode ser  proposto 

como levantar, coletar e organizar para uso, os registros do 3o. mundo produzidos 
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pelos indivíduos de uma sociedade.  O terceiro mundo de Popper  é o mundo do 

conhecimento  e  da  informação  no  sentido  objetivo,  o  qual  compreende  as 

expressões  do  pensamento  científico,  literário  e  artístico,  registrados  nos  mais 

variados meios e formas, junto com todos os registros da cultura humana.  E estes 

registros  são  produzidos  nos  diversos  domínios  de  conhecimento  denominado 

Universo do Conhecimento.

Universo do Conhecimento, como definido por Langridge (1977, p. 15), 

é o nome dado, ao estudo do conhecimento sob vários pontos-de-
vista,  considerando  seus  aspectos  históricos,  filosóficos  e 
sociológicos, isto é, um Campo de Conhecimento, como definido por 
Hirst. 

Conhecer a natureza e o universo do conhecimento é fator  preponderante 

para todo e qualquer profissional que queira enveredar pela área de Organização do 

Conhecimento no ambiente atual ou virtual. 

3.1.2 A dinâmica do conhecimento e as revoluções científicas

O uso de paradigmas importados de outras áreas auxilia o entendimento da 

natureza  multiparadigmática,  complexa  e  complementar  da  Organização  do 

Conhecimento.  O  estudo  dos  paradigmas  científicos  através  da  estrutura  das 

revoluções científicas de Kuhn (1998) nos fornece subsídios para verificar como o 

conhecimento se desenvolve e que este processo em si é social por excelência.

A eficácia  formalizadora e o rigor  metodológico da pesquisa científica  não 

seriam possíveis sem um acordo prévio entre os estudiosos de uma disciplina sobre 

uma série de pressupostos pré-teóricos que fogem às possibilidades de sua própria 

crítica  científica.  A  atividade  dos  cientistas  está  sujeita  aos  mesmos 
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condicionamentos que as demais áreas da vida social,  aos inevitáveis conflitos e 

lutas pelo poder, e aos necessários processos de institucionalização (Kuhn, 1998)

Para Kuhn (1998) a pesquisa científica, não é uma intelectualidade abstrata e 

menos ainda um objeto de culto quase místico. É, senão, a atividade científica de 

um grupo  de  pessoas  especialmente  preparadas  para  tal  que  concentram  seus 

esforços sobre um objeto particular do conhecimento e sobre cujo ser e modo de 

estudo compartilham uma série de pressupostos.

Em sua “A estrutura das revoluções científicas”, Kuhn (1998) discute a crise 

dos paradigmas5 no processo histórico das ciências, e rompe com o pensamento 

positivista da ciência desenvolvendo uma teoria progressista, sinalizando mudanças 

nos  rumos  da  sistematização  do  conhecimento  e,  consequentemente,  sua 

organização.  Em  sua  teoria  discute  a  necessidade  de  novas  perspectivas  para 

algumas ciências consideradas emergentes e este paradigma é que norteia suas 

atividades.

As revoluções científicas ocorrem de acordo com uma determinada estrutura 

científica,  calcada  em  paradigmas  vigentes  e  emergentes,  no  interior  de  uma 

comunidade científica. Para fins deste estudo, consideramos como paradigma algo 

sempre em construção que, sobretudo, nas ciências humanas e sociais, não impeça 

que  sejam  mantidas  relações  diretas  e/ou  indiretas  com  outras  áreas  de 

conhecimento, disciplinas e teorias.

O estudo dos paradigmas é o que prepara o indivíduo para ser membro de 

determinada  comunidade  científica  na  qual  atuará  no  futuro,  onde  se  unirá  a 

pessoas  que  aprenderam a  base  de  seu  campo  de  conhecimento  dos  mesmos 

modelos  concretos,  cujas  pesquisas  baseiam-se  em  paradigmas  compartilhados 

comprometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica. Neste 

5 Kuhn (1998) apresenta diversas definições para paradigama, algumas das quais abordadas ao longo de 3.1.2.
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sentido,  Kuhn  (1998)  considera  paradigma  uma  matriz  disciplinar,  ou  seja,  um 

conjunto  de  pressupostos  básicos raramente  explícitos e alheios  a comprovação 

empírica,  que,  sem  dúvida,  articulam  qualquer  comunidade  científica.  Esses 

pressupostos se constituem de:

a) conceitos ou princípios comuns (generalização simbólica);

b) paradigmas metafísicos ou parte metafísica dos paradigmas;

c) conjunto de valores comuns (consistência, parcimônia, exatidão...);

d)  exemplares  compartilhados  (modelos  de  experimentação,  paradigmas 

experimentais) (KUHN, 1998, p. 221).

Este  último  impõe  um  certo  rigor  metodológico  de  forma  que  os  cientistas 

investiguem um certo problema sob a mesma ótica.

Na década de 60 a pesquisa na área de Classificação (LANGRIDGE, 1969, p. 

2), sustentava-se no método analítico e científico das matérias de assunto, o que 

pode  ser  comprovado  com  o  desenvolvimento  dos  esquemas  de  classificação 

facetados na Inglaterra e dos sistemas de indexação coordenada nos EUA, tendo 

estes fatores em comum os métodos filosóficos e sintéticos de Brown e Bliss para 

sistematização da organização do conhecimento. Estes métodos, no entanto, caíram 

em desuso. Entretanto, a tradição foi continuada por Ranganathan, e na década de 

1990, retomada por profissionais da informação, professores e pesquisadores como 

um dos paradigmas para a organização do conhecimento em SRIs. 

Essa  questão  reside  em  dois  fatos  de  extrema  importância  para  a 

sistematização  do  conhecimento.   O  primeiro,  é  a  tendência  de  se  tomar  o 

conhecimento  científico  como  modelo  para  todo  o  conhecimento  humano;  e  o 

segundo, é a tendência de se manter os vários campos de estudo isolados entre si. 

Tal  fato  revela  a  impregnação  do  pensamento  positivista  na  organização  do 
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conhecimento  e  sistematização  da  ciência,  o  que  tem  reflexos  bastante 

contundentes na produção do conhecimento e, conseqüentemente, no universo do 

conhecimento e sua organização, o que não se coaduna com as espirais do método 

científico (Figura 2)  e do universo do conhecimento (Figura 3),  preconizados por 

Ranganathan (LANGRIDGE, 1969, p. 6).

                Figura 2: Espiral do método científico.
                Fonte: Ranganathan (1967, p. 374).

A  espiral  do  método  científico  de  Ranganathan  propicia  a  integração 

constante do conhecimento,  do desenvolvimento de assuntos e a relação com a 

atividade  de  organização  do  conhecimento.  Esta  espiral,  segundo  Ranganathan 

(1967, p. 372) é uma metaespiral da Espiral do Universo de Conhecimento por ser 

regida pelas mesmas leis do movimento contínuo e dinâmico como representado na 

figura acima.
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Ranganathan  foi  o  primeiro  teórico  da  classificação  a  reconhecer  o  papel 

relativo ao desenvolvimento e à estrutura de estudos de assunto na representação 

do  conhecimento  e,  conseqüentemente,  a  introduzir  uma  disciplina  intitulada 

Universo  do  Conhecimento:  Estrutura  e  Desenvolvimento,   em  Cursos  de 

Biblioteconomia,  que posteriormente foi  modificada para  Universo de Assuntos: 

Estrutura  e  Desenvolvimento.  Suas  contribuições  nesta  área  foram  muitas  e 

variadas.  Ranganathan  tinha  a  visão  de  que  num  sistema  de  recuperação  da 

informação,  os  usuários  buscam  informações  sobre  um  assunto  ou  seus 

constituintes,  isto é,  conceitos e idéias.  Preconizava que os métodos,  técnicas e 

instrumentos de recuperação da informação deveriam ser utilizados de tal maneira 

que  atendessem  eficiente,  conveniente  e  economicamente  a  uma  demanda  de 

informação  dos  usuários,  o  que  só  pode  acontecer  quando  os  métodos, 

instrumentos e técnicas designados são baseados nos atributos dos assuntos, ou 

seja, num estudo e entendimento dos atributos dos assuntos que se constituem num 

pré-requisito  para o próprio  design de qualquer  sistema de informação.(BINWAL, 

1992, p. 197). 

Campos (2001, p. 40-43) explica que a Espiral do Universo do Conhecimento 

possui  várias  fases  no  seu  desenvolvimento;  por  conveniência  de  referência, 

Ranganathan utiliza a denominação dos pontos cardeais para demonstrá-las:

NADIR  -  apresenta  a  acumulação  dos   fatos   obtidos   pela 
observação, experimentação  e outras formas de experiência.

ASCENDENTE  -  apresenta  a  acumulação  de   leis   indutivas   ou 
empíricas em referência aos fatos acumulados em Nadir.

ZÊNITE  -  apresenta  as  leis  fundamentais  formuladas,  isto  é,  a 
compreensão de todas as leis indutivas ou empíricas acumuladas no 
Ascendente com implicações obrigatórias.

DESCENDENTE  -  marca  a  acumulação  das  leis  de  dedução  na 
direção das leis fundamentais de Zênite.
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Esses  pontos  cardeais  produzem  quatro  quadrantes  no  ciclo  da 
espiral, são eles:
QUADRANTE 1 - situa-se entre Descendente e Nadir. Corresponde 
ao  estágio  do  desenvolvimento  do  domínio  do  Universo  do 
Conhecimento,  onde  os  fatos  são  encontrados  e  registrados.  Nele 
estão inseridos os seguintes conceitos: experimentação, observação, 
concretude e particularização.

QUADRANTE 2 - situa-se entre Nadir e Ascendente. Corresponde  ao 
momento em que as leis empíricas ou indutivas são  formuladas  e 
registradas.  São os seguintes os conceitos nele inseridos: intelecto, 
indução, abstração, generalização.

QUADRANTE 3 - situa-se entre o Ascendente e Zênite.  Corresponde 
ao estágio em que as leis fundamentais são entendidas e registradas. 
Conceitos inseridos: intuição, abstração e generalização.

QUADRANTE 4 - situa-se entre Zênite e Descendente.  Corresponde 
ao momento em que as leis dedutivas são derivadas e  registradas. 
Conceitos inseridos: intelecto,  particularização  dedução e concretude

                   Figura 3: Espiral do universo do conhecimento.
                   Fonte: Ranganathan (1957, p. 374).
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Tendo a Espiral um movimento contínuo e infinito, a cada novo 
ciclo é necessário re-introduzir o quadrante 1, que se torna um pouco 
diferente,  a  saber:  observações  e  experimentos  são  feitos  para 
verificar  empiricamente  a  validade  de  novas  leis;  além  disso 
observações e experimentos são feitos continuamente e isto conduz à 
acumulação de novos fatos empíricos.

E  neste  movimento  contínuo  verifica-se  que,  em  dado 
momento,  existem contradições  entre  os  fatos  empíricos  e  as  leis 
fundamentais  até  então  existentes.   Temos  que  reconhecer,  neste 
instante, a existência de novas classes de fatos e declarar a incidência 
da crise na aplicação do método científico.

Assim, novas classes de fatos empíricos são  acumulados em 
Nadir e um novo ciclo na Espiral se inicia (CAMPOS, 2001, p. 40-43).

Quando  há  um  consenso  entre  os  cientistas,  numa  dada  área  de 

conhecimento, sobre o mesmo paradigma, diz-se que estão no estado da ciência 

normal, que para Kuhn significa 

pesquisa  firmemente  baseada  em  uma  ou  mais  realizações 
científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante 
algum  tempo  por  alguma  comunidade  científica  específica  como 
proporcionando os fundamentos para sua prática posterior (KUHN, 
1998, p. 29).

Ranganathan  foi  um  dos  cientistas  que  rompeu  com  o  paradigma 

conservacionista  da  Organização  do  Conhecimento,  contribuindo  para  uma 

verdadeira  revolução  científica  através  de  suas  leis,  princípios,  postulados  e 

cânones e do método analítico-sintético,  primeiro na Biblioteconomia e depois na 

Documentação e na Ciência da Informação, em torno de uma moderna teoria da 

classificação: a Teoria da Classificação Facetada. Uma nova teoria pode surgir no 

interior de uma especialidade, o que faz emergir um novo paradigma que acaba por 

afetar  a estrutura do grupo que atua na especialidade que,  uma vez aceito pela 

maioria, termina por enfraquecer os contornos do paradigma anterior, fazendo com 

que  as  escolas  antigas  desapareçam paulatinamente.  A  ruptura  provocada  pelo 

novo paradigma proporciona, decerto, o desenvolvimento científico.

Algumas  razões  levam  os  cientistas  a  operar  sobre  paradigmas  sem  a 

intervenção de regras, dentre as quais temos:
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-  a  dificuldade em se descobrir  as  regras  que guiaram tradições  específicas  da 

ciência normal (questão da generalização);

- a natureza da educação científica: os cientistas não aprendem conceitos, leis e 

teorias abstrata e isoladamente. Os instrumentos intelectuais são contextualizados e 

apresentados  junto  com  as  aplicações  e  através  dessas  aplicações,  seja  no 

laboratório seja com lápis e papel (questão da interpretação);

- a recíproca da educação científica: teoria x prática (questão da experimentação) 

(KUHN,  1998,  p.  71)  que para nós seria  teoria-prática-teoria  [T–P–T]  ou prática-

teoria-prática,  considerando  que a aquisição  do  conhecimento  varia  de  indivíduo 

para indivíduo e em dadas circunstâncias e, da mesma forma, o processo de ensino.

Considerando  paradigma  como  um  conjunto  de  crenças,  de  valores 

reconhecidos  e  de  técnicas  comuns  aos  membros  de  um  determinado  grupo, 

verificamos a questão da incomensurabilidade científica, onde:

INCOMENSURABILIDADE = EXPERIMENTAÇÃO + OBSERVAÇÃO + VOCABULÁRIO.
Esquema 6:  Incomensurabilidade científica.
Fonte: Kuhn (1998).

O cientista  faz  suas  experiências,  observa  as  mesmas  e  utiliza  um vocabulário 

específico para comunicar os resultados alcançados. Contudo, vale ressaltar que, 

vocabulários  específicos  tornam  a  comunicação  científica  restrita  e  parcial, 

impossibilitando, assim, a mensuração da ciência. Outra questão que não pode ser 

esquecida é a escolha da teoria para fundamentar uma experiência, a qual se dá por 

razões deveras pessoais e subjetivas. Estas razões funcionam como valores que 

podem  ser  aplicados  por  n maneiras,  individual  ou  coletivamente,  mas  só  por 

aqueles que concordam quanto a sua validade.(KUHN, 1998, p. 71).
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Popper  (1975)  e  Kuhn  (1998)  acreditam  que  a  ciência  não  progride  por  

acumulação  e  sim  por  revolução,  entretanto  ao  observarmos  o  quadro  abaixo 

percebemos algumas divergências em seus pensamentos quanto aos eventos que 

ocorrem na ciência. Tais eventos estão certamente interligados para a produção da  

ciência normal e/ou em crise que respectivamente trabalham a razão pela razão e a 

crítica  da  razão  permitindo  a  produção  do  conhecimento  pela  evidência  e/ou 

experiência  científica  através  de  regulamentos  ou  paradigmas  científicos  num 

contexto  universal  ou  histórico-social  tendo  como  tendências  gnosiológicas  a  

subjetividade ou a objetividade com ou sem fronteiras científicas em movimentos  

lineares ou circulares fazendo com que a comunidade científica utilize uma teoria  

específica  para  explicações  ou compartilhe  um mesmo paradigma enfatizando  a 

teoria e/ou a prática científica buscando soluções para problemas ou enigmas tendo 

como linguagem a lógica ou a própria comunicação científica.

EVENTO POPPER KUHN
Ciência Normal Crise
Razão Razão pela razão Crítica da razão
Conhecimento Evidência científica: dedução, 

conhecimento científico, 
conhecimento social.

Experiência científica: intuição, conhecimento 
científico, conhecimento tácito, conhecimento 
pessoal.

Regras Regulamento científico: regras e 
métodos

Paradigma científico: instrumento intelectual

Abrangência Generalização Especialização
Contexto Universal Histórico-social
Tendências 
gnosiológicas

Objetividade Subjetividade

Limite Sem fronteiras Com fronteiras
Movimento Linear: percurso do mundo 

material para o mundo mental para 
o mundo objetivo e vice-versa

Circular: da ciência normal para crise dos 
paradigmas, a revolução das teorias até então 
aceitas, novas teorias e a volta a normalidade.

Comunidade Trabalha com teorias, regras e 
métodos, enfatiza bastante apenas 
o mundo objetivo

Partilha um paradigma e ao mesmo tempo 
consiste de homens que compartilham um 
paradigma: T-P-T

Ênfase Teoria científica Prática científica
Critério Solução de problemas Solução de enigmas 
Linguagem Regida pela lógica Regra para comunicação
Quadro 1: Quadro epistemológico comparativo de conceitos de Popper e Kuhn.
Fonte: Miranda (1999, p. 72).
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Segundo  Oliva  (1999),  estudiosos  como Popper  encaram o  consenso  em 

torno das práticas e dos resultados da ciência como decorrente de se adotar um 

método cuja excelência lógica lhe permitam postular validade e aplicação universais. 

E que tal método, baseado no papel universal da crítica, é visto como proficuamente 

aplicável ao equacionamento dos mais recalcitrantes problemas políticos e sociais. 

Na  meta-ciência  de  Kuhn  o  consenso,  que  se  arrasta  de  forma  monocórdia  na 

ciência  normal,  não  se  forma  pela  adesão  prévia  de  um  método  passível  de 

justificação  e  aplicação  universais.  O  total  e  irrestrito  acordo  que  subsiste  nos 

períodos de ciência normal é híbrido, é cognitivo e institucional, uma racionalidade 

comunitariamente construída (OLIVA, 1999, p. 19), o que na área de Organização 

do  Conhecimento  pode  ser  ilustrado  por  Ranganathan  quando  conhecendo  as 

limitações do esquema de classificação de Dewey, parte para a criação de um outro 

esquema baseado numa teoria própria, dinâmica, a teoria da classificação facetada. 

Neste  sentido,  consideramos  necessário  refletir  sobre  os  eventos  e  fenômenos 

científicos para podermos configurar a epistemologia de uma ciência ou disciplina 

científica e identificar seus paradigmas através do tempo e naquilo que possa vir a 

contribuir no ambiente virtual.

3.1.3 Os paradigmas da Organização do Conhecimento

A  Organização  do  Conhecimento  pelo  seu  caráter  interdisciplinar  importa 

técnicas,  modelos,  teorias  e  metodologias  de  diferentes  áreas  do  conhecimento 

humano.  Sabe-se  que  a  Lógica,  a  Epistemologia,  a  Psicologia,  a  Lingüística,  a 

Ciência da Computação e o próprio corpus de conhecimentos da Biblioteconomia e 

da Ciência da Informação, compõem uma configuração do saber técnico, científico, 
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teórico  e  prático  na  atividade  de  organização  do  conhecimento.  Esta 

interdisciplinaridade permite que a Organização do Conhecimento vercaticalize os 

estudos acerca de problemas inerentes à representação do conhecimento buscando 

soluções para os mesmos.

Garcia Marco (1995, p. 87) apresenta sete paradigmas para a Organização do 

Conhecimento:

- conservacionista;

- fisicalista-informacional;

- semiótico-lingüístico;

- lógico-matemático;

- cognitivo;

- econômico-empresarial;

- sociológico.

Durante muito tempo o paradigma conservacionista (GARCIA MARCO, 1995) 

se  configurou  como  saber   empírico-profissional  na  área  de  organização  do 

conhecimento com vistas a soluções práticas de problemas que se impuseram ao 

trabalho de assegurar a conservação e o acesso ao conhecimento registrado em 

diversos  suportes.  O objeto  de  reflexão  era  o  próprio  documento,  a  coleção  de 

documentos, o fundo documental, cuja gestão ficava a cargo da Biblioteconomia, da 

Arquivística e da Documentação. 

O paradigma fisicalista-informacional (GARCIA MARCO, 1995) tem sua base 

no interesse teórico daqueles que desejavam construir uma verdadeira Ciência da 

Informação  e  dirigia-se  ao  paradigma  comunicacional  proposto  por  Shannon  & 

Weaver.  Certamente  este  modelo  oferecia  avanços  incríveis  ao  sistematizar  os 

elementos intervenientes no processo de comunicação e propor uma unidade de 
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medida objetiva da informação. Este paradigma formalizou conceitos como o modelo 

necessidade de informação - representação documental-recuperação, os conceitos 

de  especificidade  e  exaustividade,  assim  como  as  diversas  medidas  que 

fundamentam os critérios de avaliação de sistemas de recuperação da informação. 

Este  conjunto  deu  um  estatuto  científico  a  era  dos  tesauros  em  prejuízo  aos 

esquemas de classificações universais ao demostrar que o uso de termos derivados, 

acompanhado do controle de sinônimos e de relações léxicas (paradigmáticas) era o 

que oferecia os melhores resultados de recuperação temática.

Alguns cientistas franceses como Chaumier (1978), Courrier (1979), Coyaud 

(1972)  e  Gardin  (1973),  assim  como  alguns  espanhóis,  italianos  e  brasileiros 

utilizaram o paradigma semiótico-lingüístico (GARCIA MARCO, 1995) como base 

para  a  consolidação  e  o  desenvolvimento  das  linguagens  documentárias  como 

ferramenta de classificação e indexação, e no processo de análise documentária, 

indexação,  classificação  e  resumo,  bem  como  de  seus  produtos,  incluindo  a 

manipulação  de  textos.  Este  paradigma  é  reflexo  da  importância  das  pesquisas 

inspiradas  na  visão estruturalista  da  linguagem consolidada  por  Sausurre  (1955) 

que, por sua vez, tem como objeto de investigação a linguagem como fenômeno 

objetivo  e  sistema  estruturado.  Tal  paradigma  ofereceu  à  Representação  e 

Organização do Conhecimento um forte aporte teórico e um vocabulário científico 

basilar,  permitindo  o  desenvolvimento  de  novas  ferramentas  de  tratamento  e 

recuperação da informação.

Através da lógica formal, da lógica probabilística, da teoria dos conjuntos, da 

álgebra relacional e da teoria dos grafos, os matemáticos entraram no campo da 

representação  e  organização  automática  do  conhecimento,  trabalhando 

estreitamente com uma perspectiva mais ampla do paradigma fisicalista (GARCIA 
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MARCO, 1995). Através deste paradigma conseguiu-se o domínio da transmissão 

física da informação, o que permitiu a formalização dos processos inteligentes e a 

solução de problemas inerentes à aquisição, ao processamento e à representação 

da  informação  em  meios  não-convencionais.  O  desenvolvimento  da  indexação 

alfabética  dos  registros  do  conhecimento,  ilustra  bem  os  quatro  primeiros 

paradigmas apontados acima (FUJITA. 1988, p. 15; MIRANDA, 1997).

Retomando os paradigmas apresentados por Garcia Marco, temos ainda os 

paradigmas cognitivo, econômico-empresarial e sociológico. 

O paradigma cognitivo  (GARCIA MARCO,  1995)  permite  um olhar  para  a 

representação do conhecimento  e da recuperação da informação através de um 

processo  cognitivo.  A  psicologia  cognitiva  oferece  um modelo  integrador  no  que 

tange  ao  processo  de  comunicação  como  um todo,  considerando  as  condições 

sociais da comunicação, na automação de sistemas de recuperação da informação, 

na elaboração de modelos interativos, de interfaces amigáveis homem-máquina, no 

esclarecimento da natureza da classificação, na representação do  conhecimento na 

inteligência  artificial  e  nas  conexões  em sistemas  hipertextos,  e  até  mesmo  na 

interação usuário-profissional da informação.

A organização do conhecimento em sistemas de informação para tomada de 

decisões (em empresas, indústrias e outras unidades de informação tecnológica e 

para  negócios)  é  regulada,  dentre  outros  paradigmas,  pelo  modelo  econômico-

empresarial  (GARCIA MARCO,  1995),  onde  se  trabalha  a  informação com valor 

agregado, a informação estratégica. Tal paradigma tem permitido o desenvolvimento 

de estudos na Gestão do Conhecimento e na chamada Inteligência Competitiva.

A análise das necessidades de informação e de tipos de usuários (Estudo de 

Usuários  e  Uso  da  Informação),  tem  sofrido  a  influência  desde  seu  início  pelo 
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paradigma sociológico (GARCIA MARCO, 1995), pois não se concebe o estudo de 

necessidades,  usos  e  usuários  da  informação sem um aporte  em elementos  de 

Sociologia.

Os paradigmas aqui apresentados podem e operam simultaneamente, muitas 

das vezes na atividade de organização do conhecimento. Dependendo da escola de 

pensamento, da linha de trabalho seguida pelo profissional da informação, pode-se 

adotar um paradigma e dispensar os outros, ou até utilizar todos ao mesmo tempo. 

Por  outro  lado,  sabemos  da  dificuldade  de  muitos  em  adotar  determinadas 

tendências e posturas científicas, e quão árdua é a escolha de uma ou outra política 

que decerto afetará todas as atividades de uma comunidade científica e profissional. 

Tais paradigmas nos ajudam a entender determinadas tendências na organização 

do conhecimento em ambientes virtuais na tentativa de se estabelecer um padrão 

mínimo a partir da organização social dão conhecimento como veremos a seguir.

3.2 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO

A ausência de um padrão para reconhecimento de representações decorre 

precisamente  da  diversificação  de  lugares  sociais  (diversas  teorias,  em  tempos 

diversos,  em  razão  de  objetivos  diversos)  a  partir  dos  quais  sua  construção 

(racional) foi concebida.

Um indivíduo necessita de representações para não sucumbir ao mundo real, 

pois em suas relações com este mundo e seus pares,  vivencia suas práticas de 

acordo  com  a  visão  que  tem  deste  mundo  e  dos  homens.  Portanto,  recorta  a 

realidade e trabalha com suas verdades que nada mais são do que representações 

de seu mundo real. 
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O homem não age diretamente sobre as coisas. Sempre há um intermediário, 

um instrumento entre ele e seus atos. E este se constitui de uma série de termos e 

conceitos que devem ser claramente distinguidos, de conhecimento a respeito das 

atividades cognoscitivas. 

Através do conhecimento o homem penetra nas diversas áreas da realidade e 

delas se apropria. A própria realidade apresenta níveis e estruturas diferentes em 

sua própria  constituição.  Sendo assim,  a  partir  de  um objeto,  fato  ou  fenômeno 

isolado, pode-se, dentro de uma dada estrutura, investigar até situá-lo dentro de um 

contexto mais complexo, verificar seu significado e função, sua natureza aparente, 

sua origem, sua finalidade, sua subordinação a outros objetos, enfim sua estrutura 

fundamental com todas implicações resultantes e as redes que possibilitam a partir 

de determinadas inferências. 

3.2.1 Da subjetividade à objetividade

Para organizar  suas representações,  o homem precisa de parâmetros que 

norteem e representem suas representações. Estes parâmetros surgem na medida 

em que o homem toma conhecimento do mundo a sua volta, na medida em que 

estabelece as diferenças e semelhanças entre os objetos, entre as representações 

dos objetos. 

Santos em sua Cartografia simbólica das representações sociais, afirma que 

o pensamento moderno privilegia as metáforas temporais, enquanto o pensamento 

clássico privilegia  as metáforas espaciais.  E que,  hoje,  estaríamos diante de um 

renascimento  do  espaço,  podendo  vir  a  ser  uma  das  referências  chave  na 

compreensão das relações sociais (SANTOS, 1991, p. 61). 
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As ciências sociais no Brasil, sobretudo a partir do final da década de 1980, 

vêm se  dedicando  a  análises  que  consideram  a  construção  da  pessoa  e  suas 

interrelações com a cultura e a sociedade. Os elementos internos ou interiores, que 

conformam ou dão conteúdo a um indivíduo particular,  são enfatizados em suas 

interfaces com os elementos chamados estruturais ou estruturantes de um modo de 

vida específico (KHOURY, 1996,  p. 7). 

Para Bourdieu (1986) a subjetividade, os traços de interiorização formadores 

do  indivíduo  social,  é  ressaltada  como  busca  de  compreensão  das  formas  e 

exercícios  de  sociabilidade,  ou  dos  processos  de  satisfação ou  insatisfação que 

movimentam a pessoa às relações com outras pessoas, dentro de regras que ao 

mesmo  tempo  condicionam  condutas  e  as  fazem  próprias  de  cada  sujeito.  A 

subjetividade possibilita serem lidas e apropriadas na interioridade como particulares 

e únicas, presas que se tornam de interesses e objetivos específicos que acionam 

os domínios das relações (BOURDIEU, 1986, p. 12).

Os limites do ser sujeito no mundo, os desencontros diante do domínio da 

sociedade,  as  formas  de  sociabilização,  a  fragmentação  e  a  diferenciação  das 

esferas sociais, os diversos lugares do poder, as relações, as representações, as 

práticas  informacionais  e  as  ações  comunicativas  são  pontos  de  partida  para  a 

reflexão  da  construção  da  subjetividade  e  do  processo  de  objetivação  e  suas 

interrelações com a cultura na sociedade contemporânea.

Weber (apud BOURDIEU, 1986, p. 7, tradução nossa) afirma que "Os agentes 

sociais  obedecem  à  regra  quando  o  interesse  em  obedece-la  é  maior  que  o 

interesse em desobedecer”6

6  Esta fórmula materialista demonstra que a regra não é automaticamente obedecida per si e que ela 
obriga a perguntar sobre que condição uma regra pode ser eficaz.
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A noção de habitus, em Bourdieu, nasceu da vontade de demonstrar que, ao 

lado  da  norma expressa  e  explícita  ou  do  cálculo  racional,  há  outros  princípios 

geradores de práticas, sobretudo em sociedades onde há poucas coisas codificadas; 

de modo que, para dar conta do que as pessoas fizeram, é necessário supor que 

elas  obedecem  a  um  certo  tipo  de  "espírito  de  jogo"7.  Para  compreender  suas 

práticas,  é  preciso  reconstruir  o  capital  dos  esquemas  informacionais  que  lhes 

permitem produzir  pensamentos e práticas, sentidos e regrados sem intenção de 

sentido (racional) e em obediência consciente a regras explicitamente postas como 

tal. 

O habitus, como sistema de disposições da prática, é um fundamento objetivo 

de  condutas  regulares,  portanto  de  regularidade  das  condutas.  E,  se  podemos 

prever  práticas,  é  porque  o  habitus faz  com  que  os  agentes  dele  dotados 

comportem-se de uma certa maneira em determinadas circunstâncias. Isto equivale 

a dizer que esta tendência em agir de uma maneira regular que pode servir de base 

a uma previsão, não encontra o seu princípio numa regra ou numa lei explícita. É 

isto  que  faz  com  que  as  condutas  engendradas  pelo  habitus não  tenham  a 

regularidade das condutas deduzidas de um princípio: o habitus está ligado ao fluxo 

e  às  ondas,  ele  obedece  a  uma “lógica  prática”,  aquela  do  fluxo,  que  define  o 

movimento do mundo (BOURDIEU, 1986, p. 9).

A indeterminação, a abertura, a incerteza, é o que faz com que não possamos 

nos  remeter  completamente  ao  habitus em situações  críticas,  em circunstâncias 

perigosas; quanto mais a situação é perigosa, mais a prática tende a ser codificada. 

O grau de codificação varia conforme o grau de risco.

Codificação é, ao mesmo tempo,  pôr em forma  e  pôr forma.  Uma matriz 

cultural é sempre uma matriz de formas, esta matriz cultural não se adquire num dia. 

7 Como se diz no esporte.
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Todos esses jogos de formalizar são como que jogos com a regra do jogo – são 

jogos duplos. Para criar regras, é necessário conhecer a regra, os adversários, o 

jogo. A questão é o saber jogar com a regra do jogo até os limites, até mesmo à 

transgressão, mas, permanecendo na regra.

Na  maior  parte  dos  costumes  quotidianos  somos  guiados  por  esquemas 

práticos, isto é, princípios impondo a ordem na ação, esquemas informacionais8. 

E como nos diz Bourdieu (1986, p. 15, tradução nossa),

Estes  são  os  princípios  de  estabelecimento  de  classes,  de 
hierarquização, princípios de divisão que são também princípios de 
visão,  em suma,  tudo o que nos permite  distingüir  as  coisas que 
outros  confundem,  de  operar  uma  diacrisis,  um  julgamento  que 
separa. A percepção é diacrítica: ela distingue a forma do fundo, o 
que é importante daquilo que não é, o central e o periférico, o atual e 
o inatual. Estes princípios de julgamento, de análise, de percepção, 
de compreensão, são quase sempre implícitos e, do mesmo modo, 
as classificações que eles operam são coerentes até certo ponto. Isto 
é  observado,  como  já  mostrei,  no  caso  das  práticas  rituais  –  se 
pusermos suficientemente longe o controle lógico, vemos surgir as 
contradições  a  cada  passo.  E  ocorre  o  mesmo se  pedirmos  aos 
pesquisadores para classificarem as personalidades políticas, ou os 
partidos, ou ainda as profissões.

Os esquemas classificatórios funcionam num estado prático que podem, em 

certos casos, passar ao estado de objetivação. E Bourdieu (1986, p. 15, grifo do 

autor, tradução nossa) questiona:

Qual é o efeito da objetivação? Se interrogar sobre a objetivação é 
interrogar-se sobre o próprio trabalho do etnólogo que, do mesmo 
modo que os primeiros legisladores,  codifica, pelo simples fato de 
registrar,  coisas  que  só  existem  no  estado  “incorporado“,  sob  a 
forma de disposição de esquemas classificatórios cujos produtos são 
coerentes, mas de uma coerência parcial. É necessário ter o cuidado 
de não buscar nas produções de habitus mais lógica do que há – a 
lógica  da  prática,  até  o  ponto  onde  ser  lógico  deixaria  de  ser 
prático.”A codificação pode ser antinômica com o por em aplicação 
do  código.  Todo  trabalho  de  codificação  deve,  então,  ser 
acompanhado de uma teoria do efeito da codificação, o de substituir 
inconscientemente a coisa da lógica (o código) à lógica da coisa (os 
esquemas práticos e a lógica parcial da prática que eles engendram).

8  Compreendendo informação no sentido da ação de dar forma.
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A objetivação que opera a codificação introduz a possibilidade de um controle 

lógico  da  coerência,  de  uma  formalização.  A  objetivação  torna  possível  a 

instauração de uma normatividade explícita. Quando dizemos que a língua é um 

código, omite-se a delimitação do sentido deste código. A língua não é um código 

propriamente dito, ela se torna um código pela gramática, que é uma codificação de 

um  sistema  de  esquemas  informacionais.  A  codificação  é  uma  mudança  de 

natureza, uma mudança de estatuto ontológico, que se opera quando se passa dos 

estados lingüísticos iniciais  ao estado prático de um código,  uma gramática pelo 

trabalho de codificação. É necessário analisar este trabalho para saber ao mesmo 

tempo o  que  se  passa  na  realidade  quando  se  faz  um código  e  o  que  é  feito 

automaticamente, sem o saber, quando se faz as ciências das práticas (BOURDIEU, 

1986).

A codificação é em parte ligada à disciplina e à normalização das práticas. 

Segundo Quine (apud BOURDIEU, 1986, p. 41, grifo do autor, tradução nossa) “os 

sistemas simbólicos criam um regime daquilo que codificam”. É uma operação de 

pôr  na  ordem  simbólica,  ou  de  manutenção  de  ordem  simbólica,  traz  proveitos 

coletivos  de  classificação  e  homogeinização.  A  codificação  minimiza  o  equívoco 

mostrando-se particularmente indispensável e também eficaz nas situações onde os 

riscos  do  encontro  de  duas  séries  causais  independentes,  são  particularmente 

importantes. O encontro de dois grupos humanos afastados é o encontro de duas 

séries causais independentes: entre pessoas do mesmo grupo, dotadas do mesmo 

habitus,  espontaneamente orquestradas, e mesmo os conflitos não são perigosos, 

pois são compreendidos com meias-palavras etc. Mas com os  habitus diferentes, 

surge  a  possibilidade  do  conflito.  A  codificação  é  capital  porque  assegura  uma 

comunicação  mínima.   Alguns  efeitos  maiores  da  codificação  estão  ligados  à 
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objetivação que ela implica e que estão inscritas no uso da escrita (BOURDIEU, 

1986, p. 22).

Objetivação  é  tornar  visível,  público,  conhecido  de  todos,  publicizado.  Um 

autor, em sentido estrito, é aquele que torna as coisas públicas, coisas que todos 

sentiam  confusamente;  alguém que  possui  a  capacidade  especial  de  publicar  o 

implícito, o tácito, que cumpre um verdadeiro trabalho de criação. Um certo número 

de  atos   tornam-se  oficiais  desde  sua  publicação.  A  publicação  é  o  ato  de 

oficialização por excelência. O oficial é aquilo que pode e deve ser público, afixado, 

proclamado  perante  todos,  por  oposição  àquilo  que  é  oficioso,  isto  é,  secreto 

(BOURDIEU, 1986, p. 24). Com a publicação oficial (num jornal, por exemplo), todo 

mundo é,  ao  mesmo tempo,  tomado  como testemunha,  chamado a  controlar,  a 

ratificar,  a consagrar,  e ratifica e consagra por seu próprio  silêncio9.  Oficializar  é 

assegurar  que  se  diz  a  mesma  coisa,  quando  se  diz  as  mesmas  palavras;  é 

transformar um esquema prático num código lingüístico. 

A codificação torna as coisas simples, claras, comunicáveis; ela torna 
possível  um  consenso  controlado  pelo  sentido,  um  homologein: 
assegurar-se de dar o mesmo sentido às palavras. Esta é a definição 
do código lingüístico segundo Sausurre: o que permite ao emissor e 
ao receptor associarem o mesmo som ao mesmo sentido e o mesmo 
sentido ao mesmo som (BOURDIEU, 1986, p. 24, tradução nossa).

A  formalização  é  o  que  permite  passar  de  uma  lógica  que  emerge  do 

particular  a uma lógica independente do caso particular.  A formalização é o que 

permite  conferir  às  práticas,  e  notadamente  às  práticas  de  informação,  de 

comunicação e de cooperação, esta constância que assegura a calculabilidade e a 

previsibilidade para além das variações individuais e das flutuações temporais. 

Uma  das  virtudes  da  formalização  é  a  de  permitir  como  toda 
racionalização,  uma  economia  de  invenção,  de  improvisação,  de 
criação. Mas a forma, a formalização, o formalismo, não devem ser 
tratados somente por sua eficácia específica, propriamente técnica, 

9  É o fundamento antropológico da destruição de Dürkheim entre a religião, necessariamente 
coletiva e pública, e a magia, que se condena subjetiva e objetivamente, pelo fato de se dissimular.
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de classificação e de racionalização. Há uma eficácia propriamente 
simbólica  de forma.  Usar  as  formas,  é  dar  a  uma ação ou a um 
discurso  a  forma  que  é  reconhecida  como  conveniente,  legítima, 
aprovada,  isto  é,  uma  forma  tal  que  podemos  produzi-la 
publicamente, em face de todos, uma vontade ou uma prática que, 
apresentada de outra maneira, seria inaceitável. A  força de forma, 
esta vis formae de que falavam os antigos, é esta força propriamente 
simbólica que permite a força se exercer plenamente,  se fazendo 
reconhecer enquanto força, e a fazendo reconhecer, aprovar, aceitar, 
pelo fato de se apresentar sob as aparências da universalidade – a 
da razão ou a da moral (BOURDIEU, 1986, p. 25, tradução nossa).

A representação abaixo nos permite visualizar de forma simbólica o fluxo da 

objetivação,  que  começa  no  habitus,  na  subjetivação  até  a  oficialização,  a 

objetivação. Nas relações sociais estabelecidas pelos indivíduos percebemos, numa 

análise mais aprofundada que este processo é um contínuo e que um indivíduo tanto 

interfere na estrutura da sociedade, quanto a sociedade interfere na estrutura do 

indivíduo. Os diferentes indivíduos interferem na formação de outros indivíduos e as 

diferentes sociedades em outras sociedades. Vale ressaltar que essas relações que 

são  sociais  por  excelência,  permitem  por  sua  vez  n conexões,  possibilitando 

verdadeiras redes, redes sociais.

          SUBJETIVAÇÃO                            OBJETIVAÇÃO

    Habitus       Oficialização

  Jogo            Linguagem

                                    Princípios           Sistema

Regras  Esquema

                                  Julgamento        Codificação

                                   Classificação            Código

   Hierarquização

Esquema 7: Subjetivação/Objetivação.
Fonte: O autor baseado em Bourdieu (1986).
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O  desenvolvimento  das  tecnologias  de  produção,  de  comunicação  e  de 

informação fez criar simultaneidades temporais entre espaços muito distantes. Tal 

fato influenciou tanto em nível da prática social quanto em nível das experiências 

pessoais. Assim, pensar as representações sociais no espaço vem adquirindo cada 

vez mais uma importância analítica. Os conceitos com os quais representamos a 

realidade  tem  um  contexto  espacial,  físico  e  simbólico  que  podem  vir  a  ser 

elementos fundamentais para a compreensão das relações sociais que acontecem 

em cada um destes conceitos (KHOURY, 1996, p. 32). Para Jardim (1996, p. 42)

entendendo-se as representações sociais como as concepções, as 
imagens  e  visões  de  mundo  que  os  atores  sociais  produzem  e 
consomem no âmbito de práticas sociais diversas em um tempo e 
espaços determinados,  mostra-se extremamente convidativa a sua 
abordagem no campo da Ciência da Informação [...]. 

As necessidades,  naturalmente,  variam de um domínio  para outro,  de  um 

grupo para outro, segundo o estágio de desenvolvimento da área de conhecimento, 

a natureza dos usuários, seus objetivos. Apesar dessas variações é preciso que as 

informações sejam confiáveis, atuais e estejam imediatamente disponíveis.

As representações utilizadas na recuperação e transferência da informação 

são pontos de partida de ações sociais. Elas refletem momentos históricos, teorias, 

paradigmas, ideologias e culturas e, embora se aproximem da realidade, podem ter 

leituras diversas.  O  mercado  de  informações  exige  que  haja  uma  equivalência 

formal  das representações para que haja um construtor sócio-cultural  visando as 

relações  sociais,  ou  seja,  que  ocorra  num  tempo  e  espaço  definidos,  num 

determinado contexto. A representação não deve alterar o objeto representado. No 

entanto  a  representação  é  uma  leitura do  objeto  e  como  tal  sofre  diversas 

influências  que  dificultam  a  manutenção  de  parâmetros  culturais  no  intercâmbio 

representacional (MIRANDA, 1999, p. 68).
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O  homem,  desde  o  início  do  mundo,  vive  num  espaço  social  que 

denominamos sociedade, e no qual estabelece suas relações sociais e suas práticas 

informacionais  e  comunicacionais  formando  verdadeiras  redes  sociais  e 

informacionais em todo e qualquer ambiente.

3.2.2  Redes  Sociais,  redes  informacionais  e  suas  conexões:  radiografia  da 

organização do conhecimento

Nas  relações  sociais,  bem  como  nas  práticas  informacionais  e 

comunicacionais, o homem trabalha no mundo das representações. E como pano de 

fundo para essas práticas e relações, se fazem necessários pontos em comum que 

devem ser no mínimo um conjunto de símbolos e sinais que,  ao se articularem, 

formem representações passíveis de serem percebidas por outros homens.

As  práticas  de  informação  implicam  em  (re)pensar  o  espaço  social, 

verificando as relações sociais, permitindo um novo olhar para a topologia social – o 

que  significa  identificar  os  agentes  e  grupos  de  agentes  que  ocupam  posições 

específicas.  O que exige utilizar  uma teoria como  modus operandi  que oriente e 

organize  as  práticas  sociais,  o  que  possibilita  constituir  um  conhecimento 

praxiológico (Barnes, 1972).

Barnes num texto metodológico sobre as redes sociais demonstra que a idéia 

de rede tem sido utilizada para estudar diversos fenômenos sociais. Para Bott, apud 

Barnes (1972, p. 6), rede significa virtualmente qualquer tipo de entidade social.

Os seres humanos estão conectados por uma rede complexa de relações 

sociais. Todo indivíduo na sociedade está linkado com diversos outros por vínculos 

sociais  que reforçam ou apresentam conflitos  uns com os outros;  a  ordem ou a 
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desordem da vida social resulta de contrastes que esses vínculos impõem sobre as 

ações dos indivíduos, neste caso de forma metafórica.

Por  outro  lado,  a  mesma  idéia  repousa  no  uso  das  redes  sociais  como 

instrumento de análise. A partir da análise de rede é possível identificar as conexões 

existentes entre vários padrões formados por laços sociais,  o comportamento e o 

sentimento dos indivíduos que estão inseridos nessa rede. Desta forma tem-se um 

conceito analítico de rede precisamente definido. Pode-se inferir então, que as redes 

das relações sociais são uma metáfora e todos os escritos mais analíticos refere-se 

a rede social.  A idéia basilar entre o uso metafórico e o uso analítico das redes 

sociais  reside  na  configuração  de  atalhos  de  laços  interpessoais  onde  alguns 

caminhos  inespecíficos  estão  casualmente  conectados  com  as  ações  dessas 

pessoas e com as instituições sociais de uma dada sociedade.

Somente  quando  se  postula  uma  forma  específica  de  conexão  entre 

indivíduos, instituições, comportamento e redes é que se pode gerar proposições 

testáveis.  Através  da  análise  de  rede  pode-se  verificar  as  múltiplas  conexões 

possíveis e suas reações em cadeia. Permite, também, o entendimento de como o 

funcionamento intenso de um grupo é afetado não somente pelas suas relações com 

as pessoas e as organizações de seus espaços, mas também as relações entre 

pessoas e as organizações. Os sistemas de recuperação da informação(Arquivos, 

Bibliotecas, Museus) estão povoados dessas redes sociais, de redes de significados, 

de redes de sentido e por todas as conexões daí advindas. 

Em Latour (2000) podemos verificar que as questões levantadas por aqueles 

que se  interessam pelas  bibliotecas  falam muitas  vezes  de  textos,  de  livros,  de 

escritas, bem como de sua acumulação, conservação, leitura e exegese. A biblioteca 
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é como um nó de uma vasta rede onde circulam não os signos, não as matérias, 

mas as matérias tornando-se signos. 

A biblioteca não se erige como o palácio dos ventos, isolada 
em uma paisagem real, bastante real, que lhe servirá de moldura. Ela 
curva o espaço e o tempo ao redor dela, servindo de receptáculo 
provisório, de emissário, de transformador e de orientador de fluxos 
concretos que ele mistura continuadamente (LATOUR, 2000, p. 26).

Na realidade não nos encontramos dentro de uma biblioteca e nem dentro de 

uma coleção, mas além delas. A biblioteca é um veículo de transporte, a informação 

é uma representação de uma realidade inscrita em documentos, permitindo que um 

centro  possa  se  representar  num outro  espaço.  A  informação permite  se  ater  a 

forma sem ter que se embaraçar com a matéria. A informação não é uma forma no 

sentido platônico do termo, mas uma relação muito prática e muito material entre 

dois espaços, dos quais o primeiro espaço negocia aquela parte que ele deve levar 

do segundo a fim de o ter sob os seus olhos e de agir à distância dele. A informação 

não é, portanto, um signo mas uma “carga” de um volume maior de matérias nas 

inscrições, cada vez mais móveis, cada vez mais fidedignas. 

A informação não é um signo, mas uma relação estabelecida entre 
dois espaços, o primeiro que se torna uma periferia e o segundo que 
se torna um centro, à condição que entre os dois circule um veículo 
que se chama seguidamente forma, mas que para insistir sobre seu 
aspecto material, eu chamo uma inscrição (LATOUR, 2000, p. 26).

A produção  da  informação  permite,  portanto,  resolver  de  maneira  prática, 

através das operações de seleção, de extração, de redução, a contradição entre a 

presença num espaço e a ausência deste espaço.  Impossível  de compreendê-la 

sem  se  interessar  pelas  instituições  que  permitem  o  estabelecimento  destas 

relações de dominação, e sem os veículos materiais que permitem o transporte e o 

carregamento. O signo não remete, portanto, para outros signos, mas a passar dos 
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textos às situações e de voltar aos livros pela interpretação dos acontecimentos, das 

imagens e das inscrições. 

Tanto para amplificação como para a redução a informação exige um ofício, 

um trabalho material.

Na  concepção  de  Latour,  não  existe  vantagem em um mundo  de  signos 

isolado de todos e remetendo  a não ser para ele mesmo. O livro, a coleção e a 

biblioteca;  o  documento,  o  fundo arquivístico  e o  arquivo;  a  peça,  o  acervo  e  o 

museu servem ao contrário de intérpretes, de intermediários, de emissários, a fim de 

regular  as  múltiplas  relações  entre  o  trabalho  de  redução  e  o  trabalho  de 

amplificação. Todos esses espaços são sobrecarregados de ramificações sobre o 

mundo. Falando de livros, de documentos, de peças e de signos não esqueçamos 

de  sua  conexão.  Após  quarenta  anos  de  trabalho  sobre  intertextualidade  e  o 

esplêndido isolamento do mundo dos signos, Latour (2000, p. 28)nos lembra que

os textos têm uma estimativa sobre o mundo e que eles circulam nas 
redes práticas,  nos coletivos  humanos  e  nas instituições  que nos 
(re)conectam às situações em diversas realidades.

Um texto apresenta uma certa intertextualidade, ao elaborá-lo fazemos referência 

a um outro texto de forma a fundamentar nosso discurso. Essa referência nos levará 

a outros registros e nesses encontramos outras referências a diversos textos que se 

referem a contextos outros, em tempos e espaços distintos. Esta prática nos permiti 

configurar uma rede de práticas sociais, um grande texto, um hipertexto. E, com o 

advento dos computadores,  nos tornamos capazes de misturar,  de combinar,  de 

separar,  de  traduzir  os  textos,  os  desenhos,  as  gravuras,  as  fotografias,  de 

construirmos um hipertexto através da tecnologia da informação, nos conectando a 

diversas realidades possibilitando que essas inscrições circulem no mundo inteiro, 

estabelecendo assim, diversas redes sociais.
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Considerando  a  topologia  particular  dessas  redes  de  transformações,  Latour 

(2000, p. 29) nos explica que 

fazem  chegar  aos  centros  de  cálculo,  por  uma  série  de 
deslocamentos – redução e amplificação – um número sempre maior 
de  inscrições.  Essas  inscrições  circulam nos  dois  sentidos,  único 
meio  de  assegurar  a  fidelidade,  a  fiabilidade,  a  verdade  entre  o 
representante e o representado. Elas devem permitir a  mobilidade 
das relações e a imutabilidade daquilo que elas transportam.

Desta  forma os  diversos  textos,  ou  seja,  as  inscrições,  possuem diversos 

pontos de conexão que permitem a construção de verdadeiras redes sociais, redes 

de  informação,  de  comunicação,  de  conhecimento,  onde  se  perde  a  noção  de 

contexto,  a dimensão do espaço e do tempo, do real  e do virtual,  do local  e do 

global, configurando-se assim verdadeiros hipertextos.

A informação, a comunicação e o conhecimento, no mundo moderno, estão 

presentes  em  vários  setores  da  vida  social,  dominando  como  paradigma:  das 

relações sociais à inteligência artificial. 

A informação, segundo Marteleto (1999, p. 28-29) constitui a forma e o fundo 

da cultura moderna, científica, abrindo ao mesmo tempo o espaço interpretativo da 

cultura como contexto para a realização de práticas sociais de sua própria produção. 

Cultura  é,  portanto,  um  termo  em  aberto,  sempre  sujeito  a  novas  abordagens, 

porque ele se refere a práticas sociais, a vidas no seu contexto histórico, e é a partir 

desse  milieu que a cultura é produzida e alcança seus sentidos específicos.  É a 

partir daí que se constroem os diferentes discursos de cultura, os quais orientam 

cada prática social. 

Os  discursos,  nos  lembra  Foucault,  se  organizam  no  campo  teórico,  ou 

“espaço transcedental sem sujeito”. De forma diferente, no campo prático o sujeito 

se faz presente, e com ele as “relações de força e combates”, as representações 

diversificadas e conflitivas elaboradas a partir das práticas e relações sociais e das 
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matérias  discursivas  distribuídas  socialmente  como  informações  (FOUCAULT, 

1996).

É no  plano das  práticas  sociais  que  convém repensar  a  questão 
informacional [...], considerando até que ponto a informação constitui 
o lado sistêmico e estruturado das suas culturas, [...]. Por outro lado, 
trata-se de visualizar um espaço para a análise da informação no 
plano das práticas sociais (MARTELETO, 1999, p. 29-30).

Pode-se em princípio afirmar que no domínio sócio-histórico a informação é 

sempre uma resposta que nos é dada por uma determinada tradição cultural,  na 

qual vivemos e nos sentimos seguros. Ela é, nesse sentido, a expressão simbólica 

materializada  em instituições,  discursos  e  práticas,  de  uma  verdade.  É  ainda  o 

elemento de continuidade do passado, reelaborado e reinterpretado à luz do tempo 

presente que nos organiza e constitui o princípio da nossa identidade, no qual estão 

pautadas nossa teoria e nossa prática, construindo a memória coletiva, a memória 

social. Por essa razão somos sociedades que constroem instituições cujo objetivo é 

produzir,  processar  e  disseminar  informações.  É  necessário  guardá-las  mas, 

também, veiculá-las para que elas não se percam no tempo e no espaço históricos, 

assegurando assim a continuidade e a preservação de uma determinada memória 

cultural (MARTELETO, 1999, p. 29-30).

Neste  sentido,  a  informação,  tanto  quanto  a  cultura,  possui  um  caráter 

normativo,  estando  associada  à  tradição  com  seu  registro,  meio  ou  suporte  e 

modernamente vem adquirindo outros sentidos em nossas sociedades.  

Nessas  sociedades  a  busca  incessante  da  verdade pelo  discurso 
racional  se  realiza  em  bases  materiais  concretas,  que  são  as 
relações  sociais  instituídas  em  organizações  [...]  a  informação 
representa o elemento mediador das práticas, das representações e 
das relações entre os agentes sociais, por um lado. E por outro lado, 
constitui hoje mais uma maneira de lidar com a realidade, do que 
propriamente  um  elemento  estanque,  ou  registro  da  tradição  [...] 
informação  corresponde  a  uma  maneira  moderna  de  acessar  os 
signos, os significados, de construir interpretações a respeito do real. 
Assim  se  delineia  um  sentido  processual  da  informação 
(MARTELETO, 1999, p. 30).
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A informação se refere mais a forma, do que a conteúdos. Ela é mais do que 

conteúdos,  uma  forma  moderna  de  nossa  cultura.  Num  processo  de  dinâmica 

cultural, “a informação é vetor, e a ideologia seu corretivo”.  E nesse processo de 

dinâmica cultural, alimentado pelas práticas sociais em geral, a informação se refere 

a uma forma moderna de veiculação e expressão de visões de mundo diferentes, 

porque são elaboradas a partir de experiências de vida, diversas e contraditórias. 

Por isso deve ser considerada no plano das ações e representações dos sujeitos, 

em suas práticas sociais históricas e concretas, enquanto um elemento que permeia 

cada  uma dessas práticas. Num sentido ainda mais “moderno”, a informação é ela 

também  uma  prática,  num  contexto  sócio-cultural  de  produção  de  discursos, 

representações e valores que informam cada existência, fornecendo a cada sujeito 

um modelo de competência (cognitiva, discursiva, comunicacional) para dirigir suas 

vidas, para se relacionar com os outros, com a sociedade (MARTELETO, 1999, p. 

32-33). 

O olhar antropológico dirigido à questão informacional, para Marteleto (1999, 

p. 33) permite que se construa a idéia de práticas de informação como mecanismos 

de apropriação, rejeição, elaboração de significados e valores, não numa sociedade 

sincrônica, que guarda uma relação direta e cumulativa com a tradição, mas naquela 

onde os sujeitos elaboram suas representações e executam suas práticas através 

de dispositivos informacionais reinterpretados a partir  de suas experiências,  onde 

estão presentes os antagonismos e a pluralidade. 

O  olhar  para  questões  relativas  à  informação,  à  comunicação  e  ao 

conhecimento na perspectiva da modernidade nos permite também um novo olhar 

para a sociedade da informação/conhecimento, no contexto da era virtual.
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Modernidade é definida por Giddens (1991, p. 45) como um estilo de vida ou 

uma organização social que emergiu na Europa do século XVII, o que a associa a 

um período de tempo e a uma localização geográfica inicial, mas por enquanto deixa 

as suas características principais guardadas em uma caixa preta. 

Nos dias de hoje, no limiar do terceiro milênio, nos parece que surge um novo 

sistema  social,  que  muitas  vezes  encontramos  nominado  na  literatura  como 

Sociedade  da  Informação.  E  nesta  nova  sociedade,  Giddens  analisa  as 

conseqüências da modernidade, cujas concepções têm origem numa interpretação 

descontinuísta  do  desenvolvimento  social  moderno,  o  que  significa  que  as 

instituições sociais modernas são únicas, isto é, diferentes em forma de todos os 

tipos de ordem tradicional (GIDDENS, 1991, p. 45).

Tal  fato  nos faz  enxergar  a  própria  descontinuidade da modernidade,  que 

como identificado por Giddens (1991), separa as instituições sociais modernas das 

ordens sociais tradicionais. Nestas características, destaca-se o ritmo da mudança, 

a  rapidez  com que  as  mudanças  se  impõem em condições  de  modernidade;  o 

escopo da mudança, a interconectividade com vários pontos do globo terrestre, que 

provocam verdadeiras ondas de transformação social em frações de segundos, de 

forma virtual,  penetrando toda a superfície  terrestre;  e a  natureza intrínseca das 

instituições  modernas,  algumas  formas  sociais  modernas  não  se  encontram em 

período histórico precedente. Isto nos faz crer que a modernidade apresenta pontos 

bastante  positivos,  mas por  outro  lado não podemos desconsiderar  seus  pontos 

negativos.

Quando tratamos de questões inerentes à informação, à comunicação e ao 

conhecimento, em sistemas peritos (Giddens, 1991),  sobretudo nos SRI, os pontos 

supramencionados,  tornam-se  mais  evidentes  nos  revelando  decerto  que,  nas 
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práticas  informacionais  e  comunicacionais,  não  podemos  perder  a  noção  de 

segurança e perigo, confiança e risco. Partindo do princípio que um SRI tem por 

objetivo fornecer a informação certa, no momento certo, para um usuário específico, 

permitindo  que haja  coincidência  entre  o pedido  de informação efetivado por  tal 

usuário e que supostamente este pedido seria atendido com base nos registros nele 

armazenados, o usuário tem a plena segurança e a confiança que sua necessidade 

poderá ser suprida e o mesmo acontece com o profissional  do SRI,  mas ambos 

correm o risco e dependendo da situação, até o “perigo” de não ter sua necessidade 

satisfeita e não suprir uma necessidade, respectivamente. Verticalizando ainda mais 

nossa discussão, podemos afirmar ainda, que a situação pode se agravar em SRI 

eletrônicos,  e  mais  ainda  naqueles  que  temos a  informação desejada,  mas não 

podemos ter a plena certeza de sua fidedignidade, que é o caso de alguns textos 

capturados na internet e até mesmo de hipertextos.

García Canclini (1998, p. 305) apresenta algumas estratégias para o indivíduo 

entrar  e  sair  da  modernidade,  onde  as  buscas  mais  radicais  sobre  o  que  isto 

significa  são  as  dos  que  assumem  as  tensões  entre  desterritorialização  e 

reterritorialização. Com isso refere-se a dois processos: a perda da relação natural 

da  cultura  com  os  territórios  geográficos  e  sociais  e,  ao  mesmo  tempo,  certas 

relocalizações  territoriais  relativas,  parciais,  das  velhas  e  novas  produções 

simbólicas. 

As práticas culturais são, mais que ações, atuações. Representam, simulam 

as ações sociais,  mas só às vezes operam como uma ação.  Isso acontece não 

apenas nas atividades culturais expressamente organizadas e reconhecidas como 

tais;  também  os  comportamentos  ordinários,  agrupados  ou  não  em  instituições, 
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empregam a  ação  simulada,  a  atuação  simbólica  (GARCÍA  CANCLINI,  1998,  p. 

305).

Entretanto, na concepção de Giddens, nas sociedades pré-modernas, espaço 

e tempo coincidem amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida 

social são, para a maioria da população e para quase todos os efeitos, dominadas 

pela  presença  e  por  atividades  localizadas.  Contudo,  na  modernidade  tempo  e 

espaço não mais coincidem, permitindo que as relações sociais entre os indivíduos 

se estabeleçam sem a necessidade de acontecerem num mesmo local, ou seja, os 

indivíduos  podem  estar  localmente  distantes  de  quaisquer  situações  dadas  ou 

interações face a face. Este fenômeno é o que Giddens denomina de processo de 

desencaixe,  onde os deslocamentos das relações sociais  de contextos locais  de 

interação se configuram e, se re configuram, a medida que se conectam a pontos 

distintos através de extensões indefinidas de tempo-espaço (GIDDENS, 1991, p. 45-

46).

Este  processo  de  desencaixe  ocorre  tanto  nos  espaços  reais  como  no 

ciberespaço, este último também chamado de rede e definido por Lévy (1999) como 

o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. 

“O termo específica não apenas a infra-estrutura material de comunicação digital, 

mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo.” (LEVY, 1999, p. 19). Daí 

nasce  a cibercultura  que,  na definição de Lévy,  significa  o conjunto  de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 

1999, p. 19).
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Na  próxima  seção  trataremos  de  algumas  técnicas  e  instrumentos  para 

representação e organização do conhecimento, fundamentados por um  corpus de 

conhecimento teórico-metodológicos tradicional no âmbito da Biblioteconomia e da 

Ciência da Informação, verificando sua aplicação em ambientes virtuais.

3.3 TAXONOMIA DOS SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

A Biblioteconomia e a Ciência da Informação estão sendo redescobertas: no 

ambiente  virtual.  Primeiro  coletamos  os  dados  e  as  informações,  segundo  os 

classificamos  usando  um  sistema  de  relações  ontológicas,  e,  finalmente  os 

disponibilizamos para os usuários. A chave do problema, para Berners-Lee, continua 

sendo um sistema de organização do conhecimento eficiente, que ao ser adotado 

em SRI, em qualquer ambiente, funcione. Este, na verdade, tem sido o problema 

desde que Platão informou que “conhecer  as coisas é colocá-las em sua classe 

correta”  ou  que mais  especificamente  Aristóteles  na teoria  das formas indicou a 

dependência da genus para a species (BERNERS-LEE, 2001, p. 38).

O conceito “Sistemas de Organização do Conhecimento” (SOC) compreende 

todos os tipos de instrumentos utilizados para organizar a informação e promover o 

gerenciamento  do  conhecimento,  incluindo  os  esquemas  de  classificação  – que 

organizam materiais  em nível  geral  (como livros  em uma estante);  cabeçalhos de 

assunto  – que provêem o acesso mais  detalhado;  catálogos de autoridade  – que 

controlam versões variantes de informação fundamental (como nomes geográficos e 

nomes pessoais) e; outros instrumentos menos tradicionais - como redes semânticas 

e ontologias. Os sistemas de organização de conhecimento são mecanismos para 
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organizar a informação e constituem o coração de todo SRI como: biblioteca, museu e 

arquivo (HODGE, 2000).  

Da mesma maneira que em uma coleção física, o SOC em uma biblioteca 

digital provê o acesso ao conteúdo da coleção e a recuperação de documentos – quer 

seja  um esquema  tradicional  relevante  para  o  escopo  do  material  e  a  audiência 

esperada para  a  biblioteca  digital  (como a  Classificação  Decimal  de  Dewey ou o 

Tesauro do INSPEC), um esquema desenvolvido comercialmente como as categorias 

do Yahoo! ou do Excite, ou um esquema localmente desenvolvido para a intranet de 

uma corporação.  Alguns estudos acerca de  sítios organizados por SOCs têm sido 

realizados como o do  CyberDewey – CDD (Classificação Decimal  de  Dewey);  da 

WWW Virtual Library and Cyberstacks – LCC (Library of Congress Classification) e 

LCSH  (Library  Congress  Subject  Headings);  do  BUBL  Link  (Bulletin  Board  for 

Libraries)  –  CDU  (Classificação  Decimal  Universal);  do  ADAM  (Art,  Design, 

Architeture and Media Information Gateway) – Art and Architeture Thesaurus; EELS 

(Engineering Electronic Library,  Sweden) – Tesauro de Engenharia da Informação; 

OMNI  (Organising  Medical  Networked  Information)  –  MeSH  (Medical  Subject 

Headings) e; SOSIG (Social Science Information Gateway – Humanities and Social 

Science Electronic Thesaurus (SAÀDANI; BERTRAND-GASTALDY, 2000, p. 29).

A decisão de usar um sistema de organização do conhecimento é central ao 

desenvolvimento de qualquer SRI, sendo a classificação a principal atividade neste 

processo. 

Como sabemos,  o  processo  de  classificar  é  inerente  aos  seres  humanos 

desde cedo,  em contato  com nosso mundo através da  comparação entre  objetos 

novos ou da experiência com aqueles com que estamos familiarizados, identificando 

padrões e categorizando o que é novo em nosso quadro de referência existente. A 
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ênfase no desenvolvimento de SOC pode ser encontrada nos escritos de nossos mais 

antigos filósofos, muitos dos quais continuam influenciando nossa visão do mundo. 

Por exemplo, o esforço de Aristóteles para categorizar o conhecimento em grupos 

(como física, política ou metafísica) está refletido em nosso idioma, nossa educação e 

nossa  ciência.  O  esquema  de  classificação  original  da  Biblioteca  do  Congresso, 

usado entre 1800 e 1814, estava baseado nos trabalhos filosóficos de Francis Bacon 

que herdou da tradição inglesa,  que por  sua vez originou a CDD e esta a CDU. 

Começando em 1814, a influência de Thomas Jefferson pode ser vista na coleção da 

Biblioteca do Congresso. Foi Jefferson quem reclassificou a biblioteca, à luz de uma 

filosofia mais humanista (LESK, 1997).

Lesk afirma que não existe um único SOC com o qual todos concordem, mas 

especula que um único seria vantajoso, porém seria improvável que tal sistema fosse 

desenvolvido.  A  questão  cultural  pode  limitar  um  sistema  de  organização  do 

conhecimento  de  forma que  o  que  é  significante  para  uma cultura  pode  não  ser 

necessariamente significante para outra (LESK, 1997). Então, habitamos um mundo 

de múltiplas visões, com várias maneiras para organizar o conhecimento.  Até mesmo 

porque  toda  classificação,  toda  organização,  pressupõe  uma  escolha,  um  corte 

epistemológico frente a seu objetivo específico.

Apesar  dessa  diversidade,  os  SOC  possuem  as  seguintes  características 

comuns que são críticas em relação ao seu uso para organização do conhecimento 

em ambientes virtuais:

 impõem uma visão particular  de mundo sobre uma coleção e sobre os 

itens que a compõe;

 a  mesma  entidade  pode  ser  caracterizada  de  modos  diferentes, 

dependendo do SOC que é usado;
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Kaula (1984) considera a classificação como um dos mais importantes ramos 

do conhecimento. Explana o conceito de classificação como entendido e exposto 

pelos  filósofos o que inclui  os Predicados de Aristóteles,  a Árvore de Porfírio,  a 

Classificação  Baconiana  e  os  esquemas  escolásticos  para  a  classificação  do 

conhecimento como dado por John Locke,  Auguste Comte, Herbert  Spencer etc. 

Demarca as categorias dos diferentes esquemas de classificação, as quais incluem 

os  esquemas  modernos  e  que  têm  sido  utilizados  para  organização  do 

conhecimento registrados em livros e armazenados em bibliotecas. Discute a falácia 

da  classificação  de  livros  e  as  razões  para  se  adotar  o  termo  classificação 

bibliográfica. Aponta a falácia da classificação bibliográfica. Esclarece em detalhes o 

background teórico dos diferentes esquemas de classificação partindo da CDD até a 

RIC (Rider International Classification). Analisa as diferentes abordagens no campo 

da  classificação  e  suas  implicações.  Fornece  as  características  do  universo  de 

assuntos e a abordagem estática dos classificacionistas anteriores a Ranganathan. 

Comenta  a atual  teoria  dinâmica da classificação.  Traça a análise  conceitual  na 

classificação e as visões sobre a aplicação da teoria de Ranganathan para a CDU 

referindo-se  ao  design  da  ASCOM  (Analitico-Sintetic  Classification  of  Medicine) 

(Kaula, 1984).

Os filósofos, logicistas e lexicógrafos usaram a classificação para o entendimento 

e análise do conhecimento e interpretaram o significado da classificação de forma 

diferente.  Segundo Kaula  (1984)  definiram a  classificação como classificação  do 

conhecimento,  que  Aristóteles  começou  a  significar  como um "exercício  mental'' 

(384-322  a.  C).   Em  sua  obra  intitulada  Organon, mencionou  predicados 

estabelecidos  originalmente  como:  gênero;  espécie;  diferença;  propriedade  e 

acidente. 
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Para Piedade, (1983, p. 20) Aristóteles deu nome de categorias ou predicados às 

classes gerais em que podemos situar de forma ordenada as idéias que temos das 

coisas e que constituem os dez gêneros supremos, a saber:

a) substância (homem, cão, pedra etc.)

b) qualidade (azul, virtual, bonito etc.)

c) quantidade (grande, comprido, pouco etc.)

d) relação (duplo, empregado, mais barulhento etc.)

e) duração (ontem, 2001, de noite etc.)

f) lugar (Brasil, ali, no quintal etc.)

g) ação (escrevendo, falando, correndo etc.)

h) sofrimento (cortado, vitorioso, apreendido)

i) maneira de ser (feliz, saudável, gelado etc.)

j) posição (horizontal, abaixo, supra etc.) (PIEDADE, 1983, p. 20).

Estas categorias foram utilizadas por Aristóteles e outros para qualificar as várias 

áreas do conhecimento. Assim em sua Metafísica, dividiu o conhecimento humano 

em:

             Física
Filosofia Teórica         Matemática

            Metafísica

                 Ética
Filosofia Prática             Economia

             Política

                                              Poética
Filosofia Produtiva          Estética

                  Artes

   Esquema 8: Classificação do Conhecimento de Aristóteles.
   Fonte: Piedade (1983).
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As categorias de Aristóteles são reconhecidas na Árvore de Porfírio. Esta árvore 

é geralmente considerada como o ponto de partida para os estudos da classificação.

Substância

Corpórea Incorpórea

Corpo

Animado              Inanimado

Ser Vivo

Sensível               Insensível

Animal

Racional                Irracional

Homem

Sócrates Platão e Outros

Figura 4: Árvore de Porfírio.
Fonte: Sayers (1962, p. 24).

Subseqüentemente  um  grande  número  de  classificação  escolástica  do 

conhecimento  foi  operacionalizado.  Dentre  os  quais  mencionamos  as  divisões 

identificadas por: Rojer Bacon -  Opus Majus  - 1214-1294 e por Francis Bacon - 

Argumentis Scientarum Advancement of Learning  - 1603-1623 – um esquema de 

classificação do conhecimento.

A classificação baconiana foi considerada esclarecedora e satisfatória para a 

classificação do conhecimento  humano.  E ainda influenciou outros  esquemas de 

classificação.  
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A classificação baconiana (a de Francis, 1628) foi ampliada por D'Alambert – 

1787,  W.  T.  Harris  -  1870  (que  a  usou  invertida)  e  por  Dewey  -  1873-1876 

(influenciada pela de Harris)

HISTÓRIA (MEMÓRIA)
     História Natural
     História Civil

POESIA (IMAGINAÇÃO)
     Narrativa
     Dramática
     Parabólica

FILOSOFIA (RAZÃO)
      Divina
      Natural
      Humana

          
                     Esquema 9: Classificação de Francis Bacon.

          Fonte: Sayers (1962).

Entre os sistemas de organização do conhecimento bibliográficos escolásticos 

criados pelos filósofos destacamos com base em Kaula (1984), os seguintes:

SOC ANO CLASSIFICACIONISTA
Classificação de Locke 1688 John Locke
Classificação de Comte 1822-51 Auguste Comte

Classificação de Coleridge 1826 Samuel Taylor Coleridge
Classificação de Spencer 1864 Herbert Spencer

Classificação de Bain 1870 Alexander Bain
Classificação de Stadler 1896 Auguste Stadler

Classificação de Pearson 1892 Karl Pearson
Classificação de Richardson 1901 E. C. Richardson

   
  Quadro 2: Sistemas Escolásticos de Organização do Conhecimento.
   Fonte: Kaula (1984).

Estes sistemas filosóficos tiveram como base a fé e a razão, tinham um cunho 

mais positivista, fundamentando-se na natureza dos fenômenos.
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Também com base em Kaula (1984) destacamos uma série de sistemas de 

organização do conhecimento  que foram desenvolvidos e aplicados nas ciências 

específicas:

SOC ANO CLASSIFICACIONISTA
Classificação Botânica de Lineu 1753 Carl Lineu
Classificação Botânica de Jussieu 1789 Antoine Jussieu
Classificação de Bentham e Hooker 1862-1883 Bentham e Hooker
Classificação de Engler 1900 Engler

1845 Carpenter
1897 Lydekkar
1903 Hertwig

1729-1832 Cuvier
1884-1892 Owen

                      Quadro 3: Sistemas Científicos de Organização do Conhecimento.
                      Fonte: Kaula (1984).

Neste  sentido,  apresentamos  uma  taxonomia  para  os  sistemas  de 

organização  do  conhecimento  utilizados  nos  SRI  seja  no  ambiente  atual  ou  no 

ambiente virtual que, de certa maneira, tiveram início na divisão do conhecimento na 

Filosofia.

3.3.1 Sistemas bibliográficos de organização do conhecimento 

Os sistemas bibliográficos  de organização do conhecimento  surgiram para 

serem aplicados ao arranjo de livros nas estantes: No príncípio eram sem notações 

mas, devido ao crescente volume de livros começaram as ser criados com notação. 

O mais antigo  sistema de organização do conhecimento bibliográficos sem 

notação que se tem notícia é o de Aldo Manuzzi,  elaborado em 1505. E o mais 

recente é o de Quinn & Brown, elaborado em 1894, conforme quadro abaixo (Kaula, 

1984).
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SOC ANO CLASSIFICACIONISTA
Classificação de Aldus 1505 Aldo Manuzzi

Classificação de Gesner 1548 Konrad Gesner
Classificação de Maunsell 1595 Andrew Maunsell
Classificação de Naudé 1627 Gabriel Naudé
Classificação de Garnier 1678 Jean Garnier
Classificação de Leibnitz 1718 Leibnitz
Classificação de Horne 1824 Thomas Hartwell Horne

Classificação do British Museum 1836-38 British Museum
Classificação de Brunet 1842 J. C. Brunet

Classificação de Schleiermacher 1852 Schleiermacher
Classificação de Merlin 1842 R. Merlin

Classificação de Palermo 1854 Francisco Palermo
Classificação do Royal Institute 1857 Royal Institute

Classificação de Trubner 1859 Nicholas Trubner
Classificação de Edward 1859 Edward Edwards
Classificação de Smith 1882 L. P. Smith
Classificação de Ogle 1895 J. J. Ogle

Classificação de Sonnenschein 1897 W. S. Sonnenschein
Classificação de Quinn-Brown 1894 John H. Quinn e James Duff Brown

         Quadro 4: Sistemas Bibliográficos de Organização do Conhecimento sem Notação.
         Fonte: Kaula (1984). 

Com  o  passar  do  tempo  houve  a  necessidade  de  se  criar  sistemas  de 

organização  do  conhecimento  bibliográficos  com  notação. Durante  o  século  XX 

algumas  bibliotecas  adotaram alguns  sistemas  de  organização  do  conhecimento 

bibliográficos mencionados no quadro abaixo, em alguns casos introduzindo certas 

modificações.  E  outros  sistemas  de  organização  do  conhecimento  bibliográficos 

significativos com notação foram surgindo, como por exemplo, a Colon Classification 

– Ranganathan, em 1933; a Bibliographic Classification – Bliss, em 1935 e a Rider 

International Classification – Rider, em 1961. (Kaula, 1984).

SOC ANO CLASSIFICACIONISTA
Classificação de Harris 1870 William T. Harris
Classificação de Schwartz 1871-79 Jacob Schwartz
Classificação Decimal de Dewey 1876 Melvil Dewey (1851-1902)
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Classificação Expansiva de Cutter 1891-
1903

Charles Ammi Cutter

Classificação do Sion College 1886-89 W. H. Milman
Classificação Decimal Expandida de Bruxelas 1905 IIB
Classificação Racional de Perkins 1882 F. B. Perkins
Classificação de Hartwig 1888 Otto Hartwig
Classificação de Fletcher 1889 W. I. Fletcher
Classificação de Bonazzi 1890 G. Bonazzi
Classificação de Rowell 1894 J. C. Rowell
Classificação Ajustável de Brown 1898 James Duff Brown
Classificação Científica 1901 Usada no CILC
Classificação Internacional da Universidade de Princeton 1901 Universidade de Princeton
Classificação da Biblioteca do Congresso 1902 Biblioteca do Congresso - EUA
Classificação Decimal Universal 1905 FID
Classificação de Assunto de Brown 1906 James Duff Brown

Quadro 5: Sistemas Bibliográficos de Organização do Conhecimento com Notação.
Fonte: Kaula (1984).

Após  o  desenvolvimento  da  teoria  de  Ranganathan  outros  sistemas  de 

organização do conhecimento bibliográficos especiais foram criados para atender às 

demandas de áreas específicas do conhecimento. Com o passar do tempo sete se 

firmaram e  são  utilizados  até  hoje  sendo  considerados  os  maiores  sistemas  de 

organização do conhecimento bibliográficos universais.

SOC ANO CLASSIFICACIONISTA
Classificação Decimal de Dewey 1876 Melvil Dewey 
Classificação Expansiva de Cutter 1891-1903 Charles Ammi Cutter
Classificação da Biblioteca do Congresso 1902 Biblioteca do Congresso
Classificação Decimal Universal 1905 FID
Classificação de Assunto de Brown 1906 James Duff Brown
Colon Classification 1933 S. R. Ranganathan
Classificação Bibliográfica de Bliss 1935 H. E. Bliss

Quadro 6: Sistemas Bibliográficos Universais de Organização do Conhecimento.
Fonte: Kaula (1984).

A Classificação Decimal de Dewey – CDD, atualmente na sua 22. ed.,  foi 

criada por Mevil Dewey –  com base em Harris,  que por sua vez se baseou em 

Bacon numa forma invertida – em 1873 e trazida a público pela primeira vez em 

1876.  A  Classificação  Decimal  de  Dewey  é  o  sistema  biblioteconômico  de 

classificação mais utilizado em todo o mundo. É adotado em mais de 135 países e 

126



foi  traduzido para mais de trinta línguas.  Nos Estados Unidos,  95% de todas as 

bibliotecas  públicas  e  escolares,  25% de  todas  as  bibliotecas  das  faculdades  e 

universidades e 20% das bibliotecas especiais utilizam a CDD. (DEWEY. 2003)

 A CDD é desenvolvida,  mantida e aplicada pela Divisão de Classificação 

Decimal  da  Biblioteca  do  Congresso  (LC),  onde,  anualmente,  mais  de  110.000 

números são atribuídos aos textos catalogados pela Biblioteca. Os números da CDD 

são incorporados em registros bibliográficos de catalogação legíveis por computador 

(MARC) e distribuídos às bibliotecas por meios de comunicação computadorizados, 

dados de Catalogação-na-Publicação (CIP) e fichas da LC. Os números da CDD 

figuram nos registros MARC emitidos por países do mundo inteiro e são utilizados 

nas bibliografias  nacionais  da África do Sul,  Austrália,  Botsuana,  Brasil,  Canadá, 

Filipinas, Índia, Indonésia, Islândia, Itália, Namíbia, Noruega, Nova Zelândia, Papua 

Nova  Guiné,  Paquistão,  Reino  Unido,  Turquia,  Venezuela,  Zimbábue  e  outros 

países. Diversas empresas e serviços bibliográficos dos Estados Unidos e outros 

locais colocam os números da CDD à disposição das bibliotecas através do acesso 

on-line e  mediante  publicações  e  produção  de  fichas  de  catalogação  (DEWEY. 

2003)

Na CDD o conhecimento está organizado em dez classes que se subdividem 

em  mais  dez  classes,  que  por  sua  vez  se  subdividem  em  mais  dez  e  assim 

sucessivamente. As dez classes principais da CDD são:

000 Generalidades 
100 Filosofia. Psicologia
200 Religião
300 Ciências sociais
400 Linguagem
500 Ciências naturais e matemática
600 Tecnologia (ciências aplicadas)
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700 Arte. Belas-artes e artes decorativas
800 Literatura (belas-letras) e retórica
900 Geografia, história e disciplinas afins

    Quadro 7: Classes principais da CDD 22.ed.
    Fonte: DEWEY Decimal Classification (2003)

A Classificação Expansiva foi criada por Charles Ami Cutter em 1891quando 

este trabalhava na biblioteca do Boston Athenaeum, após quinze anos da existência 

da  Classificação Decimal de Dewey. Sua criação deve-se, principalmente, ao fato 

deste não concordar com a notação decimal empregada por Dewey em seu sistema 

de classificação, considerando que este não atendia a todos os grupamentos do 

conhecimento humano. (PIEDADE, 1983. p. 147).

As seis primeiras tabelas do sistema foram publicadas juntas,  entre 1891 e 

1893, com um índice relativo comum, sob o título  Expansive Classification. Part I:  

the first six classification. A sétima tabela de classificação foi publicada em dezoito 

partes  (fascículos  independentes),  entre  1896  e  1911,  com  o  título  geral  de 

Expansive Classification. Seventh classification. Foram idealizadas da mais geral – 

1ª.  Classificação,  apropriada  para  pequenas coleções  ,  à   mais  detalhada  – 7ª. 

Classificação.  O  sistema  ficou  incompleto  devido  a  morte  de  Cutter  e  de  seu 

sobrinho, William Parker Cutter, que tentou completar o trabalho após a morte do tio. 

A base do sistema desenvolvido por Cutter, é a classificação de Francis Bacon 

(1561-1626),  isto  é,  FILOSOFIA-CIÊNCIA-ARTE.  Cutter  considerou  seu  sistema 

como  evolucionista,  afirmando  que  “a  classificação  expansiva  segue  a  idéia 

evolucionista da História Natural, colocando as partes de cada assunto na ordem em 

que esta teoria indica para o seu aparecimento na natureza” (PIEDADE, 1983. p. 

147).  Ele não justificou a ordem das suas classes principais, mas explicou-as da 

seguinte maneira: 

partindo do caos, representado pelas Obras gerais (A), presumindo-
se a existência do Homem, este toma consciência da sua própria 
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existência  e  desenvolve  a  sua  mente  criando  a  Filosofia  (B); 
interroga-se sobre sua origem e a resposta encontrada é a existência 
de um Deus, surgindo a  Religião (BR); interessa-se pela sua vida 
como indivíduo aparecendo a Biografia (E);  examina o meio em que 
vive,  dando origem à  História  (F) e  à  Geografia  (G); estuda suas 
relações com os companheiros e temos as  Ciências Sociais (H-K); 
volta  a  sua  atenção  para  as  forças  que  governam  a  natureza, 
surgindo  as  Ciências  (L-Q); preocupa-se  com  os  meios  de 
subsistência e surgem as  Artes Úteis (R-U); e, por último, atinge o 
estágio de criar  e aparecem as  Belas Artes (W) e sua expressão 
máxima, a Literatura (Y).

A Library  of  Congress  Classification  (LCC)  é  uma  publicação  oficial  e  foi 

criada em 1901 por bibliotecários da Library of Congress que tomaram por base a 

Classificação Expansiva de Cutter  (PIEDADE, 1983).  Durante cento e três anos, 

muitas classes tiveram duas ou mais edições, conforme as modificações exigiram, 

não sendo possível dizer em qual edição está o sistema. Cada uma das classes traz 

seu próprio índice alfabético e relativo, não existindo índice geral. Pode-se usar em 

substituição ao índice geral inexistente, o “ Library of Congress Subject Headings”, 

pois esta lista traz entre colchetes, ao lado dos cabeçalhos de assunto, a notação 

correspondente aos esquemas de classificação.

A  LCC  possui  uma  notação mista,  constituída  de  letras  e  números.  Na 

primeira  ordem  as  letras  (I,  O,  X,  Y,  W)  foram  deixadas  vagas  para  futuras 

expansões;  abrange  2  letras  maiúsculas  e  4  algarismos  no  ordem  aritmética, 

permitindo 9999 subdivisões; suas classes principais são
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A Obras gerais
B Filosofia e Religião
C História e Ciências auxiliares
D História universal
E - F História da América
G Geografia, Antropologia, Folclore etc.
H Ciências Sociais
J Ciências Política
K Direito
L Educação
M Música
N Belas-Artes
P Língua e Literatura
Q Ciência
R Medicina
S Agricultura
T Tecnologia
U Ciência Militar
V Ciência Naval
Z Bibliografia e Biblioteconomia

      Quadro 8: Classes principais da LCC.
                  Fonte: Piedade (1983, p. 155).

A Classificação Decimal  Universal  (CDU),  criada por  Paul  Otlet  e  Henry La 

Fontaine  em  1905,  com  a  finalidade  de  organizarem  o  Repertório  Bibliográfico 

Universal por assunto, teve como base a 5. ed da CDD. 

A CDU é dotada de uma estrutura que possui a habilidade de representar por 

símbolos,  não  apenas  os  assuntos  simples,  como também as  diversas  relações 

entre  os  diversos  assuntos  Sua  estrutura  é  hierárquica  na  qual  o  conhecimento 

humano registrado aparece organizado dez classes principais (Quadro 9). 

A  primeira  edição  da  CDU  foi  publicada  como  “Manuel  du  Répértoire 

Bibliographique Universel”. A segunda edição foi publicada de 1927-1933, já com o 

nome de “Classification Décimale Universelle”. Essa edição francesa, continuamente 

atualizada, tornou-se a Edição-Mestra qté 1993, quando foi substituída pela Edição 

Padrão Internacional,  também conhecida como MRF – Master  Reference File,um 

arquivo mestre de referência em CD/ISIS, base para todas as edições médias (UDC 

Consortium, 1997).
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0 Generalidades 
1 Filosofia. Psicologia
2 Religião. Teologia.
3 Ciências sociais
4 Classe atualmente não usada.
5 Ciências Exatas. Ciências Naturais
6 Ciências Aplicadas. Medicina.Tecnologia.
7 Arte. Arquitetura. Recreação e Desporto.
8 Lingüística. Língua. Literatura.
9 Geografia. Biografia. História.

       
       Quadro 9: Classes principais da CDU.

                                          Fonte: UDC Consortium (1997).

A Subject Classification (SC)  elaborada por James Duff Brown em 1906, tem 

como base a própria teoria de Brown de que toda forma de conhecimento deriva de 

um dos  quatro  grandes  princípios  fundamentais  na  ordem  em que  surgiram no 

Universo: Matéria e Força, Vida, Razão e Registro. Primeiro surgiram a Matéria e 

Força  (Ciências  Físicas),  que  geraram  a  Vida  (Ciências  Biológicas;  Etnologia  e 

Medicina; Biologia Econômica. Artes Domésticas), esta produziu a Razão (Filosofia 

e Religião. Ciências Sociais e Políticas), que deu origem aos Registros dos fatos 

(Língua e Literatura. Gêneros Literários. História e Geografia. Biografia).

A Generalidades
B-D Ciências Físicas
E-F Ciências Biológicas
G-H Etnologia e Medicina
I Biologia Econômica e Artes Domésticas
J-K Filosofia e Religião
L Ciências Sociais e Políticas
M Língua e Literatura
N Gêneros Literários
O-W História e Geografia
X Biografia

                  Quadro 10: Classes principais da SC.
                  Fonte: Piedade (1983, p. 176).

A Colon Classification (CC) foi elaborada por Shiyali Ramamrita Ranganathan 

(1892-1972),  Matemático indiano, bibliotecário da Universidade de Madras, que em 

1924-1925 estudou e fez estágios na Inglaterra. Identificou que o emprego da CDD 
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no tratamento da informação na permitia a representação da muldimensionalidade 

do conhecimento. Neste período confronta os conceitos orientais para representação 

do conhecimento com as dificuldades experimentadas mediante a classificação de 

documentos.

A  CC  é  o  único  esquema  de  classificação  que  utiliza  um  sistema 

completamente facetado, desenvolvido nos anos 30; desmontável, onde pretende-se 

representar todas as ciências através de conceitos universais,  acompanhando as 

modificações e a evolução do conhecimento humano  e utiliza os dois pontos como 

símbolo para correlacionar idéias. Com a evolução do sistema, foram empregados 

outros símbolos para serem aplicados a qualquer documento (PIEDADE, 1983). 

Da CC foram publicadas sete edições: 1ª ed. – 1933 (marca a nova era nos 

estudos de classificação); 2ª ed. – 1939 (cria a classe misticismo representada pela 

letra grega Delta; o esquema passa a dividir-se em quatro partes: regras, tabelas, 

índices e exercícios - cânones); 3ª ed. – 1950 (influência dos livros “Fundamentals” e 

“Elements”)  4ª  ed.  –  1952  (uso  das  5  categorias  fundamentais  (PMEST)  idéia 

apresentada pela primeira vez); 5ª ed. – 1957 (inclusão da lista dos cânones da 

classificação); 6ª ed. – 1960 (substituiu as letras gregas por um conjunto de letras 

romanas;  publicada  em  duas  versões:  “Basic  Classification”,  para  bibliotecas 

escolares e universitárias e a “Depth Classification”, mais detalhada, para artigos de 

periódicos) e 7ª ed. - 1971 (SATIJA, 1997). 

Na  última  edição  o  esquema  é  uma  classificação  “livremente  facetada”  , 

apresenta  alterações nas definições de termos, tabelas, notação e no índice  e uma 

nova  definição  de  faceta:  “um  termo  genérico  usado  para  designar  qualquer 

componente de um assunto composto”; de 46 classes da 6. ed. passa para 105, 

sendo 82  principais  e  23  parcialmente  abrangentes;  não  há  fórmula  de  facetas, 
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apenas nas classes principais; letras maiúsculas de T a Z são usadas como dígitos 

vazios (BARBOSA, 1969). 

Com base no seu sistema de classificação, Ranganathan dividiu o campo do 

conhecimento  humano  em  42  classes  principais  -  Main  Classes-MC. As  letras 

gregas foram trocadas por associações de letras do alfabeto romano na 6. ed., 1960.

Precede cada classe uma fórmula das facetas indicado as categorias fundamentais 

e os símbolos de ligação a serem usados - Basic Classification (PIEDADE,1983)

z Generalidades LX Farmacologia
1 Conhecimento Universal M Artes Utilitárias
2 Biblioteconomia Δ Experiências Espirituais e Misticismo
3 MZ Ciências Sociais e Humanidades
4 Jornalismo MZA Humanidades
A Ciências Naturais N
AZ Ciências Matemáticas NX Literatura e Lingüística
B Matemáticas O Litertura
BZ Ciências Físicas P Lingüística
C Física Q Religião
D Engenharia R Filosofia
E Química S Psicologia
F Tecnologia Σ Ciências Sociais
G Biologia T Educação
H Geologia U Geografia
HX Mineração V História
I Botânica W Política
J Agricultura X Economia
K Zoologia Y Sociologia
KX Animais Domésticos YX Serviço Social
L Medicina Z Direito

        Quadro 11: Classes principais da CC.
                    Fonte: Piedade (1983, p. 195).

A Bibliographic Classification (BC) criada Por Henry Evelyn Bliss (1870-1955)

Sua contribuição para a Classificação foi  bastante significativa,  pois publicou em: 

1908 - A Modern Classification of Libraries, with Simple Notation, Mnemonics and 

Alternatives;  em 1929 -   The Organization  of  Knowledge and the System of  the 

Sciences; em 1933 -  The Organization of Knowledge in Libraries - onde estuda os 

problemas  de  classificação  nas  bibliotecas;  em 1935  -   System of  Bibliographic 

Classification -  versão condensada;  em 1936 -  Após revisão, foi reeditado; e em 
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1940 a 1953 - Bibliographic Classification. Algumas edições da BC foram realizadas 

por H. W. Wilson  -  Nova York:1940 -  v.1; 1947 -  v.2; 1952 - reimpressão dos dois 

primeiros volumes em um único tomo; 1953 - v.3 e 4 (PIEDADE,1983).

Em 1967 - A School Library Association publicou uma edição abreviada da 

BC, denominada Abridged Bliss Classification - destinada às bibliotecas escolares, já 

em 1977 -  Jack Mills  e V. Broughton,  revisão com o título de Bliss Bibliographic 

Classification (THE BLISS..., 2004). 

As BC constitui-se de 4 volumes em 3: volumes 1 e 2, letras A-K; volume 3, 

letras L-Z; volume 4, índice. Suas classes principais da são:

A Filosofia e Ciência Geral (incluindo Lógica, Matemática, Metrologia e Estatística)
B Física (incluindo Física Aplicada e Tecnologia Física Especial
C Química (incluindo Tecnologia Química Industrial e Mineralogia) 
D Astronomia, Geologia, Geografia e História Natural (incluindo Microscopia)
E Biologia (incluindo Paleontologia e Biogeografia)
F Botânica (incluindo Bacteriologia)
G Zoologia (incluindo Zoogeografia and Zoologia Econômica)
H Antropologia, Geral e Física  (incluindo as Ciências Medicas, Higiene, Eugênia, Treinamento Físico, 

Recreação etc.) 
I Psicologia (incluindo Psicologia Comparativa e Psicologia Racial e Psiquiatria)
J Educação  (incluindo Psicologia da Educação)
K Ciências Sociais (Sociologia, Etnologia and Antropogeograpia)
L Historia Social, Politica and Econômica  (incluindo Etnografia, Numismática e outros estudos antigos)
M Europa
N América
O Austrália, India, Ásia, África e Ilhas
P Religião, Theologia and Ética
Q Ciências Sociais Aplicadas e Ética
R Ciências Políticas
S Jurisprudência e Direito
T Economia
U Artes: Utilitárias, Artes Industriais, e menos Tecnologia científica
V Artes Finas e Artes de Expressão,  Recreação e Passatempo
W Filologia, Lingüística e Línguas Indo-Européias
X Filologia, Línguas e Literaturas Indo-Européias 
Y Língua e Literatura Inglesa e outras Línguas e Literaturas Inglesas; e Literatura em geral, Retórica, Oratória, 

Dramática 
Z Bibliologia,  Bibliograpia e Biblioteconomia.
Quadro 12: Classes principais da BC.
Fonte: The Bliss... (2004).

A importância de se colocar esses sistemas de organização do conhecimento 

bibliográficos  em  tela  reside  no  fato  de  se  demonstrar  a  preocupação  de  se 

organizar ao conhecimento produzido e registrado pelo homem através do tempo. A 
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organização  do  conhecimento  nesses  sistemas  revela  a  natureza  e  a  produção 

deste conhecimento e sua disposição sempre respeitando um consenso científico e 

educacional. O que de certa forma também ocorre com os sistemas de organização 

do conhecimento alfabéticos. E ambos podem ser utilizados para a organização do 

conhecimento em ambientes virtuais visando à recuperação da informação.

3.3.2 Sistemas alfabéticos de organização do conhecimento 

Cutter  (1876),  em  suas  “Rules  for  a  dictionary  catalog”,  estabeleceu  um 

conjunto  genérico  de  regras  para  a  construção  e  o  arranjo  de  cabeçalhos  de 

assunto. As regras foram resumidas em três princípios básicos: princípio específico 

(os assuntos devem dar entrada pelo termo mais específico e não pela classe a que 

estão subordinados; princípio do uso (compatibilidade com a terminologia e a forma 

que os usuários buscam a informação) e princípio sindético (ligação de assuntos 

correlacionados através de uma rede de referências cruzadas, também chamada de 

estrutura sindética). Cutter também apontou as implicações de entradas específicas 

de assunto e as dificuldades de aplicação dos termos simples e compostos e dos 

nomes geográficos como dois problemas básicos da indexação alfabética.

De  Cutter  a  Austin  com o  PRECIS  (Preserved  Context  Indexing  System) 

tivemos  100  anos  de  inúmeros  estudos  realizados  a  cerca  dos  cabeçalhos  de 

assunto.   Alguns  se  destacam  por  suas  contribuições  teórico-práticas  conforme 

apresentado a seguir.

Ranganathan  propôs  uma  metodologia  analítico-sintética,  as  categorias 

fundamentais – PMEST e o processo em cadeia como método de compilação de 

uma rede de remissivas.
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Em 1960 a teoria de Coates acerca da formulação correta de cabeçalhos de 

assunto específicos através de categorias: COISA - PARTE - MATERIAL – AÇÃO, 

foi  a  solução  do  momento  para  a  sistematização  de  cabeçalhos  de  assunto. 

Enquanto  Lynch  criou  o  método  de  geração  automática  de  índices  de  assunto 

mediante um simples enunciado utilizando frases preposicionadas e desenvolveu os 

índices articulados de assunto através de um estudo de índices para o Chemical 

Abstracts.

Farradane em 1966 (apud MIRANDA, 1999) inventou o método de indexação 

relacional  produzindo  diagramas  bidimensionais  de  termos  ligados  por  símbolos 

relacionais, em base de nove operadores relacionais para indicar as relações em 

etapas de discriminação no tempo e no espaço, visando a elaboração de um índice 

alfabético permutado de assuntos.

J. C. Gardin (apud MIRANDA, 1999) aplicou a análise de relação com duas 

formas  principais  de  relação  de  assuntos:  paradigmática  e  sintagmática, 

desenvolveu o SYNTOL - Syntagmatic Organization Language com a participação 

dos colegas do CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique), destacando 

a integração de três elementos básicos:

a) um léxico,  identificado  com uma lista  de  elementos  descritores, 

devidamente filtrados e depurados;

b) uma  rede  paradigmática,  para  a  tradução  de  certas  relações 

essenciais  entre  os  descritores,  organizada  de  maneira  lógico-

semântica (estrutura classificatória) e

c) uma  rede  sintagmática,  para  a  expressão  das  relações 

contingentes entre os descritores, essas relações só tem validade 

no  contexto  onde  figuram.   São  elaboradas  através  de  regras 
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sintáticas  destinadas  a  coordenar  os  termos  que  dão  conta  do 

tema.

O POPSI (Postulated-based Permuted Subject Indexing Language) foi criado 

por  Neelamegham  e  colaboradores  do  DRTC  (Documentation  Research  and 

Training Centre) – Bangalore em 1969, com base em princípios classificatórios que 

utiliza cabeçalhos de classificação como termos de entrada na produção de índices, 

seguidos de uma segunda linha de termos ligados em cadeia sob uma ordem pré-

estabelecida padronizados a partir do PMEST.

Outro  grande  momento  que  se  pode  destacar  é  a  criação  do  PRECIS 

(Preserved Context Indexing System) por Derek Austin a partir de várias discussões 

em conferências e reuniões e do desenvolvimento de classificações facetadas para 

diversas áreas do conhecimento a partir da Teoria de Ranganathan.

Em  1978  Craven  idealizou  o  sistema  NEPHIS  (Nested  Phrase  Indexing 

System) e a partir de sua evolução experimental,  criou o sistema LIPHIS (Linked 

Phrase Indexing System), ambos sistemas de indexação automática.

O  Thesaurofacet  é  um  marco  no  desenvolvimento  das  linguagens 

documentárias  pela  integração  do  esquema de  classificação  com o  tesauro.  Na 

literatura, um novo nome tem sido usado para instrumentos que integram tesauros e 

tabelas de classificação o “Classaurus” (FUGMAN, 1990, p.134).

Classaurus é um instrumento de controle de vocabulário que incorpora em 

sua própria estrutura, as estruturas do esquema de classificação e do tesauro. Um 

dos melhores é o Classaurus Alfabético, desenvolvido a partir do POPSI que tem 

sido relatado por Devadason como parte do mais versátil sistema de indexação de 

assuntos  conhecido  como  DSIS  (Deep  Structure  Indexing  System)  (BISWAS; 

SMITH, 1989, p. 115).
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Os resultados descobertos por cientistas no campo do desenvolvimento de 

linguagens auxiliares internacionais podem ter significante interesse para aqueles 

que  estudam  os  problemas  inerentes  a  representação  e  organização  do 

conhecimento.  Destas  se  destacam  as  chamadas  Aprioric-Philosophical 

Languages (CHERNYI,   1997,  p.  128),  que são linguagens com uma gramática 

extremamente  racionalizada,  baseada  numa  estrutura  estritamente  lógica  das 

coisas,  das  quais  se  destaca  a  linguagem filosófica  de  Wilkings,  onde todos  os 

conceitos  são  divididos  em seis  tipos  subdivididos  em quarenta  classes  básicas 

subdivididas em classes específicas designadas por signos especiais e servem para 

expressar qualquer idéia. 

Os SOC alfabéticos aqui considerados são os Dicionários, os Gazetteers e os 

Glossários  e  as  Listas  de  Cabeçalho  de  Assunto,  e  osTesauros  foram  aqui 

considerados alfabéticos-sistemáticos.

Dicionários são listas alfabéticas de palavras e cujas definições apresentam 

vários  sentidos  para  cada  palavra,  onde  aplicável.  São  mais  genéricos,  no  que 

tange ao escopo, que um glossário.  Apresentam também informações acerca da 

origem das palavras, variantes (discursivas e morfológicas), e as múltiplas acepções 

utilizadas  em  várias  disciplinas.  Um  dicionário  deve  também  apresentar  os 

sinônimos  das  palavras  através  de  suas  definições,  bem  como  palavras 

relacionadas, existe na verdade, uma estrutura hierárquica implícita ou uma tentativa 

de agrupar termos por conceitos (HODGE, 2000).

Um gazetteer é um dicionário de nomes de lugares. Os gazetteers traditionais 

são publicados na forma de livros ou aparecem como índice nos Atlas geográficos.  

Cada  entrada  deve  também  ser  identificada  pelo  tipo  de  característica  e/ou  de 

aspecto,  tais  como  rios,  cidades  ou  escola.  Geospacialmente  referenciados  os 
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gazetteers apresentam as coordenadas para a localização de lugares na superfície 

da  Terra.  Um  exemplo  é  o  Serviço  de  Informação  de  Nomes  Geográficos 

(http://www-nmd.usgs.gov/www/gnis/).  Ressaltamos  que  o  termo  “gazetteer” 

possuí  vários significados incluindo publicações destinadas a informações jurídicas 

e informações sobres patentes. Tanto os gazetteers geográficos como estes últimos, 

sempre são organizados usando um esquema de classificação ou categorias de 

assunto (HODGE, 2000).

Um  glossário  é  uma  lista  de  termos,  que  geralmente  apresentam  suas 

definições.  Os  termos  devem ser  de  um campo  específico  do  conhecimento  ou 

aqueles utilizados num trabalho em particular. Os termos são definidos dentro de um 

ambiente específico e raramente possuem significados variados.  Como exemplo o 

glossário  da  área  de  Meio-Ambiente  do  EPA  (Environment  Protection  Agency) 

(HODGE, 2000). 

As  Listas  de  Cabeçalho  de  Assunto  provêm  um  conjunto  de  termos 

controlados para representar os assuntos de um item de uma coleção; podem ser 

extensas,  cobrindo  uma  larga  esfera  de  assuntos.  Apresentam  uma  estrutura 

geralmente superficial, com estrutura hierárquica limitada. Os cabeçalhos de assunto 

tendem a ser pré-coordenados, com regras para como utiliza-los e combina-los para 

tornar a representação dos assuntos a mais específica possível.  Como exemplo, 

temos o Cabeçalho de Assuntos Médicos (MeSH – Medical Subject Headings)  e a 

Lista de Cabeçalhos de Assunto da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 

(LCSH – Library of Congress Subject Headings), esta última considerada a lista-mãe 

(HODGE, 2000).

Uma lista de cabeçalho de assunto é composta pelas instruções de uso, pelos 

cabeçalhos de assunto arrolados, pelas remissivas “ver” e pela estrutura sindética 
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(rede de referências “ver também”).   Constitui  parte essencial  de um sistema de 

recuperação da informação, pois reflete diretamente na recuperação dos assuntos 

ordenados no catálogo alfabético de assunto ou nas bases de dados (TEIXEIRA, 

1979).

As remissivas “ver”  servem para o controle da terminologia,  remetendo do 

cabeçalho de assunto não usado para aqueles usados ou adotados na lista, ou seja, 

são codificados nas listas de C.A. por “x” e nos catálogos alfabéticos de assunto por 

“ver” (TEIXEIRA, 1979).

As referências “ver também” ligam cabeçalhos de assunto que se relacionam 

remetendo  o  usuário  a  assuntos  que  apresentam  algum tipo  de  relação  com o 

assunto que ele busca.  São codificadas em listas de cabeçalho de assunto por “xx”, 

“Ref.  de”,  “s.a” (see also),  “v. também”, BT, NT, e RT; no catálogo alfabético de 

assunto por “ver também” (TEIXEIRA, 1979).

A Library of Congress Subject Headings encontra-se na sua 26. ed (2003, em 

5  volumes)  continuando  um  trabalho  cumulativo  de  cabeçalhos  de  assunto 

estabelecidos pela Biblioteca do Congresso desde 1898 (LIBRARY OF CONGRESS, 

2004).

Um  catálogo  classificado  deveria  ser  adotado  para  um  novo  sistema  de 

classificação que iria substituir o sistema de Thomas Jefferson.  The List of Subject  

Headings for the use in Dictionary Catalogs, preparado por um comitê da Associação 

Americana  de  Biblioteca  e  publicado  em  1895,  foi  usado  como  base  para  a 

elaboração de cabeçalhos de assunto da Biblioteca do Congresso (LIBRARY OF 

CONGRESS, 2004).

A primeira edição da Lista da Biblioteca do Congresso, denominada Subject 

Headings used in the Dictionary Catalogues of the Library of Congress, foi impresso 
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em partes  entre  1909 e  1914.  Requisitou-se  a  edição  de  listas  suplementares, 

seguida de uma 2. ed em 1919.  A 4. ed (1943) da LCSH introduziu o conceito de 

pattern-headings,  que  significa  que  determinados  cabeçalhos  são  usados  como 

modelos para subdivisões que podem ser usadas com outros cabeçalhos na mesma 

categoria  de  assunto.   Edições  posteriores  foram  publicadas  em  intervalos 

irregulares (LIBRARY OF CONGRESS, 2004).

Até  1974,  catalogadores  de  assunto  da  Library  of  Congress  regularmente 

estabeleciam  combinações  de  subcabeçalhos,  submetendo-os  para  revisão, 

aprovação  e  impressão  na  LCSH.   Em 1974,  ficou  decidido  que  a  maioria  das 

combinações dos subcabeçalhos seria elaborada em conformidade com regras ao 

invés de autorizações individuais (LIBRARY OF CONGRESS, 2004).

O título mudou para Library of Congress Subject Headings (LCSH) quando foi 

publicada a 8.  ed em 1975.   A longa introdução da 8.  ed.  incluía uma lista das 

subdivisões mais usadas (free-floating subdivisions) e notas de escopo orientando 

seu uso (LIBRARY OF CONGRESS, 2004).

Desde o  começo  da  elaboração  da  lista,  cabeçalhos  têm sido  criados  de 

obras catalogadas do acervo da Biblioteca do Congresso, quando necessários.

Pelo fato de a lista ter se expandido através dos tempos, reflete a variedade 

de princípios de centenas de catalogadores que têm contribuído nos cabeçalhos.

Inconsistências  na  formulação  dos  cabeçalhos  podem  ser  facilmente 

justificadas devido à política vigente nas várias datas de sua criação. 

A  Library  of  Congress  Subject  Headings também  teve  sua  estrutura 

modificada a partir da 11. ed em 1987.  Até a 10. ed utiliza-se para apresentação 

dos cabeçalhos de assunto os seguintes sinais:
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sa - (see also) - indicava uma referência para um tópico relacionado ou 

subordinado.

x - (see from) - indicava uma referência de uma expressão não adotada 

como subcabeçalho.

xx  -  (see  also  from)  -  indicava  um cabeçalho  relacionado ou 

genérico ao qual uma referência  ver também era feita (LIBRARY OF CONGRESS, 

2004).

A  partir  da  11.  ed,  depois  de  várias  reavaliações  feitas  pelo  comitê  da 

Biblioteca do Congresso, decidiu-se pela estrutura semelhante à do tesauro:

UF - used for------------------------------------------x

BT - broader topic-----------------------------------xx

RT - related topic------------------------------------xx/sa

NT - narrower topic----------------------------------sa (LIBRARY OF 

CONGRESS, 2004).

3.3.3 Sistemas alfabéticos-sistemáticos de organização do conhecimento 

A  palavra  "tesauro"  vem  do  latim  thesaurus que  significa  tesouro  e  foi 

empregada  pela  primeira  vez  por  um  inglês,  Peter  Mark  Roget,  em  1832,  que 

publicou o  English Thesaurus of Words and Phrases, o qual reunia palavras pela 

ordem alfabética,  de  acordo  com as  idéias  que  exprimiam,  pelo  seu  significado 

(HODGE, 2000).

Um tesauro reúne termos escolhidos, destinados à indexação e recuperação 

de  documentos  e  dados  num  determinado  campo  de  saber,  através  da 

representação  de  seu  conteúdo.  Trata-se  de  um  sistema  de  organização  do 
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conhecimento  que  garante  aos  profissionais  da  informação  e  pesquisadores  a 

padronização da linguagem utilizada num sistema de recuperação da informação.

Segundo a ISO, um tesauro pode ser definido:

a) segundo a estrutura:

- “É um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados semântica e 

genericamente cobrindo um domínio específico do conhecimento”. 

b) segundo a função:

-  “É  um  dispositivo  de  controle  terminológico  usado  na  tradução  da  linguagem 

natural  dos  documentos,  dos  indexadores  ou  dos  usuários  numa  ‘linguagem do 

sistema’ (linguagem de documentação, linguagem de informação) mais restrita”

O  Tesauro  Documentário  surgiu  na  década  de  60,  como  um 
instrumento  de  indexação/recuperação,  controlando  aspectos 
semânticos  e  lingüísticos,  de  sorte  a  contribuir  para  um 
disciplinamento  do  vocabulário  usado  na  indexação  de  serviços 
bibliográficos.  É,  portanto,  uma lista estruturada de termos,  mais 
conhecidos  como  ‘descritores’.  A  possibilidade  de  busca  por 
qualquer aspecto tratado num documento, de forma isolada ou em 
combinação,  levou  ao  surgimento  de  uma  nova  forma  de 
organização  dos  registros  de  dados  que  se  chamou,  de  início, 
indexação  coordenada  e,  posteriormente,  de  indexação  pós-
coordenada. O instrumento de controle dos termos de indexação, 
naquele momento, tinha,  ainda, base linguïstica e seu instrumento 
se apresentava em ordem alfabética (GOMES, 1986)
. 

Segundo Gomes, 

a  idéia  de  manter  relacionamento  entre  os  termos  não  era 
nova;  o  tradicional  cabeçalho-de-assunto  já  introduzira 
relações  sindéticas  indicadas  pela  instrução  “ver  também”. 
Nos tesauros houve um avanço, destacando-se as relações 
genérico-específicas das demais; passando estas a se chamar 
‘termos relacionados’.

Além do  seu  efeito  organizador,  um tesauro  apresenta  também um efeito 

didático, não apenas ao utilizar conceitos específicos da área do conhecimento que 

contempla, como ao relacionar termos que têm entre si conexões pouco evidentes a 

princípio.
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Essas qualidades conferem a todo tesauro uma multiplicidade de usos, desde 

estabelecer categorias para bibliotecários e pesquisadores, ajudando-os na análise 

e representação dos conteúdos de livros, relatórios, revistas, artigos, papers etc., até 

ajudar na elaboração de índices de documentos e coleções.

O primeiro a utilizar o termo “thesaurus” para nomear seu sistema de palavras 

autorizadas  com  uma  estrutura  de  referências  cruzadas  foi  Hans  Peter  Luhn 

(Research Center da IBM - Estados Unidos), na década de 1950, influenciado pelo 

trabalho de Roget (1852) em seu “Dicionário analógico”

O chamado tesauro de recuperação privilegia a forma lexical

Ex.: Armazenamento de Informação - pré-coordenação 

Apesar dos avanços na ordenação das classes e na apresentação sistemática 

do tesauro em relação ao termo,  os tesauros de linha americana e européia na 

década de 1960 continuaram utilizando bases lingüísticas. 

O tesauro-com-base-em-conceito ou tesauro terminológico surge na década 

de  1970,  através  da  Teoria  Analítica  do  Conceito  voltada  para  o  Referente  ou 

apenas Teoria do Conceito criada por Dahlberg, a qual possibilitou uma base mais 

sólida para determinação e o entendimento do que consideramos conceito para fins 

de representação e de recuperação da informação (CAMPOS, 2001). 

Dahlberg  elaborou  a  Teoria  do  Conceito  no  âmbito  da  Terminologia, 

especificamente na Terminologia de Ciências Sociais, deixando clara a ligação entre 

Teoria do Conceito e Teoria da Classificação Facetada. 

A  figura  a  seguir  apresenta  a  historiografia  do  tesauro.  Nesta  figura 

percebemos a evolução de duas vertentes do tesauro:  a vertente americana e a 

vertente européia. A primeira surge com as Rules for a Dictionnary Catalog de Cutter 

(1876) e com as Listas de Cabeçalhos de Assunto (1895). Já a segunda surge da 
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confluência da primeira com a teoria da classificação bibliográfica de Ranganathan 

(1930) – a teoria da classificação facetada.

Figura 5 - Evolução Histórica do Tesauro de Recuperação. 
Fonte: Lancaster (1986 apud CAMPOS, 1994, p. 87).

Os SOC baseados  em conceitos,  apresentam relacionamentos  entre  seus 

termos.  Os  relacionamentos  que  comumente  são  representados  num  tesauros 
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incluem  hierarquia,  equivalência  e  associações.  Estes  relacionamentos  são 

geralmente representados pela notação TG (termo genérico), TE (termo específico), 

UP  e  USE  (termos  equivalentes)  e  TR  ou  TA  (termo  relacionado  ou  termo 

associativo).

Os relacionamentos associativos diferem de esquemas para esquemas. Por 

exemplo, o Sistema de Linguagem Médica Unificada (UMLS) da National Library of 

Medicine tem definido em torno de quarenta relacionamentos, muitos dos quais são 

associativos por natureza. Os termos preferidos para a indexação e recuperação da 

informação são identificados e podem ser usados para representar cada conceito. 

Aqueles  não-preferidos  ou  preteridos  são  remetidos  para  os  termos  preferidos 

(HODGE, 2000).

O  desenvolvimento  de  tesauros  monolingües  (NISO,  1998;  ISO,  1986)  e 

tesauros  multilingües  (ISO,  1985)  requerem o  uso  de  padrões.  Todavia,  nesses 

padrões  a  definição  de  um  tesauro  é,  até  certo  ponto,  específica.  Os 

relacionamentos  padrão  são  adotados,  bem  como  a  identificação  de  termos 

preferidos e existem regras específicas para a criação desses relacionamentos entre 

os termos. 

Muitos tesauros são muito abrangentes (mais de 50.00 termos). Mas foram 

desenvolvidos para serem utilizados numa disciplina específica, ou para servir de 

suporte para um produto específico ou família  desses produtos.  Como exemplos 

temos  o  Tesauro  de  Pesca  e  Ciências Aquáticas  da  FAO  e  o  Tesauro  para 

Aeronáutica e Ciênicas Aeroespaciais da Nasa –tópicos relacionados.

Um tesauro distingue-se de um simples vocabulário por duas características. 

A primeira é que as palavras nele listadas não descrevem, mas antes significam: 
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cada  termo  nomeia  um  conceito.  Sendo  assim,  esses  termos  que  designam 

conceitos não são simples palavras, tornam-se "termos", ou ainda "descritores". A 

segunda característica é que todos os termos estão relacionados entre si; nenhum 

termo pode figurar  no tesauro sem estar  relacionado a algum outro,  sendo essa 

relação determinada pela definição de seu conceito.

3.3.4 Sistemas inferenciais de organização do conhecimento 

Consideramos sistemas inferenciais de organização do conhecimento aqueles 

que através de regras lógicas de raciocínio permitem a organização automática de 

domínios do conhecimento, como é o caso das ontologias e das redes semânticas.

As  Ontologias  representam  relacionamentos  complexos  entre  objetos, 

incluem as regras e os axiomas para configurar redes semânticas. As Ontologias 

descrevem o conhecimento em uma área específica e estão sempre conectadas 

com sistemas  para  data  mining e  gestão  do  conhecimento.  Diversas  ontologias 

estão  sendo  desenvolvidas  como  modelos  de  conceitos  específicos  pela 

comunidade de Gestão do Conhecimento.

Para Moura (2001), ontologias são conjuntos de afirmações que definem as 

relações entre conceitos e estabelecem regras lógicas de raciocínio sobre eles. Para 

interpretar o significado das informações, os computadores usaram ontologias. As 

principais propriedades de uma ontologia são:

Compartilhamento: entendimento sobre idéias – agentes de software devem ter um 

mesmo entendimento sobre um determinado conceito. 

Filtragem: define o que deveria ser extraído de um sistema – de forma a construir 

um determinado modelo desse sistema. 
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Figura 6:Modelo de interface do sistema.
Fonte: Almeida e Bax (2003).

A  ontologia  apresenta  uma  classificação  através  de  uma  hierarquia  de 

conceitos utilizando um gerenciador de estruturas de ontologias para a arquitetura 

de um sistema, conforme Esquema 11.

O uso de ontologias permite um conhecimento compartilhado de termos para 

ajudar no intercâmbio de informações entre pessoas e programas. 

No contexto da Web, a utilização de ontologias é crucial:  permite 
que agentes de software compreendam a semântica embutida nas 
definições e vocabulário especificados com respeito a um domínio, 
sem  ambigüidades,  viabilizando  o  intercâmbio  de  informações 
através de consultas. Bases de conhecimento podem também ser 
criadas especializando e instanciando aquela ontologia, através de 
uma aplicação específica (MOURA, 2001). 

Souza (2001) indica que são necessárias algumas linguagens para definir as 

ontologias na Web, tais como: 

- SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) 
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- DAML (DARP Agent Markup Language) 

- OIL (Ontology Inference Layer) 

- XOL (XML-based Ontology Exchange Language)

Sabemos  que  os  estudiosos  na  área  de  Ciência  da  Computação  estão 

buscando uma interface com a Biblioteconomia e a Ciência da Informação de forma 

a  elaborar  parcerias  para  a  melhoria  da  representação  da  informação  e  da 

configuração  de  sistemas  de  organização  do  conhecimento  e  a  construção  de 

ontologias pode ser representativa nessa interface.

Na Filosofia a ontologia é a Teoria Ontológica e significa o  estudo do que 

existe  no  mundo.  Na  inteligência  artificial  é  a  Engenharia  Ontológica  significa  a 

especificação das classes (conceitos), objetos e suas relações em um dado domínio, 

ou seja, a taxonomia do domínio.

149



Quadro 13: Tipos de ontologias.
Fonte: Almeida e Bax (2003).

De acordo com Almeida e Bax (2003) as ontologias podem ser classificadas 

quanto à função; ao grau de formalismo; à aplicação; à estrutura e ao conteúdo, 

conforme  quadro  acima.  E  podem  inclusive  servir  para  a  organização  do 

conhecimento  em ambientes virtuais e já  existem alguns projetos relacionados à 

recuperação da informação na Web como o OntoSeek e o SEAL.
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Quadro 14: Projetos relacionados à recuperação da informação na Web.
Fonte: Almeida e Bax (2003).

Esquema 10: Arquitetura do Sistema.
Fonte: Almeida e Bax (2003).

151



As  Ontologias  são  criadas  e  mantidas  pelo  Módulo  de  Manutenção  de 

Ontologias,  pode-se  ter  uma  Ontologia  Pública,  compartilhada  por  todos  os 

usuários do sistema e/ou diversas  Ontologias Privadas,  criadas e mantidas por 

cada usuário em sua própria área de atuação.

Figura 7: Ontologia Pública e Ontologia Privada.
Fonte: Almeida e Bax (2003).

As ontologias então, também podem organizar o conhecimento na web. 

Embora  existam  algumas  controvérsias  quanto  à  denominação  “redes 

semânticas”,  acredita-se que são assim chamadas por razões históricas. Em seu 

modelo  precursor  “Semantic  Memory”,  Quillian  (1968)  tentava  representar  o 

significado do Inglês, ou seja, a semântica das palavras em Inglês. Ele queria definir 

um modelo de como o significado das palavras eram representados na memória 

humana. Para isso, construiu uma rede associativa de nodos que representavam 

relações entre os conceitos. Portanto, a denominação de “redes semânticas”, dizia 

respeito  à  aplicação  destas  redes,  e  não  à  alguma  característica  especial  das 

mesmas.

Independentemente das razões que sugeriram esta denominação, as origens 

das  redes  semânticas  vêm  do  associacionismo  de  Aristóteles  -  onde  o 

comportamento  é  controlado  totalmente  por  associações  aprendidas  entre  os 
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conceitos  -  e  do  reducionismo -  onde  os  conceitos  são  sempre  constituídos  de 

conceitos mais elementares (RINGLAND, 1988).

Semântica é o estudo do significado de conceitos  individuais  utilizados na 

linguagem.  É  uma  tentativa  de  descrever  os  significados  das  palavras  e  as 

condições sob as quais eles podem interagir para serem compatíveis com outros 

aspectos de uma linguagem. 

Uma rede é um conjunto ou um grafo de nodos conectados por ligações, 

como representado no  esquema 5  a  seguir.  Os  nodos  em uma rede  semântica 

usualmente representam os conceitos ou significados, por exemplo, “POTENCIAL 

DE  MEMBRANA”,  “PROCESSO  ELETRO-QUÍMICO”.  As  ligações  usualmente 

representam as relações existentes entre estes nodos, por exemplo, o potencial de 

membrana É um processo eletro-químico. (UNIVERSIDADE Federal do Paraná, 2003).

Esquema 11: Parte de uma rede semântica.
Fonte: Universidade Federal do Paraná (2003).
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Uma rede semântica é uma estrutura para a representação do conhecimento 

definida como um padrão de nodos interconectados por arcos rotulados. As redes 

deste tipo não só captam as definições dos conceitos mas também, inerentemente, 

proporcionam  relações  com  outros  conceitos.  As  redes  semânticas  tem  sido 

desenvolvidas como variações deste simples padrão. Algumas são propostas como 

modelos da memória humana e significado de representação, enquanto outras são 

usadas como componentes de compreensão de linguagem e sistemas de raciocínio. 

Embora seja útil imaginar as redes semânticas utilizando esta notação gráfica 

característica, é lógico que elas não podem ser representadas desta maneira em um 

programa de computador. Shastri afirma que, em geral, é possível transformar uma 

rede semântica em uma linguagem não gráfica e vice-versa (SHASTRI). Assim por 

exemplo,  na linguagem LISP,  cada nodo seria um átomo, as ligações seriam as 

propriedades, e os nodos da outra extremidade seriam os valores.

Na lógica, alguns arcos da figura poderiam ser representados pelas seguintes 

declarações:

É_UM(Potencial_de_Membrana,Processo_EletroQuímico)
É_UM(Potencial_de_Ação,Sinal_de_Informação)
É_REGULADO_PELA(Potencial_de_Membrana,Bomba_Metabólica)

A teoria das redes semânticas (LIU, 1990) afirma que:

- a memória humana é associativa por natureza, e as idéias e informações na 

memória estão inter-relacionadas umas com as outras. 

- esta inter-relação entre as idéias pode ser retratada pelos nodos e ligações 

rotuladas  que  conectam  estes  nodos  podendo  ser  representados  por  algumas 

estruturas formais e precisas. 
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Sob o ponto de vista cognitivo das teorias gerais de organização da memória, 

com relação ao sistema de Quillian, a rede semântica é organizada de acordo com 

os princípios de significado distribuído, economia cognitiva, e do raciocínio “default”. 

O princípio do significado distribuído refere-se ao fato de que a determinação do 

significado de um simples conceito é encontrado considerando-se sua inter  ação 

com o conjunto inteiro de conceitos na rede semântica. O princípio da economia 

cognitiva  refere-se  ao  fato  de  que,  se  possível,  os  atributos  comuns  aos  vários 

conceitos não são codificados especificamente com cada conceito,  mas com um 

conceito supra-ordenado. O princípio do raciocínio “default” refere-se ao fato de que, 

qualquer verdade assumida junto ao conceito supra-ordenado pode ser assumido 

como verdade para seu conceito subordinado.

Embora  exista  uma  grande  variedade  de  terminologias  e  notações  nos 

sistemas de representação do conhecimento por  redes semânticas,  as seguintes 

considerações são comuns na maioria delas:

• Nodos na rede representam conceitos de entidades, atributos, eventos 

e estados. 

• Arcos  na  rede  geralmente  chamados  de  relações  conceituais 

representam as relações mantidas entre os conceitos. Os rótulos sobre 

os arcos especificam os tipos de relações. 

• Algumas relações conceituais representam casos de lingüística, como 

agente,  paciente,  receptor,  ou  instrumento.  Outros  casos  em outras 

relações  representam  conectivos  espaciais,  temporais,  causais, 

lógicos.  Ainda  outros  especificam  o  papel  de  uma  entidade  com 

relação a outro, como por exemplo, mãe, proprietário, residência etc.
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• Os tipos de conceitos são organizados em uma hierarquia de acordo 

com  os  níveis  de  generalidade.  Esta  hierarquia  é  freqüentemente 

chamada de hierarquia de tipos ou hierarquia taxionômica. 

• Relações mantidas entre todos os conceitos de um determinado tipo 

são herdados através da hierarquia por todos os seus sub-tipos. Por 

exemplo, se todo animal necessita de oxigênio para sobreviver, então 

esta característica será herdada pelos carnívoros, felinos, gatos etc. 

As  redes  divergem  em  várias  questões  quanto:  a  natureza  filosófica  do 

significado,  os  métodos  para  a  representação  de  todos  os  quantificadores  e 

operadores lógicos, as técnicas para a manipulação das redes e o desempenho das 

inferências, e convenções de estilos para o desenho dos nodos, arcos rotulados com 

palavras ou outros símbolos. Alguns sistemas são projetados para a representação 

de linguagem natural, outros para aplicações de sistemas especialistas. Enquanto 

alguns estão baseados formalmente na lógica, outros são muito mais informais.

Com relação aos sistemas de tecnologia da informação, o trabalho de Quillian 

foi  diretamente  considerado  por  Carbonnel,  que  o  utilizou  como  base  para 

representar o conhecimento geográfico em seu sistema tutorial chamado SCHOLAR 

(CARBONNEL, 1970). Este sistema proporcionava aos estudantes uma interface de 

iniciativa  mista  para  um  banco  de  dados  sobre  a  América  do  Sul.  Carbonnel 

introduziu dois refinamentos às idéias de nodo de Quillian. Primeiramente fez uma 

distinção entre nodos conceito (latitude, por exemplo) e nodos exemplo (Brasil, por 

exemplo). Esta é na verdade a base da “instanciação”. Em segundo lugar, permitiu 

que funções LISP pudessem ser conectadas aos nodos para resolver propriedades 

que não eram explicitamente estabelecidas. Esta facilidade constituiu na verdade a 

base dos “slots” usados nos sistemas tipo “frames”.
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Com  o  advento  do  processamento  da  linguagem  natural,  têm  sido 

desenvolvidos  significantes  trabalhos  na  área  de redes  semânticas.  Estes  SOCs 

apresentam conceitos e termos estruturados não como hierarquias mas como uma 

rede. Os conceitos são dispostos como nós com vários relacionamentos que vão se 

expandindo. Os relacionamentos geralmente seguem o padrão TG, NT e TR. Estes 

incluem relacionamentos todo-parte específicos, causa-efeito, pai-filho etc.  

Uma das redes semânticas mais bem elaborada é da Princeton’s WordNet, 

que  agora  pode  ser  utilizada  com uma  variedade  de  mecanismos  de  busca.  A 

WordNet é  um banco de dados léxico  eletrônico  que contém informações sobre 

palavras,  expressões  compostas  (phrasal  verbs,  colocações,  frases  idiomáticas 

etc.), separa suas entradas de acordo com categorias sintáticas: substantivo, verbo, 

adjetivo  e  advérbio;  dentro  de  cada  categoria,  várias  relações  semânticas  entre 

palavras e expressões compostas são armazenadas.

Outras  ferramentas  criadas  na  Ciência  da  Computação,  apesar  de 

trabalharem com inferências e não serem consideradas sistemas de organização do 

conhecimento, apresentam potencial para representar e organizar o conhecimento 

em  ambientes  eletrônicos.  Tais  como  a  modelagem  de  dados,  os  sistemas 

especialistas e as redes neurais.

A modelagem de dados é outra forma de se organizar a informação visando 

recuperá-la em ambiente eletrônico.  Nessa vertente merece destaque a orientação 

a objetos,  atividade esta realizada há algum tempo por analistas de sistemas no 

gerenciamento  de  informações  comerciais.  No  entanto,  outros  profissionais  da 

informação  já  trabalham  com  esta  tecnologia,  que  de  certa  forma  vem  tendo 

interesse crescente de utilização.
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A técnica de modelagem de dados consiste em se estabelecer um modelo 

para  entrada  e  tratamento  de  dados  a  serem  armazenados  num  sistema  de 

informação,  a  fim  de  se  evitar  a  duplicação  de  esforços  e  possibilitar  o  acesso 

simultâneo por diversos usuários utilizando vários aplicativos. Os modelos de dados 

podem ser conceituais, relacionais e físicos (COSTA, 1996).

Modelagem de dados é uma forma de representação e de organização do 

conhecimento que se dá através da criação de uma estrutura de dados eletrônica 

(banco  de  dados)  que  representa  um  conjunto  de  informações.  Esta  estrutura 

permite  ao  usuário  recuperar  dados de  forma rápida  e eficiente,  cujo  objetivo  é 

incluir  dados em uma estrutura que possibilite transformar os dados originais em 

vários tipos de saídas como formulários, relatórios, etiquetas ou gráficos.

Essa capacidade de transformar informações caracteriza as operações de 

banco de dados e é a chave de sua utilidade. 

A modelagem de dados (Ideológica. 1988) funciona da seguinte maneira:

Primeiro deve-se listar os objetos que farão parte da coleção de dados e os fatores 

que os mesmos possuem. Cada objeto pode ser considerado como uma entidade 

única que corresponde a um assunto ou tema.

Para  se  determinar  as  relações  entre  os  objetos,  escolhe-se  um deles  e 

verifica-se  como  este  se  relaciona  com  o  outro.  Nem  sempre  toda  a  relação 

existente entre objetos é importante. Aquelas que são importantes permitem que se 

modele o banco de dados de maneira a corresponder às situações do mundo real 

que ele representa. Tais relações podem ser:

- Relação um para um: para qualquer linha de dados na tabela A, existe uma 

única linha na tabela B e vice-versa.
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- Relação um-para-vários: para qualquer linha de dados na tabela A existem n 

linhas na tabela B. Para qualquer linha em B, existe uma única linha em A.

- Relação vários-para-vários: para qualquer linha de dados na tabela A, 

existem várias linhas na tabela B e vice-versa (Ideológica. 1988).

Um método eficaz de encontrar o tipo de relacionamento é perguntar se um 

determinado registro (linha) na tabela A pode apontar para (é relacionado a) uma ou 

mais linhas de dados (registros) na tabela B. Em seguida deve-se inverter as tabelas 

e refazer a pergunta:

a. Uma mutação aponta para uma ou para várias referências? Várias.

b. Uma linha das referências se liga a uma ou a várias mutações? Uma.

A relação entre as tabelas é de um-para-vários

a. Uma mutação aponta para um ou para vários sítios tumorais? Um.

b. Uma linha dos sítios tumorais se liga a uma ou a várias mutações? Várias. 

(Ideológica. 1988)

A relação entre as tabelas é de um-para-vários quando ligamos uma tabela a 

outra, os campos das duas tabelas, ou seja, as colunas devem ser iguais. Veja as 

relações entre as tabelas na figura abaixo:

Figura 8: Relação entre tabelas para modelagem de dados.
Fonte: Ideológica (1988).

159



No âmbito da Inteligência Artificial, temos os sistemas especialistas e as 

redes neurais.

Os  sistemas  especialistas  são  programas  de  computador  destinados  a 

solucionar  problemas  em  um  campo  específico  do  saber  humano.  Para  isso 

possuem  uma  base  de  conhecimento  do  domínio  restrito  de  sua  atuação.  O 

raciocínio  inferencial  é  utilizado  para  executar  tarefas  e  tem  desempenho 

comparável ao dos especialistas humanos. (RIBEIRO, 2000).

Os sistemas  especialistas  empregam informações  nem sempre  completas 

manipulando-as através de métodos de raciocínio  simbólico  sem seguir  modelos 

numéricos, para produzir aproximações satisfatórias ou aproximações úteis. Sendo 

assim, quanto mais completa e corretamente estiver representado o conhecimento, 

melhor  será  a  saída  do  sistema.  Para  tanto  faz  necessário  a  aquisição  de 

conhecimento, uso de heurísticas, de métodos de representação de conhecimento e 

de máquinas de inferência (RIBEIRO, 2000).

Existem várias arquiteturas de sistemas especialistas sendo usadas. Dentre 

elas  a  mais  simples  de  compreender  e  a  mais  difundida  compõem-se  de  3 

elementos básicos. 

A  constituição  básica  de  um  sistema  especialista  apresenta  os  seguintes 

elementos:  base  de  conhecimento,  quadro-negro  e  mecanismo  ou  motor  de 

inferência, conforme figura abaixo.
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Figura 9: Elementos básicos de um sistema especialista. 
Fonte: Ribeiro (2000).

A base de conhecimento é um elemento permanente, mas específico de um 

sistema especialista.  É onde estão armazenadas as informações de um sistemas 

especialista,  ou  seja  os  fatos  e  as  regras.  As  informações  armazenadas  de  um 

determinado domínio fazem do sistema um especialista neste domínio. 

A comunicação das informações entre os sistemas especialistas é feita por 

um mecanismo  chamado  quadro-negro,  que  é  um lugar  dentro  da  memória  do 

computador no qual as informações armazenadas em um sistema especialista são 

"afixadas" para que qualquer outro sistema especialista possa usá-lo se precisar das 

informações lá contidas para alcançar seus objetivos (RIBEIRO, 2000).

Segundo  Ribeiro  (2000)  o quadro-negro  é  uma  estrutura  que  contém 

informações que podem ser examinadas por sistemas especialistas cooperativos. O 

que esse sistemas fazem com essas informações depende da aplicação.  É uma 
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área de memória usada para fazer avaliações das regras que são recuperadas da 

base de conhecimento para se chegar a uma solução. As informações são gravadas 

e apagadas em um processo de inferência até se chegar a solução desejada. 

Esquema 12: Mecanismo de inferência.
Fonte: Levine (1988).

Mecanismo de inferência ou motor de inferência é um elemento permanente, 

que pode ser inclusive ser reutilizado por vários sistemas especialistas. É a parte 

responsável pela busca das regras da base de conhecimento para serem avaliadas, 

direcionando o processo de inferência. O conhecimento deve estar preparado para 

uma  boa  interpretação  e  os  objetos  devem  estar  em  uma  determinada  ordem 

representados por uma árvore de contexto. Basicamente o mecanismo de inferência 

é dividido em tarefas que são: Selecionar e buscar; Avaliar; Procurar. Resumindo as 

tarefas acima, podemos dizer que as regras necessárias para se chegar a uma meta 

devem ser buscadas na base de conhecimento. Essas regras serão colocadas no 
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quadro negro,  sendo que as regras já existentes, só serão avaliadas depois das 

mais recentes (RIBEIRO, 2000).

As redes neurais trabalham com o reconhecimento de padrões, simulando ou 

tentando simular os neurônios. 

O  cérebro  humano  é  composto  por  aproximadamente  10  bilhões  de 

neurônios.  Todas as funções e movimentos do organismo estão relacionados ao 

funcionamento destas pequenas células. Os neurônios estão conectados uns aos 

outros  através  de  sinapses,  e  juntos  formam  uma  grande  rede,  chamada  rede 

neural. As sinapses transmitem estímulos através de diferentes concentrações de 

Na+ (Sódio) e K+ (Potássio), e o resultado disto pode ser estendido por todo o corpo 

humano.  Esta  rede  proporciona  uma  grande  capacidade  de  processamento  e 

armazenamento de informação (Gorni, 1998).

Segundo  Gorni  (1998)  o  sistema  nervoso  é  formado  por  um  conjunto 

extremamente complexo de neurônios. Nos neurônios a comunicação é realizada 

através  de  impulsos,  quando  um impulso  é  recebido,  o  neurônio  o  processa,  e 

passado  um  limite  de  ação,  dispara  um  segundo  impulso  que  produz  uma 

substância neurotransmissora o qual flui do corpo celular para o axônio (que por sua 

vez pode ou não estar conectado a um dendrito de outra célula). O neurônio que 

transmite o pulso pode controlar a freqüência de pulsos aumentando ou diminuindo 

a  polaridade  na  membrana  pós  sináptica.  Eles  tem  um  papel  essencial  na 

determinação do funcionamento, comportamento e do raciocínio do ser humano. Ao 

contrário das redes neurais artificiais, redes neurais naturais não transmitem sinais 

negativos, sua ativação é medida pela freqüência com que emite pulsos, freqüência 

esta de pulsos contínuos e positivos. As redes naturais não são uniformes como as 

redes artificiais, e apresentam uniformidade apenas em alguns pontos do organismo. 
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Seus  pulsos  não  são  síncronos  ou  assíncronos,  devido  ao  fato  de  não  serem 

contínuos, o que a difere de redes artificiais (GORNI, 1998).

Os principais componentes dos neurônios são:

• Os dentritos,  que tem por função, receber os estímulos transmitidos pelos 

outros neurônios; 

• O corpo de neurônio, também chamado de somma, que é responsável por 

coletar e combinar informações vindas de outros neurônios; 

• O axônio, que é constituído de uma fibra tubular que pode alcançar até alguns 

metros, e é responsável por transmitir os estímulos para outras células. 

Figura 10: Constituintes da célula neural.
Fonte: Kovács (1996).

As redes neurais artificiais consistem em um método de solucionar problemas 

de inteligência artificial, construindo um sistema que tenha circuitos que simulem o 

cérebro  humano,  inclusive  seu  comportamento,  ou  seja,  aprendendo,  errando  e 

fazendo  descobertas.  São  técnicas  computacionais  que  apresentam  um  modelo 

inspirado  na  estrutura  neural  de  organismos  inteligentes  e  que  adquirem 
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conhecimento através da experiência. Uma rede neural artificial pode ter centenas 

ou  milhares  de  unidades  de  processamento  enquanto,  que  o  cérebro  de  um 

mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios (Kovács,1996).

Uma  rede  neural  é  uma  estrutura  de  processamento  de  informação, 

distribuída,  paralelamente,  na  forma  de  um  grafo  direcionado10,  com  algumas 

restrições e definições próprias. 

Os  nós  deste  grafo  são  chamados  elementos  de  processamento.  Suas 

arestas são conexões, que funcionam como caminhos de condução instantânea de 

sinais  em uma única  direção,  de  forma  que  seus  elementos  de  processamento 

podem receber qualquer número de conexões de entrada. Estas estruturas podem 

possuir memória local, e também possuir qualquer número de conexões de saída 

desde que os sinais nestas conexões sejam os mesmos. Portanto, estes elementos 

têm na verdade uma única conexão de saída, que pode dividir-se em cópias para 

formar múltiplas conexões, sendo que todos carregam o mesmo sinal (Kovács,1996). 

Sinais  de  entrada para  uma rede neural  a  partir  de fora da rede chegam 

através de conexões que se originam do mundo externo, saídas da rede para o 

mundo externo são conexões que deixam a rede. 

De forma geral, a operação de uma célula da rede, segundo Kövacs (1996) se 

resume em:

• Sinais são apresentados à entrada;

• Cada sinal é multiplicado por um peso que indica sua influência na saída da 

unidade;

• É feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade;

• Se este nível excede um limite a unidade produz uma saída;

10  Um grafo direcionado é um objeto geométrico que consiste de um conjunto de pontos, chamados 
nós, ao longo de um conjunto de segmentos de linhas direcionadas entre eles.
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Assim como o sistema nervoso é composto por bilhões de células nervosas, a 

rede neural artificial também seria formada por unidades que nada mais são que 

pequenos módulos que simulam o funcionamento de um neurônio. Estes módulos 

devem funcionar de acordo com os elementos em que foram inspirados, recebendo 

e retransmitindo informações. 

A  rede  neural  artificial  é  um  sistema  de  neurônios  ligados  por  conexões 

sinápticas  e  dividido  em neurônios  de  entrada,  que  recebem estímulos  do  meio 

externo,  neurônios  internos  ou  hidden  (ocultos)  e  neurônios  de  saída,  que  se 

comunicam com o exterior. Os neurônios internos são de suma importância na rede 

neural, pois provou-se que sem estes torna-se impossível a resolução de problemas 

linearmente  não  separáveis.  Em outras  palavras  pode-se  dizer  que  uma rede  é 

composta por várias unidades de processamento,  cujo funcionamento é bastante 

simples. Essas unidades, geralmente são conectadas por canais de comunicação 

que estão associados a determinado peso. As unidades fazem operações apenas 

sobre  seus  dados  locais,  que  são  entradas  recebidas  pelas  suas  conexões.  O 

comportamento inteligente de uma Rede Neural Artificial vem das interações entre 

as unidades de processamento da rede (KOVÁCS, 1996).

A rede neural trabalha com casos reais conhecidos, adquirindo, a partir daí, a 

sistemática  necessária  para  executar  adequadamente  o  processo  desejado  dos 

dados fornecidos. Sendo assim, a rede neural é capaz de extrair regras básicas a 

partir de dados reais, diferindo da computação programada, onde é necessário um 

conjunto de regras rígidas pré-fixadas e algoritmos.
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             Figura 11: Organização em camadas.
             Fonte: Gorni (1998).

Usualmente as camadas são classificadas em três grupos:

• Camada de Entrada: onde os padrões são apresentados à rede;

• Camadas Intermediárias ou Ocultas: onde é feita a maior parte do 

processamento,  através  das  conexões  ponderadas;  podem  ser 

consideradas como extratoras de características;

• Camada de Saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. 

As redes neurais também são classificadas de acordo com a arquitetura em 

que  foram  implementadas:  topologia,  características  de  seus  nós,  regras  de 

treinamento e tipos de modelos.

3.4 TOPOGRAFIA  DO  CONHECIMENTO:  AS  RELAÇÕES  CONCEITUAIS  NA 

REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA WEB

Neste  capítulo  são  apresentadas  algumas  considerações  sobre  a 

representação e organização do conhecimento na Web visando à recuperação da 

informação. 
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É  sabido  que  a  classificação  e  a  indexação  automática,  assim  como  os 

metadados têm sido utilizados para a representação do conhecimento em ambientes 

virtuais. Contudo, deve ser dada maior atenção ao tratamento da informação nesses 

ambientes  para  que  a  busca  e  recuperação  da  informação  sejam  realizadas  a 

contento pelos usuários.

Os  resultados  obtidos  na  análise  empírica  indicam que  a  recuperação  da 

informação em ambientes  virtuais  pode ser  otimizada com o uso do cabedal  de 

conhecimento teórico-metodológico para o estabelecimento de relações conceituais. 

Portanto  neste  capítulo  destacamos  a  importância  destas  relações  para  a 

representação do conhecimento na Web.

Vários estudos têm sido realizados, visando a discussão teórica e ampliação 

de padrões que facilitem e assegurem ao usuário a recuperação e visualização da 

informação  e,  que  permitam a  não  recuperação  de  informação  indevida  ou  não 

solicitada (MIRANDA, 1999, p. 68).

As  dificuldades  que  estão  associadas  às  formas  de  representação  em 

ambientes  atuais  e  virtuais  constituem desafios  para  a racionalidade humana.  O 

Homem  pensa  em  representação  se  a  ela  puder  dar  uma  expressão  de 

racionalidade, na medida em que associa princípios, categorias,  procedimentos e 

normas, na exata medida em que constrói modelos e algoritmos a fim de que todos 

esses aspectos, possam tornar estável a tarefa de representar a realidade de forma 

compreensível (MIRANDA, 1999, p. 68).

A representação do conhecimento na forma simbólica é uma questão 
que preocupou o  mundo da Documentação desde sua origem.  O 
problema é relevante agora em muitas outras situações além dos 
documentos  e  índices.  A  estrutura  dos  dados  nos  programas  de 
computadores,  a  estrutura  sintática  e  semântica  da  linguagem 
natural, a representação do conhecimento na inteligência artificial, os 
modelos da memória humana: em todos estes campos, é necessário 
decidir como o conhecimento pode ser representado de forma que as 
representações possam ser manipuladas (VICKERY, 1978, p. 75).
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Vickery  garante  que  muitas  técnicas  diferentes  de  representação  do 

conhecimento foram desenvolvidas nos diversos campos, sendo que as variações, 

freqüentemente,  ocorreram  devido  aos diferentes  tipos  de  manipulação.  Mas, 

existem algumas convergências interessantes e parece provável que cada campo 

deva  ter  algo  a  aprender  com  outros.  Vickery  reviu  diferentes  formas  de 

representação do conhecimento, buscando algumas que poderiam ser aplicáveis à 

área  de  Ciência  da  Informação  (VICKERY,  1978,  p.  75)  e  que  devem  ser 

consideradas nos ambientes virtuais. 

A necessidade de se organizar o conhecimento sempre foi reconhecida pelo 

homem. No entanto, antigamente era tarefa exclusivamente devotada aos Filósofos 

e  Bibliotecários,  e  no  terceiro  quartel  do  século  XX,  passou  a  ser  preocupação 

também dos Cientistas da Informação. Mas, atualmente,

o pessoal das áreas de Inteligência Artificial, Sistemas Especialistas, 
Hipertextos,  Educação,  Psicologia,  dentre  outras,  não  deixam  de 
demonstrar  interesse  na  aplicação  de  metodologias  para  a 
representação do conhecimento, buscando elementos que sustentem 
sua organização (DAHLBERG, 1993, p. 211).

Os sistemas de organização do conhecimento bibliográficos e os alfabéticos, 

usados por  bibliotecários como instrumentos  de representação e organização do 

conhecimento, com o passar do tempo, foram sendo ignorados pelo pessoal das 

novas tecnologias, pois estes acreditavam que o conhecimento por ser tão complexo 

não poderia ser capturado por nenhuma teoria ou sistema ordenado com princípios 

tão gerais (DAHLBERG, 1993, p. 211).

No  entanto,  Dahlberg  (1993,  p.  211)  afirma  que  “fundamentos  teóricos 

desenvolvidos na área de Classificação & Tesauro,  durante décadas,  podem ser 

utilizadas em todos os tipos de [sistemas] de organização do conhecimento, gerais 

ou específicos”. 
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Para Dahlberg, o ponto essencial na teoria da organização do conhecimento, 

reside no fato de que qualquer organização do conhecimento deve ser embasada 

em unidades  de  conhecimento,  que nada mais  são  do que conceitos.  E,  estes, 

consistem em elementos,  também denominados  de  características  de  conceitos. 

Dahlberg afirma que são exatamente estes fatores que permitem que um sistema de 

conceitos seja construído, tal qual um sistema de organização do conhecimento. A 

autora  considera  que  o  conhecimento  jamais  poderá  ser  representado  sem  as 

unidades de conhecimento e suas possíveis combinações em palavras, símbolos e 

termos (DAHLBERG, 1993, p. 211).

Esta argumentação é reforçada por Campos que a partir das bases da Teoria 

da  Classificação  Facetada,  da  Teoria  do  Tesauro-com-Base-em-Conceito  e  da 

Teoria  Geral  da  Terminologia,  encontrou  princípios  comuns  nos  trabalhos  dos 

autores seminais que deram origem a tais teorias.  Estes princípios formalizam: o 

conceito  e  sua  denominação,  as  relações  entre  os  conceitos  e  a  representação 

destes  conceitos  num sistema de conceitos,  considerando que,  tais  teorias,  têm 

como  finalidade  a  elaboração  de  estruturas  conceituais  para  a 

representação/recuperação  ou  comunicação  da  informação/conhecimento 

(CAMPOS, 2001).

Na  concepção  de  Vickery,  (apud BINWAL,  1992),  a  representação  do 

conhecimento  é a chave para a recuperação e disseminação efetivas de dados, 

informação  e  conhecimento.  As  técnicas  utilizadas,  tais  como:  categorias  de 

predicado e argumento, a gramática de casos de Fillmore, os primitivos semânticos 

em análise lingüística; a lógica dos predicados, estruturas e redes semânticas na 

inteligência  artificial;  facetas,  categorias  fundamentais,  indicadores  de  função, 

operadores, remissivas “ver” e “ver também”, termos genéricos, termos específicos, 
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termos relacionados no campo da recuperação da informação, são todos tentativas 

de representação do conhecimento (BINWAL, 1992,  p. 197).

O conhecimento registrado é geralmente representado em uma declaração de 

assuntos que consiste em termos. Os termos sustentam conceitos e os combinam 

numa declaração de assuntos, de acordo com um padrão de relações. Isto é, cada 

assunto  tem  sua  própria  estrutura.  As  unidades,  ou  seja,  conceitos  ou  idéias 

isoladas identificadas na descrição de um assunto particular, são pontos na estrutura 

ou redes de relações. A estruturação de conceitos componentes em um assunto 

desempenha um papel vital na comunicação, aprendizagem e memória (VICKERY, 

1978, p. 72).

Desta  forma,  através  dos  conceitos  e  suas  relações  poderá  se  obter 

resultados mais satisfatórios na busca  na recuperação da informação na Web.

Segundo  Souza  (1997,  p.  65),  a  organização  do  conhecimento  sugere 

responder  algumas  perguntas  fundamentais:  Para  quem  organizar?  Por  que 

organizar? O que organizar? Como organizar? Quando organizar? Onde organizar? 

Quem vai organizar? 

Neste sentido, apesar da web possuir toda uma lógica própria de construção, 

desconstrução e reconstrução do conhecimento, a organização do conhecimento em 

ambientes virtuais também deve procurar responder essas questões visando uma 

melhor representação/recuperação da informação.

Para quem organizar? Para os usuários.

Por  que  organizar?  Para  facilitar  a  navegação,  a  busca,  recuperação e  o 

acesso.

O que organizar? A informação/conhecimento.
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Como  organizar?  Através  de  regras,  métodos  e  softwares  com  base  em 

teorias.

Quando organizar? Sempre que se quiser socializar o conhecimento.

Onde organizar? Em ambientes virtuais.

Quem vai organizar? Profissional da Informação.

Segundo Brachman (apud CAMPOS, 2001, p. 63-64) 

a representação do conhecimento pode ser classificada de acordo 
com os tipos de primitivas que oferecem aos usuários,  em quatro 
níveis:  Lógico –  que é  o  nível  da formalização,  onde não existe 
preocupação com a semântica em termos dos conceitos e de suas 
relações;  Epistemológico – que é o nível da estruturação, onde a 
noção genérica de um conceito é introduzida como uma primitiva de 
estruturação  do  conhecimento;  Ontológico –  que  é  o  nível  da 
significação, onde o número de possibilidades de interpretação do 
conceito dentro de um determinado contexto é restringido;
Conceitual –que  é  o  nível  da  expressão,  onde  o  conteúdo  do 
conceito  é  apresentado  a  partir  de  uma interpretação  definida  na 
forma de sua especificação.

Estes níveis nos permitem construir, analisar e representar os conceitos bem 

como identificar suas relações com outros conceitos. Desta forma, apresentamos a 

seguir  o  conceito  e  suas  relações  estabelecendo,  assim,  a  topografia  do 

conhecimento.

O conceito para Dahlberg é a unidade do conhecimento. Quando trabalhamos 

com  a  organização  do  conhecimento  para  a  recuperação  da  informação,  na 

realidade trabalhamos, antes de mais nada, com a organização de conceitos.

Do ponto de vista epistemológico, o conceito pode ser analisado segundo as 

ações mentais,  ou seja,  a  habilidade da mente  em comparar  algo novo com  o 

conhecimento já adquirido (DODEBEI, 2002, p. 90)

Para  a  identificação  do  conceito  são  necessárias  três  condições,  como 

expressas no triângulo abaixo:
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referente
      A

                        predicação                         denotação
                         

        características    B                                         C    termo 
                                             
                                                           designação

Figura 12: Triângulo conceitual de Dahlberg.
Fonte: Dahlberg (1978).

E Gomes (1986) explica: 

o referente é um objeto formal, um constructo mental, uma unidade 
de pensamento.  Assim, fisicamente não existem os objetos como 
‘casa’,  ‘árvore’.  O  que  existe  é  uma  determinada  casa,  uma 
determinada árvore de uma determinada espécie. Pelo fato de ser 
um constructo mental, pode-se ter o conceito de um referente sem 
existência real  como, por exemplo, um duende. No entanto,  se o 
consideramos como uma unidade do pensamento, não podemos ter 
certeza de entender tal  unidade, por ser algo subjetivo, algo que 
está  na  cabeça  de  um  indivíduo.  “Se  o  conhecimento  pode  ser 
considerado  a  totalidade  de   proposições  verdadeiras  sobre  o 
mundo, existindo - em geral - nos documentos ou nas cabeças das 
pessoas,  então o  conhecimento pode parecer  existir  também em 
todas as afirmações verdadeiras (em todos os julgamentos) e em 
todas  as  proposições  científicas  que  obedecem  a  um  postulado 
verdadeiro”.  Na  análise  de  um  referente  fazemos  predicações 
verdadeiras através da análise de suas propriedades.

Para Gomes (1986) o triângulo conceitual pode ser entendido como:

o conjunto das propriedades significativas atribuídas a um referente, 
pelos membros de uma área de assunto, e sintetizado num signo 
lingüístico que é o termo. Entre o signo lingüístico e o referente não 
há relação direta.  Esta se  estabelece  somente  via conceito.11 Se 
uma das condições do triângulo estiver ausente, não se pode ter o 
conceito.No âmbito de uma área de assunto, portanto, não existe 
dúvida quanto ao conceito que o termo comunica, ou seja, existe 
uma monorreferencialidade relativa; o termo evoca o que tem que 
ser evocado12. É difícil ocorrer a homonímia.

Ainda para Gomes (1986, p. 15)

11  Na Tecnologia os termos, cunhados via de regra nas oficinas e nos laboratórios, costumam ser bastante 
expressivos, expressando, na maioria das vezes, características que facilmente evocam o conceito. Esta 
característica auxilia, e muito, a construção do sistema de conceitos.

12  Excepcionalmente ela pode ocorrer, devido, provavelmente à metonímia. Tal é o caso de ‘tênis’ (esporte) e 
tênis (calçado), originalmente denominado sapato tênis.
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os conceitos se definem uns em relação aos outros. Neste processo, 
ficam evidenciadas certas relações que fornecem as bases para sua 
ordenação. Estas relações podem ser divididas em:
a) relações lógicas (por vezes também chamadas relações diretas); e 
b)  relações  ontológicas (por  vezes  também  chamadas  relações 
indiretas). 

Campos  (2001)  apresenta  de  maneira  sistemática  as  seguintes  relações 

conceituais,  segundo a teoria geral  da terminologia (TGT) e a teoria do conceito 

(TC). É importante listar estas relações, uma vez que constituem a base teórica para 

o  desenvolvimento  de  mecanismos  de  busca  conceituais  que  desponta  como 

promissor recurso para a otimização da recuperação da informação em ambientes 

virtuais.

A seguir as relações lógicas e as relações ontológicas da TGT:

A)  Relações  lógicas  –  também  chamadas  de  relações  de  semelhança,  de 

similaridade,  de  abstração  ou  genéricas,  resultam  da  própria  compreensão  dos 

conceitos e se dividem em dois grandes grupos: as relações lógicas de comparação 

e as relações de combinação lógica.

A1 Relações lógicas de comparação se dão entre dois conceitos e podem ser classificadas 
em  quatro  tipos:  hiponímia  lógica  ou  subordinação 
lógica, coordenação lógica, interseção lógica e relação 
lógica diagonal

A1.1 Relação de subordinação lógica  ou 
hiponímia lógica

ocorre  quando  um  conceito  tem  todas  as 
características do outro conceito, e este último possui 
uma característica adicional, sendo um a espécie do 
outro. O conceito mais genérico é superordenado e o 
mais restrito subordinado

A1.2 Relação de coordenação lógica se  estabelece  quando  os  dois  conceitos  analisados 
são  restritos  do  mesmo  conceito  genérico,  sendo 
distinguidos por uma única característica

A1.3 Relação de interseção lógica se apresenta quando são comparados dois conceitos, 
cuja compreensão apresenta algumas características 
em comum

A1.4 Relação lógica diagonal ocorre quando duas espécies de conceitos do mesmo 
gênero não são subordinadas nem coordenadas.

A2 Relações de combinação lógica se  dão  quando  três  conceitos  que  não  estão 
relacionados entre si  nem por hiponímia lógica nem 
por coordenação lógica. Dois dentre eles então podem 
ser  considerados  conceitos  de  partida  que  por  sua 
combinação  constituem  um  terceiro  conceito.  As 
relações de combinação lógica se apresentam de três 
espécies: determinação, conjunção e disjunção
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A2.1 Relação de determinação ocorre  quando  um  segundo  conceito  aparece  na 
compreensão  de  um  primeiro  conceito  como 
característica suplementar, e o terceiro conceito é um 
específico do primeiro conceito de partida

A2.2 Relação de conjunção ocorre  quando  as  características  de  dois  conceitos 
são reunidas em um terceiro conceito que é específico 
comum aos dois conceitos de partida

A2.3 Relação de disjunção ocorre quando as extensões dos dois conceitos são 
reunidas

Quadro 15: Relações lógicas.
Fonte: Campos (2001, p. 76-77).

B) Relações Ontológicas – são relações indiretas entre conceitos, pois resultam das 

propriedades que possuem os representantes dos conceitos, caracterizam-se pela 

contigüidade no tempo ou no espaço ou pela conexão de causa e efeito.

B1 Relação de contato se auto-explicam pelas duas espécies que incluem: 
relação  de  coordenação  e  relação  de 
encadeamento

B1.1 Relação de coordenação ontológica relação  entre  o  todo  e  suas  partes,  ou  entre  as 
próprias partes

B1.1.1 Relação de subordinação partitiva ocorre quando um objeto individual é uma parte de 
outro objeto que é o todo

B1.1.2 Relação de coordenação partitiva ocorre entre dois conceitos que representam parte 
de um todo comum

B1.1.3 Relação de interseção partitiva ocorre  entre  dois  conceitos  que,  comparados, 
possuem alguma parte em comum

B1.1.4 Relação diagonal partitiva ocorre  quando  duas  partes  de  um  todo  comum 
estão  em  relação  e  esta  relação  não  de 
subordinação nem de coordenação.

B1.2 Relação de encadeamento é uma relação temporal, de contigüidade no tempo, 
por exemplo

B2 Relação de causalidade se baseia num elo sucessivo de causas
B2.1 Relações  de  parentesco  ou  de 

descendência
são as relações de sucessão

B2.1.1 Relação genealógica quando  um ser  descente  geneticamente  de  outro 
(pai/filho)

B2.1.2 Relação ontogenética quando um ser através da evolução se transforma 
em outro (ovo/larva)

B2.1.3 Relação de substância Quando  uma  substância  deriva  da  outra 
(urânio/rádio)

B2.2 Relação Material-produto existente  entre  o  conceito  de  um  material  e  o 
conceito de seu produto

B2.2 Relação Instrumental ocorre entre o instrumento e seu uso
Quadro 16: Relações ontológicas.
Fonte: Campos (2001, p. 77-79).

As relações quantitativas e as relações qualitativas naTC:
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A) Relações Quantitativas – compara dois conceitos do ponto de vista formal, tais 

como as relações de identidade, de inclusão, de interseção e de disjunção.

A1 Relação de identidade aquela  em  que  ocorre  as  mesmas  características  nos  mesmos 
conceitos

A2 Relação de inclusão aquela cujas características de um conceito  estão contidas num 
outro conceito

A3 Relação de interseção aquela  em  que  ocorrem  algumas  características  em  conceitos 
diferentes

A4 Relação de disjunção aquela em que nenhuma característica de um conceito ocorre em 
outro

Quadro 17: Relações quantitativas.
Fonte: Campos (2001, p. 104-105).

B) Relações Qualitativas – considera os aspectos formal e material, podendo ser: 
formal/categorial, material/pardigmática ou sintagmática funcional.

B1 Relação formal/categorial reúne os conceitos dentro de uma mesma categoria
B2 Relação material/paradigmática permite  organizar  conceitos  da  mesma  natureza. 

Pode ser hierárquica, partitiva ou de oposição
B2.1 Relação hierárquica baseia-se na relação lógica de implicação. Pode ser 

de dois tipos: relação de abstração ou relação lateral
B2.1.1 Relação de abstração ocorre entre os gêneros e suas espécies
B2.1.2 Relação lateral ocorre entre os conceitos num mesmo renque
B2.2 Relação partitiva ocorre entre o todo e suas partes e as partes entre si
B2.3 Relação de oposição ocorre  quando  os  conceitos  apresentam 

características  contrárias,  contraditórias  ou 
negativas-indiferentes

B2.3.1 Relação de oposição contraditória Numérico/não-numérico; presença/ausência
B2.3.2 Relação de oposição contrária Preto/branco
B2.3.3 Relação positiva-indiferente-negativa Favorável/neutro/desfavorável
B3 Relação sintagmática funcional ocorre  entre  conceitos  de  diferentes  categorias, 

denotam  processo  ou  operação  e  o  resultados  e 
agentes dessas ações

Quadro 18: Relações qualitativas.
Fonte: Campos (2001, p. 104-105).

A descrição das relações conceituais aqui expostas nos revela que já existem 

estudos  para  a  representação  do  conhecimento  em ambientes  atuais  e  que  as 

mesmas, apesar de não utilizadas em ambientes virtuais podem ser utilizadas para 

tal fim.

A  seguir  apresentamos  as  relações  arborescentes,  mais  comumente 

utilizadas em ambientes virtuais, embora por si não constituem em solução para o 
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problema  colocado  nesta  pesquisa,  considerando  que  o  conhecimento  não  se 

configura apenas em árvores, mas em redes.

3.4.1 Relações arborescentes

A  metáfora-chave  do  século  XVI  e  da  Idade  Média  para  se  visualizar  o 

sistema de organização do conhecimento era a de uma árvore com seus galhos.

Segundo Burke (2003, p. 82) além de árvores do conhecimento como a Arbor 

scientiae (Figura  13),  de  Lúlio,  elaborada  em torno  de  1300,  reeditada  diversas 

vezes, havia árvores da Lógica – a chamada Árvore de Porfírio (Figura 4).

A árvore do conhecimento era uma metáfora importante, pois representava a 

idéia de que o conhecimento era um todo orgânico, que como tal, mesmo com a 

diversidade de seus ramos, crescia (DARNTON, p. 251).

Figura 13: Árvore do conhecimento, página de rosto de Arbor 
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scientiae, de R. Lúlio (1515).
Fonte: Burke (2003, p. 83).

No  século  XVII,  um  outro  termo  passou  a  ser  utilizado  para  designar  a 

organização do conhecimento.

Esse termo (associado aos antigos filósofos estóicos) era “sistema”, 
e  era  aplicado  tanto  a  disciplinas  específicas  quanto  ao 
conhecimento  como  um  todo,  como  no  caso  do  “sistema  de 
sistemas”  formulado  por  Bartholomaeus  Keckermann  e  Johann 
Heirich Alsted. Trezentos e cinqüenta anos antes de Foucault, em 
1612,  Alsted  usou  a  metáfora  da  “arqueologia”  para  nomear  a 
análise dos princípios subjacentes ao sistema de disciplinas. Para 
examinar como a classificação do conhecimento acadêmico entrava 
na  prática  cotidiana  das  universidades  européias  pode  ser  útil 
analisar  sucessivamente  três  subsistemas,  uma  espécie  de  tripé 
intelectual  composto  de  currículos,  bibliotecas  e 
enciclopédias(BURKE, 2003, p. 83).

Para  Diderot  a  enciclopédia  provinha  do  termo  grego  correspondente  a 

círculo, significando concatenação das ciências, o que metaforicamente denotava a 

noção  de  um  mundo  do  conhecimento,  no  qual  os  enciclopedistas  poderiam 

circunavegar e mapear (DARNTON, 1988, p. 251). Segundo Darnton (1988, p. 251-

252)  quando  explicou  a  diferença  entre  uma  enciclopédia  e  um  dicionário, 

D’Alambert descreveu a Encyclopédie como:

uma espécie de mapa do mundo,  que deve mostrar  os principais 
países, sua posição e sua dependência mútua, a estrada que conduz 
diretamente  de  um  para  outro.  Esta  estrada  é,  com  freqüência, 
interrompida por  milhares de obstáculos,  que são conhecidos,  em 
cada país, apenas pelos moradores ou viajantes, e que não podem 
ser  representados  a  não  ser  nos  mapas  individuais,  altamente 
detalhados. Estes mapas individuais serão os diferentes artigos da 
Encyclopédie  e  a  árvore,  ou  Carta  Sistemática,  será  seu  mapa-
mundi.

Neste sentido temos uma verdadeira topografia do conhecimento e esta é 

que nos permite verificar a inserção de determinados assuntos nas mais diversas 

áreas  do  saber.  No  entanto,  esta  árvore  apresenta  o  conhecimento  de  forma 

dicotômica ou tricotômica e não nos permite a visão de outros relacionamentos que 
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não os hierárquicos,  as relações entre os conceitos e,  por conseguinte,  entre os 

assuntos e as disciplinas.  Nesse contexto, a idéia de que o conhecimento humano 

mantém-se atrelado à singularidade de cada um dos seus produtores, adquire uma 

nova  significação.  A  rede  das  redes  possibilita  o  movimento  do  local  para  o 

universal. 

A Internet, então, possibilita a materialização de um fenômeno que acontece 

em tempo real desde os primórdios da humanidade: a produção de conhecimento. 

Lévy  e  Authier  (1995),  evidenciam  que  a  história  humana  está  calcada  na 

participação discreta e singular que cada indivíduo teve no processo de produzir e 

transmitir seus conhecimentos, geração em geração, até o presente. 

A árvore do homem é a árvore do conhecimento, sempre latente, sempre 

presente e invisível. Com a virtualização, seu desenvolvimento permitiu fincar raízes 

num  meio  concreto  de  se  manifestar  –  o  ambiente  virtual.  Um  programa  de 

computador pode fazer visível os conhecimentos que cada um dos membros de uma 

comunidade,  seja  esta  acadêmica,  empresarial,  fraternal,  familiar,  estadual  etc., 

possui. Isso, independentemente do tipo de conhecimento em questão. 

Trata-se  de  um  modelo  de  gestão  do  conhecimento  mais  diverso  e 

heterogêneo  incorporado  em  cada  indivíduo.  A  construção  da  árvore  do 

conhecimento no meio virtual  constitui  uma coletividade em uma comunidade de 

saber.  E para Lévy e Authier (1995, p. 24)

uma forma de democracia que conviesse à sociedade da informação e 
da comunicação rápida, escapando às armadilhas das mídias. Uma 
forma  de  democracia  que  desposa  o  ritmo  e  a  diversidade  da 
sociedade contemporânea, longe do tempo diferido das burocracias 
estatais, escapando ao poder dos especialistas e tecnocratas [...] as 
árvores de conhecimentos são os mapas móveis, interativos, legíveis 
por todos, deste novo espaço. 
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No século XX, o aceleramento da revolução tecnológica deixou em evidência 

o  enrijecimento  da  estrutura  disciplinar  na  produção  do  conhecimento  científico, 

levando  a  um  questionamento  dos  axiomas  do  paradigma  mecanicista.  Novas 

problemáticas levaram à emergência de equipes de caráter inter e multidisciplinares 

em  todos  os  campos  da  ciência.  Como  se  isso  não  bastasse,  o  grau  de 

complexidade inerente dos problemas do mundo globalizado lançou a necessidade 

de resgatar a legitimidade de conhecimentos aquém e além da ciência (SASTRE; 

FERES NETO, 2004)

O  conhecimento  e  suas  relações  não  são  apenas  unidimensional,  mas 

multidimensional. A unidimensionalidade do conhecimento passa a ocupar espaços 

epistemológicos com a multidimensionalidade. Passamos então da disciplinaridade 

para inter, pluri e transdiciplinaridade. E Nicolescu (2004) explica:

A  pluridisciplinaridade  diz  respeito  ao  estudo  de  um  tópico  de 
pesquisa não apenas em uma disciplina, mas em várias ao mesmo 
tempo. Por exemplo, uma pintura de Giotto pode ser estudada não 
apenas dentro da história da arte, mas também dentro da história das 
religiões, da história européia e da geometria. Ou a filosofia marxista 
pode ser  estudada pelo enfoque da filosofia  combinada à  física,  à 
economia,  à  psicanálise  ou à  literatura.  O tópico  em questão será 
ulteriormente enriquecido pela associação das perspectivas das várias 
disciplinas. Além do mais, nossa compreensão do tópico em termos 
da própria disciplina em questão é aprofundada pela fértil abordagem 
multidisciplinar.  A multidisciplinaridade aporta  um "plus"  à disciplina 
em questão (história da arte ou filosofia em nosso exemplo), mas esse 
" plus " está sempre a serviço da disciplina- foco. Em outras palavras, 
a  abordagem  multidisciplinar  ultrapassa  as  fronteiras  disciplinares, 
enquanto sua meta permanece nos limites do quadro de referência da 
pesquisa disciplinar. Interdisciplinaridade tem um objetivo diferente da 
multidisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de 
uma  disciplina  à  outra.  Podemos  distinguir  três  graus  de 
interdisciplinaridade: a) um grau de aplicação. Por exemplo, quando 
os  métodos  da  física  nuclear  são  transferidos  para  a  medicina, 
resultam no aparecimento  de novos  tratamentos  de câncer;  b)  um 
grau epistemológico. Por exemplo, transferindo os métodos da lógica 
formal para a área do direito geral, geram análises interessantes de 
epistemologia do direito; c) um grau de geração de novas disciplinas. 
Por exemplo, quando métodos da matemática foram transferidos para 
a física geraram a física matemática e, quando transferidos para os 
fenômenos  meteorológicos  ou  para  os  processos  do  mercado  de 
ações, geraram a teoria do caos; transferindo métodos da física de 
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partículas  para  a  astrofísica,  produziu-se  a  cosmologia  quântica  e, 
transferindo  métodos  computacionais  para  a  arte,  obteve-se  a  arte 
computacional.  Assim  como  a  pluridisciplinaridade,  a 
interdisciplinaridade  ultrapassa  as  disciplinas,  mas  seu  objetivo 
permanece  dentro  do  mesmo  quadro  de  referência  da  pesquisa 
disciplinar.

A  transdisciplinaridade,  como  paradigma  emergente,  propõe 
transcender  o  universo  fechado  da  ciência  e  trazer  à  tona  a 
multiplicidade fantástica dos modos de conhecimento, assim como o 
reconhecimento da multiplicidade de indivíduos produtores de todos 
estes  novos  e  velhos  modos  de  conhecimento.  A  partir  de  então, 
surge  a  necessidade  de  reafirmar  o  valor  de  cada  sujeito  como 
portador e produtor legítimo de conhecimento (NICOLESCU, 1996).

Sendo assim, a transdisciplinaridade chama a atenção para a potencialização 

de tendências heterogêneas, seja no campo das subjetividades ou no da produção 

de conhecimento, abrindo áreas de tensão com as tendências homogeneizantes já 

descritas. 
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Figura 14: Transdiciplinaridade – Modelo de Jantsch.
Fonte: Theophillo (2004).

De certa forma 

[...] os encontros ocorridos entre engenheiros e matemáticos, primeiro, 
em plena guerra dos anos 40, e depois, nos anos 50; esses encontros 
fizeram confluir trabalhos de matemática, inaugurados por Church e 
Turing, e as pesquisas técnicas para criar máquinas autogovernadas, 
que  levaram  à  formação  do  que  Wiener  chamou  de  cibernética, 
integrando a teoria da informação concebida por Shannon e Weaver 
para a companhia telefônica Bell. Constituiu-se, então, um verdadeiro 
nó górdio de conhecimentos formais e de conhecimentos práticos, às 
margens das ciências e no limite entre ciência e engenharia.  Esse 
corpo de idéias e de conhecimentos novos desenvolveu-se para criar 
o novo reino da informática e da inteligência artificial. Sua irradiação 
atingiu todas as ciências, naturais e sociais. Von Neumann e Wiener 
são  exemplos  típicos  das  mentes  policompetentes,  cujas  aptidões 
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podem  ser  aplicadas  a  diferentes  práticas  e  à teoria  fundamental 
(MORIN, 2001, p. 11-112).

Desta forma,  verifica-se outros tipos de relações conceituais  que se dão 

nesta topografia do conhecimento aqui denominadas de relações rizomáticas.

3.4.2 Relações rizomáticas

A  imagem  do  rizoma  de  Deleuze  e  Guatarri (1995)  é  uma  resposta  à 

metáfora da raiz  que vai  se bifurcando,  o que representa a lógica clássica e os 

procedimentos binários e dicotômicos.  O método do tipo rizoma, é um campo de 

experimentação e de possibilidades, uma vez que não se limita a uma análise por 

decomposições  internas.  Este  método  analisa  a  linguagem  a  partir  de  um 

descentramento sobre outras dimensões e registros. Desta forma, utilizaremos  aqui 

alguns princípios extraídos do pensamento rizomático que podem ser articulados 

com o ferramental da Ciência da Informação, no que tange ao comportamento do 

usuário na busca da informação na Web.  São eles:

conexão e heterogeneidade – qualquer ponto do rizoma pode ser conectado a 

qualquer outro;

multiplicidade – não existem pontos ou posições como em uma estrutura em raiz, 

mas linhas que formam  tramas.  Trata-se aqui de agenciamentos, dimensões que 

crescem numa multiplicidade que muda de natureza a medida que evoluem suas 

conexões;

ruptura a-significante – por mais que se tente quebrar e romper o rizoma, ele se 

reconstrói  segundo  certas  linhas.  Existe  uma  desterritorialização  que  pode  se 
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reterritorializar,  se  reencontrar  em  organizações  que  se  restratificam  em  outro 

conjunto;

cartografia  e  decalcomania –  o  rizoma  é  mapa  e  não  decalque,  enquanto  o 

decalque ilustra o entendimento de modelos estruturais e gerativos,  que supõem 

estados  sucessivos  a  partir  de  uma  dada  estrutura,  que  podem  se  reproduzir 

infinitamente, o mapa não reproduz um inconsciente que se fecha em si mesmo, o 

constrói, é voltado para a experimentação, conectável em todas as dimensões.

A figura abaixo demonstra a configuração de um rizoma.

Figura 15: Rizoma.
Fonte: GOOGLE (2002)

A idéia  de  se  introduzir  o  rizoma para  o  estudo  das  relações  conceituais 

ocorreu  pela  associação  deste  com a  idéia  de  rede,  considerando  que  na  Web 

ocorrem relações conceituais diferentes daquelas dos SRI tradicionais. A topologia 

184



de redes se configura a medida que são traçadas tramas conceituais na estrutura 

cognitiva do homem e da mesma forma os conceitos nela armazenados se associam 

de alguma forma àqueles que estão por trás das informações buscadas em qualquer 

ambiente  informacional,  conceitos  estes  que podem ou não estar  inseridos  e/ou 

ancorados em domínios de conhecimento genéricos e/ou específicos.  Percebe-se 

Figura 16: Árvore baniana.
Fonte: Ranganathan (1937).

então que este  fenômeno tem a ver com o rizoma de Deleuze e Gatarri e com a 

árvore baniana de Ranganathan.

A seguir trataremos da parte empírica desta pesquisa.
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4 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA WEB

A essência da Internet é a informação que nela se encontra e a comunicação 

que torna possível entre milhões de pessoas no mundo. Esta comunicação, por si 

só,  já  gera mais informação. A informação veiculada na rede é de interatividade 

imediata. O repositório de conhecimento que é hoje a Internet é de inquestionável 

valor.

Sabemos que o valor de qualquer repositório de conhecimento ou biblioteca 

está  diretamente  relacionado  à  qualidade  da  representação  de  seu  conteúdo 

intrínseco e extrínseco visando a futura recuperação dos itens neles contidos. Daí o 

grande valor dos mecanismos de busca no ambiente Web. São eles que tentam 

colocar  ordem  no  caos.  Esta  ordem  é  criada  segundo  critérios  próprios  pelos 

diferentes  mecanismos de busca.  Existe  hoje  uma acirrada competição entre  os 

mecanismos de busca para atrair a preferência do público. 

Berners-Lee (2001, p. 37), o idealizador e inventor da própria Web, afirma que 

a semântica da Web trará estrutura para aumentar a significância das suas páginas, 

criando  uma  ambiência  aonde  os  agentes  inteligentes  (softwares)  iriam  de  uma 

página a outra com a intenção de executar tarefas sofisticadas e necessárias em 

função de atender aos usuários onde, usando determinadas relações definidas – em 

um  arquivo  que,  formalmente  defina  as  existentes  relações  entre  os  termos  – 

permitirá interconexões programadas entre as páginas da Web.

Barreto (2001) afirma que

a chave do problema no caso da semântica da Web é estabelecer, 
em diferentes níveis de qualidade e complexidade, as relações entre 
os conceitos ou, no caso, entre as páginas da Web que se quer 
mostrar aos usuários. Este tem sido um problema que os agentes 
inteligentes  (humanos)  ainda  não  resolveram,  mas  estão 
trabalhando  com  afinco  nisso.  Podemos  dizer  que  na  área  de 
Ciência  da  Informação  esta  linha  de  investigação  recebeu  forte 
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impulso com Farradane, com sua indexação relacional na década de 
1960.  A Internet com seu encantamento e a força de uma mídia 
intensa, renomeia problemas e re-inventa soluções, mas não coloca 
os  agentes  inteligentes  (softwares)  para  evitar  uma  pretenciosa 
duplicação de pesquisa.

Este problema tem sido abordado de diferentes formas em diversos grupos de 

pesquisa  em  vários  países,  e,  particularmente  tem  integrado  as  agendas  de 

pesquisa na área de Organização do Conhecimento.

A recuperação da informação na Web é realizada através de ferramentas de 

busca,  tais  como:  os  Catálogos ou Diretórios que são listas hierarquizadas de 

assunto constituídas por  extensos bancos de sítios indicados para pesquisas de 

temas amplos, como por exemplo, o Zeek, o Yahoo!, o Lycos e o Cadê; os Robôs 

ou Mecanismos de Busca que percorrem a rede buscando cada uma das palavras 

de um sítio que são bons para temas específicos, como por exemplo, o Radaruol, o 

Altavista,  o  Yahoo!,  o  Nothernlight  e  o  Google;  e  os  Metabuscadores que 

investigam  nos  catálogos  e  nos  robôs  ao  mesmo  tempo,  como  o  Excite,  o 

Metaminer, o Metacrawler, o Dogpile e o Jarbas.

O  material  da  pesquisa  empírica  foram  os  mecanismos  de  busca  da 

informação na Internet.

Os mecanismos de busca na Internet trabalham com indexação automática, 

onde programas de computadores varrem a Web buscando páginas e indexando-as. 

Quando um usuário utiliza um mecanismo de busca para recuperar informação, um 

software tenta  achar  documentos  que contenham o pedido  de  informação deste 

usuário. Existem algoritmos que tentam colocar no topo da lista documentos que 

sejam mais relevantes. A relevância é calculada considerando vários fatores, entre 

eles,  o  número de  vezes que os  termos que constam do pedido de  informação 

colocado na caixa de busca ocorrem no documento. Quanto mais vezes o termo 
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consultado aparecer no documento, a probabilidade do documento conter o que o 

usuário  deseja  é  maior.  Obviamente,  o  mecanismo de  cálculo  da  relevância  de 

documentos e da ordem em que os documentos serão apresentados ao usuário 

apresenta uma complexidade maior do que relatamos. Mas, vale ressaltar que todo 

este cálculo é feito por  um  software,  e certamente,  não é raro que numa busca 

retorne  resultados  totalmente  irrelevantes.  Além  do  que  o  ranqueamento 

estabelecido poderá desconsiderar informações mais relevantes.

Os  mecanismos  de  busca  se  dividem  em  duas  categorias  principais:  os 

genéricos e os especializados. Os mecanismos de busca genéricos são os mais 

conhecidos, como Altavista, Infoseek, Google e Lycos. São genéricos por cobrirem 

todos os assuntos possíveis. Não fazem distinção entre os sites que indexam. Os 

seus programas de indexação procuram de computador em computador na Internet, 

armazenando  tudo  o  que  encontram.  E  existem  os  mecanismos  de  busca 

especializados, que são muito mais numerosos e em grande parte desconhecidos. 

Estima-se que existam na Internet cerca de 1800 destes serviços (Lawrence; Giles 

2003). Nesta categoria estão os sites de busca específicos para desenvolvedores 

Web,  como  o  devSearch  (http://devsearch.com/)  e  NetSearcher 

(http://www.netsearcher.com/)  que  indexam  apenas  sites  com  informações  úteis 

para desenvolvedores Web. Estes sites, por serem especializados, entregam a seus 

usuários a informação procurada muito mais rapidamente e com maior qualidade.

Lawrence e Giles (2003, p. 108) referem-se ao tempo gasto pelo usuário em 

sua  busca  de  informação  na  Internet  e  constatam  a  limitada  capacidade  das 

ferramentas de busca na recuperação da informação em relação à vastidão da Web:

Usuários da Web gastam muito do seu tempo usando ferramentas de 
busca  (‘search  engines’)  para  localizar  material  na  vasta  e 
desorganizada Web. Cerca de 85% de usuários usam ferramentas 
de busca para localizar informação e várias destas ferramentas estão 
inequivocamente classificados [sic] entre os 10 sites mais acessados 
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da Web [...] as 6 principais ferramentas de busca públicas (Alta Vista,  
Excite,  HotBot,  Infosseek,  Lycos  e  Northen  Light)  cobrem, 
coletivamente, cerca de 60% da Web e a maior cobertura de uma 
única ferramenta foi de aproximadamente um terço do tamanho total 
estimado da Web. 

Os  Mecanismos  de  busca  não  conseguem  se  manter  atualizados  numa 

internet  em constante  expansão de conteúdos.  Os especialistas  consideram que 

estes  mecanismos  estão  enfrentando  um  momento  difícil  para  se  manterem 

atualizados em relação à quantidade de conteúdos disponíveis na rede mundial de 

computadores,  bem  como  no  que  se  refere  às  tecnologias  em  constante 

transformação  que  são  utilizadas  para  disponibilizar  os  diferentes  conteúdos  da 

Internet (BARRETO, 2001).

Segundo Barreto  (2001),  devem existir,  aproximadamente,  550 milhões de 

páginas na Internet;  a probabilidade, e parece que a realidade também, é que o 

usuário  acesse  um  website  uma  vez  e  nunca  mais. Entretanto,  mesmo  os 

mecanismos de busca mais abrangente são capazes, apenas,  de recuperar  uma 

determinada  parcela  dessas  550  milhões  de  páginas.  Se  por  um  lado  ainda  é 

relativamente fácil encontrar certos conteúdos sobre um assunto de cultura popular, 

por  outro,  os  especialistas  observam que uma grande  quantidade  de  conteúdos 

jurídicos, científicos e tecnológicos não é captada pelo radar dos mecanismos de 

busca e isto para a língua inglesa (BARRETO, 2001). 

Os  especialistas  denominam  este  conteúdo  escondido  como  Internet 

Profunda ou Invisível (deep ou invisible Web) em contraposição a Internet Superficial 

ou visível (superficial ou visible Web). O problema não está simplesmente restrito ao 

fato de os mecanismos de busca não serem capazes de se manter atualizados em 

relação à quantidade de conteúdos que é acrescentada diariamente à Internet. Não 

é  apenas  um  problema  de  localização  e  de  software  – é  um  problema  de 
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competência  e  eficiência  administrativa  e,  sobretudo,  de  organização  do 

conhecimento. 

Muitos websites trabalham para impedir que os softwares dos mecanismos de 

busca consigam acessar uma certa parcela ou todos os seus conteúdos a fim de 

proteger seus interesses no que se refere aos direitos autorais e até mesmo reserva 

de  mercado.  Os  tag,  metadados  ou  OCLC  Core  e  similares  parece  que  não 

funcionam adequadamente em uma condição de uso pois em alguns documentos 

recuperados,  quando  vistos  pelo  avesso  (view  source)  não  apresentam  os 

metadados devidos, pelo menos no que tange aos assuntos, até mesmo aqueles 

documentos de instituições que fazem pesquisa sobre a organização e busca de 

informações na Web, como por exemplo o Projeto Desire e o Projeto Nordic W4.  

O Projeto  Desire -  Development  of  a  European Service for  Information on 

Research  and  Education,  é  o  maior  projeto  internacional  que  visa  melhorar  o 

desempenho da busca da informação na Web e se encontra na sua segunda fase. 

Na fase 1 de 1994-1998 desenvolveu soluções para para construir em larga escala 

uma  rede  de  informação  para  a  comunidade  de  pesquisa,  com  o  suporte  do 

Programa de Aplicação Telemática Europeu. Na fase 2 – DESIRE II –  que começou 

em julho de 1998, congrega dez parceiros para a continuação deste trabalho, mas 

com um foco maior para a indexação na Web, catalogação da Web baseada em 

assuntos, serviços de diretórios and caching. 

O Projeto Nordic W4 é coordenado por Anders Ardö, é um projeto entre a 

Lund University Librray – a  UB2 e a National Technology Library Denmark – DTB, 

patrocinado pelo  NORDINFO – The Nordic  Council  for  Scientific  Information  and 

Research Libraries. E teve início no verão de 1993 e terminou no verão de 1994. A 

principal  meta  deste  projeto  é  contribuir  para  aumentar  a  capacidade  dos 
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instrumentos de busca na recuperação da informação em rede e dar um passo em 

direção da unificação dos instrumentos existentes: WWW (World Wide Web), WAIS 

(Wide Area Information System) etc. 

Vários especialistas ressaltam, ainda, que a crescente quantidade de 
conteúdos multimídia  disponível  na Internet  também constitui  uma 
dificuldade  a  mais  para  os  mecanismos  de  busca,  os  quais  são 
predominantemente direcionados para as pesquisas com textos. 

Antes  da  sua  extensa  popularização  iniciada  em 1993  com a  criação  do 

primeiro browser web, a utilização eficiente da Internet requeria o conhecimento de 

vários programas diferentes (ftp, gopher, telnet e vários outros). Além de conhecer o 

funcionamento  destes  programas,  era  necessário  também  conhecer  onde  a 

informação se encontrava. Existiam alguns mecanismos de busca de informação, 

mas nada comparado aos mecanismos de busca hoje existentes. E a informação 

existente era em sua maioria composta apenas por texto, sem imagens e sons. 

O primeiro browser Web, o Mosaic, veio mudar radicalmente esta situação.O 

acesso  à  informação  disponível  na  Internet  passou  a  ficar  ao  alcance  de 

praticamente  todos,  mesmo  aqueles  com  pouca  experiência  com  o  uso  de 

microcomputadores. 

A informação passou a ficar disponível de uma maneira simples e intuitiva. A 

transição  entre  um  computador  e  outro  passou  a  se  dar  de  forma  totalmente 

transparente para o usuário. A Internet deixou de ser um reduto dos iniciados, dos 

especialistas em informática. 

A  revolução  criada  pelo  Mosaic  se  deu  pela  possibilidade,  até  então 

inexistente,  de  se  integrar  imagens  aos  documentos  e  pela  implementação  do 

formato hipertexto. Em documentos hipertexto o documento deixa de ser linear. A 

leitura  não  mais  necessita  ser  feita  do  começo  ao  fim.  O  documento  se  abre 

lateralmente, permitindo uma leitura por associações. Através de um documento, em 
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tese, tem-se acesso a toda a informação existente na Web. É o documento sem 

fronteiras, graças a tecnologia do hipertexto.

O  browser Web na verdade é apenas um componente de um sistema de 

informações mais amplo organizado segundo o protocolo chamado HTTP ou Hyper 

Text Transport Protocol. Este protocolo foi criado, em 1990, por Tim Berners Lee, 

que trabalhava então no CERN, na Suiça. 

O protocolo HTTP já existia há algum tempo e era muito pouco utilizado. Um 

outro sistema de informações,  chamado Gopher,  era então o melhor instrumento 

para  se  recuperar  a  informação  na  Internet.  A  informação  era  estruturada 

hierarquicamente,  de  forma  semelhante  à  estrutura  de  diretórios  de 

microcomputadores.

Qualquer  instituição  ligada  à  Internet  que  não  possuísse  o  seu  servidor 

Gopher  estava  condenada  ao  esquecimento.  Após  o  surgimento  do  Mosaic,  a 

maioria dos servidores Gopher foi gradualmente substituída por servidores Web e a 

grande teia mundial começou a se formar. Esta popularização imediata da Web se 

deu principalmente por duas razões. A primeira delas foi a facilidade de integração 

entre diversos servidores de informação propiciada pelo protocolo HTTP associada à 

facilidade de uso do programa Mosaic e da integração de imagens aos documentos.

O segundo fator,  não  menos  importante,  foi  a  disponibilização  gratuita  do 

código fonte, tanto do servidor HTTP quanto do browser Mosaic. 

Desta forma, apareceram versões de ambos os programas para praticamente 

qualquer tipo de computador existente. A partir de então, o número de usuários e 

paralelamente  a  quantidade  de  informação  disponível  na  Internet  apresentaram 

taxas de crescimento nunca vistas. 
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Com este crescimento apareceram alguns problemas, o mais grave deles 

sendo justamente as questões inerentes à representação, organização, recuperação 

e acesso à informação. 

Da mesma forma que o valor de uma biblioteca está diretamente relacionado 

à  classificação  e  a  indexação  de  seu  acervo,  o  valor  da  Web é  estreitamente 

dependente dos mecanismos de busca que a servem. 

A tarefa de indexação da Web, entretanto, não é tarefa das mais simples. Em 

seguida ao deslumbramento inicial de se ter a informação disponível facilmente, os 

usuários sofreram alguns desapontamentos. O primeiro deles, a informação chegava 

em grandes quantidades e nem sempre o que se obtinha tinha a relevância que se 

desejava. E os mecanismos de busca tiveram que se adaptar à esta nova realidade. 

Na  tentativa  de  aumentar  a  sua  popularidade,  a  maioria  dos  índices 

automáticos  está  também  oferecendo  informações  classificadas.  O  Altavista,  o 

Excite e o Infoseek, por exemplo, estão investindo fortemente na consolidação deste 

serviço. 

Enfim, a indexação da Web é uma tarefa extremamente difícil que apresenta 

novos  desafios  diariamente.  Novidades  na  área  aparecem  freqüentemente.  Os 

usuários  têm sido  privilegiados  nesta  busca,  onde  desfrutam  de  cada  vez  mais 

alternativas e de serviços que se aperfeiçoam constantemente, sem custo algum, 

dos resultados obtidos. A relevância reside na capacidade de um mecanismo de 

busca  em entregar  ao  seu  usuário  a  informação  que  ele  precisa  nas  primeiras 

páginas  de  resultados.  È  sabido  que  apenas  7%  das  pessoas  que  utilizam  os 

serviços dos mecanismos de busca navegam além da terceira página de resultados. 

O poder de um mecanismo de busca não reside em sua capacidade de entregar a 

um usuário um milhão de documentos que contenham a combinação das palavras 
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que ele pediu, mas em tentar colocar na primeira página de resultados, com o maior 

empenho possível, o que seus usuários buscam. 

A profusão e variedade de mecanismos de busca existentes hoje na Internet, 

é algo surpreendente. Teoricamente é muito fácil encontrar informação na Internet. A 

prática é bastante diferente. Em determinadas situações começamos uma pesquisa 

utilizando um serviço de busca, não encontramos o que procuramos e começamos 

um processo longo e difícil de tentar encontrar em outros locais o que precisamos. 

Podemos  começar  no  Yahoo!,  irmos  para  o  Altavista,  Google,  Infoseek,  Excite, 

Lycos,  NorthernLight,  AskJeeves, Newhoo, HotBot,  dentre outros.  Muitas vezes o 

usuário desiste antes de se esgotar a lista de mecanismos de busca. E nem todos 

os  mecanismos  de  busca  se  comportam  da  mesma  forma.  A  maneira  de  se 

submeter a pergunta varia de um mecanismo para o outro. Embora em sua forma 

mais geral  os argumentos de pesquisa possam ser fornecidos da mesma forma, 

para realmente se obter resultados mais relevantes é necessário um conhecimento 

profundo do funcionamento de cada um deles. 

Tal conhecimento, é claro, não se obtém facilmente. Não que seja difícil, mas 

sim por falta de tempo. Todos nós temos um mecanismo de busca favorito e que 

conhecemos melhor. Se não encontramos o que buscamos neste sítio, onde nos 

sentimos à vontade e sabemos como fazer as perguntas, nos dirigimos para outros, 

onde não conseguiremos resultados tão bons. 

Então aí está o problema. Mas a Internet assemelha-se a um organismo vivo, 

que desenvolve soluções para todos os problemas que a afetam. Foram criados 

então serviços que não possuem índices próprios, mas que submetem as perguntas 

formuladas por seus clientes a vários indexadores da Web, coletam os resultados 

obtidos,  fazem uma formatação,  eliminando  resultados  duplicados  e  geram uma 
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listagem final. Estes serviços denominam-se "metasearch engines" ou mecanismos 

de meta busca ou metabuscadores. 

Da mesma forma que os mecanismos de busca tradicionais, também estes 

serviços estão disponíveis em grande quantidade na Internet. Como tudo o mais, a 

qualidade dos resultados gerados também é bastante variável.  Assim como cada 

mecanismo de busca possui sua sintaxe particular,  os metabuscadores tendem a 

adotar  um  mínimo  denominador  comum  na  forma  como  as  pesquisas  são 

submetidas, o que limita severamente a qualidade dos resultados obtidos. 

Existem alguns serviços de metabusca que se sobressaem dos demais, como 

o Profusion e o Copernic. 

O Profusion foi um serviço criado originalmente na Universidade de Kansas e 

pouco  tempo  depois  lançado  como  um  serviço  comercial,  no  endereço 

http://www.profusion.com/.

O Copernic é distribuído em duas versões: uma gratuita que realiza buscas na 

Web, Usenet News e catálogos de pessoas. Pode ser baixado gratuitamente a partir 

do  endereço  http://www.copernic.com/.  A  sua  versão  paga  oferece  a 

possibilidade de buscas em vários outros tipos de serviços de informação. 

Referências Mecanismos de 
Metabusca

Mecanismos de 
Busca

• Profusion 
• Copernic 
• Search Links: Metacrawlers 
• Metasearch Engines: Precision 

Searching 

• SavvySearch 
• Internet Sleuth 
• Mamma 
• Metacrawler 
• Dogpile 

• AltaVista 
• Yahoo! 
• LookSmart 
• Magellan 
• GoTo 
• Google 
• NorthernLight 
• Infoseek 
• Lycos 
• Newhoo 
• HotBot 

Quadro 19: Ferramentas de busca.
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http://www.hotbot.com/
http://www.newhoo.com/
http://www.lycos.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.northernlight.com/
http://www.google.com/
http://www.goto.com/
http://www.magellan.com/
http://www.looksmart.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.mamma.com/
http://www.isleuth.com/
http://www.savvysearch.com/
http://www.ijs.co.nz/snoozinf.htm.
http://www.ijs.co.nz/snoozinf.htm.
http://searchenginewatch.internet.com/links/Metacrawlers/
http://www.copernic.com/
http://www.profusion.com/
http://www.copernic.com/
http://www.profusion.com/


Fonte: O autor (2003).
Portais  de  busca  genéricos  como  Altavista,  Yahoo!,  Infoseek,  Lycos são 

amplamente  conhecidos  do  público.  Por  serem  genéricos,  a  localização  das 

informações que buscamos pode requerer um tempo e conhecimento que muitos de 

nós  não  dispomos.  Existe  outra  categoria  de  serviços  de  busca,  ainda  não  tão 

difundida,  os  Vortais,  ou  Portais  Verticais.  Vortais  são  mecanismos  de  busca 

especializados, que se concentram em uma única categoria, como projeto de sites 

Web,  medicina  MedHunt,   computação  Computer  Science  Research  Papers e  outros 

assuntos. Por serem especializados a probabilidade de localizarmos a informação 

desejada é muito maior,  oferecendo uma maior  qualidade de informação em um 

tempo substancialmente menor. 

Na verdade existe um grande número de sítios especializados na Internet. O 

que é importante é entender que mesmo sítios muito bem organizados como Yahoo!  

não se comparam a um sítio especializado de bom nível. Ao passo que o  Yahoo!  

conta com uma equipe responsável  por  analisar  centenas de milhares  de sítios, 

muitos  dos  quais  não  dizem respeito  à  formação  do  editor,  os  sítios  de  busca 

verticais são mantidos em grande parte por especialistas no assunto em questão e 

conseqüentemente  bem  mais  qualificados  para  opinar  sobre  a  qualidade  da 

informação. 

Se  pouco  tempo  atrás  para  se  achar  informação  relevante  na  Internet  o 

importante  era  conhecer  em  detalhes  o  funcionamento  da  maioria  dos  portais 

genéricos,  hoje  a  situação  é  diferente.  Os  portais  genéricos  continuam  sendo 

valiosos, porém os vortais estão assumindo uma importância cada vez maior e é 

vital identificar algum que trate os assuntos de seu interesse. Afinal de contas, mais 

do que nunca, o que conta hoje é a informação e saber encontrá-la e utilizá-la. 
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Considerando  que  nossa  pesquisa  trata  da  busca  e  da  recuperação  da 

informação em ambientes virtuais, descrevemos aqui os (des)caminhos percorridos 

no campo empírico de observação.

4.1 CAMPO EMPÍRICO DE OBSERVAÇÃO

O campo empírico de observação é o ambiente virtual e a área de cobertura a 

própria área de Organização do Conhecimento, por ser nossa área de atuação nas 

esferas da docência e da pesquisa, nos colocando desta forma como usuário real 

dos mecanismos de busca e recuperação da informação.

Num primeiro momento selecionamos alguns termos da área de Organização 

do  Conhecimento  e  alguns  serviços  de  busca,  escolhidos  segundo  nossa 

experiência  com  a  representação  e  recuperação  da  informação  e  com  o 

www.searchenginewatch.com.

4.1.1 Cobertura de assunto 

Selecionamos termos em língua inglesa que representam conceitos da área 

de Organização do Conhecimento.  Foram 15 (quinze) os termos adotados para as 

buscas  em  linguagem  natural,  a  saber:  automatic  classification,  automatic 

classifying, automatic indexing, knowledge organization, organization of knowledge, 

knowledge organization systems, classification systems, thesaurus, subject headings 

list,  Classification Research Group,  ontology, classification,  classifying,  indexing e 

information retrieval.
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Cada  conceito  foi  definido  consoante  o  Dicionário  de  Biblioteconomia, 

Documentação  e  Ciência  da  Informação  da  Unesco,  compilado  por  Wersig  e 

Neviling (1976), registrado em ficha terminológica própria considerando itens como: 

assunto, categoria, termo, definição ou explicação, nota explicativa, termo(s) não-

preferido(s),  termo(s)  genérico(s),  termo(s)  específico(s),  termo(s)  partitivo(s), 

termo(s) associado(s),  observações e fonte(s), estabelecidos por Gomes (1996, p. 

40-42)  segundo a Teoria da Terminologia e posteriormente organizados segundo 

suas relações conceituais. 

A  seguir  apresentamos  a  definição  dos  15  termos  na  área  de  Organização  do 

Conhecimento selecionados para fins desta pesquisa. 
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No. TERMO EM LÍNGUA INGLESA TERMO EM LÍNGUA PORTUGUÊSA DEFINIÇÃO
1 Automatic Classification

BT Automatic indexing 
NT
RT Mechanized documentation

Classificação Automática
BT Indexação automática 
NT
RT Documentação mecanizada

Classificação  (Classifying)  por  meio  automático,  isto  é, 
atribuição  de  notações  de  um  esquema ou  sistema  de 
classificação  automaticamente  de  acordo  com  uma 
análise prévia do documento.

2 Automatic Classifying
BT Classifying
NT
RT

Classificação Automática
BT Classificação
NT
RT Indexação

Classificação  (Classifying)  por  meio  automático,  isto  é, 
atribuição  de  notações  de  um  esquema ou  sistema  de 
classificação  automaticamente  de  acordo  com  uma 
análise prévia do documento.

3 Automatic Indexing
BT Indexing 
NT Automatic classification
RT Mechanized documentation

Indexação Automática
BT Indexação
NT Classificação Automática
RT Documentação mecanizada

Indexação  por  meio  automático,  isto  é,  seleção  de 
palavras-chave  extraídas  automaticamente  de  um 
documento.

4 Classification
BT 
NT Automatic Classification
RT Faceted analysis

Classificação
BT 
NT Classificação automática
RT Análise de faceta

O ato de preparar uma classificação.

5 Classification Research Group
BT 
NT
RT

Grupo Britânico de Pesquisa em Classificação
BT 
NT
RT

Grupo  de  pesquisadores  britânicos  na  área  de 
classificação fundado em 1948.

6 Classification Systems
BT Knowledge Organization Systems
NT Classificatory structure
RT classification schedule

Sistemas de Classificação 
BT Sistemas de Organização do Conhecimento
NT Estrutura classificatória
RT Esquema de classificação

Grupo  formal  de  relações  hierárquicas  indicadas  como 
relações  paradigmáticas  dentro  de  uma  linguagem 
documentária.

7 Classifying
BT Indexing
NT Automatic classifying
RT

Classificação 
BT Indexação
NT Classificação automática
RT

O ato de indexação com um esquema de classificação. 
Atribuição  de  uma  notação  extraída  de  um Sistema  de 
Classificação a um documento.
(ISO5127/2001)

8 Indexing
BT Document analysis
NT Automatic indexing
      Classifying
RT

Indexação
BT Análise de documentos
NT Indexação automática
      Classificação
RT

Atribuição  de  termos de  indexação aos  documentos  ou 
objetos com o propósito de posteriormente recuperar os 
documentos  ou  objetos  de  acordo  com  os  conceitos 
selecionados e designados pelos termos de indexação.

9 Information Retrieval
BT Retrieval
NT Data
RT Documents
       Reference

Recuperação da Informação
BT 
NT Dados
RT Documentos
      Referência

Ação,  métodos  ou  procedimentos  para  recuperar 
informação  específica  de  uma  coleção  de  dados  e/ou 
informação armazenados.

10 Knowledge Organization
UP Organization of Knowledge
BT Organization
NT Concept organizations
RT Knowledge

Organização do Conhecimento
BT Organização
NT Organização de conceitos
RT Conhecimento

Termo  moderno  atribuído  à  classificação  (Dahlberg). 
Disciplina  que trata  da  representação e  organização do 
conhecimento  na recuperação da informação referencial 
ou não.
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11 Knowledge Organization Systems
BT 
NT Classification Systems
      Ontologies 
      Subject Headings Lists
      Thesaurus
RT Knowledge Organization

Sistemas de Organização do Conhecimento
BT 
NT Sistemas de Classificação
      Listas de Cabeçalho de Assunto
     Ontologias
     Tesauros
RT Organização do Conhecimento

Compreende todos os tipos de esquemas para organizar a 
informação  e  promover  o  gerenciamento  do 
conhecimento, incluindo os esquemas de classificação  – 
que organizam materiais em nível geral (como livros em 
uma estante);  cabeçalhos de assunto  – que provêem o 
acesso mais  detalhado;  catálogos  de  autoridade  – que 
controlam  versões  variantes  de  informação  fundamental 
(como  nomes  geográficos  e  nomes  pessoais)  e; 
esquemas menos tradicionais - como redes semânticas e 
ontologias. Os sistemas de organização de conhecimento 
são  mecanismos  para  organizar  a  informação  e 
constituem o coração de toda biblioteca, museu e arquivo 
(HODGE, 2000).  

12 Ontologies
BT Knowledge Organization Systems
NT 
RT Automatic  classifying
      Classifying

Ontologias
BT Sistemas de Organização do Conhecimento
NT
RT Classificação automática
      Classificação

Ramo da  filosofia.  Na Filosofia,  teoria  do ser,  teoria  do 
ente. Na Ciência da Computação/Ciência da Informação, 
tipo  de  sistema  de  organização  do  conhecimento  que 
opera  com  hierarquia  de  conceitos  através  da 
classificação automática.

13 Organization of Knowledge 
Use Knowledge Organization
BT Organization
NT
RT Knowledge Organization Systems

Organização do Conhecimento
BT Organização
NT
RT Sistemas de Organização do Conhecimento

Termo  moderno  atribuído  à  classificação  (Dahlberg). 
Disciplina  que trata  da  representação e  organização do 
conhecimento  na recuperação da informação referencial 
ou não.

14 Subject Headings Lists
BT Knowledge Organization Systems
NT Medicine Subject Headings
RT Descriptors

Listas de Cabeçalhos de Assunto
BT Sistemas de Organização do Conhecimento
NT Cabeçalhos de Assunto de Medicina
RT Descritores

Lista  de  palavras,  termos  ou  frases  escolhidas  para 
expressar um conceito ou uma combinação de conceitos 
na indexação e constituir uma entrada.

15 Thesaurus
BT Knowledge Organization Systems
NT
RT

Tesauro
BT 
NT
RT

Linguagem  documentária  controlada  e  dinâmica  que 
contém termos relacionados genérica e semanticamente, 
o qual cobre um domínio específico do conhecimento.

Quadro 20: Os termos/conceitos e suas relações.
Fonte: O autor (2003).
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4.1.2 Material: mecanismos de busca analisados

Foram selecionados três serviços de busca que são comumente chamados 

de mecanismos de busca, mencionados a seguir alfabeticamente: Alta Vista, Google 

e Yahoo. Esta escolha foi realizada porque cada um destes mecanismos foi citado 

em recentes estudos pela relevância de seus resultados na busca de informações 

acadêmicas, científicas e técnicas.13

4.1.2.1   

AltaVista, que significa "a vista de cima", foi inspirado na criação das idéias de 

uma equipe de especialistas preocupada em manter-se atualizada com informações. 

Durante  a  primavera  de  1995,  cientistas  no  Laboratório  de  Pesquisas  da  Digital 

Equipment  Corporation  em  Palo  Alto,  Califórnia,  vislumbraram  um  modo  de 

armazenar cada palavra de cada página HTML na Internet em um índice rápido e 

pesquisável. Isso levou ao desenvolvimento do primeiro banco de dados textual de 

pesquisa da Web e, conseqüentemente, ao primeiro índice na Web. 

Outras  invenções  notáveis  do  AltaVista  incluem  o  primeiro  recurso  de 

pesquisa em vários idiomas na Internet e a primeira tecnologia de busca a suportar 

os idiomas chinês, japonês e coreano. Os responsáveis pelo Altavista têm orgulho 

do “Babel Fish”, o primeiro serviço da Web de tradução automática pela Internet, que 

pode traduzir  palavras,  frases ou todos os sítios da Web para os idiomas e dos 

idiomas inglês, espanhol, francês, alemão, português, italiano e russo. 

13 E em 19/05/2003 considerados pelo The Best Search Engines como os mais utilizados.
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Atualmente, estão comprometidos em ser a empresa líder em tecnologia de 

pesquisa. Seus sítios de pesquisa suprem os clientes com os melhores recursos de 

pesquisa  disponíveis  na  Internet  e  seu  “Search  Software”  está  ajudando  as 

empresas a aplicarem tecnologia e estrutura de pesquisa de última geração a um 

imenso volume de dados. À medida que o AltaVista continua a desenvolver novos e 

abrangentes modos de atender às necessidades de usuários e empresas da Web, 

sua "vista de cima" promete ficar cada vez melhor.

O sítio  AltaVista,  um negócio  da Overture Services,  Inc.,  patrocinado pela 

Digital, surgiu em 1995, juntamente com o Excite e Infoseek.  É um provedor global 

líder  em  serviços  de  busca  e  tecnologia;  possui  uma  história  rica  de  inovação 

incorporada em 61 patentes. O AltaVista continua a avançar nas técnicas de busca 

na Internet com novas tecnologias e recursos projetados para melhorar a prática de 

pesquisa para seus usuários. 

A tecnologia de serviço do AltaVista foi líder desde a primeira tentativa como 

o primeiro serviço de pesquisa completo da Internet em 1995. A empresa adicionou 

a pesquisa em vários idiomas com suporte para 25 idiomas em 1997; apresentou 20 

sítios locais de países entre 1999 e 2001; lançou suporte de pesquisa de multimídia 

(áudio/vídeo/imagem) em 1999; foi o primeiro e principal mecanismo de pesquisa a 

introduzir a pesquisa de notícias de Internet gratuito em 2001; e revelou o AltaVista 

Prisma™ como ferramenta de pesquisa 2002. Através de constantes inovações, o 

AltaVista  colocou  em  circulação  mais  patentes  relacionadas  a  pesquisa  que 

qualquer outra empresa com mecanismo de busca. Seu foco contínuo na excelência 

de pesquisa permite ao AltaVista continuar a transformar a experiência de pesquisa, 

ajudando  os  usuários  a  localizar  informações  disponíveis  na  Web.  Nas  próprias 

palavras da empresa que oferece o serviço de busca:
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O alicerce da missão do AltaVista é fornecer acesso a informações 
para  a  comunidade  global  e  estamos dedicados  a  estabelecer  o 
padrão para a tecnologia de pesquisa e como as pessoas localizam 
informações.  À  medida  que  a  Web fica  maior  e  mais  complexa, 
localizar informações relevantes de modo eficiente tem se tornado 
cada  vez  mais  vital  para  os  usuários  da  Internet.  Ao  inovarmos 
nossa  tecnologia  comprovada  de  pesquisa  e  nos  adaptarmos  à 
complexidade  em mudança  da  Internet,  ajudamos  os  usuários  a 
localizarem  rápida  e  intuitivamente  o  que  necessitam.  Nossas 
pesquisas  locais  agregam  informação  em  índices  altamente 
segmentados, ajudando os usuários a refinarem suas pesquisas e a 
acessarem rapidamente as informações mais pertinentes e úteis. A 
filosofia  de ‘Potência  de precisão'  da empresa está  subjacente  a 
tudo o que fazemos, à medida que nos empenhamos em fornecer as 
ferramentas mais poderosas de pesquisa disponíveis. Continuamos 
a evoluir com novas iniciativas dedicadas a melhorar continuamente 
a  novidade,  qualidade  e  relevâncias,  para  ajudar  os  usuários  a 
obterem os resultados precisos que buscam (ALTAVISTA. 2003)

O Altavista  foi  considerado  pelo  www.searchenginewatch.com  a  segunda 

melhor e mais poderosa ferramenta de busca da Web, podendo usar outros recursos 

para  direcionar  melhor  a  busca,  como  por  exemplo  a  pesquisa  avançada  para 

assuntos específicos, ou até mesmo através da pesquisa principal com o uso de 

operadores booleanos: and &, or |, and not !, near ~, (  ), *. E apresenta ainda seus 

resultados classificados por palavras-chave com refinamento de consulta avançada.

4.1.2.2 

A  missão  do  Google  é  oferecer  opção  satisfatória  de  busca  na  Internet 

tornando as informações mundiais acessíveis e úteis. O Google, desenvolvedor do 

maior mecanismo de busca do mundo, oferece caminho rápido e fácil de encontrar 

informações na web. Com acesso a mais de 1,3 bilhão de páginas, o Google oferece 

resultados relevantes para usuários de todo o mundo, normalmente em menos de 

meio segundo. Hoje, o Google responde a mais de 100 milhões de consultas por dia. 
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O Google foi fundado por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes Ph.D de 

Stanford  em  1998.  A  companhia  privada  anunciou,  em  junho  de  1999,  ter 

assegurado $25 milhões em consolidação de dívida flutuante de patrimônio líquido. 

Seus sócios incluem Kleiner Perkins Caufield & Byers e Sequoia Capital. O Google 

presta serviços através de seu próprio site público, www.google.com. A companhia 

também oferece soluções para busca na rede, em associação com provedores de 

conteúdo. 

A tecnologia de busca inovadora do Google e o design elegante da interface 

com o usuário o destacam dos atuais mecanismos de busca de primeira-geração. 

Mais que usar apenas palavras-chaves ou tecnologia de meta-busca, o Google é 

baseado na avançada tecnologia PageRank™, o que assegura que os resultados 

mais  importantes  sempre  apareçam  primeiro.   O  PageRank  faz  uma  medição 

objetiva de importância das páginas web e é calculado por uma equação de 500 

milhões de variáveis e mais de 2 bilhões de termos. O PageRank usa a enorme 

estrutura  de  links  da web como uma ferramenta  organizacional.  Em essência,  o 

Google interpreta um link de uma Página A para a Página B como um "voto" da 

Página A para a Página B. O Google avalia a importância de uma página pelos votos 

que ela recebe e também analisa a página que efetua o voto. 

Os  métodos  complexos  e  automáticos  de  procura  do  Google  impedem 

interferência  humana.  Diferente  de  outros  serviços  de  busca,  o  Google  é 

estruturado,  assim  ninguém  pode  obter  uma  listagem  maior  ou  resultados 

comercialmente alterados. Uma busca com Google é um modo fácil e objetivo para 

encontrar websites de alta qualidade.

O Google  é  um dos  mecanismos  de  busca  que  tem atraído  atenção  nos 

últimos tempos. Utiliza uma nova tecnologia que gera resultados surpreendentes em 
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termos  de  relevância,  o  que  significa,  que  o  usuário  consegue  obter  resultados 

satisfatórios. Em seus cálculos é levada em consideração a popularidade dos links. 

A posição de cada página irá depender, entre outros fatores, do número de páginas 

que se ligam a ela e também à importância destas páginas. Ou seja, a importância 

de uma página é derivada de sua popularidade e da popularidade das páginas que 

para ela apontam. Além disto, o Google também leva em conta em seus cálculos as 

características das páginas. Termos em negrito, no cabeçalho ou em fontes maiores 

também são levados em conta. Estes fatores, embora não fundamentais, também 

são considerados no cálculo final. 

4.1.2.3 

O primeiro mecanismo de busca, Yahoo (Yet  Another  Hierarchical  Officious 

Oracle) foi  criado em 1994 “.com” e em 1999 “.com.Br”,  por  dois  estudantes  da 

Universidade de Stanford, Jerry Yang e David Filo, que começaram compilando e 

categorizando página Web. A líder da equipe, Srinija Srinivasan, foi incluída entre o 

grupo das 50 pessoas mais influentes da Internet. 

O  Yahoo!  além  das  pesquisas  ao  seu  próprio  banco  de  dados  mantém 

parcerias com índices. Desta forma pesquisas ao banco de dados do Yahoo! que 

não  resultem  em  resultados  relevantes  são  imediatamente  redirecionadas  para 

outros  sítios  de  busca.  O  Yahoo!  mantinha  uma  parceria  com  o  Altavista, 
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recentemente  encerrada.  Outro  acordo  em bases  semelhantes  foi  assinado com 

empresa Inktomi.

A equipe do Yahoo! consiste em aproximadamente 50 pessoas - os números 

reais não são divulgados. E para se manter a coerência com que as informações 

são classificadas, esta equipe não pode ser muito grande sob o risco de se perder o 

controle  de  todo  o  processo  e  conseqüentemente,  do  prestígio  duramente 

conquistado. 

O Yahho! possuí um diretório de busca e navegação da Web e mais de 218 

milhões de usuários, permite a transferência de dados, seus  sítios são organizados 

por assunto e oferece busca por categorias,  Web sites,  páginas Web e notícias, 

apresentando sempre os 20 primeiros resultados.

As  buscas  no  Yahoo!  podem ser  realizadas  com o  uso  de  operadores:  “ 

“ (aspas), + (adição), - (subtração), * (asterisco), e todos os operadores podem ser 

utilizados ao mesmo tempo, desde que da forma correta. Possui, ainda, um campo 

de busca com refinamento t: title, u: url e atualmente está junto com o Cadê?

Os  diretórios  do  Yahoo!,  por  sua  vez  funcionam  de  forma  diferente.  Neles  a 

organização da informação é feita por seres humanos. A informação é dividida em 

categorias. Por exemplo, se procuramos dados sobre poluição, existe uma categoria 

denominada "Society and Culture:Environment and Nature:Pollution". O Yahoo! lista 

mais de 200.000 sítios classificados sob 20.000 categorias diferentes. Já na primeira 

página do Yahoo o usuário se depara com a informação dividida em categorias. 

Basta clicar com o mouse algumas vezes para encontrar o que se busca.

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS
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Os termos selecionados, um de cada vez, foram submetidos às caixas de 

busca do Altavista, do Google e do Yahoo.

Destes  resultados  as  dez  primeiras  referências  obtidas  a  partir  de  cada 

termo, em cada um dos mecanismos de busca utilizados, foram analisadas. Sendo 

identificadas com uma codificação atribuída e constituída dos seguintes elementos:

a) os termos, numerados de 1 a 15 

1 Automatic Classification 

2 Automatic Classifying 

3 Automatic Indexing 

4 Classification 

5 Classification Research Group 

6 Classification Systems

7 Classifying 

8 Indexing 

9. Information Retrieval. 

10 Knowledge Organization

11 Knowledge Organization Systems

12 Ontology

13 Organization of Knowledge

14 Subject Headings List

15 Thesaurus

b) o mecanismo de busca , identificado por sua inicial:

A – Altavista

G – Google

Y - Yahoo
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c) a posição no rank, numerada de 1 à10.

Para uma melhor compreensão da codificação temos o seguinte exemplo: 

      309
1A1 
W4: Automatic classification of WAIS databases 
...  WAIS/World Wide Web Project Subproject: Automatic classification  of WAIS databases 
Anders  Ardö,  ...  Automatic  detection  of  new  WAIS  databases Automatic  classification 
according to UDC, English medium ... www.ub2.lu.se/autoclass.html • Páginas relacionadas  
• Traduzir Mais páginas de www.ub2.lu.se  

Onde na notação a esquerda ao alto o primeiro dígito 1 refere-se ao código do 

termo  –  Automatic  Classification,  o  segundo  dígito  A  representa  a  inicial  do 

mecanismo de busca –  Altavista e, o terceiro dígito 1, indica a posição da referência 

no rank.

As referências foram organizadas alfabeticamente, pela entrada de autor ou 

título,  desconsiderando o formato (PDF,  PPT etc.)  e numeradas seqüencialmente. 

Desta forma foi atribuída uma outra codificação referente a sua posição na base total 

constituída por todas as referências adquiridas a partir da recuperação da informação 

em base das 3 ferramentas. Tal codificação foi colocada  no alto à direita da ficha, no 

exemplo acima, 309.

Em seguida foram elaboradas seis planilhas para registro de dados,  como 

segue:

a) registro  do  número  total  de  documentos  recuperados  por  cada 

mecanismo de busca em relação aos termos (Apêndice A); 

b) registro dos documentos pertinentes e relevantes com respectivos 

ranks (Apêndice B);

c) registro  da  ocorrência  do  termo  por  mecanismo  de  busca  no 

documento (Apêndice C);
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d) registro das ocorrências dos termos nos documentos a partir dos 

mecanismos de busca (Apêndice D);

Em seguida foi  realizada uma análise das buscas realizadas nos sites em 

linguagem  natural  através  da  aplicação  da  técnica  de  pooling  –  adotada  nos 

procedimentos de avaliação da Text Retrieval Conference (TREC), que consiste na 

avaliação das respostas obtidas nas buscas realizadas, comparando os resultados 

relevantes e não-relevantes;

De sorte, a fundamentar esta pesquisa foram utilizados alguns princípios e 

métodos das teorias já consolidadas na área da Ciência da Informação, aos quais 

acrescentamos a teoria do rizoma, como um possível diferencial a ser aqui articulado.

Baseados nos princípios da teoria da indexação, analisamos os conteúdos 

dos documentos obtidos nas dez primeiras posições no  rank dos resultados com a 

finalidade de identificarmos os conceitos relevantes, sua pertinência e cobertura. A fim 

de analisarmos a efetiva, precisa e acertada recuperação da informação utilizamos 

princípios e medidas de avaliação da indexação/recuperação da informação, tais 

como: 

a) atinência – sobre o que trata o documento;

b) precisão –  a  extensão  com que  os  itens  recuperados  durante  uma 

busca numa base de dados são considerados relevantes ou pertinentes;

c) relevância – refere-se à relação entre enunciados de necessidade de 

informação de uma determinada pessoa e fontes potenciais de informação;

d) cobertura – abrangência de assunto de um item numa base de dados 

ou de toda a base de dados;
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e) pertinência – relação que existe entre uma fonte de informação e a 

necessidade de informação de uma determinada pessoa num determinado 

momento (LANCASTER, 1993).

E para abordarmos este último ponto, introduzimos a teoria do rizoma.

Para analisarmos as relações entre os termos/conceitos utilizados para busca 

da informação nesta pesquisa adotamos os princípios da teoria do conceito e os 

princípios da teoria  da terminologia.  Os princípios da Teoria  do Conceito  nos 

permitem identificar qualquer objeto no universo empírico (referente), atribuindo-lhe 

um conjunto  de  características  visando  a  construção  de  enunciados  verdadeiros 

acerca  de  tal  objeto  que  posteriormente  será  nomeado,  e  assim  chegamos  à 

definição de conceitos. Este modelo de formação de conceitos possibilita também a 

identificação  de  características  comuns  ou  diferentes  com outros  objetos,  o  que 

permite estabelecer as relações conceituais existentes. Enquanto que os princípios 

da  Teoria  da  Terminologia  estabelecem  os  conceitos  e  termos,  bem  como  as 

relações  entre  conceitos,  os  sistemas  de  conceitos  e  as  definições,  dos  quais 

destacamos o princípio da univocidade (CAMPOS, 2001,  p. 72),  que se refere a 

correspondência  única  entre  denominação  e  conceito  e  o  princípio  da 

monorreferencialidade,  onde  um  significante  terminológico,  mesmo  complexo, 

representa  no  espírito  de  um especialista  da  área  um conjunto  conceitual  único 

(RONDEAU apud CAMPOS, 2001, p. 73).

A seguir apresentamos a análise e interpretação dos dados e dos fenômenos 

ocorridos quando da pesquisa empírica à luz das teorias que fundamentam nossa 

tese.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
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Nesta  seção  apresentamos  a  análise  dos  dados  e  interpretação  dos 

resultados alcançados consoante as seguintes variáveis:

• os documentos em cada resultado de busca;

• as ocorrências dos documentos nos resultados de cada mecanismo 

de busca;

• os termos utilizados para a realização das buscas;

• o rank das referências dos documentos apresentados nos resultados 

de busca obtidos.

Considerando:

• a atinência dos documentos recuperados com relação aos assuntos 

solicitados; (documento/assunto)

• a pertinência dos documentos recuperados em relação aos termos de 

busca; (documento/cobertura)

• a relevância dos documentos recuperados, através da técnica de 

pooling, adotada nos procedimentos de avaliação da TREC; 

(pertinência/documento)

• o índice de precisão, relacionado aos dez primeiros resultados de 

busca obtidos em relação ao conjunto de documentos relevantes 

recuperados pelos três mecanismos de busca, através da análise da 

atinência (relevância/documento);

• a cobertura de assunto em cada mecanismo e com os três 

mecanismos(termos/documentos).

Nossa análise foi dividida em duas partes: a primeira foi a dos 

mecanismos de busca e a segunda os itens recuperados. 
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Analisamos  os  mecanismos  de  busca  considerando  a  atinência  e  a 

relevância.  E  ao  analisarmos  os  itens  recuperados  consideramos  a  precisão,  a 

cobertura e a pertinência.

4.3.1 Documentos

Aqui analisamos o desempenho dos mecanismos de busca considerando a 

atinência e a relevância. 

Com os três mecanismos de busca selecionados foi possível recuperar um 

67.171.603 documentos, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Mecanismos de busca
No. de itens recuperados

Termos
Altavista Google Yahoo Total

Automatic Classification 183.559 270.000 831.000 1.284.559
Automatic Classifying 20.675 63.600 60.800 145.075
Automatic Indexing 133.010 159.000 210.000 502.010
Classification 3.551.890 8.520.000 7.610.000 19.681.890
Classification Research Group 463.479 1.320.000 1.160.000 2.943.479
Classification Systems 894.964 2.260.000 2.020.000 5.174.964
Classifying 226.047 454.000 406.000 1.086.047
Indexing 974.471 1.470.000 1.320.000 3.764.471
Information Retrieval 1.100.669 290.000 1.760.000 3.150.669
Knowledge Organization 2.991.624 3.420.000 3.050.000 9.461.624
Knowledge Organization Systems 1.305.569 2.380.000 2.190.000 5.875.569
Ontologies 35.861 146.000 136.000 317.861
Organization of Knowledge 2.967.243 3.440.000 3.060.000 9.467.243
Subject Headings Lists 25.387 368.000 329.000 722.387
Thesaurus 683.755 190.000 2.720.000 3.593.755

Total 15.558.203 24.750.600 26.862.800 67.171.603
Tabela 1: Quantidade de itens recuperados por mecanismo de busca em março/2003.
Fonte: O autor (2003).

Pela  quantidade  de  itens  recuperados  na  Web por  mecanismo  de  busca, 

percebe-se a discrepância existente entre os resultados obtidos, o que demonstra 

que os mesmos variam de assunto para assunto e de mecanismo para mecanismo.
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Conforme quadro acima: a partir do termo “Classification” obteve-se 3, 8 e 7 

milhões no AltaVista,  no Google e no Yahoo,  respectivamente. Este fato ocorreu 

devido  aos  critérios  de  busca  estabelecidos  por  cada  mecanismo.   Alguns 

documentos são incluídos também em listas de diretórios, associados a palavras-

chave, os quais, segundo os buscadores, têm prioridade de divulgação. Isto ocorre 

quando os termos fornecidos aos mecanismos de busca coincidem com as palavras-

chave do sítio, o que poderá ser considerado pelo usuário um critério de relevância. 

Estas heurísticas incluem a utilização de regras para marcação de textos e/ou de 

objetos  digitais  (HTML,  XML,  SGML,  Metadados),  o  que  relaciona  os  sítios  aos 

tópicos acessados, otimizando as buscas de informação através dos mecanismos 

desenvolvidos.

Destacamos que nos  resultados  de  busca  constam documentos  das  mais 

diversas  naturezas  como,  por  exemplo,  folhas  soltas,  livros,  programas  de 

disciplinas,  projetos,  conferências,  relatórios  de  pesquisa,  artigos  de  periódicos, 

dentre outros.

Considerando que utilizamos os 10 primeiros resultados nos 3 mecanismos 

de busca a partir dos 15 termos previamente selecionados, trabalhamos com 450 

(10x3x15=450) itens.

Dentre  os  dez  primeiros  itens  recuperados  verificamos  haver  redundância 

quando da organização alfabética, quer seja no mesmo mecanismo com o mesmo 

termo, em diferentes mecanismos com o mesmo termo, no mesmo mecanismo com 

termos  diferentes  ou  em  diferentes  mecanismos  com  termos  diferentes,  o  que 

diminuiu a amostra analisada para 256 documentos (Vide 4.5.3)

Com base em nosso cabedal de conhecimento na área de Organização do 

Conhecimento,  ou  seja,  a  relação dos  documentos  recuperados em relação aos 
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termos de busca, verificamos se os itens recuperados eram pertinentes ou não às 

idéias armazenadas em nossa estrutura cognitiva.

A partir daqui análise foi com os dez primeiros itens recuperados.

a) Atinência:

A tabela abaixo demonstra que pelo menos aparentemente a recuperação da 

informação,  através  dos  termos 3,  7,  9  e  12,  utilizando  os  três  mecanismos  de 

busca,  a  atinência  foi  total.  É  importante  frisar  que  dos  15  termos  apenas  4, 

permitiram 100% na recuperação da informação e que a média do somatório mais 

elevada foi a do Google.

As  tabelas  2  e  3  nos  fornecem  elementos  que  nos  permite  avaliar  o 

desempenho dos mecanismos de busca através da quantidade de itens relevantes 

efetivamente recuperados (numerador) e a quantidade que deveria ser recuperada 

(denominador).

Mecanismos de busca
No. de itens 

atinentes recuperados
No. Termos

Altavista Google Yahoo

1 Automatic Classification 10/10 10/10 9/10
2 Automatic Classifying 9/10 10/10 10/10
3 Automatic Indexing 10/10 10/10 10/10
4 Classification 8/10 10/10 10/10
5 Classification Research Group 0/10 7/8 0/10
6 Classification Systems 9/10 10/10 10/10
7 Classifying 10/10 10/10 10/10
8 Indexing 10/10 9/10 9/10
9 Information Retrieval 10/10 10/10 9/10

10 Knowledge Organization 5/10 10/10 10/10
11 Knowledge Organization Systems 7/10 10/10 10/10
12 Ontologies 9/9 10/10 10/10
13 Organization of Knowledge 5/10 8/10 9/10
14 Subject Headings Lists 9/10 10/10 9/10
15 Thesaurus 8/10 9/9 10/10

Média14 7,93 9,53 9

14  Cálculo: média simples. Soma (∑) dos numeradores (n) de cada ferramenta dividido pelo número 
de   termos (15) =>  ∑n
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Tabela 2: Número de documentos recuperados em relação à quantidade 
de documentos e em relação à cada mecanismo de busca.
Fonte: O autor (2003).

b) Relevância: 

Conforme mencionado no início deste capítulo consideramos a relevância dos 

documentos recuperados, através da técnica de pooling.

A tabela abaixo apresenta o número de documentos relevantes em relação ao 

número. total de documentos recuperados pelos três mecanismos de busca, tendo 

um universo de 17 a 27documentos, por termo.

Mecanismos de Busca

No. de Itens Pertinentes Recuperados
No. Termo

Altavista Google Yahoo

1 Automatic Classification 10/27 10/27 9/27
2 Automatic Classifying 9/23 10/23 10/23
3 Automatic Indexing 10/22 10/22 10/22
4 Classification 8/22 10/22 10/22
5 Classification Research Group 0/30 7/30 0/30
6 Classification Systems 9/21 10/21 10/21
7 Classifying 9/17 9/17 9/17
8 Indexing 10/27 9/27 9/27
9 Information Retrieval 10/21 9/21 9/21

10 Knowledge Organization 5/22 10/21 10/21
11 Knowledge Organization Systems 7/26 10/26 10/26
12 Ontologies 9/24 10/24 10/24
13 Organization of Knowledge 5/26 8/26 9/26
14 Subject Headings Lists 9/20 10/20 9/20
15 Thesaurus 8/24 9/24 10/24

Média15 4,37% 5,22% 4,96%
Tabela 3: Número de documentos recuperados em relação à
quantidade de documentos e em relação aos três mecanismos de busca.
Fonte: O autor (2003).

Considera-se que um documento é relevante para um usuário se ele dá conta 

do problema ou da situação contida no enunciado por ele demandado. Essa relação 

é  subjetiva,  considerando que diferentes  pessoas  tomarão  diferentes  decisões  a 

respeito de quais itens são relevantes para quais enunciados ou em que medida 

                                   15
15  Cálculo: média simples. Soma (∑) dos numeradores (n) de cada mecanismo de busca dividido pelo 

número total de documentos recuperados pelos três mecanismos de busca (27) =>  ∑ n 
                                                                                              27

215



eles são relevantes para esses enunciados num determinado momento. Uma forma 

especial  de  relevância  –  relevância  para  uma  necessidade  de  informação  –  é 

denominada pertinência.

Em seguida analisamos os itens recuperados considerando a pertinência, 

a precisão e a cobertura.

c) Pertinência

Os mesmos dados da tabela 2, trabalhados em percentuais, nos fornece o 

índice de pertinência16, conforme tabela 3, o que nos permite verificar que só com os 

termos  “Automatic  Indexing”,  “Classifying”,  “Information  Retrieval”  e  “Ontologies” 

houve 100% de pertinência.

Termos Altavista Google Yahoo Média
Automatic Classification 100% 100% 90% 96,6%
Automatic Classifying 90% 100% 100% 96,6%
Automatic Indexing 100% 100% 100% 100%
Classification 80% 100% 100% 93,3%
Classification Research Group 0% 87,5% 0% 29,16%
Classification Systems 90% 100% 100% 96,6%
Classifying 100% 100% 100% 100%
Indexing 100% 100% 90% 96,6%
Information Retrieval 100% 100% 100% 100%
Knowledge Organization 50% 100% 100% 83,3%
Knowledge Organization Systems 70% 100% 100% 90%
Ontologies 100% 100% 100% 100%
Organization of Knowledge 50% 80% 90% 73.3%
Subject Headings Lists 90% 100% 90% 93,3%
Thesaurus 80% 100% 100% 93,3

Média 80% 97,83% 90,6% 89,49%
Tabela 4: Indice de relevância por termo em cada mecanismo de busca.
Fonte: O autor (2003).

Pudemos perceber que muitas vezes o documento era pertinente, mas não 

era recuperado pelo mecanismo pelo mesmo termo. Como no exemplo abaixo “A 

framework for  understanding and classifying  ontology”,  foi  recuperado pelo termo 
16  100% - Excelente; 95 a 99,9% - Òtimo; 90 a 94,9% - Muito Bom; 80 a 89,9% Bom; 60 a 79,9% Razoável; 30 
a 59,9% Péssimo e 0 a 29,9% Insuficiente.
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classifying, no Google e no Yahoo!, mas no Altavista só foi recuperado pelo termo 

automatic classifying.

[PDF]A Framework for Understanding and Classifying Ontology ...  Formato do arquivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML A Framework for Understanding and Classifying 
Ontology Applications Robert Jasper and Mike Uschold robert.j.jasper@boeing.com 
michael.f.uschold@boeing.com ... Descrição: A good paper on the various kinds and uses 
of ontology in real-world applications (PDF).
Categoria: Society > Philosophy > Metaphysics > Ontology 
sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/ Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf - Páginas 
Semelhantes

Em relação ao número de documentos pertinentes recuperados pelos três 

mecanismos  de  busca,  tendo  como  universo  os  dez  primeiros  documentos 

recuperados  por  termo,  verificamos  que  em  média  para  os  termos  Automatic 

Indexing, Classifying e Ontologies, o índice  apresentou um excelente desempenho 

(100%).  Enquanto  que  para  Automatic  Classification,  Automatic  Classifying, 

Classification Systems e Information Retrieval um ótimo desempenho (96,6%), assim 

como para os termos Classification, Indexing, Subject Headings Lists e Thesaurus 

(93,3%). Quanto ao termo Knowledge Organization Systems um desempenho muito 

bom  (90%).  E,  para  o  termo  Knowledge  Organization,  um  bom  desempenho 

(83,3%).

Termos Altavista Google Yahoo Média
Automatic Classification 100% 100% 90% 96,6%
Automatic Classifying 90% 100% 100% 96,6%
Automatic Indexing 100% 100% 100% 100%
Classification 80% 100% 100% 93,3%
Classification Research Group 0% 87,5% 0% 29,2%
Classification Systems 90% 100% 100% 96,6%
Classifying 100% 100% 100% 100%
Indexing 100% 90% 90% 93,3%
Information Retrieval 100% 100% 90% 96,6%
Knowledge Organization 50% 100% 100% 83,3%
Knowledge Organization Systems 70% 100% 100% 90%
Ontologies 100% 100% 100% 100%
Organization of Knowledge 50% 80% 90% 73,3%
Subject Headings Lists 90% 100% 90% 93,3%
Thesaurus 80% 100% 100% 93,3%
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Média 80% 97,2% 90% 89%
Tabela 5: Índice de precisão em cada mecanismo de busca.
Fonte: O autor (2003).

Por outro  lado para os  termos Organization  of  Knowledge e Classification 

Research  Group,  as  três  ferramentas,  apresentaram  um  desempenho  razoável 

(73,3%) e insuficiente (29,2%), respectivamente.

d) Precisão

Para verificarmos o índice de precisão utilizamos a fórmula 100 x R, elaborada
          L

por  Cleverdon em 1950, onde R = no. de documentos relevantes revocados e L = no. 

total  de  documentos  recuperados,  que  foi  aplicada  para  análise  do  índice  de 

recuperabilidade da informação.

A  precisão  aqui  está  relacionada  aos  dez  primeiros  resultados  de  busca 

obtidos em relação ao conjunto de documentos relevantes recuperados pelos três 

mecanismos de busca,  através da análise  da  atinência,  ou  seja,  do  que trata  o 

documento.

Termos Altavista Google Yahoo Média
Automatic Classification 37% 37% 33% 35,6%
Automatic Classifying 39,1% 47,8% 47,8% 44,9%
Automatic Indexing 45,4% 45,4% 45,4% 45,4%
Classification 36,4% 45,4% 45,4% 42,4%
Classification Research Group 0% 23,3% 0% 7,8%
Classification Systems 42,9% 47,6% 47,6% 46%
Classifying 60% 60% 60% 60%
Indexing 37% 33,3% 33,3% 34,5%
Information Retrieval 47,6% 42,9% 42,9% 44,5%
Knowledge Organization 22,7% 42,9% 47,6% 37,7%
Knowledge Organization Systems 26,9% 42,3% 42,3% 37,2%
Ontologies 37,5% 41,6% 41,6% 40,2%
Organization of Knowledge 19,2% 30,8% 34,6% 28,2%
Subject Headings Lists 45% 50% 45% 46,6%
Thesaurus 33,3% 37,5% 41,6% 37,5%
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Média 35,3% 41,9% 40,5% 39,2%
Tabela 6: Índice de precisão dos três mecanismos de busca.
Fonte: O autor.(2003).

Pela tabela acima, percebemos que o índice de recuperação da informação 

foi aquém das expectativas, o que significa que muitos documentos relevantes na 

Web,  a  partir  dos  termos utilizados para  busca  da informação,  deixaram de ser 

recuperados.  O  que  nos  mostra  que  os  mecanismos  utilizados  para  busca  da 

informação  tiveram  um  baixo  desempenho  para  recuperar  o  conjunto  total  de 

documentos por cada um dos mecanismos de busca.

e) Cobertura

A taxa de cobertura foi medida pela proporção dos itens encontrados através 

de  cada  mecanismo,  em relação  ao  total  de  itens  recuperados  e  considerados 

relevantes pelos três mecanismos de busca: 

Tx Co   =    n  o  . de itens por mecanismo    x 100
no. total de itens pelos 
     três mecanismos

Mecanismos de Busca

Taxa de Cobertura (%)
No. Termo

Altavista Google Yahoo

1 Automatic Classification 38 38 34,6
2 Automatic Classifying 42,8 47,6 47,6
3 Automatic Indexing 45,4 45,4 45,4
4 Classification 36,3 45,4 45,4
5 Classification Research Group 0 23,3 0
6 Classification Systems 42,8 47,6 47,6
7 Classifying 52,9 52,9 52,9
8 Indexing 37 33,3 33,3
9 Information Retrieval 47,6 42,8 42,8

10 Knowledge Organization 22,7 47,6 47,6
11 Knowledge Organization Systems 26,9 38,4 38,4
12 Ontologies 37,5 41,6 41,6
13 Organization of Knowledge 19,2 30,7 34,6
14 Subject Headings Lists 45 50 45
15 Thesaurus 33,3 37,5 41,6

Média 35,13 41,47 39,89
Tabela 7: Taxa de cobertura em cada mecanismo de busca.
Fonte: O autor (2003).
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Mesmo  utilizando  os  três  mecanismos  para  a  realização  de  buscas  de 

informação na Web não recuperamos os trinta documentos, a partir da escolha que 

fizemos – trabalhar apenas com os dez primeiros resultados de busca – conforme 

resultados abaixo discriminados. Pois o máximo que se foi 26 itens de 30 que se 

deveria recuperar, como por exemplo no termo “Automatic Classification” e sob o 

termo Thesaurus foram recuperados 19 itens de 30. 

Termos Quantidade de 
documentos

%

Automatic Classification 26 86,6
Automatic Classifying 21 70
Automatic Indexing 21 70
Classification 15 50
Classification Research Group 7 23,3
Classification Systems 20 66,6
Classifying 17 56,6
Indexing 26 86,6
Information Retrieval 20 66,6
Knowledge Organization 16 53,3
Knowledge Organization Systems 22 73,3
Ontologies 24 80
Organization of Knowledge 17 56,6
Subject headings Lists 18 60
Thesaurus 19 63,3
Tabela 8: Taxa de cobertura com os três mecanismos.
de busca 
Fonte: O autor (2003).

Os resultados obtidos indicam que cada mecanismo de busca, por si não é 

suficiente para recuperar os itens que satisfaçam uma necessidade de informação 

cobertos por um determinado assunto.

4.3.2 Ocorrências

Foi verificado também o número total das referências dos documentos obtidos 

através de cada um dos mecanismos e nos três mecanismos de busca. Aqui as 

referências  são  denominadas  ocorrências.  Algumas  referências  ocorreram  nos 
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resultados de mais de um mecanismo, duas, três e até quatro vezes, até mesmo no 

mesmo  resultado.  Dos  450  documentos  recuperados  no  cômputo  geral  194  co-

ocorreram,  ou  seja,  ocorreram  em  dois  ou  três  resultados  obtidos  através  de 

mecanismos de busca distintos.

Observamos também co-ocorrência  no mesmo resultado de busca,  a  qual 

denominamos  redundância.  Nesta  redundância  verificou-se  se  a  “URL”  era  a 

mesma, pois quando diferentes estavam em provedores diferentes.

A co-ocorrência dos documentos foi verificada nos termos:

a) Automatic Classification, Classification Research Group, Indexing e Organization 

of  Knowledge  os  documentos  recuperados  pelas  quatro  ferramentas  não  co-

ocorreram;

b) Automatic  Indexing,  Ontologies  e  Thesaurus,  dos  documentos  recuperados, 

houve apenas uma co-ocorrência;

c) Automatic  Classifying  e  Knowledge  Organization  Systems,  dos  documentos 

recuperados, houve uma co-ocorrência para cada;

d) Classification,  Classification  Systems,  Information  Retrieval  e  Knowledge 

Organization os documentos recuperados ocorreram três vezes; e

e) Classifying e Subject Headings Lists, dos documentos recuperados houve quatro 

co-ocorrências para cada.

É provável que existam mais co-ocorrências de vários documentos que não 

foram identificados, pois trabalhamos apenas com os dez primeiros. Isto se deve 

talvez  pelo  uso  dos  softwares  de  classificação  e  de  recuperação  da  informação 

diferentes,  considerando  que  softwares  diferentes  foram  utilizados  para  o 

ranqueamento, o que de certo forma grupos diferentes no momento da recuperação 
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na Web, o que compromete a busca e a recuperação de informação relevante pelo 

usuário.

A partir do quadro abaixo percebemos que houve uma média de 2,69% de co-

ocorrências. Os maiores índices de coocorrência foram com os termos “Classifying” 

e “Subject Headings Lists” e o menor ficou com os termos “Knowledge Organization” 

e  “Knowledge Organization Systems”  e em “Classification Research Group” não 

houve nenhuma co-ocorrência.

Tabela 9: Índice de co-ocorrências de documentos por termo nos três 
mecanismos de busca.
Fonte: O autor (2003).

É provável, também, que as técnicas de recuperação da informação, as quais 

não são divulgadas, sejam comuns em grande parte das buscas na Web, mas, a 

disputa  pelo  mercado,  para  melhorar  os  resultados  das  buscas,  alteram  esses 

resultados. E esta alteração é tão grande que provoca o fenômeno da dispersão da 

informação, que é um dos fenômenos estudados pela bibliometria e que também 

ocorre na Web. Acreditamos que a co-ocorrência tenha sido baixa devido a este 

fenômeno.

Termos
Quantidade de
 documentos

Quantidade de 
coocorrênciasMédia

Automatic Classification 18 9 3
Automatic Classifying 20 9 3
Automatic Indexing 20 9 3
Classification 17 9 3
Classification Research Group 28 0 0
Classification Systems 18 9 3
Classifying 15 10 3,3
Indexing 20 9 3
Information Retrieval 18 8 2,6
Knowledge Organization 19 7 2,3
Knowledge Organization Systems 21 7 2,3
Ontologies 17 9 3,0
Organization of Knowledge 21 8 2,6
Subject Headings Lists 17 10 3,3
Thesaurus 17 9 3

Média 19 8,13 2,69
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Termos Altavista Google Yahoo! Média
Automatic Classification 4/10 9/10 8/10 7/10
Automatic Classifying 1/10 9/10 9/10 3
Automatic Indexing 2/10 9/10 8/10 3
Classification 5/10 9/10 8/10 3
Classification Research Group 0/10 0/10 0/10 0
Classification Systems 3/10 9/10 9/10 3
Classifying 8/10 8/10 8/10 3,3
Indexing 0/10 9/10 9/10 3
Information Retrieval 5/10 8/9 6/10 2,6
Knowledge Organization 4/10 7/10 7/10 2,3
Knowledge Organization Systems 2/10 7/10 7/10 2,3
Ontologies 3/10 9/10 9/10 3,0
Organization of Knowledge 0/10 8/10 8/10 2,6
Subject Headings Lists 5/10 10/10 8/10 3,3
Thesaurus 4/10 9/9 9/10 3

Média 19 8,13 2,69 2,69
Tabela 10: Co-ocorrências de documentos por termo e por mecanismos 
de busca.
Fonte: O autor (2003).

Observando  a  tabela  acima  verificamos  que  o  Google  apresenta  um alto 

índice de co-ocorrência em oposição ao Altavista.

Sabemos  que,  no  entanto,  isso  se  dá  devido  às  diferentes  técnicas  de 

classificação/indexação  utilizadas  pelos  diferentes  softwares  que  operam  na 

representação, organização e recuperação da informação na Web. Isto implica em 

resultados diferenciados, o que decerto dificulta a satisfação das necessidades dos 

usuários,  que  por  sua  vez,  não  imaginam  que  cada  ferramenta  de  busca  lhe 

fornecerá muitas vezes resultados diferentes.

4.3.3 Termos 

A  linguagem  natural  por  si  já  promove  o  fenômeno  da  dispersão, 

considerando que não existe controle de sinônimos, homônimos, acrônimos etc.

Por  outro  lado,  a  utilização  de  termos  relacionados  ao  assunto  que  se 

pretende buscar na Web é de extrema importância, considerando que só é possível 
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recuperar documentos que sejam relevantes, se,  e somente se,  os termos forem 

também considerados quando da criação/redação do próprio documento eletrônico, 

pois ele já nasce indexado, ou pelo menos deveria.   Pois quando se cria algum 

documento eletrônico ou digital na Web e/ou se deseja disponibiliza-lo utiliza-se uma 

linguagem de marcação para que o usuário possa localizá-lo de alguma forma.

Vale ressaltar também que quando o termo é escrito errado na caixa de busca 

ou quando o usuário não opta por uma combinação de termos o sistema considera 

seu default17  Não sabemos se utilizam a lógica booleana ou a lógica difusa.

Verificamos  em  alguns  documentos  recuperados  em  view  source que, 

conforme exemplos abaixo,  mesmo aqueles de autoria do NordicW4 (Exemplo 1) e 

do  Desire  (Exemplo  2),  que  são  projetos  de  representação,  organização  e 

recuperação da informação na Web, muitas vezes não apresentam os termos que 

representam  os  assuntos  devidamente  indexados.  Apresentam  elementos  como 

autor, título e outra descrição, isto é, foram indexados com html ou metadados, mas 

não se preocuparam com a devida representação visando a posterior recuperação 

por assunto. 

<HTML><HEAD><TITLE>W4: Automatic classification of WAIS 
databases</TITLE></HEAD><BODY>
<!-- Changed by: Anders Ardo NetLab, 24-Jun-1996 -->
<!-- Changed by: Anders Ardo UB2, 28-Aug-1995 -->
<!-- Changed by: Anders Ardo UB2, 28-Aug-1995 -->
<h1>Nordic WAIS/World Wide Web Project</h1>
<HR>

<H1>Subproject: Automatic classification of WAIS databases</H1>
Anders Ardö, Traugott Koch
<h4>No more updates</h4> 
Due to the recent development where all directory-of-servers have 
ceased their operation it is now very hard to obtain information about 
WAIS-databases. This has has as consequence that we have stoped 
updating
this index.
<p>

17 Decisão que o software do mecanismo de busca adota na falta de tomada de decisão do usuário no momento da 
combinação dos termos para a busca da informação na Web.
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Exemplo 1: Projeto NordicW4.
Fonte: NordicW4 (2003).

<html>
<header>
<TITLE>Automatic classification. DESIRE II D3.6a. Overview of results</TITLE>
<!-- Changed by: Traugott Koch NetLab, 25-Feb-2000 -->
</header>
<body>
<H1 ALIGN="CENTER">Automatic classification. </H1>

<H1 ALIGN="CENTER">DESIRE II D3.6a, Overview of results</H1>
<P ALIGN="CENTER"><STRONG>Traugott Koch and Anders 
Ardö</STRONG><br>
<ALIGN="CENTER">NetLab, Lund Univ. Library Development Dept.<br>
<ALIGN="CENTER">February 11, 2000</P>
<P ALIGN="LEFT"></P>

<P>
Exemplo 2: Projeto Desire.
Fonte: DESIRE (2003).

Podemos perceber que em alguns casos o documento era pertinente, mas 

não foi recuperado pelo mecanismo de busca, pelo fato de a palavra não ter sido 

indexada.

Verificamos que quando ocorria proximidade de palavras, a palavra passava a 

ser considerada termo na medida em que este termo era constituído por um grupo 

de palavras e os softwares faziam a leitura como expressões, pois os identificavam a 

ocorrência de palavras, o que pode ser comprovado pelas análises abaixo. 

A partir das definições e dos relacionamentos dos termos/conceitos – à luz da 

Teoria  Geral  da  Terminologia  e  da  Teoria  do  Conceito,  e  do  conjunto  de 

termos/sistema de conceitos – à luz da Teoria da Classificação Facetada, podemos 

proceder as seguintes análises: 

A) Automatic Classification, Automatic Classifying, Automatic Indexing e 

Ontologies
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Os documentos  64,  65 e 70 que tratam do “Classifying  Cellular  Automata 

Automatically”,  “Classifying Csound Instruments FINAL” e do “Classifying Visemes 

for  Automatic  Lipreading”,  respectivamente,  não  foram  recuperados  pelo  termo 

“Classifying” sozinho, no próprio Altavista nem no Google. Uma vez que tratam de 

classificação automática, deveriam ter sido recuperados pelos três mecanismos.

Classifying Cellular Automata Automatically   Abstract: Classifying Cellular Automata 
Automatically; Finding gliders, filtering, and relating ... shown. A byproduct of the method allows 
the automatic ``filtering'' of CA space-time patterns to show ...www.santafe. 
edu/~wuensch/cplex_ab.html • Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de 
www.santafe. edu  

Classifying CSound Instruments FINAL   Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader 
Classifying CSound Instruments Pablo Sotuyo Blanco ... Bibliography Revision 2.1 Instrument 
Classifying Sistems In western culture history, different ways for classifying musical 
instruments could be ... www.ufba.br/~psotuyo/dir/artigos/Classif...Instruments.pdf 

[PDF]Classifying Visemes for Automatic Lipreading Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - 
Ver em HTML Classifying Visemes for Automatic Lipreading Michiel Visser 2 , Mannes Poel 1 
and Anton Nijholt 1 1 University of Twente, Department of Computer Science, PO ... 
wwwhome.cs.utwente.nl/~anijholt/artikelen/tsd1999.pdf - Páginas Semelhantes

O  documento  249,  “W4:  Automatic  classification  of  WAIS  databases”, 

recuperado através do termo “Automatic Classification” apareceu no Google e no 

Yahoo!. Como primeiro no rank e no Altavista como segundo.

W4: Automatic classification of WAIS databases  ... WAIS/World Wide Web Project Subproject:  
Automatic classification of  WAIS databases Anders Ardö,  ...  Automatic detection of  new 
WAIS  databases  Automatic classification according  to  UDC,  English  medium  ... 
www.ub2.lu.se/autoclass.html  •  Páginas  relacionadas  •  Traduzir Mais  páginas  de 
www.ub2.lu.se  

Em 198 o termo “Automatic Classification” não figura na referência, mas o 

documento “RBGE: Discover the world of plants”, foi recuperado. 

RBGE: Discover the world of plants   Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) is a world-
renowned scientific centre for the study ... The Royal Botanic Garden Edinburgh now has a  
new  website.  The  page  you  are  looking  for  is  no  longer  available.  ... 
http://www.rbge.org.uk/ADIAC • Páginas relacionadas  • Traduzir
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http://www.altavista.com/r?ck_sm=e3d02885&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=6c7df3d076c2fd47&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rbge.org.uk%252FADIAC%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3D 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.rbge.org.uk%2FADIAC%2F&dq=automatic+classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=bdfab31e&ci=4939&q=automatic+classification&rpos=3&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=6c7df3d076c2fd47&r=http%3A%2F%2Fwww.rbge.org.uk%2FADIAC%2F
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=45eb7b425cebaddf&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=45eb7b425cebaddf&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=caf83be8&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=3d7c297f1d4bc77c&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ub2.lu.se%252Fautoclass.html%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%25 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.ub2.lu.se%2Fautoclass.html&dq=automatic+classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=4bcf8b3a&ci=4939&q=automatic+classification&rpos=1&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=3d7c297f1d4bc77c&r=http%3A%2F%2Fwww.ub2.lu.se%2Fautoclass.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:wwwhome.cs.utwente.nl/~anijholt/artikelen/tsd1999.pdf
http://www.google.com.br/search?q=cache:k8Cu-fMn2NgC:wwwhome.cs.utwente.nl/~anijholt/artikelen/tsd1999.pdf+automatic+classifying&hl=pt&ie=UTF-8
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~anijholt/artikelen/tsd1999.pdf
http://www.altavista.com/r?pdf0
http://www.altavista.com/r?ck_sm=98c9b5ac&rpos=8&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=8f5c72bf88d70cd&r=http%3A%2F%2Fwww.ufba.br%2F~psotuyo%2Fdir%2Fartigos%2FClassifying%2520CSound%2520Instruments.pdf
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classifying&si=119eae5c3c52d2c9&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classifying&si=119eae5c3c52d2c9&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww.santafe.edu%2F~wuensch%2Fcplex_ab.html&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dautomatic%2Bclassifying%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.santafe.edu%2F~wuensch%2Fcplex_ab.html&dq=automatic+classifying
http://www.altavista.com/r?ck_sm=39f2e274&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=b073c95775e6267&r=http%3A%2F%2Fwww.santafe.edu%2F~wuensch%2Fcplex_ab.html


O  “Report  on  automatic  classification  systems”,  documento  201,  foi 

recuperado pelos  três mecanismos através do  termo “Automatic  Classification”  e 

também por  “Classification  Systems”  no  Google  e  no  Yahoo!,  no  primeiro  caso 

recuperamos com sucesso o projeto do Terena.

Report on automatic classification systems   
Report on automatic classification systems For the TERENA activity Portal Coordination 
... TERENA activity. The aim is to list existing automatic classification systems and to 
state the availability of ...
www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html • Atualizado nas últimas 24 
horas • Páginas relacionadas  • Traduzir

Report on automatic classification systems - [ Traduzir esta página ] Peter Gietz 3 Report 
on automatic classification systems. For the TERENA activityPortal Coordination. ... 
Where does automatic classification come from? ... www.daasi.de/reports/ Report-
automatic-classification.html - 29k - Em cache - Páginas Semelhantes

Através  dos  termos  “Automatic  Classification”  e  “Automatic  Indexing” 

recuperamos o Nordic W4 Project indexing and classification of WAIS databases, 

documento 184, no Altavista e no Google.

Nordic W4 Project,Automatic indexing and classification of WAIS databases   ...Biography,  
History Art, Architecture, Music, Sports Read more about Nordic WAIS/World Wide Web 
Project The automatic indexing and classification The WWW/WAIS gateway software. 
Anders Ardö www.lub.lu.se/auto_new/UDC.html • Páginas relacionadas  • Traduzir  Mais 
páginas de www.lub.lu.se  

Recuperamos o “Journal of South China Normal University” que trata de um 

sistema de classificação automática, como classificação automática, mas por que 

não  como  sistema  de  classificação  também,  uma  vez  que  o  termo  classifying 

aparece na referência?

Journal of South China Normal University - [ Traduzir esta página ] ... A COMPUTER 
AUTOMATIC GLASS-TUBE CLASSIFYING SYSTEM. ... key words: glasstube; automatic 
classifying; diameter test; length test; weight test; computer. ...  www.scnu. 
edu.cn/pub/e9702.html - 16k - Em cache - Páginas Semelhantes
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http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.scnu.edu.cn/pub/e9702.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:l1OcfwbL9FQC:www.scnu.edu.cn/pub/e9702.html+automatic+classifying&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.scnu.edu.cn/pub/e9702.html&prev=/search%3Fq%3Dautomatic%2Bclassifying%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.scnu.edu.cn/pub/e9702.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=45eb7b425cebaddf&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=45eb7b425cebaddf&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww.lub.lu.se%2Fauto_new%2FUDC.html&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dautomatic%2Bclassification%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.lub.lu.se%2Fauto_new%2FUDC.html&dq=automatic+classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=db5fe45b&rpos=2&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=24882746d8a7b4cb&r=http%3A%2F%2Fwww.lub.lu.se%2Fauto_new%2FUDC.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:04TGAYp4x28C:www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html+automatic+classification&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html&prev=/search%3Fq%3Dautomatic%2Bclassification%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html
http://www.altavista.com/r?ck_sm=de87a77a&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=446cb3f18c86bd04&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.daasi.de%252Freports%252FReport-automatic-classification.ht 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.daasi.de%2Freports%2FReport-automatic-classification.html&dq=automatic+classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=397a3d03&ci=4939&q=automatic+classification&rpos=4&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=446cb3f18c86bd04&r=http%3A%2F%2Fwww.daasi.de%2Freports%2FReport-automatic-classification.html


Recuperamos o  “A  framework  for  understanding  and  classifying  ontology”, 

apenas pelo termo “Classifying”, no Google e no Yahoo!. Mas no Altavista o mesmo 

documento só pode ser recuperado pelo termo “Automatic Classifying”.

[PDF]A Framework for Understanding and Classifying Ontology ...  Formato do arquivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML A Framework for Understanding and Classifying 
Ontology Applications Robert Jasper and Mike Uschold robert.j.jasper@boeing.com 
michael.f.uschold@boeing.com ... Descrição: A good paper on the various kinds and uses 
of ontology in real-world applications (PDF).
Categoria: Society > Philosophy > Metaphysics > Ontology 
sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/ Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf - Páginas 
Semelhantes

final-ont-apn-fmk   Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader Framework for 
Understanding and Classifying Ontology Applications Robert ... for understanding and 
classifying ontology applications. We ... for understanding and classifying ontology 
applications. The ...sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Us...ont-apn-fmk.pdf •  
Páginas relacionadas  Mais páginas de sern.ucalgary.ca  

O  “ETCE2002-COMP-29057:  Ontology-Based  Automatic  Classifier  for 

Classifying the Web Pages” foi recuperado por que contêm as  palavras “automatic” 

e  “classifying”  e  não foi  recuperado  por  “ontologies”  também,  pois  trata  de  uma 

ontologia baseada em classificadores automáticos para a classificação de páginas 

da Web.

ETCE2002-COMP-29057: Ontology-Based Automatic Classifier for Classifying the Web 
Pages 
... Energy February 4-5, 2002 , Houston, TX ETCE2002/COMP -29057 Ontology-Based 
Automatic Classifier for Classifying the Web Pages Rudy Prabowo School of Computing IT 
University of Wolverhampton 35-49 ...
asme.pinetec.com/etce2002/data/html/comp/29057.html • Traduzir

O documento 31 e seu complemento 31A, foi recuperado tanto por “Automatic 

Classifying”, como “Automatic Classification”, pela lógica deveria recuperar apenas 

por  “Automatic”  e  “Classification”,  considerando  que  o  termo  “Classifying”  não 

aparece no item.

Automatic Verb Classification Based on Statistical Distributions of Argument Structure   Tipo 
de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader Automatic Verb Classi cation Based on ... University  
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http://www.altavista.com/r?pdf0
http://www.altavista.com/r?ck_sm=4a2eedfb&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=2facb51b2d6dc9a3&r=http%3A%2F%2Fwww.latl.unige.ch%2Fdoc%2Fpaola_cl2001.pdf
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fasme.pinetec.com%2Fetce2002%2Fdata%2Fhtml%2Fcomp%2F29057.html&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dautomatic%2Bclassifying%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/r?ck_sm=ef8f3da9&rpos=6&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=7c35eb75f7d1d573&r=http%3A%2F%2Fasme.pinetec.com%2Fetce2002%2Fdata%2Fhtml%2Fcomp%2F29057.html
http://www.altavista.com/r?ck_sm=ef8f3da9&rpos=6&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=7c35eb75f7d1d573&r=http%3A%2F%2Fasme.pinetec.com%2Fetce2002%2Fdata%2Fhtml%2Fcomp%2F29057.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classifying&si=4ccc88b34f1aa672&kl=XX
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fsern.ucalgary.ca%2FKSI%2FKAW%2FKAW99%2Fpapers%2FUschold2%2Ffinal-ont-apn-fmk.pdf&dq=automatic+classifying
http://www.altavista.com/r?pdf0
http://www.altavista.com/r?ck_sm=d18803d3&rpos=9&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=36d26b349f3e073c&r=http%3A%2F%2Fsern.ucalgary.ca%2FKSI%2FKAW%2FKAW99%2Fpapers%2FUschold2%2Ffinal-ont-apn-fmk.pdf
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf
http://directory.google.com/Top/Society/Philosophy/Metaphysics/Ontology/?il=1
http://www.google.com.br/search?q=cache:GOh83XtpMSkC:sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf+classifying&hl=pt&ie=UTF-8
http://sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf


of Geneva University of Toronto Automatic acquisition of lexical knowledge is ... be gleaned 
from a corpus by automatic means. We thus demonstrate an 
...www.latl.unige.ch/doc/paola_cl2001.pdf Mais páginas de www.latl.unige.ch  

Automatic Verb Classification Based on Statistical Distributions of Argument Structure   Tipo 
de arquivo:PDF - Baixar o PDF ReaderAutomatic Verb Classi cation Based on ... University  
of Geneva University of Toronto Automatic acquisition of lexical knowledge is ... be gleaned 
from a corpus by automatic means. We thus demonstrate an ... 
www.latl.unige.ch/doc/paola_cl2001.pdf Mais páginas de www.latl.unige.ch  

O documento “Experiment with automatic classification of WAIS databases”, 

100, foi recuperado no Yahoo! através do termo “Automatic Indexing”. No entanto, o 

termo não figura na referência. O que foi observado também em outros casos.

Experiment with automatic classification of WAIS databases. 
www.ub2.lu.se/auto_new/UDC.html  search within this site More sites about:  
World Wide Web > Programming

B) Classification e Classifying

O documento 7 possui o termo classificação, se refere a busca de informação 

geográfica, mas não pôde ser recuperado pelo termo “Information Retrieval”. Aqui 

temos um problema na indexação, considerando que o termo “Classification” não 

figura na referência do documento e que na verdade trata-se de um documento 

sobre recuperação da informação geográfica.

AND, geotechnologies, geointelligence    AND is the leading provider of location, routing, 
mapping and address management technologies and intelligence which power enterprise 
applications worldwide. Using location as the foundation of our ... http://www.and.com • 
Páginas relacionadas  • Traduzir

Já  no  138,  foram recuperados  no  Google  e  no  Yahoo!  tanto  pelo  termo 

“Classification” como por “Classification Systems”. O mesmo ocorreu com o 175, o 
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http://www.altavista.com/r?ck_sm=f35deda5&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=3f827fa7b1f27d52&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.and.com%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%253A%252F 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.and.com%2F&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=d6d4f8c9&ci=4939&q=classification&rpos=10&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=3f827fa7b1f27d52&r=http%3A%2F%2Fwww.and.com%2F
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS2/R=2/K=automatic+indexing/CS=78427/*http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Programming/
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS3/R=2/K=automatic+indexing/*http://search.yahoo.com/search?p=automatic+indexing&hq=site:www.ub2.lu.se
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=2/K=automatic+indexing/SS=78515/H=0/T=1048511005/F=eac1ed5bd589014ade75b72b1b218102/*http://www.ub2.lu.se/auto_new/UDC.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=463b207ae8e5bd14&kl=XX
http://www.altavista.com/r?pdf0
http://www.altavista.com/r?ck_sm=4a2eedfb&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=2facb51b2d6dc9a3&r=http%3A%2F%2Fwww.latl.unige.ch%2Fdoc%2Fpaola_cl2001.pdf
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=automatic+classification&si=463b207ae8e5bd14&kl=XX


“NAICS – North American Industry Classification System”, foi recuperado no Google 

e no Yahoo!, através dos termos “Classification” e “Classification Systems”.

JEL Classification System    AEAweb: JEL:  Classification System Journal of Economic 
Literature Classification System Menu Click on the subject category below to see the full  
list of JEL classifications for that category. The ... www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html •  
Páginas relacionadas  • Traduzir

NAICS  --  North  American  Industry  Classification  System   The  OFFICIAL  U.S. 
Government NAICS web site. NAICS is the North American Industry ... Census Bureau  
BEA  BLS  Other  agencies  Product  Classification Service  Sector  Manufacturing 
Questions?  Ask  Dr.  NAICS  ... www.census.gov/epcd/www/naics.html  •  Páginas 
relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.census.gov   

Em 158B através dos três mecanismos de busca recuperamos o documento 

pelo termo “Classifying”, mas por que não foi recuperado por “Classification” e por 

“Classification Systems” também? Considerando que o termo “Classifying” nomeia o 

ato de atribuir notações e não a atividade de classificar e trata-se de um sistema de 

classificação industrial? 

Linguasphere -  classifying the world's languages, dialects and  ... - [  Traduzir esta 
página ]  online  exploration  of  global  linguistic  diversity  with  extracts  from  the 
Linguasphere  Register  -  the  first  transnational  classification  of  the  languages  of  ... 
Descrição: Devoted to exploration of our global linguistic environment with extracts from 
the  Linguasphere  Register...  Categoria:  
Science > Social Sciences > Language and Linguistics www.linguasphere.org/  -  3k  - 
Em cache - Páginas Semelhantes

O documento 166 foi recuperado no Google e Yahoo! por “Classification” e no 

Altavista  por  “Classification”,  “Classification  Research  Group”  e  “Classification 

Systems”, ou seja, a classificação como atividade, como atividade e instrumento e 

um grupo de pesquisa, respectivamente, o que fere o princípio da especificidade e 

diminui o índice de precisão. 

Mathematical Subject Classification   2000 Mathematics Subject Classification Search the 
MSC ||  Browse the MSC ||  Entire MSC2000 ...  How to Use the MSC The Mathematics  
Subject  Classification (MSC)  is  used  to  categorize  items  covered  by  ... 
http://www.ams.org/msc  •  Páginas  relacionadas  •  Traduzir Mais  páginas  de 
www.ams.org   
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http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=65d28d1409e32b27&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=65d28d1409e32b27&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=5c51ceee&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=7e5677de42c08582&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ams.org%252Fmsc%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%252 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.ams.org%2Fmsc%2F&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=a5a7edd1&ci=4939&q=classification&rpos=1&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=7e5677de42c08582&r=http%3A%2F%2Fwww.ams.org%2Fmsc%2F
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.linguasphere.org/
http://www.google.com.br/search?q=cache:s3D6gPIH7Y8C:www.linguasphere.org/+classifying&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Language_and_Linguistics/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.linguasphere.org/&prev=/search%3Fq%3Dclassifying%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.linguasphere.org/&prev=/search%3Fq%3Dclassifying%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.linguasphere.org/
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=75255d610197d04e&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=eb2e37df&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=74af5dcd29d9cd70&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.census.gov%252Fepcd%252Fwww%252Fnaics.html%26lp%3Den_pt%26l 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fepcd%2Fwww%2Fnaics.html&dq=classification
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fepcd%2Fwww%2Fnaics.html&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=5094af90&ci=4939&q=classification&rpos=7&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=74af5dcd29d9cd70&r=http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fepcd%2Fwww%2Fnaics.html
http://www.altavista.com/r?ck_sm=a9b36537&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=de8543a86121cb4&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aeaweb.org%252Fjournal%252Felclasjn.html%26lp%3Den_pt%26lang 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Fjournal%2Felclasjn.html&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=9eba09c6&ci=4939&q=classification&rpos=4&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=de8543a86121cb4&r=http%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Fjournal%2Felclasjn.html


C) Classification, Classifying e Indexing

“Standard Industrial Classification (SIC) Search”, documento 225, recuperado 

no  Yahoo!  Por  “Classification”.  Embora  seja  na  realidade  um  sistema  de 

classificação, não foi recuperado também por “Classification Systems”.

Standard Industrial Classification (SIC) Search  - allows user to search 1987 version SIC 
manual by keyword for codes. www.osha.gov/oshstats/sicser.html More sites about:  U.S. 
Department of Labor > Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

O  documento  56  “Classification  mathématiques  par  matières  2000”,  foi 

recuperado  apenas  no  Altavista,  mas  através  dos  termos  “Classification”, 

“Classification Research Group” e “Classification Systems”. Também recuperamos o 

documento 115, “Guide to the Mathematics Subject Classification Scheme”, pelos 

termos  classification,  “Classification  Research  Group”  e  “Classification  Systems”. 

Entretanto,  o documento versa apenas sobre o esquema de classificação e não 

sobre o processo, nem a atividade, nem a operação de classificar e menos ainda 

sobre um grupo de pesquisa na área de Classificação.

Classification mathématiques par matières 2000   
La classification mathématique par matières 2000 Mathematics Subject Classification 
2000 Voir ici l'édition 1991. Quelques explications: généralités, interrogations, comparaison 
1991 vs 2000 ... http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/MSC2000 • Páginas relacionadas  • 
Traduzir 
Mais páginas de www-mathdoc.ujf-grenoble.fr   
Guide to the Mathematics Subject Classification Scheme  
... [Help!] A Gentle Introduction to the Mathematics Subject Classification Scheme Here is  
an introductory guide to the Mathematics Subject  Classification (MSC) scheme generally  
used  to  classify  newly-  ... www.math.niu.  edu/~rusin/known-math/index/beginners.html  •  
Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.math.niu. edu   

No documento 212, em busca realizada no Altavista, o termo “Indexing” só 

aparece na “URL”.

Searching the Archive   
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http://www.altavista.com/r?ck_sm=17b89b4f&rpos=9&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=87c0ce96d2e9c96&r=http%3A%2F%2Fwww.cerias.purdue.edu%2Fcoast%2Farchive%2FArchive_Indexing.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=345deeee2fe699ee&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=f747fc88&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=1b74a26231281dbc&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.math.niu.edu%252F%257Erusin%252Fknown-math%252Findex%252Fbe 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.math.niu.edu%2F~rusin%2Fknown-math%2Findex%2Fbeginners.html&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=86d35e3b&ci=4939&q=classification&rpos=3&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=1b74a26231281dbc&r=http%3A%2F%2Fwww.math.niu.edu%2F~rusin%2Fknown-math%2Findex%2Fbeginners.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=a201eef66ade711&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dclassification%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=c58e834f&rpos=2&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=198b50dcf3beb706&r=http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS2/R=3/K=classification/CS=136171/*http://dir.yahoo.com/Government/U_S__Government/Executive_Branch/Departments_and_Agencies/Department_of_Labor/Occupational_Safety_and_Health_Administration__OSHA_/
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS2/R=3/K=classification/CS=136171/*http://dir.yahoo.com/Government/U_S__Government/Executive_Branch/Departments_and_Agencies/Department_of_Labor/Occupational_Safety_and_Health_Administration__OSHA_/
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=3/K=classification/SS=39149773/OCS=188733/H=0/T=1048511110/F=fcd78afb7b71e31c027f8b6bb0de878e/*http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html


e6c Searching the Archive Overview The COAST Security Archive contains several  
thousand tools and documents in all aspects of security. Searching and finding information 
in the archive isn't always ...
www.cerias.purdue. edu/coast/archive/Archive_Indexing.html • Páginas relacionadas  •  
Traduzir 
Mais páginas de www.cerias.purdue. edu  

È interessante destacar, também, que o documento “Sector Facility Indexing 

Project”, recuperado pelo Google e pelo Yahoo, através do primeiro mecanismo foi 

recuperado pela URL apenas: es.epa.gov/oeca/sfi/  e no Yahoo! pelo título, o que 

significa que neste último caso o termo não figura na URL. Nestes casos os termos 

quando  figuram  na  URL  nem  sempre  são  representativos  do  conteúdo  dos 

documentos, pois muitas das vezes se referem à parte de um documento ou apenas 

ao índice do sítio, como é o caso do sítio da Embaixada da Espanha nos EUA.

es.epa.gov/oeca/sfi/
Páginas Semelhantes 

Embassy of Spain in The United States - [ Traduzir esta página ]
Esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. 
Descrição: The Embassy of Spain in The United States.
Categoria: Regional > North America > ... > Foreign Embassies
www.spainemb.org/ingles/indexing.htm - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes

O  sítio  da  Embaixada  da  Espanha  nos  EUA  foi  recuperado  como  um 

documento  sobre  indexação  pelo  fato  do  termo  indexing  figurar  na  URL,  mas 

sabemos não ser relevante para quem busca documentos na Web sobre indexação.

O  “The  CGI  Resource  Index:  Programs  and  Scripts:  Perl:  Image  Display: 

Image Indexing”, foi recuperado no Altavista pelos termos “Indexing” e “Automatic 

Indexing”.

The CGI Resource Index: Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing   
Create or browse image and thumbnail galleries, albums, catalogs etc. ... Pop Emails Free 
Domain!!! Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing Resources in this 
Category (#1-25 of 44):1 2 ...
http://cgi.resourceindex.com/Programs_an.../Image_Indexing • Atualizado nas últimas 24 
horas • Páginas relacionadas  • Traduzir
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http://www.altavista.com/r?ck_sm=5067b634&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=56b966550ea2070c&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.resourceindex.com%252FPrograms_and_Scripts%252FPerl%252FIma 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fcgi.resourceindex.com%2FPrograms_and_Scripts%2FPerl%2FImage_Display%2FImage_Indexing%2F&dq=automatic+indexing
http://www.altavista.com/r?ck_sm=da4ae097&ci=4939&q=automatic+indexing&rpos=8&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=56b966550ea2070c&r=http%3A%2F%2Fcgi.resourceindex.com%2FPrograms_and_Scripts%2FPerl%2FImage_Display%2FImage_Indexing%2F
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.spainemb.org/ingles/indexing.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:cuYsN8hRi2UC:www.spainemb.org/ingles/indexing.htm+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Regional/North_America/United_States/Government/Embassies_and_Consulates/Foreign_Embassies/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.spainemb.org/ingles/indexing.htm&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.spainemb.org/ingles/indexing.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:es.epa.gov/oeca/sfi/
http://es.epa.gov/oeca/sfi/
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=indexing&si=aa58ab98fbd73d1&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww.cerias.purdue.edu%2Fcoast%2Farchive%2FArchive_Indexing.html&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dindexing%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.cerias.purdue.edu%2Fcoast%2Farchive%2FArchive_Indexing.html&dq=indexing


D) Classification Research Group

No  termo  “Classification  Research  Group”  o  desempenho  nas  três 

ferramentas foi baixo, mesmo para o Google que apresenta 87,5% e uma excelência 

de seu desempenho em geral.  Isso se deve provavelmente  porque o  default  da 

ferramenta é “ou” (verificar). Muito embora o Google afirme que seu default é “e”, 

então, seu desempenho deveria ser de 100%.

O documento 206 trata de um Grupo Francês de Pesquisa em Classificação. 

No entanto o termo “Classification”  contido neste documento não foi  considerado 

para  efeitos  de  busca,  se  o fosse deveria  figurar  nos  resultados  sob  os  termos 

“Classification” e “Classification Systems” no Yahoo!

Revolutionary France Research Guide - … departamental or local, employ a uniform classification
Web.library.emory. edu/subjects/humanities/history/Frarchives.html

Por outro lado, o documento 58 que aborda a “Classification Society of North 

America”  aparece  nos  resultados  do  Google  e  do  Yahoo!,  mas  sob  o  termo 

“Classification” – o que não é coerente pois este termo representa uma atividade ou 

operação. Na realidade trata-se de uma Sociedade e um Grupo de Pesquisa na área 

de Classificação.

Classification Society of North America - [ Traduzir esta página ]
Classification Society of North America (CSNA). Welcome to the home page of the
Classification Society of North America (CSNA). ... Journal of Classification. ... 
www.pitt. edu/~csna/ - 13k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes

O  documento  118  aqui  recuperado  possui  apenas  os  termos  “Research 

Group” e redireciona o usuário para “Kluwer Information Retrieval Journal”.  Neste 

caso  o  que  estávamos  procurando  era  um  Grupo  de  Pesquisa  na  área  de 

Classificação e não outros Grupos de Pesquisa e menos ainda um periódico sobre 

Recuperação da Informação.
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http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.pitt.edu/~csna/
http://www.google.com.br/search?q=cache:QNCRFgXzIScJ:www.pitt.edu/~csna/+classification&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.pitt.edu/~csna/&prev=/search%3Fq%3Dclassification%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.pitt.edu/~csna/


http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=8/K=information+retrieval/H=0/T=1048511226
/F=404e19e36c25eaec42950242651de871/*http://www.wkap.nl/journals/ir 
www.wkap.nl/journals/ir  search within this site 

E) Classification Systems, Subject Headings Lists, Thesaurus, Ontologies, e 

Knowledge Organization Systems

Não  encontramos  em nenhuma busca  documentos  que  relacionassem os 

termos “Classification Systems”, “Subject Headings Lists”, “Thesaurus”, “Ontologies” 

com “Knowledge Organization Systems”. Apesar de reconhecermos na teoria e na 

prática estas relações, não encontramos nem mesmo no documento 231, Systems 

of Knowledge Organization for Digital Libraries, de Gail Hodge, que sabemos ser um 

estudo sobre os SOCs.

Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond ... - [ Traduzir esta 
página ]
Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority
Files. ... 5. The Future of Knowledge Organization Systems on the Web. ... 
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html - 10k - Em cache - Páginas Semelhantes

Por outro lado, dois documentos recuperados no Google e no Yahoo! no final 

do  rank  através  do termo “Classification”,  85 e 156,  respectivamente,  o  primeiro 

“Dewey Decimal Classification Home Page (OCLC Forest Press)” – o WebDewey e, 

o  segundo  “Library  of  Congress  Classification  Systems”  –  Geography,  ambos 

esquemas de classificação, tipos de sistemas de organização do conhecimento e, 

não foram recuperados como “Classification Systems” .

Dewey Decimal Classification Home Page (OCLC Forest Press) - [ Traduzir esta 
página ]
... Now you can have web-based access to an enhanced version of the 21st edition
of the Dewey Decimal Classification (DDC) database through WebDewey. ... 
www.oclc.org/dewey/ - 23k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

Library of Congress Classification System - Geography - [ Traduzir esta página ]
An outline of the Library of Congress Classification System, from
your About.com Guide. ... Library of Congress Classification System. ... 
geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm - 25k - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

F) Information Retrieval
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http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:TralNO_gxzEC:geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm+classification&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm&prev=/search%3Fq%3Dclassification%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.oclc.org/dewey/
http://www.google.com.br/search?q=cache:xFcoYF2P56wC:www.oclc.org/dewey/+classification&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.oclc.org/dewey/&prev=/search%3Fq%3Dclassification%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.oclc.org/dewey/&prev=/search%3Fq%3Dclassification%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.oclc.org/dewey/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:y_tl_XLHAHsC:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS3/R=8/K=information+retrieval/*http://search.yahoo.com/search?p=information+retrieval&hq=site:www.wkap.nl
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=8/K=information+retrieval/H=0/T=1048511226/F=404e19e36c25eaec42950242651de871/*http://www.wkap.nl/journals/ir
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=8/K=information+retrieval/H=0/T=1048511226/F=404e19e36c25eaec42950242651de871/*http://www.wkap.nl/journals/ir


O documento 117 apesar de ter sido recuperado por “Information Retrieval”, 

trata  da  classificação  automática  na  análise  de  textos.  Porém  só  conseguimos 

recuperá-lo  com  o  termo  “Automatic  Classifying”  ambos  no  Altavista.  Todavia 

deveríamos recuperá-lo também por “Automatic Classification”.

http://www.altavista.com/r?ck_sm=ec050cc7&ci=4939&q=information+retrieval&rpos=4&rpg
e=1&ref=3ef00020080&uid=77fdb01ff00c8b75&r=http%3A%2F%2Fwww.dcs.gla.ac.uk%2F
Keith%2FPreface.html   INFORMATION RETRIEVAL A book by C. J. van RIJSBERGEN 
B.Sc., Dip. NAAC, ... this book is the addition of a new chapter on probabilistic retrieval.  
This chapter has been included because I think this is  
...www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html • Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas 
de www.dcs.gla.ac.uk  

No Google,  a  URL  www.wkap.nl/journals/ir foi  recuperada  embora  Se  o 

termo  “Information  retrieval”  não  figurasse  na  mesma.  Neste  caso  ocorreu 

justamente o contrário do item D, pois naquele o que procurávamos era um Grupo 

de  Pesquisa  sobre  Classificação  e  não  documentos  sobre  Recuperação  da 

Informação.

www.wkap.nl/journals/ir
Páginas Semelhantes 

Interessante,  também, é verificarmos que um sítio  foi  recuperado,  mas só 

identificamos sua pertinência quando clicamos no link, apesar de termos dificuldades 

para nosso software reconhecer pelo fato do documento estar escrito em sânscrito, 

o  que  foi  o  caso  do BUDSIR (BUDdhist  Scriptures  Information  Retrieval).  Como 

podemos ver só se encontra o termo “Information Retrieval” no significado da sigla, 

mas de qualquer forma conseguimos recuperá-lo, o que talvez fosse mais difícil para 

um usuário mais desavisado.

Budsir  - ... of the Pali Tipitaka onto computer, together with the development of an 
application program, BUDSIR (BUDdhist Scriptures Information Retrieval), for searching ... 

235
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www.mahidol.ac.th/budsir/

G)  Knowledge  Organization,  Organization  of  Knowledge,  Knowledge 

Organization Systems

Os documentos 108,  129,  132,  133 e 162 foram recuperados no Altavista 

pelos termos “Knowledge Organization” e “Organization of Knowledge” e no Google 

e no Yahoo! apenas como “Knowledge Organization”.

The Gallup Organization   The Gallup Organization is one of the world's largest 
management consulting firms. ... a Quiz Test your knowledge of public opinion ... 
Publications Store ©2002 Gallup Organization. All rights reserved. ... 
http://www.gallup.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 

International Labour Organization - ILO Web site   ILO: International Labour Organization - 
The International Labour Organization is the UN ... Labour Conference International Labour 
Organization International Labour Review International ... http://www.ilo.org • Atualizado 
nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.ilo.org   

ISKO homepage  ... International ISKO Conference Call for papers Useful links in 
knowledge organization ISKO International Society for Knowledge Organization ISKO 
president: Dr. Clare Beghtol ISKO secretariat: Dr. ... www.ceit.sk/wwwisis/isko.htm • 
Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.ceit.sk  

ISKO - International Society for Knowledge Organization  ... theory, classification, indexing, 
and knowledge representation. This is ... is.gseis.ucla. edu/orgs/isko/isko.html • Páginas 
relacionadas  • Traduzir Mais páginas de is.gseis.ucla. edu 
Loka Institute - Living Knowledge Organization Database   The Living Knowledge Database 
is a free, publicly-accessible resource for science shops, ... The Living Knowledge 
Database is a free, ... -wide. A project of Living Knowledge: An International Science Shop 
... http://www.living-knowledge.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 

Já os documentos  83 e 149 foram recuperados no Altavista  através dos termos 

“Knowledge Organization”, “Organization of Knowledge” e “Knowledge Organization 

Systems” sendo que o mecanismo utilizou as palavras “knowledge” e “organization“ 

isoladamente, mas em outros contextos, portanto não foram pertinentes para quem 

estava buscando especificamente Organização do Conheimento. 
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http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.ceit.sk%2Fwwwisis%2Fisko.htm&dq=knowledge+organization
http://www.altavista.com/r?ck_sm=ac475f2a&rpos=6&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=c71c05c1a218068&r=http%3A%2F%2Fwww.ceit.sk%2Fwwwisis%2Fisko.htm
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=knowledge+organization&si=1b4dbac42fe87bc5&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=18256655&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=6c279fc77782abc6&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ilo.org%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%253A%252F 
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Day-trading Guide to trading success via day-trading commodity futures with free day 
trading knowledge helping daytraders on ...   Daytraders Portal by Traders Organization 
helping day-traders potentially trade commodity ... WELCOME to TRADERS, an 
ORGANIZATION dedicated to the desire and possibility of achieving trading success! ... 
http://www.traders.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • 
Traduzir 

Knowledge Management New Organization Forms: A Framework for Business Model 
Innovation   
Knowledge Management & New Organization Forms: A Framework for Business Model ... 
.com Reference: Malhotra, Yogesh.  Knowledge Management & New Organization Forms: 
A Framework for Business Model ... 
http://www.brint.com/members/01030526/bu...modelinnovation • Atualizado nas últimas 24 
horas • Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.brint.com 

O  mesmo  ocorreu  com  o  documento  146, porém,  verificamos  se  tratar  de 

inteligência competitiva que apresenta algum relacionamento com organização do 

conhecimento. 

Knowledge Express Data Systems   Online databases for business development, licensable  
technologies,  biotechnology,  ...  project  collaborations,  and competitive intelligence.  Save 
your  organization valuable  time  and  expense  with  the  ... 
http://www.knowledgeexpress.com •  Páginas relacionadas  •  Traduzir Mais páginas de 
www.knowledgeexpress.com   

Em contrapartida  os  documentos  182,  231,  233,  239  e  243,  através  dos 

termos “Knowledge Organization” e “Knowledge Organization Systems” no Altavista, 

no Google e no Yahoo! foram recuperados de forma precisa. 
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http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=knowledge+organization+systems&si=3f81d5edee4a41f4&kl=XX
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http://www.altavista.com/r?ck_sm=a4a48629&ci=4939&q=knowledge+organization&rpos=8&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=219b3652a2c3980c&r=http%3A%2F%2Fwww.brint.com%2Fmembers%2F01030526%2Fbusinessmodelinnovation%2F
http://www.altavista.com/r?ck_sm=f684e408&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=495f9e459b1bcec2&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.traders.org%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%253A%25 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.traders.org%2F&dq=knowledge+organization
http://www.altavista.com/r?ck_sm=c12f3475&ci=4939&q=knowledge+organization&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=495f9e459b1bcec2&r=http%3A%2F%2Fwww.traders.org%2F
http://www.altavista.com/r?ck_sm=c12f3475&ci=4939&q=knowledge+organization&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=495f9e459b1bcec2&r=http%3A%2F%2Fwww.traders.org%2F


NKOS, Networked Knowledge Organization Systems/Services - [ Traduzir esta página ] 
Networked Knowledge Organization Systems/Services NKOS. ... Taxonomy of 
Knowledge Organization Systems. Taxonomy of Knowledge Organization Systems 
(draft). ...   nkos.slis.kent. edu/ - 9k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond ... - [ Traduzir esta 
página ] Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional 
Authority Files. ... 5. The Future of Knowledge Organization Systems on the Web. ... 
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html - 10k - Em cache - Páginas Semelhantes   

Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems - [ Traduzir esta página ] 
Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems (1). Draft June 7, 2000 (revised 
July 31, 2000). The descriptions given here are ... nkos.slis.kent. edu/KOS_taxonomy.htm - 
12k - Em cache - Páginas Semelhantes [ Mais resultados de nkos.slis.kent. edu ] 

Towards knowledge organization with Topic Maps   Towards knowledge organization with 
Topic Maps Alexander Sigel M. ... from the partially overlapping communities of Knowledge 
Organization (KO), Knowledge Management (KM) and Information Technology (IT) ... 
www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html • Páginas relacionadas  • 
Traduzir Mais páginas de www.gca.org 

UCSF Center for Knowledge Management  ... the UCSF Library and Center for Knowledge 
Management (CKM), established in 1991, is ... and instruction through the collection, 
development, organization, preservation and dissemination of the world's ... 
http://www.ckm.ucsf. edu • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • 
Traduzir Mais páginas de www.ckm.ucsf. edu   

Já o documento 151, foi recuperado no Yahoo! através do termo “Knowledge 

Organization”, apesar de tratar de um esquema de organização do conhecimento 

com metadados. O documento 112, apesar de não possuir o termo explícito na sua 

referência ou na sua “URL”, é um artigo do JODI – Journal of Digital Information, 

sobre sistemas de organização do conhecimento.

Knowledge Organization Schema to which metadata refer to: ...  - Knowledge 
Organization Schema to which metadata refer to: Inofficial registry. Organizing internet 
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resources. Purpose. RDF/Dublin Core ... 
index.bonn.iz-soz.de/~sigel/ISKO/ko-schemata.html  search within this site 

Geocrawler.com -  oss4lib-discuss  -  [oss4lib-discuss]  Networked  ...  -  ... Thread: 
[oss4lib-discuss] Networked  Knowledge Organization Systems:  CfP for JoDI special. 
Print  Message:  4298675.  FROM:  Repke  de  Vries  ... 
www.geocrawler.com/archives/3/6067/2000/9/0/4298675/

È  importante  destacar  que  a  medida  que  selecionávamos  um  termo,  e 

fazíamos a busca da informação,  já  o  associávamos à outros  termos em nossa 

mente. A partir dessas associações uma verdadeira rede de conceitos também se 

configurava,  percebemos então que este fenômeno tinha a ver com o rizoma de 

Deleuze e Gatarri e com a árvore baniana de Ranganathan.

4.3.4 Rank

Como  dito  anteriormente,  a  busca  da  informação  na  Web  envolve  um 

software que varre a internet procurando respostas para satisfazer as necessidades 

de informação dos  usuários,  um  software que busca na internet  as informações 

relevantes e um software que indexa os resultados.

Os  critérios  de  relevância  para  a  ordenação  desses  resultados  são 

estabelecidos  através  de  algoritmos  e,  dentre  os  critérios  utilizados  por  estes 

algoritmos, estão a localização e freqüência de palavras. Outros critérios utilizados 

são  metatags,  popularidade dos links,  Direct  Hit,  inclusão do sítio nos diretórios, 

conceitos, pagamento e Spam. Estes critérios permitem que automaticamente seja 

feito um ranqueamento dos resultados obtidos na busca.

Verificamos nesta pesquisa que ocorre dispersão da informação, quando os 

mecanismos de busca não recuperam os  documentos  que estão  distribuídos ao 

longo dos ranks e que o próprio mecanismo de busca pode não recuperar, em tese, 

um documento relevante para o usuário.
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Os metadados e o HTML ainda não dão conta de um bom ranqueamento das 

páginas  ou  dos  documentos  na  Web.  Acreditamos  ser  pelo  fato  de  o  uso  da 

classificação e  indexação  automáticas  ainda  não terem sido  potencializadas.  Os 

documentos,  sítios  e  páginas  disponíveis  na  Web se  representados  de  maneira 

organizada os mecanismos de busca poderiam identificar os termos devidamente e 

associá-los imediatamente às URL.

Os resultados aqui alcançados, nos levaram a refletir sobre a configuração de 

uma “topografia do conhecimento” com base nas relações conceituais de forma a 

permitir  a construção de redes de conceitos que acreditamos ser o caminho que 

possibilitará a representação do conhecimento para a otimização da recuperação da 

informação em ambientes virtuais.

A necessidade de se estruturar a informação, representá-la e disponibiliza-la 

da melhor forma possível em ambientes virtuais, de maneira sintética e padronizada 

se concretizou através dos formatos bibliográficos, das linguagens de marcação de 

texto  e  dos  metadados.  A  importância  disto  reside  no  fato  de  se  permitir  a 

recuperação  de  diversos  documentos/informação  na  rede  (ASCII,  GIF,  JPEG, 

POSTCRIPT, PDF etc.), pois existe a possibilidade de compilação e compreensão 

da estrutura lógica dos documentos por qualquer SRI automático.

Este evento proporcionou o desenvolvimento das linguagens de marcação de 

textos  para  a  geração de  hiperdocumentos/hipertextos  orientados  à definição  da 

estrutura  da  informação  e  da  semântica  dos  documentos,  com  a  finalidade  de 

armazenar a informação para que a mesma pudesse ser recuperada através dos 

mecanismos de busca.

A  maior  carência  nos  ambientes  virtuais  é  um  sistema  universal  que 

possibilite  a  representação,  estruturação  e  classificação  permitindo  a  busca  e  o 

240



tratamento da informação da forma mais adequada de qualquer página Web e os 

documentos eletrônicos e objetos digitais necessitam ser identificados, descritos e 

localizados e, isto pode acontecer através dos metadados.

O uso  dos  metadados,  que  surgiram na  última década  do  século  XX,  se 

associa ao ambiente virtual. Os metadados são dados sobre os dados, isto é, são 

metaelementos sobre o conteúdo e o contexto dos documentos eletrônicos e digitais 

que servem para marcar os campos utilizados pelos mecanismos de busca para se 

classificar, localizar e recuperar a informação.

Para melhorar as buscas e a recuperação da informação na Web deve-se 

elaborar mecanismos de busca que ofereçam precisão e boa cobertura nas buscas 

e os mesmos possuam um funcionamento transparente para o usuário permitindo 

uma certa  flexibilidade na busca.  Pois  os  mecanismos de busca de forma geral 

apresentam uma cobertura razoável, porém baixa precisão,  pouca transparência e 

flexibilidade.

Seria de bom tamanho contextualizar as buscas através de relacionamentos, 

não só em hierarquias de conceitos em áreas de conhecimento como em alguns 

sistemas  de  organização  do  conhecimento  inferenciais,  ilustrados  pela 

arborescência, mas por meio de outros sistemas de organização do conhecimento 

que  permitam  a  configuração  de  outros  relacionamentos  conceituais  em  certos 

domínios do conhecimento, tal qual um rizoma, numa configuração reticular, como 

ocorre com o processamento da informação na mente humana.

Assim,  através  de  buscas  conceituais,  resolveríamos  os  problemas  de 

atinência, pertinência, precisão, relevância, cobertura, transparência e flexibilidade, 

mas a informação deveria ser tratada nos ambientes virtuais, à luz de principios e 
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teorias que permitem a representação e a organização do conhecimento visando à 

recuperação da informação, já utilizadas nos ambientes atuais.

As hierarquias de conceitos deveriam ser mais dinâmicas e permitirem os 

relacionamentos associativos para que as páginas  a priori fossem classificadas e 

indexadas, auxiliando assim na construção do contexto de buscas.

E  se  um  contexto  de  busca  fosse  construído  pelo  usuário  a  partir  do 

processamento da informação em sua estrutura cognitiva e que fosse refletido pela 

estrutura  e/ou  configuração  conceitual  de  cada  consulta  à  Web  de  maneira  a 

favorecer a precisão e a cobertura nas buscas. 

Para  isso  deixaríamos  de  lado  as  questões  sintáticas  e  trataríamos  das 

questões semânticas e os sistemas de organização do conhecimento possuem um 

grande  potencial  para  melhorar  as  buscas  e  a  recuperação  da  informação  em 

ambientes virtuais, sejam bibliográficos como a CDD, alfabéticos como o Tesauro 

e/ou inferencial como a Ontologias.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao terminarmos nossa quarta viagem, percebemos o quão complexo é tratar 

cientificamente as questões inerentes à recuperação da informação em ambientes 

virtuais. E, devido a esta complexidade, buscamos estudá-las no âmbito da Ciência 

da  Informação,  porque  a  mesma  por  sua  natureza  interdisciplinar  comporta  a 

confluência  de  elementos  de  outras  ciências  para  a  adequada  abordagem  ao 

fenômeno da informação em quaisquer ambientes e contextos.  

Como  ponto  de  partida  tomamos  como  base  teorias  e  metodologias  de 

Organização do Conhecimento para Recuperação da Informação, encontradas na 

área de Ciência da Informação e de elementos afins das áreas de Biblioteconomia, 

Documentação, Comunicação e Ciência da Computação.  Em seguida verificamos a 

importância de se estudar a natureza e a dinâmica do conhecimento, bem como sua 

organização social.

O estudo da organização social do conhecimento se revelou fundamental por 

permitir  a  identificação  da  configuração  de  redes  informacionais,  sociais  por 

excelência, que influenciam tanto a formação de conceitos na mente humana como 

a representação do conhecimento em sistemas de recuperação da informação.

A recuperação da informação em ambientes virtuais,  que pela sua própria 

característica  intrínseca  apresenta  uma  lógica  bem  distante  dos  princípios 

tradicionais  da  organização  do  conhecimento  até  então  utilizados  em ambientes 

atuais,  foi  possível  ser  analisada  à  luz  do  uso  deste  cabedal  de  conhecimento 

teórico-metodológico visando otimizar a busca da informação. 

Verificamos  que,  até  o  momento  a  representação  do  conhecimento  em 

ambientes  virtuais,  ainda  não  é  suficiente  para  uma satisfatória  recuperação  da 
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informação. Mesmo quando organizada em estruturas hierárquicas não apresenta 

links que  permitam  a  busca  de  informação  em  domínios  de  conhecimento  de 

natureza  inter,  trans  e/ou  multidisciplinar.  O  uso  de  metadados  pode  amenizar 

algumas barreiras estabelecidas pelo caráter virtual da informação ora disponível e 

ora  “perdida”  nos  sítios,  mas  na  realidade,  ainda  não  apresentam  condições 

satisfatórias de recuperabilidade da informação.

Assim,  demonstramos  o  potencial  dos  fundamentos  teórico-metodológicos 

para  organização  do  conhecimento  visando  à  recuperação  da  informação  em 

ambientes virtuais.

A análise da recuperação da informação nos ambientes virtuais através da 

linguagem  natural  e  o  estudo  dos  mecanismos  de  busca  existentes  revelaram 

diversos níveis e  diferentes possibilidades de recuperação da informação na Web. 

Percebemos enquanto  usuário  de sistemas de recuperação da informação 

tradicional e navegacional que se configurava uma rede de conceitos à medida que 

fazíamos a busca e a recuperação da informação.  Os conceitos armazenados na 

mente  do  indivíduo  e  aqueles  armazenados  em  sistemas  de  recuperação  da 

informação  acabam  se  relacionando,  o  que  facilita  a  busca  contextualizada  da 

informação.

Os três mecanismos utilizados para a busca e a recuperação da informação 

na Web aqui analisados – Google, Yahoo e Altavista, não apresentaram o mesmo 

nível de desempenho na pesquisa empírica realizada. O mecanismo que apresentou 

um melhor desempenho foi o Google, seguido do Yahoo, enquanto que o Altavista 

apresentou desempenho ruim. 

O  uso  da  linguagem  natural  na  Web  provoca  a  dispersão  semântica  da 

informação. Os indivíduos buscam informação por palavras ou conjunto de palavras 
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que representam de alguma forma as idéias inerentes aos assuntos que desejam 

para  satisfazer  as  suas  necessidades.  No  entanto,  as  palavras  além  de  serem 

ambígüas permitem a recuperação mecânica da informação e não inteligente. Os 

mecanismos de busca ainda não tornaram possível  identificar  as relações como 

estabelecidas na mente quando da recuperação da informação na Web. Isto só será 

possível com o uso de termos que nomeiem conceitos. 

Portanto,  na  estrutura  cognitiva  do  usuário  se  configura  uma  rede  de 

conceitos quando da necessidade de busca de informação, o que decerto forma um 

rizoma  mental.  A  máquina  trabalha  com  a  palavra  enquanto  símbolo  de  forma 

isolada e não enquanto palavra que representa um significado, cabendo ao próprio 

usuário estabelecer a relação conceitual.

Verificamos,  com base  nas  variáveis  utilizadas  para  fins  de  análise  nesta 

pesquisa, que para a busca e recuperação da informação em ambientes virtuais o 

usuário  deve  considerar  as  possibilidades  de  recuperação  oferecidas  pelos 

mecanismos de busca, a escolha dos termos mais representativos do assunto que 

deseja, a seleção das ocorrências dos documentos mais pertinentes, relevantes 

e  precisos  listados  nos ranks dos  resultados  de  busca  para  atender  às  suas 

necessidades  de  informação.  Isto  significa  que  o  usuário  não  pode  ser  passivo 

diante de uma busca de informação em ambientes virtuais, como também não deve 

se limitar ao uso de apenas um mecanismo de busca.

O  usuário  precisa  conhecer  o  mínimo  sobre  o  funcionamento  dos 

mecanismos de busca para potencializar o uso dos recursos da Web. O uso de mais 

de  um  mecanismo  de  busca  favorece  um  maior  índice  de  recuperabilidade  da 

informação.
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O processo  de  recuperação  da  informação  começa  no  processamento  da 

informação na estrutura cognitiva do indivíduo, considerando que a mente humana é 

solo  de  associações  de  conceitos  que  se  estabelecem  à  medida  que  estes 

indivíduos adquirem conhecimento. 

A pesquisa empírica comprovou que a relevância é relativa e subjetiva – um 

item pode ser relevante, e a pertinência absoluta e objetiva – um item pertence ou 

não pertence. As máquinas e os programas de computadores só podem trabalhar 

com a pertinência – que é cognitiva, mas a relevância é intuitiva e apenas o usuário 

pode dizer se algum item é relevante ou não para satisfazer sua necessidade de 

informação.  Então  podemos inferir  que a relevância  é intuitiva,  está baseada na 

cognição, envolve a interação, é dinâmica e expressada de acordo com um contexto 

e sempre inerente ao material que se tem em mãos.

As co-ocorrências  identificadas  nos  três  mecanismos de  busca analisados 

para  a  máquina,  podem  ser  consideradas  um  indicador  para  a  verificação  da 

relevância dos documentos recuperados.

Verificamos ser possível otimizar a recuperação da informação em ambientes 

virtuais  com  o  desenvolvimento  de  mecanismos  de  busca  que  permita  a 

representação do conhecimento em base de relacionamentos conceituais tal qual 

ocorrem no processamento da informação na mente humana. E que o cabedal de 

conhecimento teórico-metodológico utilizado para a representação e organização do 

conhecimento em ambientes atuais,  possui embasamento válido para subsidiar a 

organização do conhecimento em ambientes virtuais.

Os sistemas de organização do conhecimento como tabelas de classificação, 

tesauros, ontologias, redes semânticas já estão sendo utilizados na representação e 

configuração de sistemas de conceitos para melhorar a busca e a recuperação da 
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informação na Web.  Mas o conhecimento deve ser representado e organizado para 

além das relações arborescentes, pois as conexões cognitivas surgem naturalmente, 

conforme  a  necessidade  do  indivíduo  em  adquirir  e  produzir  conhecimento,  em 

determinados  domínios,  o  que  provoca  relações  reticulares  aqui  denominadas  de 

relações rizomáticas. 

Concluímos que a partir  de um sistema de conceitos assim construído,  se 

consiga situar os termos de busca numa área de conhecimento, identificando suas 

relações arborescentes, do tipo gênero/espécie, e rizomáticas, do tipo associativa. 

Pois,  a  busca  da  informação  na  Web  é  realizada  através  do  uso  de  palavras 

enquanto símbolos, ou seja, é a palavra pela palavra – questões sintáticas, e não a 

palavra que representa um significado – questões semânticas. Quando se trabalha 

com a palavra, se opera com a linguagem natural, e quando se trabalha com os 

conceitos se opera com a linguagem artificial, isto é, com a linguagem construída 

para fins de representação do conhecimento e recuperação da informação, ou mais 

modernamente, com um sistema de organização do conhecimento. 

Com base nas análises efetuadas podemos afirmar, então, que para melhorar 

a busca e a recuperação da informação em ambientes virtuais seria necessária a 

elaboração de uma proposta de um sistema de navegação conceitual a partir de um 

modelo de sistema de organização do conhecimento,  onde o usuário a partir  do 

processamento  da  informação  poderia  estabelecer  as  relações  conceituais 

(re)configurando  seu  rizoma  mental,  permitindo  assim  recuperar  a  informação 

desejável para suprir sua necessidade de maneira mais acurada.

Agora nos cabe pesquisar  a forma de operacionalização desses sistemas, 

mas isto fica para uma outra viagem. 
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APÊNDICE A: PLANILHA PARA REGISTRO DO NÚMERO TOTAL DE 

DOCUMENTOS RECUPERADOS POR MECANISMO

DE BUSCA EM RELAÇÃO AOS TERMOS

SERVIÇOS DE BUSCA
No. de Itens 

Relevantes Recuperados
No. TERMO

Altavista Google Yahoo

1 Automatic Classification
2 Automatic Classifying
3 Automatic Indexing
4 Classification
5 Classification Research Group
6 Classification Systems
7 Classifying
8 Indexing
9 Information Retrieval

10 Knowledge Organization
11 Knowledge Organization Systems
12 Ontologies
13 Organization of Knowledge 
14 Subject Headings Lists
15 Thesaurus

TOTAL

269



APÊNDICE B: PLANILHA PARA REGISTRO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES E 

RELEVANTES COM RESPECTIVOS RANKS

Termo:___________________________________________________

Serviços 
de Busca

No. do
Documento

Altavista Google Yahoo

RANK PERTINÊNCIA RANK PERTINÊNCIA RANK PERTINÊNCIA
TOTAL

TOTAL

270



APÊNDICE C: PLANILHA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO TERMO POR 
MECANISMO DE BUSCA NO DOCUMENTO

Serviço de Busca:______________

No. do Termo

No. do 
Documento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL

TOTAL
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APÊNDICE D: PLANILHA PARA REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS 
DOS TERMOS NOS DOCUMENTOS 

A PARTIR DOS MECANISMOS DE BUSCA

Termo:__________________________________

No. do
Documento

Altavista Google Yahoo TOTAL

TOTAL
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APÊNDICE E:  DOCUMENTOS RECUPERADOS NA WEB

ALTAVISTA

Automatic Classification

1A1
W4: Automatic classification of WAIS databases   
... WAIS/World Wide Web Project Subproject: Automatic classification of WAIS databases Anders Ardö, 
... Automatic detection of new WAIS databases Automatic classification according to UDC, English 
medium ...
www.ub2.lu.se/autoclass.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ub2.lu.se  

1A2
Nordic W4 Project,Automatic indexing and classification of WAIS databases   
... Biography, History Art, Architecture, Music, Sports Read more about Nordic WAIS/World Wide Web 
Project The automatic indexing and classification The WWW/WAIS gateway software. Anders Ardö
www.lub.lu.se/auto_new/UDC.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.lub.lu.se   

1A3
RBGE: Discover the world of plants   
Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) is a world-renowned scientific centre for the study ... The Royal 
Botanic Garden Edinburgh now has a new website. The page you are looking for is no longer available. ...
http://www.rbge.org.uk/ADIAC • Páginas relacionadas  • Traduzir

1A4
Report on automatic classification systems   
Report on automatic classification systems For the TERENA activity Portal Coordination ... TERENA 
activity. The aim is to list existing automatic classification systems and to state the availability of ...
www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir

1A5
Automatic Verb Classification Based on Statistical Distributions of Argument Structure   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Automatic Verb Classi cation Based on ... University of Geneva University of Toronto Automatic 
acquisition of lexical knowledge is ... be gleaned from a corpus by automatic means. We thus 
demonstrate an ...
www.latl.unige.ch/doc/paola_cl2001.pdf 
Mais páginas de www.latl.unige.ch  
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1A6
Desire | Research: Deliverables: D3.1   
Research ... .6a Prototype service providing automatic classification of Engineering resources ... 
Prototype service providing automatic classification of Engineering resources Automatic methods of 
gathering ...
http://www.desire.org/html/research/deliverables/D3.6 • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.desire.org   

1A7
Automatic Classification of the World-Wide Web   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Automatic Classification of the World-Wide ... using the Universal Decimal Classification Gerhard 
Möller Universität Oldenburg, ... GERHARD is a fully automatic indexing and classification system of the 
...www.bis.uni-oldenburg.de/abt1/waetjen/publ/Article.pdf 
Mais páginas de www.bis.uni-oldenburg.de   

1A8
European ADIAC project   
ADIAC: Automatic Diatom Identification And Classification Funded by the European MAST (Marine 
Science and Technology) programme, contract MAS3-CT97-0122 Keywords: phycology, taxonomy, 
ecology, image ...
http://www.ualg.pt/adiac • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ualg.pt   

1A9
AUTOMATIC CLASSIFICATION OF LUMBER   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
... time, and thus for automatic selection of high-quality material. CLASSIFICATION OF LUMBER A ... A 
T I C CLASSIFICATION OF LUMBER Problem ... special methods of classification that replace 
conventional ...
www.joanneum.ac.at/flyer/pdf/fb3/dib/dib_lumber.pdf 
Mais páginas de www.joanneum.ac.at  

1A10
7.2 Automatic Classification of Analogue Modulation Signals by Statistical Parameters   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
title 7.2 Automatic Classification of Analogue Modulation Signals ... Parameters subject Session 7: 
Automatic Signal Recognition I ... Murakami keywords 7.2 Automatic Classification of Analogue 
Modulation ...
www.argreenhouse.com/society/TacCom/papers99/07_2.pdf 
Mais páginas de www.argreenhouse.com   

Automatic Classifying
2A1
W4: Automatic classification of WAIS databases   Nordic WAIS/World Wide Web Project  
Subproject: Automatic classification of WAIS databases Anders Ardö, ... diminish). In spite of efforts to 
use classifying information from other sources the result ... www.ub2.lu.se/autoclass.html • Páginas 
relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.ub2.lu.se  
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2A2
Automatic classification. DESIRE II D3.6a. Overview of results   Automatic classification.  
DESIRE II D3.6a, ... 2000 DEMONSTRATORS The result of the Automatic classification work package 
in DESIRE ... Dec 7-9, 1999. Session: Classifying Internet resources. http://www.lub. ... 
www.lub.lu.se/desire/DESIRE36a-overview.html • Páginas relacionadas  • Traduzir

2A3

http://www.altavista.com/r?ck_sm=db995798&ci=4939&q=automatic+classifying&rpos=3&
rpge=1&ref=3ef00020080&uid=7a0d0a09cea06cb9&r=http%3A%2F%2Fwww.dcs.gla.ac.uk

%2FKeith%2FChapter.2%2FCh.2.html   Two AUTOMATIC TEXT ANALYSIS Introduction Before a 
computerised information ... and improving document representatives through weighting or classifying 
keywords are discussed. In passing, some of ...www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Chapter.2/Ch.2.html • Páginas 
relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.dcs.gla.ac.uk  

2A4
Classifying Antique Bottles   Classifying Antique Bottles by category, color, condition, age, rarity, ...  
... Classifying Antique Bottles This section helps ... is typically used only when classifying expensive 
bottles like historical ... www.antiquebottles.com/classify.html • Páginas relacionadas  • Traduzir

2A5
Classifying Cellular Automata Automatically   Abstract: Classifying Cellular Automata 
Automatically; Finding gliders, filtering, and relating ... shown. A byproduct of the method allows the 
automatic ``filtering'' of CA space-time patterns to show ... www.santafe. edu/~wuensch/cplex_ab.html •  
Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.santafe. edu  

2A6

ETCE2002-COMP-29057: Ontology-Based Automatic Classifier for Classifying the Web Pages 

 ... Energy February 4-5, 2002 , Houston, TX ETCE2002/COMP -29057 Ontology-Based Automatic 
Classifier for Classifying the Web Pages Rudy Prabowo School of Computing IT University of  
Wolverhampton 35-49 ... asme.pinetec.com/etce2002/data/html/comp/29057.html • Traduzir

2A7
Garbage Collection-Part 2: Automatic Memory Management in the Microsoft .NET Framework -- MSDN 
Magazine, December 2000   
The first part of this two-part article explained how the garbage collection algorithm ... MSDN Magazine> 
December 2000 Garbage Collection—Part 2: Automatic Memory Management in the Microsoft .NET ...
msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1200/GCI2/GCI2.asp • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de msdn.microsoft.com   
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2A8
Classifying CSound Instruments FINAL   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Classifying CSound Instruments Pablo Sotuyo Blanco ... Bibliography Revision 2.1 Instrument 
Classifying Sistems In western culture history, different ways for classifying musical instruments could 
be ... www.ufba.br/~psotuyo/dir/artigos/Classif...Instruments.pdf 

2A9
final-ont-apn-fmk   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Framework for Understanding and Classifying Ontology Applications Robert ... for understanding and 
classifying ontology applications. We ... for understanding and classifying ontology applications. The ...
sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Us...ont-apn-fmk.pdf • Páginas relacionadas  
Mais páginas de sern.ucalgary.ca   

2A10
Automatic Verb Classification Based on Statistical Distributions of Argument Structure   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Automatic Verb Classi cation Based on ... of Geneva University of Toronto Automatic acquisition of 
lexical knowledge is ... race. This contrasts with work classifying individual oc- currences of a ...
www.latl.unige.ch/doc/paola_cl2001.pdf

Automatic Indexing 
3A1
Nordic W4 Project,Automatic indexing and classification of WAIS databases   
... Biography, History Art, Architecture, Music, Sports Read more about Nordic WAIS/World Wide Web 
Project The automatic indexing and classification The WWW/WAIS gateway software. Anders Ardö
www.lub.lu.se/auto_new/UDC.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.lub.lu.se   

3A2
Digital Libraries and Citation Indexing Publications [Steve Lawrence, NEC Research Institute]  
Digital Libraries and Citation Indexing publications including papers about ScienceIndex ( ... Libraries and 
Citation Indexing - Steve Lawrence Publications ... libraries and citation indexing only. For ...
www.neci.nj.nec.com/~lawrence/pub-dl.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.neci.nj.nec.com   

3A3
Indexing by Latent Semantic Analysis - Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, Harshman 
(ResearchIndex)   
A new method for automatic indexing and retrieval is described. The approach is to take ... Indexing by 
Latent Semantic Analysis (1990)(Make Corrections)(366 citations) Scott Deerwester, Susan T. ...
citeseer.nj.nec.com/deerwester90indexing.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de citeseer.nj.nec.com   

3A4
Automatic Indexing of a Pathology Image Archive using UMLS.   
AUTOMATIC INDEXING OF A PATHOLOGY IMAGE ARCHIVE USING ... 6. SAMPLE UMLS RECORD. 
7. REDUNDANT INDEXING OF CONCEPTS. 8. BARRIER WORD ... -legends into lists of UMLS terms. 
Indexing software was written in M- ...
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| Effect of automatic methods on ... examine developments in automatic indexing and abstracting ...
www.aussi.org/conferences/conferencepapers/browneg.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 

3A6
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Corp introduces Indexicon for ...   
eLibrary a publication archive. Click for a free preview. BLOOMINGTON, Minn. Iconovex Corp. has 
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Mais páginas de ei.cs.vt. edu   

3A8
The CGI Resource Index: Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing   
Create or browse image and thumbnail galleries, albums, catalogs etc. ... Pop Emails Free Domain!!! 
Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing Resources in this Category (#1-25 of 44):1 2 
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relacionadas  • Traduzir 

3A9
Automatic Resource Compilation by Analyzing Hyperlink Structure and Associated Text   
Automatic resource compilation by analyzing hyperlink structure and ... paper is the design and 
evaluation of an automatic resource compiler. An automatic resource compiler is a system which, given 
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relacionadas  • Traduzir 
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Microsoft Word - GaudinatBoyer.doc   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
Automatic Extraction of MeSH terms from ... Information retrieval has two fundamental steps, indexing 
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2000 Mathematics Subject Classification Search the MSC || Browse the MSC || Entire MSC2000 ... How 
to Use the MSC The Mathematics Subject Classification (MSC) is used to categorize items covered by ... 
http://www.ams.org/msc • Páginas relacionadas  • Traduzir Mais páginas de www.ams.org   

4A2
Classification mathématiques par matières 2000   
La classification mathématique par matières 2000 Mathematics Subject Classification 2000 Voir ici 
l'édition 1991. Quelques explications: généralités, interrogations, comparaison 1991 vs 2000 ...
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/MSC2000 • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www-mathdoc.ujf-grenoble.fr   

4A3
Guide to the Mathematics Subject Classification Scheme   
... [Help!] A Gentle Introduction to the Mathematics Subject Classification Scheme Here is an 
introductory guide to the Mathematics Subject Classification (MSC) scheme generally used to classify 
newly- ...
www.math.niu. edu/~rusin/known-math/index/beginners.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.math.niu. edu   

4A4
JEL Classification System   
AEAweb: JEL: Classification System Journal of Economic Literature Classification System Menu Click 
on the subject category below to see the full list of JEL classifications for that category. The ...
www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html • Páginas relacionadas  • Traduzir

4A5
Library of Congress Classification Outline   
Outline of the Library of Congress Classification (Cataloging Policy and Support Office) ... LIBRARY OF 
CONGRESS CLASSIFICATION OUTLINE Listed below ... Library of Congress Classification. Click on 
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www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.loc.gov 
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CLASSIFICATION [ Alphabetical List | Citation & Cladogram Format | Complete Cladogram ] 
ALPHABETICAL LIST Allosauridae Alvarezsauria Anapsida Animalia Ankylosauria Ankylosauridae 
Archosauromorpha ...
www.dinosauricon.com/taxa/index.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • 
Traduzir 
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NAICS -- North American Industry Classification System   
The OFFICIAL U.S. Government NAICS web site. NAICS is the North American Industry ... Census 
Bureau BEA BLS Other agencies Product Classification Service Sector Manufacturing Questions? Ask 
Dr. NAICS ...
www.census.gov/epcd/www/naics.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.census.gov   
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_______________________________________________________________________________ 
Quentin Thomas President Robin ...
http://www.bbfc.co.uk • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.bbfc.co.uk   

4A9
Occupational Safety & Health Administration - OSHA HOME PAGE   
OSHA National News Releases for September 2001 ... V W X Y Z Find It! in DOL STATISTICS & DATA | 
Standard Industrial Classification Search This page allows the user to search the 1987 version SIC 
manual ...
www.osha-slc.gov/oshstats/sicser.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.osha-slc.gov   

4A10
AND, geotechnologies, geointelligence   
AND is the leading provider of location, routing, mapping and address management technologies and 
intelligence which power enterprise applications worldwide. Using location as the foundation of our ...
http://www.and.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 

Classification Research Group 
5A1
Mathematical Subject Classification   
2000 Mathematics Subject Classification Search the MSC || Browse the MSC || Entire MSC2000 ... How 
to Use the MSC The Mathematics Subject Classification (MSC) is used to categorize items covered by ...
http://www.ams.org/msc • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ams.org   

5A2
Classification mathématiques par matières 2000   
La classification mathématique par matières 2000 Mathematics Subject Classification 2000 Voir ici 
l'édition 1991. Quelques explications: généralités, interrogations, comparaison 1991 vs 2000 ...
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/MSC2000 • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www-mathdoc.ujf-grenoble.fr  

5A3
Guide to the Mathematics Subject Classification Scheme   
... [Help!] A Gentle Introduction to the Mathematics Subject Classification Scheme Here is an 
introductory guide to the Mathematics Subject Classification (MSC) scheme generally used to classify 
newly- ...
www.math.niu. edu/~rusin/known-math/index/beginners.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.math.niu. edu   

5A4
JEL Classification System   
AEAweb: JEL: Classification System Journal of Economic Literature Classification System Menu Click 
on the subject category below to see the full list of JEL classifications for that category. The ...
www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 

5A5
World Bank Group - Data and Statistics   
... Learning News Projects Publications Research Topics Home > Data & Statistics > Country 

279

http://www.altavista.com/r?ck_sm=1236caf1&ci=4939&q=classification+research+group&rpos=5&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=4e2cb6684d4bbdb2&r=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fdata%2Fdatabytopic%2Fclass.htm
http://www.altavista.com/r?ck_sm=f280fc04&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=de8543a86121cb4&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aeaweb.org%252Fjournal%252Felclasjn.html%26lp%3Den_pt%26lang 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Fjournal%2Felclasjn.html&dq=classification+research+group
http://www.altavista.com/r?ck_sm=9eba09c6&ci=4939&q=classification+research+group&rpos=4&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=de8543a86121cb4&r=http%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Fjournal%2Felclasjn.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification+research+group&si=345deeee2fe699ee&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=1511efb5&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=1b74a26231281dbc&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.math.niu.edu%252F%257Erusin%252Fknown-math%252Findex%252Fbe 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.math.niu.edu%2F~rusin%2Fknown-math%2Findex%2Fbeginners.html&dq=classification+research+group
http://www.altavista.com/r?ck_sm=86d35e3b&ci=4939&q=classification+research+group&rpos=3&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=1b74a26231281dbc&r=http%3A%2F%2Fwww.math.niu.edu%2F~rusin%2Fknown-math%2Findex%2Fbeginners.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification+research+group&si=a201eef66ade711&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dclassification%2Bresearch%2Bgroup%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F&dq=classification+research+group
http://www.altavista.com/r?ck_sm=c58e834f&rpos=2&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=198b50dcf3beb706&r=http%3A%2F%2Fwww-mathdoc.ujf-grenoble.fr%2FMSC2000%2F
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification+research+group&si=65d28d1409e32b27&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=163aea6a&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=7e5677de42c08582&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ams.org%252Fmsc%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%252 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.ams.org%2Fmsc%2F&dq=classification+research+group
http://www.altavista.com/r?ck_sm=a5a7edd1&ci=4939&q=classification+research+group&rpos=1&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=7e5677de42c08582&r=http%3A%2F%2Fwww.ams.org%2Fmsc%2F
http://www.altavista.com/r?ck_sm=f35deda5&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=3f827fa7b1f27d52&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.and.com%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%253A%252F 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.and.com%2F&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=d6d4f8c9&ci=4939&q=classification&rpos=10&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=3f827fa7b1f27d52&r=http%3A%2F%2Fwww.and.com%2F
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=3b3031fcca13743b&kl=XX
http://www.altavista.com/r?r=transl&tt=url&url=http%3A%2F%2Fwww.osha-slc.gov%2Foshstats%2Fsicser.html&lp=en_pt&lang=en&rt=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2Fweb%2Fresults%3Fq%3Dclassification%26avkw%3Dqtrp
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.osha-slc.gov%2Foshstats%2Fsicser.html&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=d4348c5d&rpos=9&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=15aa99694c379590&r=http%3A%2F%2Fwww.osha-slc.gov%2Foshstats%2Fsicser.html
http://www.altavista.com/r?r=mfs&pg=q&stype=stext&Translate=on&sc=off&q=classification&si=26f3bd34630872f1&kl=XX
http://www.altavista.com/r?ck_sm=dd989b51&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=69b50ef89c207bbf&r=http%3A%2F%2Fbabelfish.altavista.com%2Fbabelfish%2Ftr%3Ftt%3Durl%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bbfc.co.uk%252F%26lp%3Den_pt%26lang%3Den%26rt%3Dhttp%253A%252 
http://www.altavista.com/web/results?pg=q&stype=stext&q=like:http%3A%2F%2Fwww.bbfc.co.uk%2F&dq=classification
http://www.altavista.com/r?ck_sm=2a10366&ci=4939&q=classification&rpos=8&rpge=1&ref=3ef00020080&uid=69b50ef89c207bbf&r=http%3A%2F%2Fwww.bbfc.co.uk%2F


Classification About Data Data by ... Topic Online Databases Country Classification Quick Reference 
Tables Maps ...
www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.worldbank.org  

5A6
Computer Vision Group | Research   
1000 Research Current research directions Image and video ... -to-3D sound conversion. Past research 
directions On the applied ... robotics (Potato Operation a medical classification system for 2D gel ...
cuiwww.unige.ch/~vision/research.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de cuiwww.unige.ch   

5A7
Research Reports 1991-2002 - Max-Planck-Institut für Informatik   
Research Reports Please select how you want to browse the Research Reports. Present them sorted by: 
1. Author,Editor 1. by Individual 2. by Group 2. Number All Working Groups only AG1 only AG2 only ...
data.mpi-sb.mpg.de/reports • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de data.mpi-sb.mpg.de   

5A8
ILRT Semantic Web Research Group   
... Bristol > ILRT > Semantic Web Group ILRT Semantic Web Research Group The Semantic Web ... 
Regard: UK Social Science Research Service DNER Subject ... Dan Brickley Proposed classification rdf 
schema Phil ...
http://ilrt.org/discovery • Páginas relacionadas  • Traduzir 

5A9
CCSR Research   
Research 
_______________________________________________________________________________ CCSR 
home | staff | research | publications ... -Related Research A non-occupational classification for ...
www.ccsr.ac.uk/research.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 

5A10
Applied Ecology Research Group - University of Canberra   
... Bibliographic Database Graduate Certificate in Envirostats Environmental Classification and 
Ordination -- Online Applied Ecology Research Group University of Canberra, ACT 2601, AUSTRALIA 
Telephone: ...
http://aerg.canberra. edu.au • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de aerg.canberra. edu.au  

Classification Systems 
6A1
Federal Classification Systems   
links to the documents or Web pages with links relating to the position classification of ... Federal 
Classification Systems Information About These ... room concerning position classification policy for ...
www.opm.gov/fedclass/index.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.opm.gov  
6A2
Mathematical Subject Classification   
2000 Mathematics Subject Classification Search the MSC || Browse the MSC || Entire MSC2000 ... How 
to Use the MSC The Mathematics Subject Classification (MSC) is used to categorize items covered by ...
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http://www.ams.org/msc • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ams.org  

6A3
Guide to the Mathematics Subject Classification Scheme   
... [Help!] A Gentle Introduction to the Mathematics Subject Classification Scheme Here is an 
introductory guide to the Mathematics Subject Classification (MSC) scheme generally used to classify 
newly- ...
www.math.niu. edu/~rusin/known-math/index/beginners.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.math.niu. edu 

6A4
ACM Computing Classification Systems   
ACM's first classification system for the computing field was published in 1964. ... the 1964 system 
Instructions on how to use the classification system to classify your work: How to Classify Works ...
http://www.acm.org/class • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.acm.org 

6A5
Classification mathématiques par matières 2000   
La classification mathématique par matières 2000 Mathematics Subject Classification 2000 Voir ici 
l'édition 1991. Quelques explications: généralités, interrogations, comparaison 1991 vs 2000 ...
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/MSC2000 • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www-mathdoc.ujf-grenoble.fr 

6A6
JEL Classification System   
AEAweb: JEL: Classification System Journal of Economic Literature Classification System Menu Click 
on the subject category below to see the full list of JEL classifications for that category. The ...
www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 

6A7
The new WHO Classification of Tumors affecting the Central Nervous System   
The new WHO Classification of Tumors affecting the Central ... WHO ratified a new comprehensive 
classification of neoplasms affecting the central nervous system. The classification of brain tumors is ...
neurosurgery.mgh.harvard. edu/newwhobt.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de neurosurgery.mgh.harvard. edu 

6A8
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available in the WWW. DC Subject   
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available in the ... keywords, key phrases 
or classification codes that describe ... vocabulary or formal classification scheme. Ex.: <META ...
www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.lub.lu.se 

6A9
ITC Data Security and Classification Guidelines   
... Guidelines Data Security and Classification Guidelines The University ... regarding data security and 
classification shall: comply with ... data security and classification shall establish mechanisms ...
www.umassp. edu/policy/data/itcdatasec.html • Páginas relacionadas  • Traduzir
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JEL Classification at IDEAS   
... which uses RePEc data [ Series | JEL Classification | Search | Viewers | New papers by email ... 
Technological Change, and Growth P: Economic Systems Q: Agricultural and Natural Resource 
Economics ...
ideas.uqam.ca/ideas/data/JEL/index.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de ideas.uqam.ca   

Classifying 
7A1
Classifying by a Standard - Zycus' AutoClass software for enterprises   
Classifying by a Standard - Standardization is key for enterprises seeking to analyze their spending 
patterns. Zycus Inc., of Santa Clara, Calif., this week is releasing an e-catalog...
www.eweek.com/article2/0,,168131,00.asp • Traduzir 
Mais páginas de www.eweek.com 

7A2
Classifying Critters   
Please wait while Classifying Critters downloads to your computer... When all the boxes are filled up, 
click here! Cool Home Plant-Parts Air Junk Critters Butterflies Inch Square
www.hhmi.org/coolscience/critters/index.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.hhmi.org 

7A3
Classifying Critters   
Scientists have a special system to keep track of plants and animals. They don't want to confuse a dog 
with a coyote, or a honey bee with a killer bee. Every kind of plant or animal belongs to its ...
www.hhmi.org/coolscience/critters/critters.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir
7A4
Classifying Galaxies   
Classifying Galaxies An Interactive Lesson on the Hubble System of Classifying Galaxies by George 
Jane Hastings ©1997 The Regents of the University of California Grade Levels: 5-9 Time Requirements: 
...
www.smv.org/hastings/galaxy.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.smv.org 

7A5
Start of Student Lesson on Classifying Galaxies   
Classifying Galaxies Start your galaxy exploration here! The background loading here is a composite 
from the Hubble Deep Field image, taken by the Hubble Space Telescope in December, 1995. The ...
www.smv.org/hastings/student1.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.smv.org   

7A6
Linguasphere - classifying the world's languages, dialects and speech communities   
online exploration of global linguistic diversity with extracts from the Linguasphere ... CLICK here if you 
cannot see all images on this page. This site is best viewed with Java support, screen ...
http://www.linguasphere.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.linguasphere.org   

7A7
Massachusetts Sex Offender Registry Board   
... Registry Board is the state agency responsible for keeping track of convicted sex offenders and 
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classifying each offender so that the public may receive information about dangerous sex offenders who 
...
http://www.state.ma.us/sorb • Páginas relacionadas  • Traduzir

7A8
Taxonomy: Classifying Life   
... Comparing DNA Sequences Cladistics Other Problems to Drawing Phylogenetic Trees Convergent 
evolution. Taxonomy: Classifying Life At least 1.7 million species of living organisms have been 
discovered, ...
users.erols.com/jkimball.ma.ultranet/Bio...T/Taxonomy.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 

7A9
Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC:1008(1999)]   
... » OHS Info Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC:1008(1999)] [To ... 
Commission has declared Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances, 2nd Edition . 
National ...
www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPub...hsc1008_toc.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.nohsc.gov.au 

7A10
Building Blocks - Classifying angles - First Glance   
... this page to a friend Search ·Words ·Coordinate geometry ·Pairs of lines ·Classifying angles ·Angles 
and intersecting lines ·Circles First Glance In Depth Examples Workout Classifying angles
www.math.com/school/subject3/lessons/S3U1L4GL.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.math.com  
Indexing 
8A1
Tips on Indexing   
Quick Links FWS NOAA NASA AILS Master Keys Favorites Index Me! Key Search: Tips on Indexing the 
Photo Archive Here are some guidelines to help you choose useful keywords for the photo archive. ...
gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/tips_on_indexing.html • Traduzir 

8A2
Welcome to POLIS - Parliamentary Online Indexing Service   
The POLIS database is based on the well-established Parliamentary Online Information ... Parliamentary 
Online Indexing Service www.polis.parliament.uk 22 March, 2003 POLIS contains many records to books 
...
http://www.polis.parliament.uk • Atualizado nas últimas 48 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir
8A3
Autonomous Citation Indexing [Steve Lawrence, Lee Giles, Kurt Bollacker, NEC Research Institute]   
Autonomous Citation Indexing. Autonomously creates citation indexes of scientific ... Autonomous 
Citation Indexing Steve Lawrence, C. Lee Giles, Kurt Bollacker, NEC Research Institute Publications ...
www.neci.nj.nec.com/~lawrence/aci.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.neci.nj.nec.com   

8A4
eBook Indexing   
eBook Indexing A-Z back-of-book indexes for electronic publications What ... Who we are: Jon Glenda 
What else we do: Other indexing Contact us - manager@ebookindexing.com Sample indexed eBooks to 
...
http://www.ebookindexing.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 
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8A5
MCC Services   
... Codification Supplements Distribution Ordinances Minutes Indexing Publishing Imaging Products 
Purchase Codes ... Views Return Home Services Minutes Indexing MCC's minute Indexing service will 
provide a ...
www.municode.com/Services/indexing.asp • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • 
Traduzir 

8A6
The CGI Resource Index: Programs and Scripts: Perl: Link Indexing Scripts   
Allow visitors to add links to your web site. Range from simple to complex. ... $7.77/mo!! Programs and 
Scripts: Perl: Link Indexing Scripts Directories and Portals (37) Searchable, hierarchical link ...
http://cgi.resourceindex.com/Programs_an...ndexing_Scripts • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de cgi.resourceindex.com   

8A7
The CGI Resource Index: Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing   
Create or browse image and thumbnail galleries, albums, catalogs etc. ... Pop Emails Free Domain!!! 
Programs and Scripts: Perl: Image Display: Image Indexing Resources in this Category (#1-25 of 44):1 2 
...
http://cgi.resourceindex.com/Programs_an.../Image_Indexing • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 

8A8
CERT Advisory CA-2001-13 Buffer Overflow In IIS Indexing Service DLL   
... Advisory CA-2001-13 Buffer Overflow In IIS Indexing Service DLL Original release date: June 19, 2001 
... Windows XP Overview A vulnerability exists in the Indexing Services used by Microsoft IIS 4.0 ...
www.cert.org/advisories/CA-2001-13.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.cert.org   

8A9
Searching the Archive   
e6c Searching the Archive Overview The COAST Security Archive contains several thousand tools and 
documents in all aspects of security. Searching and finding information in the archive isn't always ...
www.cerias.purdue. edu/coast/archive/Archive_Indexing.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.cerias.purdue. edu   

8A10
GENDIS, Michigan   
Division of Vital Records and Health Statistics Michigan Department of Community Health Genealogical 
Death Indexing System, Michigan Welcome to GENDIS on the Web This URL has moved to 
http://www.mdch. ...
www.mdch.state.mi.us/PHA/OSR/gendis/index.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.mdch.state.mi.us   

Information Retrieval
9A1
CNIDR Home   
MCNC's Center for Networked Information Discovery and Retrieval (CNIDR ) excels in ... and data 
search and retrieval. CNIDR's customized databases ... for dynamic updating retrieval, and reporting 
purposes. ...
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http://www.cnidr.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 

9A2
SIGIR Information Server   
Special Interest Group on Information Retrieval General Information How to join SIGIR, who our ... 
Resources Links to online resources related to information retrieval. Welcome to the ACM SIGIR Web ...
http://www.acm.org/sigir • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.acm.org   

9A3
CIIR at UMass   
... CIIR Use Welcome! The Center for Intelligent Information Retrieval, a National Science Foundation-
created S/IUCRC Center, is one of the leading information retrieval research labs in the world. The ...
http://ciir.cs.umass. edu • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de ciir.cs.umass. edu   

9A4
http://www.altavista.com/r?ck_sm=ec050cc7&ci=4939&q=information+retrieval&rpos=4&rpge=1&ref=3ef0
0020080&uid=77fdb01ff00c8b75&r=http%3A%2F%2Fwww.dcs.gla.ac.uk%2FKeith%2FPreface.html   
INFORMATION RETRIEVAL A book by C. J. van RIJSBERGEN B.Sc., Dip. NAAC, ... this book is the 
addition of a new chapter on probabilistic retrieval. This chapter has been included because I think this is 
...
www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.dcs.gla.ac.uk   

9A5
Sybase Autonomy Secure Information Sharing Retrieval - Bitpipe.com   
Readabout ''Sybase Autonomy Secure Information Sharing Retrieval'' at BitPipe - Sybase's Enterprise 
Portal 5.0 is the only portal to offer simplified and integrated development, deployment,...
www.bitpipe.com/data/detail?id=1043930428_144&type=RES • Traduzir 
Mais páginas de www.bitpipe.com   

9A6
Text REtrieval Conference (TREC) Home Page   
... series is co-sponsored by the NIST, Information Technology Laboratory's (ITL) Retrieval Group of the 
Information Access Division (IAD) and the Information Technology Office of the Defense Advanced ...
http://trec.nist.gov • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de trec.nist.gov   

9A7
Modern Information Retrieval   
back cover) Modern Information Retrieval Ricardo Baeza-Yates Depto. ... Chile - Italy - Spain - USA 
Information retrieval (IR) has changed considerably ... a first course on information retrieval as well as 
...
http://www.sims.berkeley. edu/~hearst/irbook • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.sims.berkeley. edu 

9A8
The 25th ACM SIGIR 2002 Conference   
... completed successfully The 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and 
Development in Information Retrieval August 11-15, 2002, in Tampere, Finland. We hope to see you at 
SIGIR ...
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http://www.sigir2002.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.sigir2002.org 
9A9
The Information Retrieval in Chemistry   
Chemistry and Sciences resource compedium by field and by topic; Chemistry mailing lists ... The 
Information Retrieval in Chemistry WWW Server ... is part of the 'Information Retrieval in Chemistry' 
Project ...
http://macedonia.nrcps.ariadne-t.gr • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de macedonia.nrcps.ariadne-t.gr   

9A10
Survey of Information Retrieval   
... Is My research focuses on the domain of Information Retrieval. So I needed to do a lot ... my paper 
"Towards an Adaptive Framework for Information Retrieval" (This paper was accepted to the poster ...
www.cs.jhu. edu/~weiss/ir.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.cs.jhu. edu   

Knowledge Organization  
10A1
The Gallup Organization   
The Gallup Organization is one of the world's largest management consulting firms. ... a Quiz Test your 
knowledge of public opinion ... Publications Store ©2002 Gallup Organization. All rights reserved. ...
http://www.gallup.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 

10A2
International Labour Organization - ILO Web site   
ILO: International Labour Organization - The International Labour Organization is the UN ... Labour 
Conference International Labour Organization International Labour Review International ...
http://www.ilo.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ilo.org   

10A3 
ISKO - International Society for Knowledge Organization   
... theory, classification, indexing, and knowledge representation. This is ...
is.gseis.ucla. edu/orgs/isko/isko.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de is.gseis.ucla. edu 

10A4 
Loka Institute - Living Knowledge Organization Database   
The Living Knowledge Database is a free, publicly-accessible resource for science shops, ... The Living 
Knowledge Database is a free, ... -wide. A project of Living Knowledge: An International Science Shop ...
http://www.living-knowledge.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 

10A5
Day-trading Guide to trading success via day-trading commodity futures with free day trading knowledge 
helping daytraders on ...   
Daytraders Portal by Traders Organization helping day-traders potentially trade commodity ... 
WELCOME to TRADERS, an ORGANIZATION dedicated to the desire and possibility of achieving trading 
success! ...
http://www.traders.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 

10A6
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ONTOLOGIES AND TEXTS http://www.irit.fr/wsontologies2000 Call for papers and participation 
Presentation ...
www.irit.fr/wsontologies2000 • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.irit.fr  
12A5
IJCAI-97 Workshop on Ontologies and Multilingual NLP   
IJCAI-97 Workshop WP24 Ontologies and Multilingual NLP Nagoya, Japan, Saturday ... modeling to 
multilingual Natural Language Processing (NLP). Ontologies for knowledge-based computing and 
especially ...
http://crl.nmsu. edu/Events/IJCAI • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de crl.nmsu. edu  
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12A6
Towards Principled Core Ontologies   
Towards Principled Core Ontologies ... Towards Principled Core Ontologies Andre Valente University of 
Southern California Information Sciences Institute 4676 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292 ...
ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW96/valente/doc.html • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de ksi.cpsc.ucalgary.ca   

12A7
ON-TO: Ontologies Now - Future Ontologies   
... Language. Planning and Scheduling ontologies AskJeeves - A question-answering ... for the exchange 
of ontologies for molecular biology. ... browsing, editing and managing ontologies (Univ Amsterdam). 
KIF ...
www.lsi.upc.es/~luigic/ON-TO/ON-TO.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.lsi.upc.es   

12A8
Ontologies for Ethology   
The main page for the ontologies for ethology project. ... Ontologies for Ethology Peter E. Midford 
Introduction Welcome to the ontologies for ethology page, documenting a project to develop knowledge 
...
http://www.mesquiteproject.org/ontology • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.mesquiteproject.org   

12A9
Ontologies for Multi-Agent systems   
EKAW 2002 Workshop on Ontologies for Multi-Agent Systems 30 September 2002, Siguenza, Spain ... is 
held in cooperation with the AAMAS 2002 Workshop on "Ontologies in Agent Systems" to be held on July 
16 ...
www.csc.liv.ac.uk/~valli/OMAS-CFP.html • Páginas relacionadas  • <A class=rgy 
href="http://www.altavista.com/r?ck_sm=8e42eb9d&ci=4939&ref=3ef00020080&uid=6a3d5b9529fadb29&
r=http%3A%2F%2Fbabe

Organization of Knowledge 
13A1
The Gallup Organization   
The Gallup Organization is one of the world's largest management consulting firms. ... a Quiz Test your 
knowledge of public opinion ... Publications Store ©2002 Gallup Organization. All rights reserved. ...
http://www.gallup.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 

13A2
International Labour Organization - ILO Web site   
ILO: International Labour Organization - The International Labour Organization is the UN ... Labour 
Conference International Labour Organization International Labour Review International ...
http://www.ilo.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ilo.org  

13A3
ISKO - International Society for Knowledge Organization   
... theory, classification, indexing, and knowledge representation. This is ...
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is.gseis.ucla. edu/orgs/isko/isko.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de is.gseis.ucla. edu   

13A4
UCSF Center for Knowledge Management   
... the UCSF Library and Center for Knowledge Management (CKM), established in 1991, is ... and 
instruction through the collection, development, organization, preservation and dissemination of the 
world's ...
http://www.ckm.ucsf. edu • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ckm.ucsf. edu   

13A5
Day-trading Guide to trading success via day-trading commodity futures with free day trading knowledge 
helping daytraders on ...   
Daytraders Portal by Traders Organization helping day-traders potentially trade commodity ... 
WELCOME to TRADERS, an ORGANIZATION dedicated to the desire and possibility of achieving trading 
success! ...
http://www.traders.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 

13A6
City of Knowledge   
... dissemination, and application of knowledge using Panamas competitive ... The City of Knowledge is 
an international ... the City of Knowledge Foundation, a private, non-profit organization created in 1995. 
...
www.ciudaddelsaber.org.pa/English/city/city.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 

13A7
ISKO homepage   
... International ISKO Conference Call for papers Useful links in knowledge organization ISKO 
International Society for Knowledge Organization ISKO president: Dr. Clare Beghtol ISKO secretariat: 
Dr. ...
www.ceit.sk/wwwisis/isko.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.ceit.sk   

13A8
Loka Institute - Living Knowledge Organization Database   
The Living Knowledge Database is a free, publicly-accessible resource for science shops, ... The Living 
Knowledge Database is a free, ... -wide. A project of Living Knowledge: An International Science Shop ...
http://www.living-knowledge.org • Páginas relacionadas  • Traduzir 

13A9
A Sociological Theory of Communication: The Self-Organization of the Knowledge-Based Society   
Tipo de arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader
... Communication: The Self-Organization of the Knowledge-Based Society ... headings: self-
organization, society, communication theory, sociology, knowledge. Published by ... .2 Self-
organization remains a ...
www.bookpump.com/upb/pdf-b/1126956b.pdf 

13A10
Knowledge Management New Organization Forms: A Framework for Business Model Innovation   
Knowledge Management & New Organization Forms: A Framework for Business Model ... .com 
Reference: Malhotra, Yogesh.  Knowledge Management & New Organization Forms: A Framework for 
Business Model ...
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Canadian Subject Headings on the Web - HOME PAGE   
... a list of standard subject headings (in English) on Canadian ... complements Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) and is ... authority records for Canadian Subject Headings. The records are 
...
www.nlc-bnc.ca/cshweb/index-e.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.nlc-bnc.ca   

14A2
General page for Canadian Subject Headings (CSH)   
... for Libraries Canadian Subject Headings Canadian Subject Headings (CSH) is an ... Library of 
Congress Subject Headings. News and Announcements: ... Name headings and subject headings for 
Ontario cities, ...
www.nlc-bnc.ca/6/23/index-e.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.nlc-bnc.ca   

14A3
Tools for Authority Control--Subject Headings (Cataloging Distribution Service - Library of Congress)   
The Library of Congress Cataloging Distribution Service - Bibliographic Products and ... for Authority 
Control--Subject Headings Cataloging Distribution ... of Congress Subject Headings, 25th edition ...
www.loc.gov/cds/lcsh.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.loc.gov  

14A4
Cataloging Policy and Support Office (Library of Congress)   
The home page for the Cataloging Policy and Support Office, the office that formulates ... Library of 
Congress Subject Headings - Library of Congress ... Names Used as Subject Headings Subject 
Heading ...
http://www.loc.gov/catdir/cpso • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.loc.gov   

14A5
Library of Congress Subject Headings for Environmental Sources   
... Issue 7 Library of Congress Subject Headings for Environmental Sources Greta de ... Libraries 
..................................... The Library of Congress subject headings have been evolving to cover ...
egj.lib.uidaho. edu/egj07/groat.htm • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de egj.lib.uidaho. edu  

14A6
Sample Subject Headings   
1000 Here is a sampling of terms that can be used to search the database. The lists below are not 
exhaustive; many other words are indexed. This page is divided as follows: Subjects People Geographic 
...
gowest.coalliance.org/samplesubj.html • Páginas relacionadas  • Traduzir

14A7
Click here to buy Legal L.C. Subject Headings Weekly Lists: 1985 Cumulation (American Assn of Law 
Libraries Pubns Series, No 26 ...   
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Legal L.C. Subject Headings Weekly Lists: 1985 Cumulation (American Assn of Law Libraries Pubns 
Series, No 26) Legal L.C. Subject Headings Weekly Lists: 1985 Cumulation (American Assn of Law...
www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0837701252 • Traduzir 
Mais páginas de www.amazon.com   

14A8
Everson Typography: List of Language Lists   
The List of Language Lists Home Computer E-mail Lists for Individual Languages, or, The List of 
Language Lists Prepared by Michael Everson Version 3.2 (2002-06-22) This file lists e-mail distribution 
...
www.evertype.com/langlist.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 

14A9
[jake-devel-list] Subject headings in database title lists   
... -devel-list] Subject headings in database title lists Mark Jordan ... -devel-list] Subject headings in 
database title lists Next message: ... -devel-list] Subject headings in database title lists Messages ...
jake.med.yale. edu/lists/vectra.med.yale....ril/000237.html • Traduzir 
Mais páginas de jake.med.yale. edu   

14A10
[jake-devel-list] Subject headings in database title lists   
... -devel-list] Subject headings in database title lists Daniel Chudnov ... -devel-list] Subject headings in 
database title lists Next message: ... -devel-list] Subject headings in database title lists Messages ...
jake.med.yale. edu/lists/vectra.med.yale....ril/000234.html • Traduzir 
Mais páginas de jake.med.yale. edu  

Thesaurus
15A1
Thesaurus   
To please click here.
www.docguide.com/dgc.nsf/html/Thesaurus.htm • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas 
relacionadas  • Traduzir 

15A2
Phrase Thesaurus - a writer's resource, to help you generate headlines and other creative writing ideas.   
The Phrase Thesaurus, a writer's resource for generating ideas ... phrase thesaurus Login Subscriptions 
Free Sample What is it?The largest database of English-language phrases and sayings available on the ...
http://www.phrasefinder.co.uk • Páginas relacionadas  • Traduzir 

15A3
Emotional Literacy Thesaurus and Vocabulary   
Search the Emotional Literacy Thesaurus for vocabulary words from the Encyclopedia of the ... Search 
the Emotional Literacy Thesaurus for vocabulary words from the Encyclopedia of the Self. Emotional ...
encyclopediaoftheself.com/emotional-lite...ocabulary.shtml • Páginas relacionadas  • Traduzir 

15A4
Roget's Thesaurus Alphabetical Index   
Dictionary Thesaurus ·beta·(info) Premium: Sign up | Login ADVERTISEMENT | YOUR AD HERE 
Roget's Thesaurus Alphabetical Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Copyright © 
2003, ...
www.thesaurus.com/Roget-Alpha-Index.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.thesaurus.com  
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15A5
ARTFL Project: ROGET'S Thesaurus Search Form   
ARTFL Project: ROGET'S Thesaurus Search Form Search the headwords ... or full text of Roget's 
Thesaurus, 1911, version 1.02 (supplemented: ... List of headwords in Roget's Thesaurus with clickable 
link to ...
humanities.uchicago. edu/forms_unrest/ROGET.html • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de humanities.uchicago. edu  

15A6
Cook's Thesaurus   
The Cook's Thesaurus is a cooking encyclopedia that covers thousands of ingredients and ... The Cook's 
Thesaurus is a cooking encyclopedia that covers thousands of ingredients and kitchen tools. Entries ...
http://www.foodsubs.com • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.foodsubs.com   

15A7
Invaluable - Art Market Intelligence at your Fingertips   
Auctions auctions - Specialist provider of comprehensive information on Auctions, Fine ... Site map 
Invaluable.com homepage Login Register Site Map ---------------------------- Collect Services Home i- ...
http://www.thesaurus.co.uk • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.thesaurus.co.uk   

15A8
Roget's II: The New Thesaurus, Third Edition. 1995. Bartleby.com   
Contains 35,000 synonyms and over 250,000 cross-references in an easy-to-use format. ... Roget's 
Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia ...
http://www.bartleby.com/62 • Atualizado nas últimas 48 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.bartleby.com  

15A9
Maths Thesaurus   
Maths Thesaurus A B C D E F G H I J K L M N ... W X Y Z New word to find: Change Language and Age 
settings About thesaurus.maths.org Credits Suggest a new definition Add thesaurus.maths to your 
browser ...
http://www.thesaurus.maths.org • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de www.thesaurus.maths.org   

15A10
Wordsmyth   
... more About the Wordsmyth Children's Dictionary-Thesaurus with Word Explorer Wordsmyth is growing 
... notes. See more. Wordsmyth Children’s Dictionary-Thesaurus with Word Explorer, Multimedia Edition 
...
http://www.wordsmyth.net • Atualizado nas últimas 48 horas • Páginas relacionadas  • Traduzir 

GOOGLE

Automatic Classification
1G1
W4: Automatic classification of WAIS databases - [ Traduzir esta página ]
Nordic WAIS/World Wide Web Project. Subproject: Automatic classification of WAIS
databases. ... Automatic classification according to UDC, English medium edition. ... 
www.ub2.lu.se/autoclass.html - 8k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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... representatives,for the purpose of information retrieval ...The organisation of these
files is produced by an automatic classification method ...Evaluation of ... 
www.dcs.gla.ac.uk/~iain/keith/data/concepts/9.htm - 11k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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Apparatus for the automatic classifying and finding of groupings ... - [ Traduzir esta página ]
... Title: US3952184: Apparatus for the automatic classifying and finding of groupings
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www.delphion.com/details?pn10=US03952184 - 52k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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Automatic Classification with Classifying Automata - [ Traduzir esta página ]
... Automatic Classification with Classifying Automata. Literaturart, Buchbeitrag. ... M.
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... 2002 , Houston, TX. ETCE2002/ COMP -29057. Ontology-Based Automatic
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Classifying Visemes for Automatic Lipreading Michiel Visser 2 , Mannes Poel 1 and
Anton Nijholt 1 1 University of Twente, Department of Computer Science, PO ... 
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2G6
Classifying (ResearchIndex) - [ Traduzir esta página ]
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Nordic W4 Project,Automatic indexing and classification of WAIS ... - [ Traduzir esta página ]
... Read more about. Nordic WAIS/World Wide Web Project; The automatic indexing
and classification; The WWW/WAIS gateway software. Anders Ardö. 
www.ub2.lu.se/auto_new/UDC.html - 4k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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[ Mais resultados de citeseer.nj.nec.com ] 
3G5
An Automatic Indexing and Neural Network Approach to Concept ... - [ Traduzir esta página ]
An Automatic Indexing and Neural Network Approach to Concept Retrieval and Classification
of Multilingual (Chinese-English) Documents. List of Figures. ... 
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Week3: Automatic Indexing Summaries - [ Traduzir esta página ]
LIS 601: Week3 Important Automatic Indexing Concepts 1. Stemming: use to conflate,
or reduce, morphologic variants of a word to a single index term; ... 
instruct.uwo.ca/gplis/601/week3/autocon.html - 7k - Em cache - Páginas Semelhantes 

3G7
Concept: Automatic indexing - [ Traduzir esta página ]
... controversy about the kind of index language which is best for document retrieval
...Probably the most substantial evidence for automatic indexing has come out ... 
www.dcs.gla.ac.uk/~iain/keith/data/concepts/12.htm - 8k - Em cache - Páginas Semelhantes 

3G8
KLUWER academic publishers | Automatic Indexing and Abstracting ... - [ Traduzir esta página ]
Books » Automatic Indexing and Abstracting of Document Texts. Automatic
Indexing and Abstracting of Document Texts. Add to cart. by ... 
www.wkap.nl/prod/b/0-7923-7793-1 - 14k - Em cache - Páginas Semelhantes 

3G9
Digital Libraries - Automatic Indexing - [ Traduzir esta página ]
Digital Libraries - Automatic Indexing. Automatic Indexing begins with texts ... significance
(eg, word, number, name) Steps in Automatic Indexing. ... 
ei.cs.vt. edu/~cs5604/DL/DL6i.html - 3k - Em cache - Páginas Semelhantes 

3G10
An Association Based Method for Automatic Indexing with a ... - [ Traduzir esta página ]
An Association Based Method for Automatic Indexing with a Controlled
Vocabulary. Christian Plaunt School of Information Management ... 
metadata.sims.berkeley. edu/assoc/assoc.html - 6k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Classification
4G1
Library of Congress Classification Outline - [ Traduzir esta página ]
Outline of the Library of Congress Classification (Cataloging Policy
and Support Office). ... LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION OUTLINE ... 
Descrição: A comprehensive list of LOC Classification schedules.
Categoria: Reference > Thesauri > Specialized
www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html - 4k - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G2
NAICS -- North American Industry Classification System - [ Traduzir esta página ]
NAICS is the North American Industry Classification System -- the new industry classification
that replaces the SIC -- Standard Industrial Classification System ... 
www.census.gov/epcd/www/naics.html - 11k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G3
Occupational Safety & Health Administration - OSHA HOME PAGE - [ Traduzir esta página ]
... STATISTICS & DATA | Standard Industrial Classification (SIC) System Search This
page allows the user to search the 1987 version SIC manual by keyword, to ... 
Descrição: OSHA's SIC Manual search by keywords to access detailed information for a specified SIC, 
Division,...
Categoria: Regional > North America > ... > Departments > Labor
www.osha.gov/oshstats/sicser.html - 30k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
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4G4
Mathematical Subject Classification - [ Traduzir esta página ]
AMS Logo 2000 Mathematics Subject Classification ... MSC2000 is the result of a collaborative
effort by the editors of MR and Zbl to update the classification. ... 
Descrição: Classification used by Math Reviews (MathSciNet) and Zentralblatt MATH (ZMATH) and 
other math bibliograph...
Categoria: Science > Math > Publications
www.ams.org/msc/ - 18k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G5
Classification Society of North America - [ Traduzir esta página ]
Classification Society of North America (CSNA). Welcome to the home page of the
Classification Society of North America (CSNA). ... Journal of Classification. ... 
www.pitt. edu/~csna/ - 13k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G6
Structural Classification of Proteins
Descrição: A key for different proteins based on structural features, with keyword search and PDB data, 
and an...
Categoria: Science > Biology > ... > Proteins and Enzymes > Structure
scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/ - Páginas Semelhantes 

4G7
Journal of Classification - [ Traduzir esta página ]
Springer LINK, Forum Springer. Forum What's New Search Orders. Editor-in-Chief:
Willem J. Heiser. Editorial Board, Contents. About this Journal, For Authors, Search. ... 
Descrição: (Springer) Tables of contents from vol.14 (1997) on. Full text to susbcribers via LINK.
Categoria: Science > Math > Statistics > Journals
link.springer.de/link/service/journals/00357/ - 3k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G8
JEL Classification System - [ Traduzir esta página ]
... Journal of Economic Literature. Classification System Menu. Click on ... JOURNAL
OF ECONOMIC LITERATURE. CLASSIFICATION SYSTEM. Subject descriptors ... 
www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html - 88k - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G9
Dewey Decimal Classification Home Page (OCLC Forest Press) - [ Traduzir esta página ]
... Now you can have web-based access to an enhanced version of the 21st edition
of the Dewey Decimal Classification (DDC) database through WebDewey. ... 
www.oclc.org/dewey/ - 23k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

4G10
Library of Congress Classification System - Geography - [ Traduzir esta página ]
An outline of the Library of Congress Classification System, from
your About.com Guide. ... Library of Congress Classification System. ... 
geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm - 25k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Classification Research Group 
5G1
asist-sigs - [ Traduzir esta página ]
... thesaurus construction, terminology, classification of information in ... systems for
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academic, group and solo ... care delivery, and research institutions; biomedical ... 
Descrição: Studies the fundamental principles, underlying processes, and analytic constructs of 
classification...
Categoria: Reference > Knowledge Management > ... > Classification
www.asis.org/AboutASIS/asis-sigs.html - 67k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
5G2
Special Interest Group / Classification Research Home Page - [ Traduzir esta página ]
The American Society for Information Science Special Interest Group / Classification
Research studies the fundamental principles, underlying processes, and ... 
www.asis.org/SIG/SIGCR/Welcome.shtml - 6k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas 
Semelhantes
[ Mais resultados de www.asis.org ] 

5G3 
Spiteri - The Classification Research Group - [ Traduzir esta página ]
The Classification Research Group and The Theory of Integrative Levels.
Louise F. Spiteri. ... Classification Research Group. 1962. Bulletin No. ... 
alexia.lis.uiuc. edu/review/summer1995/spiteri.html - 22k - Em cache - Páginas Semelhantes 

5G4
Signal Compression and Classification Group - [ Traduzir esta página ]
... The Signal Compression and Classification Group of the ... of Stanford University does
research on the ... source coding with a fidelity criterion, and classification. ... 
www-isl.stanford. edu/~gray/compression.html - 20k - Em cache - Páginas Semelhantes 

5G5
[PPT]The Classification Research Group, 1952-2000: A Citation Analysis
Formato do arquivo: Microsoft Powerpoint 97 - Ver em HTML
Scholarly communication and bibliometrics, I: Overview and introduction. Jonathan
Furner. University of California, Los Angeles. Objectives and assumptions. ... 
skipper.gseis.ucla. edu/faculty/ jfurner/01-02/208/208lec1.ppt - Páginas Semelhantes 

5G6 [PPT]The Classification Research Group, 1952-2000: A Citation Analysis
Formato do arquivo: Microsoft Powerpoint 97 - Ver em HTML
Scholarly communication and bibliometrics, Week 3: The bibliometric laws.
Jonathan Furner. University of California, Los Angeles. Terminology recap. ... 
skipper.gseis.ucla. edu/faculty/ jfurner/01-02/208/208lec3.ppt - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de skipper.gseis.ucla. edu ] 

5G7
SEED Research Group Home Page - [ Traduzir esta página ]
... This involved the development of software for automated subject classification of
pages. The Research Group is currently documenting and evaluating the work ... 
www.scit.wlv.ac.uk/seed/ - 11k - Em cache - Páginas Semelhantes 

5G8
Brenner Laboratory: Computational Genomics Research Group - [ Traduzir esta página ]
Computational Genomics Research Group Department of Plant and Microbial Biology
University of California, Berkeley. PI: Steven E. Brenner. Introduction: ... 
compbio.berkeley. edu/ - 4k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

5G9
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ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group - [ Traduzir esta página ]
ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group.
Charge: Membership: Chair Richard E. Sapon - White richard.sapon ... 
www.ala.org/alcts/organization/ccs/ccr.html - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

5G10
ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group - [ Traduzir esta 
página ]
ALCTS/CCS Cataloging and Classification Research. History: Established
Annual Conference 1991.Charge: To provide a showcase for viewing ... 
www.ala.org/alcts/ccs/dg_research.html - 7k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.ala.org ] 

Classification Systems 
6G1
Federal Classification Systems - [ Traduzir esta página ]
OPM Logo: Active Link to OPM Home Page, Federal Classification Systems.
Information About These Documents. Welcome to the electronic ... 
www.opm.gov/fedclass/ - 17k - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G2
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems ... - [ Traduzir esta página ]
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available
in the WWW. DC Subject. Compiled by Traugott Koch. 3 Subject ... 
www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html - 24k - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G3
ACM Computing Classification Systems - [ Traduzir esta página ]
ACM Computing Classification System. ACM's first classification system for the
computing field was published in 1964. ... ACM's Computing Classification System ... 
www.acm.org/class/ - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G4
1998 ACM Computing Classification System - [ Traduzir esta página ]
... The full CCS classification tree is available as a hypertext document, as a ... Proper
Noun Subject Descriptors") are names of products, systems, languages, and ... 
www.acm.org/class/1998/ - 4k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.acm.org ] 

6G5
Product Classification Systems - [ Traduzir esta página ]
... if you have the SIC and need to know the NAICS, or SITC product classification number;
SIC, ISIC, HS, NAICS, SITC, and other classification systems; Jon Haveman ... 
faculty.philau. edu/russowl/product.html - 27k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G6
Report on automatic classification systems - [ Traduzir esta página ]
Peter Gietz 3 Report on automatic classification systems. For the TERENA
activity Portal Coordination (Peter Gietz, 19.6.2001) This ... 
www.daasi.de/reports/ Report-automatic-classification.html - 29k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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NAICS -- North American Industry Classification System - [ Traduzir esta página ]
Census Bureau. North American Industry Classification System (NAICS).
The North American Industry Classification System (NAICS) has ... 
www.census.gov/epcd/www/naics.html - 11k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G8
Beyond Bookmarks: Schemes for Organizing the Web - [ Traduzir esta página ]
... CLASSIFICATION SYSTEMS. Alphabetic. Göttinger Online Klassifikation
(GOK) Anglistik Guide. Advanced Search. Category. GOK (Lower ... 
www.public.iastate. edu/~CYBERSTACKS/CTW.htm - 19k - Em cache - Páginas Semelhantes 

6G9
CALL NUMBER CLASSIFICATION SYSTEMS - [ Traduzir esta página ]
CALL NUMBER CLASSIFICATION SYSTEMS There are two call number classification
systems used in the Sterling Stacks--Yale and Library of Congress (LC). ... 
www.library.yale. edu/smlcirc/stacks/CLASSIF.HTML - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

6G10
Job Analysis: Job Classification Systems - [ Traduzir esta página ]
HR Guide to the Internet: Job Analysis: Job Classification Systems.
Dictionary of Occupational Titles (alternate website; site 2) The ... 
www.hr-guide.com/data/G010.htm - 9k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Classifying 
7G1
Classifying Galaxies - [ Traduzir esta página ]
Classifying Galaxies. An Interactive Lesson on
the Hubble System of Classifying Galaxies: ... 
www.smv.org/hastings/galaxy.htm - 7k - Em cache - Páginas Semelhantes 

7G2
Start of Student Lesson on Classifying Galaxies - [ Traduzir esta página ]
Classifying Galaxies. Start your galaxy exploration here! The background
loading here is a composite from the Hubble Deep Field image ... 
www.smv.org/hastings/student1.htm - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.smv.org ] 

7G3
Classifying Critters - [ Traduzir esta página ]
Please wait while Classifying Critters downloads to your computer...
When all the boxes are filled up, click here! ... 
www.hhmi.org/coolscience/critters/ - 12k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

7G4
Classifying Critters - [ Traduzir esta página ]
Scientists have a special system to keep track of plants and animals. They don't
want to confuse a dog with a coyote, or a honey bee with a killer bee. ... 
www.hhmi.org/coolscience/critters/critters.html - 5k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas 
Semelhantes
[ Mais resultados de www.hhmi.org ] 
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Building Blocks - Classifying angles - First Glance - [ Traduzir esta página ]
... Coordinate geometry. · Pairs of lines. · Classifying angles. · Angles and
intersecting lines. ... First Glance, In Depth, Examples, Workout. Classifying angles. 
www.math.com/school/subject3/lessons/S3U1L4GL.html - 21k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas 
Semelhantes 
7G6
WebQuest Template - [ Traduzir esta página ]
CLASSIFYING THE PLANETS. ... 
www.macomb.k12.mi.us/wq/pbs2ucs.htm - 4k - Em cache - Páginas Semelhantes 

7G7
Taxonomy: Classifying Life - [ Traduzir esta página ]
Taxonomy: Classifying Life. At least 1.7 million species of living
organisms have been discovered, and the list grows longer every ... 
users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/ BiologyPages/T/Taxonomy.html - 34k - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

7G8
Linguasphere - classifying the world's languages, dialects and ... - [ Traduzir esta página ]
online exploration of global linguistic diversity with extracts from the Linguasphere Register - the first 
transnational classification of the languages of ... 
Descrição: Devoted to exploration of our global linguistic environment with extracts from the Linguasphere 
Register...
Categoria: Science > Social Sciences > Language and Linguistics
www.linguasphere.org/ - 3k - Em cache - Páginas Semelhantes 

7G9
[PDF]A Framework for Understanding and Classifying Ontology ... 
Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML
A Framework for Understanding and Classifying Ontology Applications Robert Jasper
and Mike Uschold robert.j.jasper@boeing.com michael.f.uschold@boeing.com ... 
Descrição: A good paper on the various kinds and uses of ontology in real-world applications (PDF).
Categoria: Society > Philosophy > Metaphysics > Ontology
sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/ Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf - Páginas Semelhantes 

7G10
CLASSIFYING ROCKS - [ Traduzir esta página ]
Return To Primary Lesson Plans. Click here for a printable version. Title: Classifying
Rocks Level: Intermediate Time: 1-2 class periods KERA Goals: 1.3, 2.4. ... 
www.coaleducation.org/lessons/sme/elem/14.htm - 9k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Indexing
8G1
Digital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic ... - [ Traduzir esta página ]
... DIGITAL LIBRARIES: Cataloguing and Indexing of Electronic Resources. ... Cooper, Ian.
Indexing the World. Computing Laboratory, University of Kent. England. ... 
www.ifla.org/II/catalog.htm - 26k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G2
Main Cross-Site Indexing Search Page - [ Traduzir esta página ]
... Openings Other Sites, Text only Search Topics AZ Site Map FAQs Directories
Welcome Contact Us. Cross-Site Indexing Project: Search: Help, ... 
search. ed.gov/csi/ - 20k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
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8G3
Jewish Records Indexing Poland - [ Traduzir esta página ]
... previous page. Jewish Records Indexing - Poland is creating a searchable
database of indices to Jewish records of Poland. Launched ... 
www.jewishgen.org/jri-pl/ - 16k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G4
Indexing Research: Software and Services for Indexers and ... - [ Traduzir esta página ]
Indexing Research Products and Services... 
Descrição: Producing and marketing CINDEX indexing software for Windows, Macintosh and DOX 
platforms. Providing...
Categoria: Business > Publishing and Printing > Services > Indexing
www.indexres.com/ - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G5
es.epa.gov/oeca/sfi/
Páginas Semelhantes 

8G6
LSI - Latent Semantic Indexing Web Site - [ Traduzir esta página ]
www.cs.utk. edu/~lsi/ - 1k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G7
NARA | Genealogy | Soundex Indexing - [ Traduzir esta página ]
... The Soundex Indexing System Updated February 19, 2000. To use the census
soundex to locate information about a person, you must know ... 
www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html - 39k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G8
Indexing the Web - [ Traduzir esta página ]
Indexing the Web. Indexes of information on the WWW are used by searching services.
So the two are inextricably connected. ... Centralized Indexing/Searching. ... 
www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html - 11k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G9
Embassy of Spain in The United States - [ Traduzir esta página ]
Esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. 
Descrição: The Embassy of Spain in The United States.
Categoria: Regional > North America > ... > Foreign Embassies
www.spainemb.org/ingles/indexing.htm - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes 

8G10
Report of the W3C Distributed Indexing/Searching Workshop - [ Traduzir esta página ]
Report of the Distributed Indexing/Searching Workshop Held May 28-19, 1996 in Cambridge,
Massachusetts Sponsored by the World Wide Web Consortium Workshop Co ... 
www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/ - 3k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Information Retrieval
9G1
CIIR at UMass - [ Traduzir esta página ]
Descrição: University of Massachusetts research lab focused on efficient access to large, heterogeneous, 
distributed...

304

http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://ciir.cs.umass.edu/&prev=/search%3Fq%3Dinformation%2Bretrieval%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://ciir.cs.umass.edu/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/
http://www.google.com.br/search?q=cache:8YdW498_s5EC:www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.spainemb.org/ingles/indexing.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:cuYsN8hRi2UC:www.spainemb.org/ingles/indexing.htm+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Regional/North_America/United_States/Government/Embassies_and_Consulates/Foreign_Embassies/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.spainemb.org/ingles/indexing.htm&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.spainemb.org/ingles/indexing.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:yqlt7KcqprkC:www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:8vu0JNH7D3oC:www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.cs.utk.edu/~lsi/
http://www.google.com.br/search?q=cache:f3pXbLBoNV4C:www.cs.utk.edu/~lsi/+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.cs.utk.edu/~lsi/&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.cs.utk.edu/~lsi/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:es.epa.gov/oeca/sfi/
http://es.epa.gov/oeca/sfi/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.indexres.com/
http://www.google.com.br/search?q=cache:6ddjUzhCf-MC:www.indexres.com/+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Business/Publishing_and_Printing/Services/Indexing/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.indexres.com/&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.indexres.com/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.jewishgen.org/jri-pl/
http://www.google.com.br/search?q=cache:Ex8fTFvS7B8C:www.jewishgen.org/jri-pl/+indexing&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.jewishgen.org/jri-pl/&prev=/search%3Fq%3Dindexing%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.jewishgen.org/jri-pl/


Categoria: Computers > Software > Information Retrieval
ciir.cs.umass. edu/ - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G2
INFORMATION RETRIEVAL - [ Traduzir esta página ]
INFORMATION RETRIEVAL. ... This chapter has been included because I think this is one
of the most interesting and active areas of research in information retrieval. ... 
Descrição: An online book by CJ Rijsbergen, University of Glasgow
Categoria: Computers > Software > Information Retrieval
www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html - 6k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G3
SIGIR Information Server - [ Traduzir esta página ]
Special Interest Group on Information Retrieval. ... Resources Links to online resources
related to information retrieval. Welcome to the ACM SIGIR Web site. ... 
Descrição: "Addresses issues ranging from theory to user demands in the application of computers to 
the...
Categoria: Computers > Computer Science > ... > ACM > Special Interest Groups
www.acm.org/sigir/ - 13k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G4
The Information Retrieval in Chemistry - [ Traduzir esta página ]
The Information Retrieval in Chemistry. WWW Server. ... 1, 2002, partially updated
Jan. 15, 2003 Copyright: The Information Retrieval in Chemistry Team. ... 
Descrição: A compendium of chemistry resources by field and by topic.
Categoria: Science > Chemistry > Directories
macedonia.nrcps.ariadne-t.gr/ - 11k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G5
The Information Retrieval in Chemistry - [ Traduzir esta página ]
The Information Retrieval in Chemistry. WWW Server. Institute of Physical
Chemistry NCSR 'Demokritos', Athens, Hellas, Our Awards. This ... 
macedonia.nrcps.ariadne-t.gr/main.html - 11k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G6
IR Vocabulary - [ Traduzir esta página ]
Glossary for Information Retrieval. Last update: 1/21/97. This page attempts to
give definitions for all of the terms relevant to Information Retrieval. ... 
Descrição: A useful glossary for Information Retrieval vocabulary.
Categoria: Computers > Software > Information Retrieval
www.cs.jhu. edu/~weiss/glossary.html - 16k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G7
Survey of Information Retrieval - [ Traduzir esta página ]
... What This Page Is. My research focuses on the domain of Information Retrieval.
So I needed to do a lot of reading and Web searching to get up to speed. ... 
www.cs.jhu. edu/~weiss/ir.html - 5k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.cs.jhu. edu ] 

9G8
Modern Information Retrieval - [ Traduzir esta página ]
(back cover), Modern Information Retrieval. ... Inc. You can order this book on-line with
a secure form, or search other titles from A/W about Information Retrieval. ... 
Descrição: A recent IR book, covering algorithms, implementation, query languages, user interfaces, and 
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multimedia...
Categoria: Computers > Software > Information Retrieval
www.sims.berkeley. edu/~hearst/irbook/ - 9k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G9
Glasgow Information Retrieval Group Home Page - [ Traduzir esta página ]
The Information Retrieval Group. ... 
Descrição: Has a research program aimed at giving better access to multi-media information.
Categoria: Computers > Software > Information Retrieval
ir.dcs.gla.ac.uk/ - 6k - Em cache - Páginas Semelhantes 

9G10
www.wkap.nl/journals/ir
Páginas Semelhantes 

Knowledge Organization
10G1
ISKO - International Society for Knowledge Organization - [ Traduzir esta página ]
... Welcome to the Web's most authoritative source of information about knowledge
organization (KO), concept theory, classification, indexing, and knowledge ... 
is.gseis.ucla. edu/orgs/isko/isko.html - 19k - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G2
Loka Institute - Living Knowledge Organization Database - [ Traduzir esta página ]
The Living Knowledge Database is a free, publicly-accessible resource for science
shops, community-based organizations, universities and funders world-wide. ... 
Descrição: Offers a publicly-accessible resource for science shops, community-based organizations, 
government...
Categoria: Reference > Knowledge Management > Organizations
www.livingknowledge.org/ - 9k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G3
NKOS, Networked Knowledge Organization Systems/Services - [ Traduzir esta página ]
Networked Knowledge Organization Systems/Services NKOS. ... Taxonomy of Knowledge
Organization Systems. Taxonomy of Knowledge Organization Systems (draft). ... 
nkos.slis.kent. edu/ - 9k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G4
Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems - [ Traduzir esta página ]
Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems (1). Draft June
7, 2000 (revised July 31, 2000). The descriptions given here are ... 
nkos.slis.kent. edu/KOS_taxonomy.htm - 12k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de nkos.slis.kent. edu ] 

10G5
ISKO homepage - [ Traduzir esta página ]
... ISKO. International Society for Knowledge Organization. ISKO president:
Dr. Clare Beghtol. ISKO secretariat: Dr. Gerhard JA Riesthuis ... 
www.ceit.sk/wwwisis/isko.htm - 5k - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G6
Sixth International ISKO Conference - [ Traduzir esta página ]
International Society for Knowledge Organization. Sixth International ISKO Conference.
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Call for Papers. ... Dynamism and Stability in Knowledge Organization. ... 
Descrição: International Society for Knowledge Organization. Theories of Knowledge and 
Knowledge Organization...
Categoria: Reference > Knowledge Management > Conferences and Events > Past
www.ceit.sk/wwwisis/isko6.htm - 3k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.ceit.sk ] 

10G7
Systems of Knowledge Organization for Digital 41144Libraries: Beyond ... - [ Traduzir esta página ]
Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority
Files. ... 5. The Future of Knowledge Organization Systems on the Web. ... 
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html - 10k - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G8
Ergon Verlag Dr. HJ Dietrich
Ergon Verlag Dr. H.-J. Dietrich - 
www.ergon-verlag.de/ - 87k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

10G9
Ergon Verlag Dr. HJ Dietrich - Knowledge Organization - [ Traduzir esta página ]
Knowledge Organization. To ... Representation. Official Quaterly Journal of the
International Society for Knowledge Organization four issues/ann. ... 
www.ergon-verlag.de/ information-_library-sciencesknowledge_organization.htm - 6k - 21 mar. 
2003 - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.ergon-verlag.de ] 

10G10
Towards knowledge organization with Topic Maps - [ Traduzir esta página ]
Towards knowledge organization with Topic Maps. Alexander Sigel MA Informationszentrum
Sozialwissenschaften Bonn Germany sigel@bonn.iz-soz.de, ... 
www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html - 92k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Knowledge Organization Systems 
11G1
NKOS, Networked Knowledge Organization Systems/Services - [ Traduzir esta página ]
Networked Knowledge Organization Systems/Services NKOS. ... Taxonomy of Knowledge
Organization Systems. Taxonomy of Knowledge Organization Systems (draft). ... 
nkos.slis.kent. edu/ - 9k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

11G2
Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems - [ Traduzir esta página ]
Taxonomy of Knowledge Organization Sources/Systems (1). Draft June
7, 2000 (revised July 31, 2000). The descriptions given here are ... 
nkos.slis.kent. edu/KOS_taxonomy.htm - 12k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de nkos.slis.kent. edu ] 

11G3
Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond ... - [ Traduzir esta página ]
... 1. Knowledge Organization Systems: An Overview Common Characteristics of Knowledge
Organization Systems Types of Knowledge Organization Systems Term Lists ... 
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html - 10k - Em cache - Páginas Semelhantes 

11G4

307

http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:y_tl_XLHAHsC:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:nkos.slis.kent.edu+knowledge+organization+systems
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:nkos.slis.kent.edu/KOS_taxonomy.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:37CKmGuc-xUC:nkos.slis.kent.edu/KOS_taxonomy.htm+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://nkos.slis.kent.edu/KOS_taxonomy.htm&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://nkos.slis.kent.edu/KOS_taxonomy.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:nkos.slis.kent.edu/
http://www.google.com.br/search?q=cache:IAWtDKgjw5wC:nkos.slis.kent.edu/+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://nkos.slis.kent.edu/&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://nkos.slis.kent.edu/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:7-ymD0QzDIoC:www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:www.ergon-verlag.de+knowledge+organization
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.ergon-verlag.de/information-_library-sciencesknowledge_organization.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:79kvgWckCM0C:www.ergon-verlag.de/information-_library-sciencesknowledge_organization.htm+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.ergon-verlag.de/information-_library-sciencesknowledge_organization.htm&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.ergon-verlag.de/information-_library-sciencesknowledge_organization.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.ergon-verlag.de/
http://www.google.com.br/search?q=cache:YiBfJTHOR54C:www.ergon-verlag.de/+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://www.ergon-verlag.de/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:y_tl_XLHAHsC:www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:www.ceit.sk+knowledge+organization
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.ceit.sk/wwwisis/isko6.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:zn9RTc9cInsC:www.ceit.sk/wwwisis/isko6.htm+knowledge+organization&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Reference/Knowledge_Management/Conferences_and_Events/Past/?il=1


CLIR Publications - Abstracts - [ Traduzir esta página ]
... This report examines the use of knowledge organization systems—schemes for organizing
information and facilitating knowledge management—in a digital ... 
www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html - 4k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.clir.org ] 
11G5
JoDI: Journal of Digital Information - [ Traduzir esta página ]
... L. Hill, T. Koch (April 2001) Editorial: Networked Knowledge Organization
Systems: introduction to a special issue. S. Cranefield ... 
jodi.ecs.soton.ac.uk/?vol=1&iss=8 - 7k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

11G6
Networked Knowledge Organization Systems - Editorial: Koch: JoDI - [ Traduzir esta página ]
... discovery 2001-04-03. Networked Knowledge Organization Systems: introduction
to a special issue. Linda Hill University of California ... 
jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/editorial/ - 13k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de jodi.ecs.soton.ac.uk ] 

11G7
[PPT]Integration of Knowledge Organization Systems into Digital ... 
Formato do arquivo: Microsoft Powerpoint 97 - Ver em HTML
Integration of Knowledge Organization Systems into Digital Library Architectures.
Linda Hill, Olha Buchel, Greg Janée. ... KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEMS. ... 
www.alexandria.ucsb. edu/~lhill/Powerpoint_presentations/ SIGCR-KOS.ppt - Páginas Semelhantes 

11G8
NKOS redirect page - [ Traduzir esta página ]
The Networked Knowledge Organization Systems/Services (NKOS) website.
has been moved to. http://nkos.slis.kent. edu. Your browser should ... 
www.alexandria.ucsb. edu/~lhill/nkos/ - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes 

11G9 [PDF]Networked Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshop Linda ... 
Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat - Ver em HTML
Networked Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshop Linda Hill The goal of
the NKOS activity is to develop a group of researchers and developers who are ... 
www.acm.org/sigir/forum/F99/Hill.pdf - Páginas Semelhantes 

11G10[DOC]Integration of Knowledge Organization Systems into Digital ... 
Formato do arquivo: Microsoft Word 2000 - Ver em HTML
Integration of Knowledge Organization Systems into Digital Library Architectures:
Position Paper for 13th ASIS&T SIG/CR Workshop, "Reconceptualizing ... 
alexandria.sdc.ucsb. edu/~gjanee/ archive/2002/kos-dl-paper.doc - Páginas Semelhantes 

Ontologies 
12G1
What is an Ontology? - [ Traduzir esta página ]
... My colleagues and I have been designing ontologies for the purpose of enabling
knowledge sharing and reuse. ... Ontologies as a specification mechanism. ... 
Descrição: Short and long answers from Tom Gruber of Stanford University, Knowledge Systems Lab.
Categoria: Society > Philosophy > Metaphysics > Ontology
www-ksl.stanford. edu/kst/what-is-an-ontology.html - 7k - Em cache - Páginas Semelhantes 

308

http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:vUcZZwfojVoC:www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Society/Philosophy/Metaphysics/Ontology/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:alexandria.sdc.ucsb.edu/~gjanee/archive/2002/kos-dl-paper.doc
http://www.google.com.br/search?q=cache:IFJcvHw8YVEC:alexandria.sdc.ucsb.edu/~gjanee/archive/2002/kos-dl-paper.doc+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://alexandria.sdc.ucsb.edu/~gjanee/archive/2002/kos-dl-paper.doc
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.acm.org/sigir/forum/F99/Hill.pdf
http://www.google.com.br/search?q=cache:-cnRR4ZvOeQC:www.acm.org/sigir/forum/F99/Hill.pdf+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://www.acm.org/sigir/forum/F99/Hill.pdf
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/nkos/
http://www.google.com.br/search?q=cache:euXAZ_rhmREC:www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/nkos/+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/nkos/&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/nkos/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/Powerpoint_presentations/SIGCR-KOS.ppt
http://www.google.com.br/search?q=cache:ByKpStroghMC:www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/Powerpoint_presentations/SIGCR-KOS.ppt+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://www.alexandria.ucsb.edu/~lhill/Powerpoint_presentations/SIGCR-KOS.ppt
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:jodi.ecs.soton.ac.uk+knowledge+organization+systems
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/editorial/
http://www.google.com.br/search?q=cache:TuwGgBCt30wC:jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/editorial/+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/editorial/&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/editorial/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:jodi.ecs.soton.ac.uk/%3Fvol%3D1%26iss%3D8
http://www.google.com.br/search?q=cache:NUkk9e64C8MC:jodi.ecs.soton.ac.uk/%3Fvol%3D1%26iss%3D8+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://jodi.ecs.soton.ac.uk/%3Fvol%3D1%26iss%3D8&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/?vol=1&iss=8
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:www.clir.org+knowledge+organization+systems
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:f8ozKJaxP3YC:www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html+knowledge+organization+systems&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html&prev=/search%3Fq%3Dknowledge%2Borganization%2Bsystems%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html


12G2
 Sharable Ontologies Library - [ Traduzir esta página ]
THE ONTOLOGIES FOUND IN THIS DIRECTORY ARE THE OLD, OBSOLETE VERSIONS. WE
KEEP THEM HERE FOR ARCHIVAL PURPOSES ONLY. ... Downloading the Ontologies. ... 
www-ksl.stanford. edu/knowledge-sharing/ontologies/ - 6k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www-ksl.stanford. edu ] 
12G3
XML and Ontologies - [ Traduzir esta página ]
Markup Languages and Ontologies. XML and Semantics. ... Ontologies. What is
an ontology? An ontology is a specification of a conceptualization. ... 
www.semanticweb.org/knowmarkup.html - 12k - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G4
DAML Ontology Library - [ Traduzir esta página ]
... Submit additions here. This catalog of DAML ontologies can also be
viewed in XML and DAML formats. Thu Mar 20 00:02:25 EST 2003. 
www.daml.org/ontologies/ - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G5
Sites Relevant to Ontologies and Knowledge Sharing - [ Traduzir esta página ]
Sites Relevant to Ontologies and Knowledge Sharing. The information on
this page is far from complete. ... Sources for Implemented Ontologies. ... 
ksl-web.stanford. edu/kst/ontology-sources.html - 13k - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G6
MGED NETWORK:: Ontology Working Group (OWG) - [ Traduzir esta página ]
... Ontologies therefore provide a vocabulary for representing and communicating knowledge
about some topic and a set of relationships that hold among the terms in ... 
mged.sourceforge.net/ontologies/index.php - 9k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G7
Ontologies for Ethology - [ Traduzir esta página ]
Ontologies for Ethology. Peter E. Midford. Introduction. ... Sample Ontologies. This
site currently includes two ontologies developed as part of this project. ... 
Descrição: Peter E. Midford's research in coding animal behavior descriptions, particularly ethograms 
using ontology...
Categoria: Science > Biology > Zoology > Animal Behavior
www.mesquiteproject.org/ontology/ - 13k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G8
Ontologies Come of Age - [ Traduzir esta página ]
... Ontologies Come of Age. Deborah L. McGuinness. Associate Director and Senior Research
Scientist. ... Ontologies. The term ontology has been in use for many years. ... 
www.ksl.stanford. edu/people/dlm/papers/ ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm - 101k - 
Em cache - Páginas Semelhantes 

12G9
Workshop on Ontologies KI-2001 - [ Traduzir esta página ]
Workshop on "Ontologies". ... Programme. Ontologies serve as a means for establishing
a conceptually concise basis for communicating knowledge for many purposes. ... 
onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/ - 12k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 

12G10

309

http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/
http://www.google.com.br/search?q=cache:s8ygeLGEvxsC:onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:oZIuCA3He6sC:www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.mesquiteproject.org/ontology/
http://www.google.com.br/search?q=cache:ZuD4j0UGFtIC:www.mesquiteproject.org/ontology/+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Science/Biology/Zoology/Animal_Behavior/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.mesquiteproject.org/ontology/&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.mesquiteproject.org/ontology/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:mged.sourceforge.net/ontologies/index.php
http://www.google.com.br/search?q=cache:dIT52gfzgFUC:mged.sourceforge.net/ontologies/index.php+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://mged.sourceforge.net/ontologies/index.php&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://mged.sourceforge.net/ontologies/index.php
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:ksl-web.stanford.edu/kst/ontology-sources.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:E__-eoAiQ4EC:ksl-web.stanford.edu/kst/ontology-sources.html+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://ksl-web.stanford.edu/kst/ontology-sources.html&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://ksl-web.stanford.edu/kst/ontology-sources.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.daml.org/ontologies/
http://www.google.com.br/search?q=cache:SOQmmfWgqKkC:www.daml.org/ontologies/+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.daml.org/ontologies/&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.daml.org/ontologies/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.semanticweb.org/knowmarkup.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:zSur9v0-JUkC:www.semanticweb.org/knowmarkup.html+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.semanticweb.org/knowmarkup.html&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.semanticweb.org/knowmarkup.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=+site:www-ksl.stanford.edu+ontologies
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/
http://www.google.com.br/search?q=cache:1xu91H99DeoC:www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/


The four basic ontologies of semantic interpretation - [ Traduzir esta página ]
The four basic ontologies of semantic interpretation. Roland Hausser.
Universität Erlangen ... meaning. 1. The four basic ontologies. Another ... 
Descrição: Article by Roland Hausser comparing approaches to semantics between linguistics, philosophy 
and computer...
Categoria: Science > Social Sciences > Language and Linguistics > Semantics
www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/ papers/ontologies/dublin.html - 21k - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

Organization of Knowledge 
13G1
DrDuru Redirect - [ Traduzir esta página ]
Thank you for visiting Duru's Learning Organization and Knowledge
Management resource page. Please note this site has moved. You ... 
members.aol.com/iqduru/knowledge.htm - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G2
Learning Organization and Knowledge - [ Traduzir esta página ]
Learning Organization and Knowledge Verna Allee Associates (formerly Integral Performance
Group) is experienced in various aspects of learning organizations. ... 
www.vernaallee.com/primary%20pages/ Learning%20Organization%20and%20Knowledge.html - 15k - 
Em cache - Páginas Semelhantes 

13G3
KLUWER academic publishers | Relationships in the Organization of ... - [ Traduzir esta página ]
Books » Relationships in the Organization of Knowledge. Relationships
in the Organization of Knowledge. Add to cart. edited by Carol ... 
www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4 - 15k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G4
Organization of Knowledge: Introduction - [ Traduzir esta página ]
The Organization of Knowledge. In the process of becoming an educated
person, there exists a certain heirarchy in the world of learning. ... 
camellia.shc. edu/literacy/tablesversion/ lessons/lesson2/organization.htm - 8k - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

13G5
LIS 502: Organization of Knowledge and Information - [ Traduzir esta página ]
LIS 502 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE AND INFORMATION. OUTLINE. Instructor:
Hope A. Olson office: 3-13 Rutherford South e-mail: hope.olson ... 
www.ualberta.ca/~holson/502/ - 14k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G6
LIS 655 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I SYLLABUS: Fall 2002 - [ Traduzir esta página ]
SCHOOL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE University of Kentucky LIS 655 ORGANIZATION
OF KNOWLEDGE I. SYLLABUS ... ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I. COURSE OUTLINE ... 
www.uky. edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm - 25k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G7
Automated Organization of Knowledge in High Energy and Nuclear ... - [ Traduzir esta página ]
Automated Organization of Knowledge in High-Energy and Nuclear Physics. ... Here we put

310

http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.collaborium.org/projects/kohenp/&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.collaborium.org/projects/kohenp/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.uky.edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:VYg7vL2RwBIC:www.uky.edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.uky.edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.uky.edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.ualberta.ca/~holson/502/
http://www.google.com.br/search?q=cache:W1mDj8vdkzAC:www.ualberta.ca/~holson/502/+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.ualberta.ca/~holson/502/&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.ualberta.ca/~holson/502/
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:camellia.shc.edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:camellia.shc.edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:k6FfYAL3R9cC:camellia.shc.edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://camellia.shc.edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://camellia.shc.edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4
http://www.google.com.br/search?q=cache:VaCZg5FHhGMC:www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.vernaallee.com/primary%2520pages/Learning%2520Organization%2520and%2520Knowledge.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:yitsrVJkKbQC:www.vernaallee.com/primary%2520pages/Learning%2520Organization%2520and%2520Knowledge.html+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.vernaallee.com/primary%2520pages/Learning%2520Organization%2520and%2520Knowledge.html&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://www.vernaallee.com/primary pages/Learning Organization and Knowledge.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:members.aol.com/iqduru/knowledge.htm
http://www.google.com.br/search?q=cache:XyF5RMVVf3EC:members.aol.com/iqduru/knowledge.htm+organization+of+knowledge&hl=pt&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://members.aol.com/iqduru/knowledge.htm&prev=/search%3Fq%3Dorganization%2Bof%2Bknowledge%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
http://members.aol.com/iqduru/knowledge.htm
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html
http://www.google.com.br/search?hl=pt&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html
http://www.google.com.br/search?q=cache:aLBEyeRvxXMC:www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html+ontologies&hl=pt&ie=UTF-8
http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Language_and_Linguistics/Semantics/?il=1
http://translate.google.com/translate?hl=pt&sl=en&u=http://www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html&prev=/search%3Fq%3Dontologies%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html


preliminary results on testing an algorithm for organization of knowledge. ... 
www.collaborium.org/projects/kohenp/ - 101k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G8
TRANS Nr. 10: Aleksandra Uzelac: Organization of Knowledge in the ... - [ Traduzir esta página ]
... Nr. August 2002. Organization of Knowledge in the Cultural Field: the Cultural
Development Database, a Tool for International Cultural Cooperation. ... 
www.inst.at/trans/10Nr/uzelac10.htm - 17k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G9
Citations: A general organization of knowledge for natural ... - [ Traduzir esta página ]
... A general organization of knowledge for natural language processing: the Penman
upper model. Technical report, USC Information Sciences Institute, 1990. ... 
citeseer.nj.nec.com/context/33103/0 - 74k - Em cache - Páginas Semelhantes 

13G10
Networks and Schemas - [ Traduzir esta página ]
The Organization of Knowledge. Networks and Schemas. Part of a working
paper, Serving the Strategic Reader: Cognitive Reading Theory ... 
www.longleaf.net/ggrow/StrategicReader/StratKwlge.html - 16k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Subject Headings Lists 
14G1
Cataloging Policy and Support Office (Library of Congress) - [ Traduzir esta página ]
... Library of Congress Subject Headings: Library of Congress Subject Headings
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Categoria: Reference > Libraries > ... > Technical Services > Cataloguing
www.loc.gov/catdir/cpso/ - 16k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
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... notes. See more. See more, Wordsmyth Children’s Dictionary-Thesaurus
with Word Explorer, Multimedia Edition CD-ROM (Windows). This ... 
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50000 words.
Categoria: Kids and Teens > School Time > Reference Tools > Thesauri
www.wordsmyth.net/ - 20k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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The Cook's Thesaurus is a cooking encyclopedia that covers thousands
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Categoria: Home > Cooking > Techniques
www.foodsubs.com/ - 8k - Em cache - Páginas Semelhantes 

15G7
Getty Thesaurus of Geographic Names (Research at the Getty) - [ Traduzir esta página ]
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for the...
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www.getty. edu/research/tools/vocabulary/tgn/ - 30k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
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Rogets Thesaurus. As distributed by Project Gutenberg. This is an interface
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15G9
NASA Thesaurus -- Products and Resources - [ Traduzir esta página ]
... If your browser does not support automatic redirection, you may click on this
link to go the the non-frames version of the NASA Thesaurus. Thank You! 
Descrição: Authorized subject terms by which the documents in the NASA STI Databases are indexed 
and retrieved.
Categoria: Science > Technology > Space > NASA > Utilities
www.sti.nasa.gov/thesfrm1.htm - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes 
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15G10
NASA Thesaurus -- Products and Resources - [ Traduzir esta página ]
* * This Web Site has been superseded * * You will be automatically redirected
to the replacement site (http://www.sti.nasa.gov/thesfrm1.htm). ... 
Descrição: National Aeronautics and Space Administration Thesaurus. Extensive coverage of 
scientific terms.
Categoria: Reference > Thesauri > Specialized
www.sti.nasa.gov/nasa-thesaurus.html - 2k - Em cache - Páginas Semelhantes
[ Mais resultados de www.sti.nasa.gov ] 

YAHOO
Automatic Classification
1Y1
W4: Automatic classification of WAIS databases  - Nordic WAIS/World Wide Web 
Project. Subproject: Automatic classification of WAIS databases. ... Automatic classification 
according to UDC, English medium edition. ... 
www.ub2.lu.se/autoclass.html  search within this site 

1Y2
Report on automatic classification systems  - Peter Gietz 3 Report on automatic classification 
systems. For the TERENA activity Portal Coordination. ... Where does automatic classification come 
from? ... 
www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html 

1Y3
Web search using automatic classification  - Web Search Using Automatic Classification. ... Keywords: 
Automatic classification, Web search tools, Web spamming, Yahoo! categories. 1. Introduction. ... 
theory.stanford. edu/people/wass/publications/Web_Search/Web_Search.html 

1Y4
Automatic Classification of Web resources using Java and DDC  - Automatic Classification of Web 
resources using Java and Dewey Decimal Classification. Abstract. ... This is the aim of WWLib. 2 
Automatic Classification. ... 
www.scit.wlv.ac.uk/~ex1253/classifier/  search within this site 

1Y5
Automatic classification demonstration page (DESIRE II)  - Automatic classification demonstration 
page (DESIRE II). ... 1 Main display version and best solution of the DESIRE automatic classification 
with the Ei vocabulary. ... 
www.lub.lu.se/desire/demonstration.html  search within this site 

1Y6
auto  - Automatic classification research at OCLC. ... What improvements to automatic classification 
systems can be made to get as close to human performance as possible? ... 
staff.oclc.org/~godby/auto_class/auto.html 

1Y7
Desire | Research: Deliverables: D3.1  - D3.6a Prototype service providing automatic classification of 
Engineering resources. D3.6b Enhancements to User Interface. D3.6a Prototype ... 
www.desire.org/html/research/deliverables/D3.6/  search within this site 
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1Y8
Concept: Automatic classification      -   ... representatives,for the purpose of information retrieval 
...The organisation of these files is produced by an automatic classification method ...Evaluation of ... 
www.dcs.gla.ac.uk/~iain/keith/data/concepts/9.htm  search within this site 
1Y9
Automatic Classification and Content Navigation Support for Web ...  - Automatic Classification and 
Content Navigation Support for Web Services DESIRE II Cooperates with OCLC. ... DESIRE'S Barefoot 
Solutions of Automatic Classification. ... 
www.oclc.org/research/publications/arr/1998/koch_vizine-goetz/automatic.htm  search within this site 

1Y10
?????? ???? [ ????? ]  - The summary for this Korean page contains characters that cannot be 
correctly displayed in this language/character set.
www.searchcast.net/s_auto.htm 

Automatic Classifying
2Y1
Apparatus for the automatic classifying and finding of groupings ...  - ... Title: US3952184: Apparatus 
for the automatic classifying and finding of groupings of series of distinguishing signs according to the 
risks of conflict they ... 
www.delphion.com/details?pn10=US03952184  search within this site 

2Y2
Automatic Classification with Classifying Automata  - ... Automatic Classification with Classifying 
Automata. Literaturart, Buchbeitrag. ... M. Schader, R. Kiel: Automatic Classification with Classifying 
Automata. ... 
www.uni-mannheim.de/i3v/00068900/17250391.htm  search within this site 

2Y3
ETCE2002-COMP-29057: Ontology-Based Automatic Classifier for ...  - ... 2002 , Houston, TX. 
ETCE2002/ COMP -29057. Ontology-Based Automatic Classifier for Classifying the Web Pages. Rudy 
Prabowo School of ... 
asme.pinetec.com/etce2002/data/html/comp/29057.html 

2Y4
Classifying Visemes for Automatic Lipreading (PDF)  - Classifying Visemes for Automatic Lipreading 
Michiel Visser 2 , Mannes Poel 1 and Anton Nijholt 1 1 University of Twente, Department of Computer 
Science, PO ... 
wwwhome.cs.utwente.nl/~anijholt/artikelen/tsd1999.pdf  search within this site 

2Y5
Extending a thesaurus by classifying words - Tokunaga, Fujii, ...  - ... and Iwauama Makoto and 
Sakurai Naoyuki and Tanaka Hozumi", title = "Extending a Thesaurus by Classifying Words", booktitle = 
"Automatic Information Extraction ... 
citeseer.nj.nec.com/309361.html  search within this site 

2Y6
BINDEX - Annual Report 2001  - ... recall. 45 %. precision. 27 %. consistency. 20 %. Automatic 
classifying. recall. 33 %. precision. 12 %. consistency. 12 %. Table 1: Performance of the German 
module. ... 
www.hltcentral.org/usr_docs/project-source/BINDEX/BINDEX-AR2001/BINDEX-AR2001.htm 
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2Y7
A Company Snapshot  - ... dial indicator fixtures, air snaps, air contact plugs 1969 -- developed air stand 
amplifiers 1970 -- first automatic classifying air gage 1971 -- developed ... 
www. edmundsgages.com/easteregg.html 
2Y8
Automatic Glass Bottle Separation & Plastic Bottle Sorting ...  - ... 1. Outline of Equipment The 
automatic glass bottle sorter uses light transmission ... The equipment consists of a feeding unit, a 
classifying or image processing ... 
nett21.unep.or.jp/JSIM_DATA/WASTE/WASTE_2/html/Doc_393.html 

2Y9
Journal of South China Normal University  - ... A COMPUTER AUTOMATIC GLASS-TUBE 
CLASSIFYING SYSTEM. ... key words: glasstube; automatic classifying; diameter test; length test; 
weight test; computer. ... 
www.scnu. edu.cn/pub/e9702.html 

2Y10
Features Item: Measuring and Classifying Tile Shades  - ... Unfortunately, the classifying and sorting 
process is not easy, and many problems ... Automatic Inspection When shade groups are established 
purely by eye it is ... 
www.ceramicindustry.com/CDA/ArticleInformation/features/BNP__Features__Item/0,2710,63233,00.html  
search within this site 
Automatic Indexing 
3Y1
October/November 2002 Bulletin: Hlava  - ... Hot Topics. Automatic Indexing: A Matter of Degree. ... 
What are the differences among the systems for automatic classification, indexing and categorization? ... 

www.asis.org/Bulletin/Oct-02/hlava.html  search within this site 
3Y2
Experiment with automatic classification of WAIS databases. 
www.ub2.lu.se/auto_new/UDC.html  search within this site 

More sites about:  World Wide Web > Programming 

3Y3
Citations: A Vector Space Model for Automatic Indexing - Salton ( ...  - Salton, G. et al., A Vector Space 
Model for Automatic Indexing, CACM, Vol. 18, No. 11, 1975, 613-620. ... A vector space model for 
automatic indexing. ... 
citeseer.nj.nec.com/context/210037/0  search within this site 

3Y4
An Automatic Indexing and Neural Network Approach to Concept ...  - An Automatic Indexing and 
Neural Network Approach to Concept Retrieval and Classification of Multilingual (Chinese-English) 
Documents. List of Figures. ... 
ai.bpa.arizona. edu/papers/chinese93/chinese93.html  search within this site 

3Y5
Week3: Automatic Indexing Summaries  - LIS 601: Week3 Important Automatic Indexing Concepts 1. 
Stemming: use to conflate, or reduce, morphologic variants of a word to a single index term; ... 
instruct.uwo.ca/gplis/601/week3/autocon.html 
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Concept: Automatic indexing  - ... controversy about the kind of index language which is best for 
document retrieval ...Probably the most substantial evidence for automatic indexing has come out ... 
www.dcs.gla.ac.uk/~iain/keith/data/concepts/12.htm  search within this site 

3Y7
KLUWER academic publishers | Automatic Indexing and Abstracting ...  - Books » Automatic 
Indexing and Abstracting of Document Texts. Automatic Indexing and Abstracting of Document Texts. 
Add to cart. by ... 
www.wkap.nl/prod/b/0-7923-7793-1  search within this site 

3Y8
Digital Libraries - Automatic Indexing  - Digital Libraries - Automatic Indexing. Automatic Indexing 
begins with texts ... significance (eg, word, number, name) Steps in Automatic Indexing. ... 
ei.cs.vt. edu/~cs5604/DL/DL6i.html  search within this site 

3Y9
An Association Based Method for Automatic Indexing with a ...  - An Association Based Method for 
Automatic Indexing with a Controlled Vocabulary. Christian Plaunt School of Information Management ... 

metadata.sims.berkeley. edu/assoc/assoc.html  search within this site 

3Y10
Semi-Automatic Indexing  - Semi-Automatic Indexing Home The Indexing Initiative team has been 
working on various elements of semi-automatic indexing. Semi-automatic ... 
ii.nlm.nih.gov/semiauto.shtml  search within this site 

Classification
4Y1
Library of Congress Classification Outline 
www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html  search within this site 

More sites about:  Library Cataloging > LC Classification 

4Y2
North American Industry Classification System (NAICS)  - provides common industry definitions for 
Canada, Mexico, and the United States. It will replace the countries' separate classification systems with 
a uniform system for classifying industries.
www.census.gov/epcd/www/naics.html  search within this site 

More sites about:  North American Industry Classification System (NAICS) 

4Y3
Standard Industrial Classification (SIC) Search  - allows user to search 1987 version SIC manual by 
keyword for codes.
www.osha.gov/oshstats/sicser.html 

More sites about:  U.S. Department of Labor > Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA) 

4Y4
Mathematical Subject Classification  - AMS Logo 2000 Mathematics Subject Classification ... MSC2000 
is the result of a collaborative effort by the editors of MR and Zbl to update the classification. ... 
www.ams.org/msc/  search within this site 
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Classification Society of North America (CSNA)  - promotes the scientific study of classification and 
clustering (including systematic methods of creating classifications from data).
www.pitt. edu/~csna/  search within this site 

More sites about:  Library and Information Science > Organizations 
4Y6
SCOP: Structural Classification of Proteins 
scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/  search within this site 

More sites about:  Protein Research > SCOP: Structural Classification of Proteins 

4Y7
Journal of Classification  - Springer LINK, Forum Springer. Forum What's New Search Orders. Editor-in-
Chief: Willem J. Heiser. Editorial Board, Contents. About this Journal, For Authors, Search. ... 
link.springer.de/link/service/journals/00357/  search within this site 

4Y8
JEL Classification System  - ... Journal of Economic Literature. Classification System Menu. Click on ... 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE. CLASSIFICATION SYSTEM. Subject descriptors ... 
www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html 

4Y9
Dewey Decimal Classification Home Page (OCLC Forest Press)  - ... Now you can have web-based 
access to an enhanced version of the 21st edition of the Dewey Decimal Classification (DDC) database 
through WebDewey. ... 
www.oclc.org/dewey/  search within this site 

4Y10
Library of Congress Classification System - Geography  - An outline of the Library of Congress 
Classification System, from your About.com Guide. ... Library of Congress Classification System. ... 
geography.miningco.com/library/congress/bllc.htm  search within this site 
Classification Research Group 
5Y1
 asist-sigs 
... thesaurus construction, terminology, classification of information in ... systems for academic, group 
and solo ... care delivery, and research institutions; biomedical ... 
www.asis.org/AboutASIS/asis-sigs.html cached | more results from this site 
 
5Y2
 Spiteri - The Classification Research Group 
The Classification Research Group and The Theory of Integrative Levels. Louise F. Spiteri. ... 
Classification Research Group. 1962. Bulletin No. ... 
alexia.lis.uiuc. edu/review/summer1995/spiteri.html cached | more results from this site 
 
 5Y3
Signal Compression and Classification Group 
... The Signal Compression and Classification Group of the ... of Stanford University does research on 
the ... source coding with a fidelity criterion, and classification. ... 
www-isl.stanford. edu/~gray/compression.html cached | more results from this site 
 
5Y4
 The Classification Research Group, 1952-2000: A Citation Analysis (MICROSOFT POWERPOINT) 
Scholarly communication and bibliometrics, I: Overview and introduction. Jonathan Furner. University of 
California, Los Angeles. Objectives and assumptions. ... 
skipper.gseis.ucla. edu/faculty/jfurner/01-02/208/208lec1.ppt view as html | more results from this site 
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http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS3/R=6/K=classification/*http://search.yahoo.com/search?p=classification&hq=site:scop.mrc-lmb.cam.ac.uk
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http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS2/R=5/K=classification/CS=291206/*http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Organizations/
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS3/R=5/K=classification/*http://search.yahoo.com/search?p=classification&hq=site:www.pitt.edu
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5Y5
 SEED Research Group Home Page 
... This involved the development of software for automated subject classification of pages. The 
Research Group is currently documenting and evaluating the work ... 
www.scit.wlv.ac.uk/seed/ cached 

5Y6
Brenner Laboratory: Computational Genomics Research Group 
Computational Genomics Research Group Department of Plant and Microbial Biology University of 
California, Berkeley. PI: Steven E. Brenner. Introduction: ... 
compbio.berkeley. edu/ cached | more results from this site 

5Y7
ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group 
ALCTS/CCS Cataloging and Classification Research. History: Established Annual Conference 
1991.Charge: To provide a showcase for viewing ... 
www.ala.org/alcts/ccs/dg_research.html cached | more results from this site 

5Y8
advancedhealthproductresearch.com - Advanced Health Products ... 
... are difficult to be classified categorically, and the classification mentioned in ... from the published 
literatures of the experimental animal research, in vivo ... 
www.advancedhealthproductresearch.com/classification.htm cached | more results from this site 

5Y9
Signal Compression and Classification Group 
... The Signal Compression and Classification Group is a research group in the Information Systems 
Laboratory, which is part of the Department of Electrical ... 
www.stanford. edu/group/compression/ cached | more results from this site 

5Y10
<title> The Classification Research Group and the Theory of ... 
Author(s): Spiteri, Louise F. Abstract: The Classification Research Group (CRG), formed in the UK in 
1952, has been one of the most significan contributors to ... 
dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/juljuljasy:1995:i:1:p:6727.html cached 

Classification Systems 
6Y1
Federal Classification Systems  - OPM Logo: Active Link to OPM Home Page, Federal Classification 
Systems. Information About These Documents. Welcome to the electronic ... 
www.opm.gov/fedclass/  search within this site 

6Y2
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems ...  - Controlled vocabularies, thesauri and 
classification systems available in the WWW. DC Subject. Compiled by Traugott Koch. 3 Subject ... 
www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html  search within this site 

6Y3
ACM Computing Classification Systems  - ACM Computing Classification System. ACM's first 
classification system for the computing field was published in 1964. ... ACM's Computing Classification 
System ... 
www.acm.org/class/  search within this site 
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http://srd.yahoo.com/S=2766679/K=classification+research+group/v=2/l=WS1/R=10/H=0/*-http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/juljuljasy:1995:i:1:p:6727.html


6Y4
Product Classification Systems  - ... if you have the SIC and need to know the NAICS, or SITC product 
classification number; SIC, ISIC, HS, NAICS, SITC, and other classification systems; Jon Haveman ... 
faculty.philau. edu/russowl/product.html 

6Y5
Report on automatic classification systems  - Peter Gietz 3 Report on automatic classification 
systems. For the TERENA activity Portal Coordination (Peter Gietz, 19.6.2001) This ... 
www.daasi.de/reports/Report-automatic-classification.html 

6Y6
North American Industry Classification System (NAICS)  - provides common industry definitions for 
Canada, Mexico, and the United States. It will replace the countries' separate classification systems 
with a uniform system for classifying industries.
www.census.gov/epcd/www/naics.html  search within this site 

More sites about:  North American Industry Classification System (NAICS) 

6Y7
Beyond Bookmarks: Schemes for Organizing the Web  - ... CLASSIFICATION SYSTEMS. Alphabetic. 
Göttinger Online Klassifikation (GOK) Anglistik Guide. Advanced Search. Category. GOK (Lower ... 
www.public.iastate. edu/~CYBERSTACKS/CTW.htm 

6Y8
CALL NUMBER CLASSIFICATION SYSTEMS  - CALL NUMBER CLASSIFICATION SYSTEMS There 
are two call number classification systems used in the Sterling Stacks--Yale and Library of Congress 
(LC). ... 
www.library.yale. edu/smlcirc/stacks/CLASSIF.HTML  search within this site 

6Y9
Job Analysis: Job Classification Systems  - HR Guide to the Internet: Job Analysis: Job Classification 
Systems. Dictionary of Occupational Titles (alternate website; site 2) The ... 
www.hr-guide.com/data/G010.htm  search within this site 

6Y10
UCLA Health and Life Sciences Bibliography  - ... Basic and Life Sciences (139) Biochemistry (2) 
Classification Systems (24) Clinical Medicine (146) Complementary and Alternative Medicine (16) 
Consumer Health ... 
unitproj.library.ucla. 
edu/biomed/biblio/kwquery12.cfm?searchFlag=2&dcCoverage=Classification%20Sys tems  search 
within this site

Classifying 
7Y1
Classifying Galaxies  - interactive lesson on the Hubble system of classifying galaxies for grades 5-9.
www.smv.org/hastings/galaxy.htm  search within this site 

More sites about:  Astronomy > Galaxies 

7Y2
Classifying Critters  - Please wait while Classifying Critters downloads to your computer... When all the 
boxes are filled up, click here! ... 
www.hhmi.org/coolscience/critters/  search within this site 
7Y3
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Building Blocks - Classifying angles - First Glance  - ... Coordinate geometry. · Pairs of lines. · 
Classifying angles. · Angles and intersecting lines. ... First Glance, In Depth, Examples, Workout. 
Classifying angles. 
www.math.com/school/subject3/lessons/S3U1L4GL.html  search within this site 

7Y4
Classifying the Planets  - students learn to classify planets according to orbit, surface material, size, and 
visibility.
www.macomb.k12.mi.us/wq/pbs2ucs.htm 

More sites about:  Science Lesson Plans > WebQuests 

7Y5
Taxonomy: Classifying Life  - Taxonomy: Classifying Life. At least 1.7 million species of living 
organisms have been discovered, and the list grows longer every ... 
users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/T/Taxonomy.html 

7Y6
Linguasphere  - research network devoted to the study of multilingualism. Includes extracts from the 
Linguasphere Register - the first transnational classification of the world's speech communities.
www.linguasphere.org/  search within this site 

More sites about:  Linguistics and Human Languages > Languages 

7Y7
A Framework for Understanding and Classifying Ontology ... (PDF)  - A Framework for Understanding 
and Classifying Ontology Applications Robert Jasper and Mike Uschold robert.j.jasper@boeing.com 
michael.f.uschold@boeing.com ... 
sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf 

7Y8
CLASSIFYING ROCKS  - Return To Primary Lesson Plans. Click here for a printable version. Title: 
Classifying Rocks Level: Intermediate Time: 1-2 class periods KERA Goals: 1.3, 2.4. ... 
www.coaleducation.org/lessons/sme/elem/14.htm  search within this site 

7Y9
The Standards Site: Labelling and classifying  - IT Unit 1D (Year 1) Labelling and classifying Pick a 
unit and GO! They ... classifying. IT Unit 1D (Year 1) Labelling and classifying. ... 
www.standards.dfes.gov.uk/schemes/it/itx1d?version=1  search within this site 

7Y10
Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC: ...  - Nav Tree: Home » OHS Info. 
Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC:1008(1999)]. [To the bottom of the 
page]. ... 
www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPublications/fulltext/standards/nohsc1008_toc.htm  search 
within this site 

Indexing
8Y1
Digital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic ...  - ... DIGITAL LIBRARIES: Cataloguing and 
Indexing of Electronic Resources. ... Cooper, Ian. Indexing the World. Computing Laboratory, University 
of Kent. England. ... 
www.ifla.org/II/catalog.htm  search within this site 
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8Y2
Main Cross-Site Indexing Search Page  - ... Openings Other Sites, Text only Search Topics AZ Site Map 
FAQs Directories Welcome Contact Us. Cross-Site Indexing Project: Search: Help, ... 
search. ed.gov/csi/ 

8Y3
Jewish Records Indexing Poland  - ... previous page. Jewish Records Indexing - Poland is creating a 
searchable database of indices to Jewish records of Poland. Launched ... 
www.jewishgen.org/jri-pl/  search within this site 

8Y4
Indexing Research: Software and Services for Indexers and ...  - Indexing Research Products and 
Services... 
www.indexres.com/  search within this site 

8Y5
Sector Facility Index Project (SFIP)  - brings together environmental and other information from a 
number of data systems to produce facility-level profiles for five industry sectors.
es.epa.gov/oeca/sfi/ 

More sites about:  EPA > Office of Compliance and Enforcement 

8Y6
LSI - Latent Semantic Indexing Web Site 
www.cs.utk. edu/~lsi/ 

8Y7
NARA | Genealogy | Soundex Indexing  - ... The Soundex Indexing System Updated February 19, 2000. 
To use the census soundex to locate information about a person, you must know ... 
www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html 

8Y8
Indexing the Web 
www.hypernews.org/HyperNews/get/www/indexing.html  search within this site 

More sites about:  Internet > Directory Services 

8Y9
Embassy of Spain in The United States  - Esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. 
www.spainemb.org/ingles/indexing.htm 

8Y10
Report of the W3C Distributed Indexing/Searching Workshop  - Report of the Distributed 
Indexing/Searching Workshop Held May 28-19, 1996 in Cambridge, Massachusetts Sponsored by the 
World Wide Web Consortium Workshop Co ... 
www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/  search within this site 

Information Retrieval
9Y1
INFORMATION RETRIEVAL  - INFORMATION RETRIEVAL. ... This chapter has been included because 
I think this is one of the most interesting and active areas of research in information retrieval. ... 
www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html  search within this site 
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9Y2
Center for Intelligent Information Retrieval (CIIR) 
ciir.cs.umass. edu/  search within this site 

More sites about:  Massachusetts > Amherst > University of Massachusetts, Amherst > 
Department of Computer Science 

9Y3
SIGIR Information Server  - Special Interest Group on Information Retrieval. ... Resources Links to 
online resources related to information retrieval. Welcome to the ACM SIGIR Web site. ... 
www.acm.org/sigir/  search within this site 

9Y4
The Information Retrieval in Chemistry  - The Information Retrieval in Chemistry. WWW Server. ... 1, 
2002, partially updated Jan. 15, 2003 Copyright: The Information Retrieval in Chemistry Team. ... 
macedonia.nrcps.ariadne-t.gr/  search within this site 

9Y5
IR Vocabulary  - Glossary for Information Retrieval. Last update: 1/21/97. This page attempts to give 
definitions for all of the terms relevant to Information Retrieval. ... 
www.cs.jhu. edu/~weiss/glossary.html  search within this site 

9Y6
Modern Information Retrieval  - (back cover), Modern Information Retrieval. ... Inc. You can order this 
book on-line with a secure form, or search other titles from A/W about Information Retrieval. ... 
www.sims.berkeley. edu/~hearst/irbook/  search within this site 

9Y7
Glasgow Information Retrieval Group Home Page  - The Information Retrieval Group. ... 
ir.dcs.gla.ac.uk/  search within this site 

9Y8
http://srd.yahoo.com/S=2766679:WS1/R=8/K=information+retrieval/H=0/T=1048511226/F=404e19e3
6c25eaec42950242651de871/*http://www.wkap.nl/journals/ir 
www.wkap.nl/journals/ir  search within this site 

9Y9
Budsir  - ... of the Pali Tipitaka onto computer, together with the development of an application program, 
BUDSIR (BUDdhist Scriptures Information Retrieval), for searching ... 
www.mahidol.ac.th/budsir/ 

9Y10
BCS Information Retrieval Group  - Welcome to the home page of the British Computer Society's 
Information Retrieval Specialist Group (The BCS-IRSG). ... 
irsg.eu.org/  search within this site 

Knowledge Organization
10Y1
ISKO - International Society for Knowledge Organization  - ... Welcome to the Web's most authoritative 
source of information about knowledge organization (KO), concept theory, classification, indexing, and 
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knowledge ... 
is.gseis.ucla. edu/orgs/isko/isko.html  search within this site 

10Y2
Loka Institute - Living Knowledge Organization Database  - The Living Knowledge Database is a free, 
publicly-accessible resource for science shops, community-based organizations, universities and funders 
world-wide. ... 
www.livingknowledge.org/ 

10Y3
NKOS, Networked Knowledge Organization Systems/Services  - Networked Knowledge Organization 
Systems/Services NKOS. ... Taxonomy of Knowledge Organization Systems. Taxonomy of Knowledge 
Organization Systems (draft). ... 
nkos.slis.kent. edu/  search within this site 

10Y4
ISKO homepage  - ... ISKO. International Society for Knowledge Organization. ISKO president: Dr. 
Clare Beghtol. ISKO secretariat: Dr. Gerhard JA Riesthuis ... 
www.ceit.sk/wwwisis/isko.htm  search within this site 

10Y5
Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries  - by Gail Hodge.
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html  search within this site 

More sites about:  Knowledge Management > Articles and Papers 

10Y6
Ergon Verlag Dr. HJ Dietrich  - Ergon Verlag Dr. H.-J. Dietrich - 
www.ergon-verlag.de/  search within this site 

10Y7
Towards knowledge organization with Topic Maps  - Towards knowledge organization with Topic 
Maps. Alexander Sigel MA Informationszentrum Sozialwissenschaften Bonn Germany sigel@bonn.iz-
soz.de, ... 
www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s22-02.html  search within this site 

10Y8
Knowledge Organization & Comprehension  - Knowledge Organization & Comprehension. ... 
Knowledge organization: See also documents written in their personal capacity by UIA staff or 
associates [more]. ... 
www.uia.org/uiadocs/aadocnd4.htm  search within this site 

10Y9
Knowledge Organization Schema to which metadata refer to: ...  - Knowledge Organization Schema 
to which metadata refer to: Inofficial registry. Organizing internet resources. Purpose. RDF/Dublin Core ... 
index.bonn.iz-soz.de/~sigel/ISKO/ko-schemata.html  search within this site 

10Y10
Knowledge organization tools for individuals  - Knowledge organization tools for individuals. What do 
"brainstorming" products tell us about computer-supported knowledge management? ... 
www.ktic.com/topic6/KMBRAIN.HTM  search within this site 
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Knowledge Organization Systems 
11Y1
NKOS, Networked Knowledge Organization Systems/Services  - Networked Knowledge Organization 
Systems/Services NKOS. ... Taxonomy of Knowledge Organization Systems. Taxonomy of 
Knowledge Organization Systems (draft). ... 
nkos.slis.kent. edu/  search within this site 

11Y2
Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries  - by Gail Hodge.
www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html  search within this site 

More sites about:  Knowledge Management > Articles and Papers 

11Y3
JoDI: Journal of Digital Information  - ... L. Hill, T. Koch (April 2001) Editorial: Networked Knowledge 
Organization Systems: introduction to a special issue. S. Cranefield ... 
jodi.ecs.soton.ac.uk/?vol=1&iss=8  search within this site 

11Y4
Integration of Knowledge Organization Systems into Digital ... (MICROSOFT POWERPOINT)  - Integration of 
Knowledge Organization Systems into Digital Library Architectures. Linda Hill, Olha Buchel, Greg 
Janée. ... KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEMS. ... 
www.alexandria.ucsb. edu/~lhill/Powerpoint_presentations/SIGCR-KOS.ppt  search within this site 

11Y5
Networked Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshop Linda ... (PDF)  - Networked 
Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshop Linda Hill The goal of the NKOS activity is to 
develop a group of researchers and developers who are ... 
www.acm.org/sigir/forum/F99/Hill.pdf  search within this site 

11Y6
Integration of Knowledge Organization Systems into Digital ...  - Integration of Knowledge 
Organization Systems into Digital Library Architectures: Position Paper for 13th ASIS&T SIG/CR 
Workshop, "Reconceptualizing ... 
alexandria.sdc.ucsb. edu/~gjanee/archive/2002/kos-dl-paper.doc 

11Y7
ninch-announce: DLF Report: "Systems of Knowledge Organiza  - ... For immediate release Contact: 
Dan Greenstein April 18, 2000 202-939-4762. Report Explores Use of Knowledge Organization 
Systems in Digital Libraries. ... 
www.cni.org/Hforums/ninch-announce/2000/0042.html 

11Y8
REIS Mailing List Archive: [reis] FYI: [Fwd: Networked Knowledge ...  - [reis] FYI: [Fwd: Networked 
Knowledge Organization Systems: CfP for JoDI special issue and invitation to ECDL2000 workshop]. 
Subject ... 
hypermail.terena.nl/reis-list/mail-archive/0032.html 
11Y9
[Fwd: JoDI CfP on Networked Knowledge Organization Systems]  - ... ASIS&T; Next Message: Dickert, 
John: RE: NKOS Get Together at ASIS&T. [Fwd: JoDI CfP on Networked Knowledge Organization 
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Systems]. To ... 
orc.dev.oclc.org:5103/nkos/msg00158.html 

11Y10
Geocrawler.com - oss4lib-discuss - [oss4lib-discuss] Networked ...  - ... Thread: [oss4lib-discuss] 
Networked Knowledge Organization Systems: CfP for JoDI special. Print Message: 4298675. FROM: 
Repke de Vries ... 
www.geocrawler.com/archives/3/6067/2000/9/0/4298675/ 

Ontologies 
12Y1
What is an Ontology? 
www-ksl.stanford. edu/kst/what-is-an-ontology.html  search within this site 

More sites about:  Metaphysics > Ontology 

12Y2
XML and Ontologies  - Markup Languages and Ontologies. XML and Semantics. ... Ontologies. What is 
an ontology? An ontology is a specification of a conceptualization. ... 
www.semanticweb.org/knowmarkup.html  search within this site 

12Y3
DAML Ontology Library  - ... Submit additions here. This catalog of DAML ontologies can also be 
viewed in XML and DAML formats. Sun Mar 23 00:01:58 EST 2003. 
www.daml.org/ontologies/  search within this site 

12Y4
Sites Relevant to Ontologies and Knowledge Sharing  - Sites Relevant to Ontologies and Knowledge 
Sharing. The information on this page is far from complete. ... Sources for Implemented Ontologies. ... 
ksl-web.stanford. edu/kst/ontology-sources.html  search within this site 

12Y5
MGED NETWORK:: Ontology Working Group (OWG)  - ... Ontologies therefore provide a vocabulary 
for representing and communicating knowledge about some topic and a set of relationships that hold 
among the terms in ... 
mged.sourceforge.net/ontologies/index.php  search within this site 

12Y6
Ontologies for Ethology  - Ontologies for Ethology. Peter E. Midford. Introduction. ... Sample 
Ontologies. This site currently includes two ontologies developed as part of this project. ... 
www.mesquiteproject.org/ontology/ 

12Y7
Ontologies Come of Age  - ... Ontologies Come of Age. Deborah L. McGuinness. Associate Director and 
Senior Research Scientist. ... Ontologies. The term ontology has been in use for many years. ... 
www.ksl.stanford. edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm  search 
within this site 

12Y8
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Workshop on Ontologies KI-2001  - Workshop on "Ontologies". ... Programme. Ontologies serve as a 
means for establishing a conceptually concise basis for communicating knowledge for many purposes. ... 
onto2001.aifb.uni-karlsruhe.de/  search within this site 

12Y9
The four basic ontologies of semantic interpretation  - The four basic ontologies of semantic 
interpretation. Roland Hausser. Universität Erlangen ... meaning. 1. The four basic ontologies. Another ... 

www.linguistik.uni-erlangen.de/~rrh/papers/ontologies/dublin.html 

12Y10
Ontologies  - Tools, Standards, Organizations, People, Events, Projects, All > Tools > Ontologies. Index 
List , Hot Topics , Tools. Ontologies. An ... 
mondeca-publishing.com/s/anonymous/title10044.html  search within this site 

Organization of Knowledge 
13Y1
Learning Organization and Knowledge  - Learning Organization and Knowledge Verna Allee 
Associates (formerly Integral Performance Group) is experienced in various aspects of learning 
organizations. ... 
www.vernaallee.com/primary%20pages/Learning%20Organization%20and%20Knowledge.html 

13Y2
KLUWER academic publishers | Relationships in the Organization of ...  - Books » Relationships in the 
Organization of Knowledge. Relationships in the Organization of Knowledge. Add to cart. edited by 
Carol ... 
www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6813-4  search within this site 

13Y3
Organization of Knowledge: Introduction  - The Organization of Knowledge. In the process of 
becoming an educated person, there exists a certain heirarchy in the world of learning. ... 
camellia.shc. edu/literacy/tablesversion/lessons/lesson2/organization.htm  search within this site 

13Y4
LIS 502: Organization of Knowledge and Information  - LIS 502 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE 
AND INFORMATION. OUTLINE. Instructor: Hope A. Olson office: 3-13 Rutherford South e-mail: 
hope.olson ... 
www.ualberta.ca/~holson/502/ 

13Y5
LIS 655 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I SYLLABUS: Fall 2002  - SCHOOL OF LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE University of Kentucky LIS 655 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I. 
SYLLABUS ... ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I. COURSE OUTLINE ... 
www.uky. edu/CommInfoStudies/SLIS/syllabi/655_lc.htm  search within this site 

13Y6
Automated Organization of Knowledge in High Energy and Nuclear ...  - Automated Organization of 
Knowledge in High-Energy and Nuclear Physics. ... Here we put preliminary results on testing an 
algorithm for organization of knowledge. ... 
www.collaborium.org/projects/kohenp/ 
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13Y7
TRANS Nr. 10: Aleksandra Uzelac: Organization of Knowledge in the ...  - ... Nr. August 2002. 
Organization of Knowledge in the Cultural Field: the Cultural Development Database, a Tool for 
International Cultural Cooperation. ... 
www.inst.at/trans/10Nr/uzelac10.htm 

13Y8
Citations: A general organization of knowledge for natural ...  - ... A general organization of 
knowledge for natural language processing: the Penman upper model. Technical report, USC Information 
Sciences Institute, 1990. ... 
citeseer.nj.nec.com/context/33103/0  search within this site 

13Y9
Networks and Schemas  - The Organization of Knowledge. Networks and Schemas. Part of a working 
paper, Serving the Strategic Reader: Cognitive Reading Theory ... 
www.longleaf.net/ggrow/StrategicReader/StratKwlge.html 

13Y10
benbrophy.com news: The Organization of Knowledge  - ... January 23, 2003. The Organization of 
Knowledge. I started taking a class at Simmons today called "The Organization of Knowledge," a title I 
love. ... 
www.benbrophy.com/blog/archives/000060.html  search within this site

Subject Headings Lists 
14Y1
Cataloging Policy and Support Office (Library of Congress)  - ... Library of Congress Subject 
Headings: Library of Congress Subject Headings Weekly Lists: About the Weekly Lists; 2003: List 11 
(March ... 
www.loc.gov/catdir/cpso/  search within this site 

14Y2
The National Library of Russia: NLR Authority Headings Lists  - Search Authority Headings Lists. 
New Personal Authority Headings List. The New ... consultation. New Subject Headings Authority List. 
New ... 
www.nlr.ru/eng/nlr/cat/hlist.htm  search within this site 

14Y3
Canadian Subject Headings on the Web - HOME PAGE  - ... Lists from previous months are retained at 
this site. This Web version of Canadian Subject Headings (CSH) was developed by the National Library 
of Canada. ... 
www.nlc-bnc.ca/cshweb/index-e.htm  search within this site 

14Y4
[jake-devel-list] Subject headings in database title lists  - [jake-devel-list] Subject headings in database 
title lists. ... Would it be possible to get these lists with subject headings > included? ... 
jake-db.org/lists/vectra.med.yale. edu/pipermail/jake-devel-list/2000-April/000237.html  search within 
this site 

14Y5
Collectibles Subject Headings: Book & Music Lists: Music & Art ...  - ... Music & Art: Book & Music 
Lists Collectibles Subject Headings. This guide gives search terms to use in the online catalog when 
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searching for collectibles. ... 
www.clpgh.org/locations/musicart/lists/collectibles.html  search within this site 

14Y6
Lists and Data Sources: Subject headings  - LISTS AND DATA SOURCES categorises the lists under 
80 BUSINESS and 33 CONSUMER subject headings, for speed and ease of reference. ... 
www.ladsonhouse.co.uk/headings.html 

14Y7
Special Issues - Gary Price's List of Lists  - ... The List of Lists is a database of ranked listings of 
companies, people and ... The LOL is organized by subject headings based on the two-digit 1997 US 
NAICS Codes ... 
www.specialissues.com/lol/ 

14Y8
Title Lists of ATLA Products and Services  - ... Title Lists. ATLA Serials (ATLAS) Online. ATLA 
Religion Database (ATLA RDB). ... Yale Day Mission Collection (Microfilm). Subject headings AC. 
Subject headings DL. ... 
www.atla.com/products/titles.html  search within this site 

14Y9
OSTMED® Subject Authority Lists  - Subject Authority Lists. ... OSTMED® primarily uses the National 
Library of Medicine's Medical Subject Headings (MeSH) to index material for the database. ... 
library.hsc.unt. edu/ostmed/resources_subj_auth_lists.htm 

14Y10
OCLC Union Lists of Periodicals  - ... Too many records. There are many searches in the OCLC 
Union Lists of Periodicals database that will result in too many records to be useful. ... 

Subject headings. ... 

www.oclc.org/oclc/man/6928fsdb/unionlist.htm  search within this site

Thesaurus
15Y1
Merriam-Webster Dictionary  - official site for the reference publisher. Includes online versions of 
the collegiate dictionary and thesaurus.
www.m-w.com/home.htm 

More sites about:  Reference > Dictionaries 

15Y2
Roget's Thesaurus Search Form  - allows searches on the headwords or full text of Roget's 1911, 
version 1.02.
humanities.uchicago. edu/forms_unrest/ROGET.html  search within this site 

More sites about:  Thesauri > Roget's Thesaurus 

15Y3
Wordsmyth Educational Dictionary-Thesaurus  - American English dictionary with an integrated 
thesaurus and other lexical resources.
www.wordsmyth.net/ 

More sites about:  Reference > Dictionaries 
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15Y4
Plumb Design: Visual Thesaurus  - an exploration of sense relationships within the English 
language. By clicking on words, you follow a thread of meaning, creating a spatial map of linguistic 
associations.
www.plumbdesign.com/thesaurus/  search within this site 

More sites about:  Reference > Thesauri 

15Y5
Roget's II: The New Thesaurus, Third Edition 
www.bartleby.com/62/  search within this site 

More sites about:  Thesauri > Roget's Thesaurus 

15Y6
Cook's Thesaurus  - suggests substitutions for thousands of cooking ingredients.
www.foodsubs.com/  search within this site 

More sites about:  Food and Drink > Cooking 

15Y7
Getty Thesaurus of Geographic Names  - search on place and feature names worldwide. Results 
identify location contextually, ie what state or province a city is in, and by coordinates.
www.getty. edu/research/tools/vocabulary/tgn/  search within this site 

More sites about:  Geography > Geographic Name Servers 

15Y8
asadz.com: Roget's Thesaurus  - Rogets Thesaurus. As distributed by Project Gutenberg. This is an 
interface onto the Project Gutenberg Etext of Roget's Thesaurus No. ... 
www.soi.city.ac.uk/text/roget/thesaurus.html 

15Y9
NASA Thesaurus  - contains the authorized subject terms by which the documents in the NASA STI 
databases are indexed and retrieved.
www.sti.nasa.gov/thesfrm1.htm  search within this site 

More sites about:  NASA > Programs and Services 

15Y10
Astronomy Thesaurus  - astronomy terms in English, French, German, Spanish and Italian; all terms 
cross referenced.
msowww.anu. edu.au/library/thesaurus/  search within this site 

More sites about:  Australia > Science > Astronomy
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?????? ???? [ ????? ]  - The summary for this Korean page contains characters that cannot be 
correctly displayed in this language/character set.www.searchcast.net/s_auto.htm 

7.2 Automatic Classification of Analogue Modulation Signals by Statistical Parameters   Tipo de 
arquivo:PDF - Baixar o PDF Reader title 7.2 Automatic Classification of Analogue Modulation 
Signals ... Parameters subject Session 7: Automatic Signal Recognition I ... Murakami keywords 7.2 
Automatic Classification of Analogue Modulation ... 
www.argreenhouse.com/society/TacCom/papers99/07_2.pdf  Mais páginas de 
www.argreenhouse.com  

1998 ACM Computing Classification System - [ Traduzir esta página ] ... The full CCS 
classification tree is available as a hypertext document, as a ... Proper Noun Subject Descriptors") 
are names of products, systems, languages, and ... www.acm.org/class/1998/ - 4k - 21 mar. 2003 - 
Em cache - Páginas Semelhantes [ Mais resultados de www.acm.org ]

ACM Computing Classification Systems - [ Traduzir esta página ] ACM Computing Classification 
System. ACM's first classification system for the computing field was published in 1964. ... ACM's 
Computing Classification System ... www.acm.org/class/ - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas 
Semelhantes 

Africa's Science and Indigenous Knowledge Systems    ... /imf.htm B. RELEVANT INDIGENOUS 
KNOWLEDGE ORGANIZATIONS SRISTI- An Organization Concerned With Third World Indigenous 
Knowledge( Gupta - INDIA) LOKA, An Organization Concerned with Community- Based ... 
members.aol.com/afsci/africana.htm • Atualizado nas últimas 24 horas • Páginas relacionadas  • 
Traduzir  Mais páginas de members.aol.com  

ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group - [ Traduzir esta página ] 
ALCTS CCS Cataloging and Classification Research Discussion Group. Charge: Membership: 
Chair Richard E. Sapon - White richard.sapon ... www.ala.org/alcts/organization/ccs/ccr.html - 2k - 21 
mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes

AND, geotechnologies, geointelligence    AND is the leading provider of location, routing, mapping 
and address management technologies and intelligence which power enterprise applications 
worldwide. Using location as the foundation of our ... http://www.and.com • Páginas relacionadas  • 
Traduzir

Apparatus for the automatic classifying and finding of groupings ... - [ Traduzir esta página ]... 
Title: US3952184: Apparatus for the automatic classifying and finding of groupings of series of 
distinguishing signs according to the risks of conflict they ... 
www.delphion.com/details?pn10=US03952184 - 52k - Em cache - Páginas Semelhantes 

Applied Ecology Research Group - University of Canberra   ... Bibliographic Database Graduate 
Certificate in Envirostats Environmental Classification and Ordination -- Online Applied Ecology 
Research Group University of Canberra, ACT 2601, AUSTRALIA Telephone: ... http://aerg.canberra. 
edu.au • Páginas relacionadas  • Traduzir 
Mais páginas de aerg.canberra. edu.au  

Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC:1008(1999)]    ... » OHS Info 
Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances [NOHSC:1008(1999)] [To ... Commission 
has declared Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances, 2nd Edition . National 
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...www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPub...hsc1008_toc.htm • Páginas relacionadas  • 
Traduzir  Mais páginas de www.nohsc.gov.au 

ARTFL Project: ROGET'S Thesaurus Search Form - [ Traduzir esta página ] ARTFL Project: 
ROGET'S Thesaurus Search Form. ... List of headwords in Roget's Thesaurus with clickable link to 
corresponding entries (90 KB). ...  humanities.uchicago. edu/forms_unrest/ROGET.html - 3k - Em 
cache - Páginas Semelhantes
asadz.com: Roget's Thesaurus - [ Traduzir esta página ] Rogets Thesaurus. As distributed by 
Project Gutenberg. This is an interface onto the Project Gutenberg Etext of Roget's Thesaurus No. ... 
www.soi.city.ac.uk/text/roget/thesaurus.html - 2k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes

asist-sigs - [ Traduzir esta página ]... thesaurus construction, terminology, classification of 
information in ... systems for academic, group and solo ... care delivery, and research institutions; 
biomedical ... Descrição: Studies the fundamental principles, underlying processes, and analytic 
constructs of classification... Categoria: 
Reference > Knowledge Management > ... > Classification www.asis.org/AboutASIS/asis-sigs.html 
- 67k - 21 mar. 2003 - Em cache - Páginas Semelhantes

An Association Based Method for Automatic Indexing with a ... - [ Traduzir esta página ]An 
Association Based Method for Automatic Indexing with a Controlled Vocabulary. Christian Plaunt 
School of Information Management ...  metadata.sims.berkeley. edu/assoc/assoc.html - 6k - Em 
cache - Páginas Semelhantes

Astronomy Thesaurus  - astronomy terms in English, French, German, Spanish and Italian; all terms 
cross referenced. msowww.anu. edu.au/library/thesaurus/  search within this site More sites 
about:  Australia > Science > Astronomy

auto - [ Traduzir esta página ]Automatic classification research at OCLC. ... What improvements 
to automatic classification systems can be made to get as close to human performance as 
possible? ... staff.oclc.org/~godby/auto_class/auto.html - 10k - Em cache - Páginas Semelhantes 
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http://cgi.resourceindex.com/Programs_an...ndexing_Scripts • Atualizado nas últimas 24 horas • 
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City of Knowledge    ... dissemination, and application of knowledge using Panamas competitive ... 
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Libraries Pubns Series, No 26 ...    Legal L.C. Subject Headings Weekly Lists: 1985 Cumulation 
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CLIR Publications - Abstracts - [ Traduzir esta página ] ... This report examines the use of 
knowledge organization systems—schemes for organizing information and facilitating 
knowledge management—in a digital ... www.clir.org/pubs/abstract/pub91abst.html - 4k - Em 
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CNIDR Home    MCNC's Center for Networked Information Discovery and Retrieval (CNIDR ) excels 
in ... and data search and retrieval. CNIDR's customized databases ... for dynamic updating retrieval, 
and reporting purposes. ... http://www.cnidr.org • Páginas relacionadas  • Traduzir  

Collectibles Subject Headings: Book & Music Lists: Music & Art ... - [ Traduzir esta página ] ... 
Music & Art: Book & Music Lists Collectibles Subject Headings. This guide gives search terms to 
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lists/collectibles.html - 28k - Em cache - Páginas Semelhantes 

A Company Snapshot - [ Traduzir esta página ]... dial indicator fixtures, air snaps, air contact plugs 
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... www. edmundsgages.com/easteregg.html - 7k - Em cache - Páginas Semelhantes

Computer Vision Group | Research    1000 Research Current research directions Image and video ... 
-to-3D sound conversion. Past research directions On the applied ... robotics (Potato Operation a 
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Computing Canada 07/20/1994 'Automatic indexing software can read a persons document (Iconovex 
Corp introduces Indexicon for ...    eLibrary a publication archive. Click for a free preview. 
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www.elibrary.com  
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method ...Evaluation of ... www.dcs.gla.ac.uk/~iain/keith/data/concepts/9.htm - 11k - Em cache - 
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