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Conceitos iniciais
Deise Sabbag



Porque começar falando deste livro?????

https://www.hedden-information.com/about/















O temaTres é uma 
ferramenta para gestão e 
pesquisa de vocabulários 

controlados, sejam 
tesauros, taxonomias etc., 
que permite a modelização 

da representação do 
conhecimento (COTEC, 

2021)



“
O Tesauro é um vocabulário controlado, com base em uma 
estrutura semântica e funcional, classificado de acordo com 
as ideias que representa, a partir de um domínio ou área de 
conhecimento específicos.

Polissemia
Sinônimos
Hipônimos
Hiperônimos
Ambiguidade
Denotação
Conotação

CONCEITOS

TERMOS

Terminologia
Terminologia Especializada
Domínio Específico
Comunidade Discursiva
Área de Especialidade
Campo Nocional



TESAURO

TERMINOLOGIA

Terminologia enquanto área de 
estudo dos princípios teóricos 

básicos para o trabalho 
terminológico. 

TERMINOLOGIA 
ESPECIALIZADA 

Comunicação dialógica: 
recurso expressivo e 

comunicativo no discurso 
especializado

TESAURO

Linguagem especializada, 
normalizadora, pós-

coordenada, com termos 
relacionados sintática e 

semanticamente (CURRÁS, 
1995)



TESAURO

CONCEITO

Unidade de pensamento, conhecimento 
e Comunicação.

Constituído pelo campo nocional do 
objeto e de seu registro funcional que 
considera o uso, os interlocutores e o 

contexto de produção

TERMO

Descritores que representam 
o conceito. Constituído de 

palavras ou grupos de 
palavras.

RELACIONAMENTOS

Relações entre os conceitos e os 
termos.

Relações que expressam fenômenos 
culturais e os aspectos simbólicos da 

linguagem, de sua constituição 
cultural que apresenta a dimensão 

discursiva do objeto. 





Sinal/ Abreviação Significado

TG (BT) Termo Geral

TE (NT) Termo Específico

TR (RT) Termo Relacionado

NA (SN) Nota de Alcance

TGM (TT) Termo Genérico Maior

UP (UF) Usado Para

USE (USE) Use





Tesauro e TemaTres

Customização dos elementos para 
gestão do tesauro

Organização Alfabética

Organização Sistemática

Notas Bibliográficas

Notas de escopo

Relatórios (Alfabético, 
Sistemático, termos 
repetidos, termos sem 
relacionamentos).

Data, horário, acesso

Referências Bibliográficas

Todos os elementos da ficha 
terminológica.

Figuras

Imagens

Vídeos

Texto Completo



Fluxo de Tesauros
Marcelle Costal



Métodos de construção de Tesauros

A construção de Tesauros requer cuidado, pois precisa ser 
amparada por padrões para acuidade dos vocabulários. 
Para tal, os seguintes documentos orientadores:▰ ISO 25964-1 (2011)▰ NBR 12676 (1992)▰ ANSI/NISO Z39.19 (2010)



Métodos de construção de Tesauros

1 ABORDAGEM DE 
COMITÊ

Método descendente
Método ascendente

2 ABORDAGEM 
EMPÍRICA

Método indutivo
Método dedutivo

3 COMBINAÇÃO 
DE MÉTODOS 

Método indutivo + Método dedutivo

4 ASSISTÊNCIA 
DA MÁQUINA

Identificação de termos candidatos
Registro da frequência da indicação de termo
Registro de termos a partir das consultas de usuários



Fluxo de Tesauros (Parte 1: Planejamento)
1

2

DELIMITAÇÃO DO DOMÍNIO E 
DO PÚBLICO ALVO

Termos estruturados a partir do 
estudo de frequência de 
assuntos e com base na 
cobertura e nível de 
especificidade delimitada pelo 
público-alvo. 

LEVANTAMENTO E DEFINIÇÃO 
DE FONTES

Consulta a documentos de 
referência, em instrumentos 
como outros Sistemas de 
Organização do Conhecimento 
(SOC), ou, por exemplo, a uma 
literatura especializada, dentre 
outros recursos.



Fluxo de Tesauros (Parte 1: Planejamento)

SELEÇÃO DO SOFTWARE

O projeto de sistematização dos 
termos/conceitos não deve se 
adequar ao software e sim o 
oposto. É mais razoável que a 
escolha do software seja 
pautada com a intenção de 
corresponder a este projeto

DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES 
(CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO)

Todas as decisões tomadas devem ser 
registradas em documento à parte. A 
acuidade da terminologia é uma atividade 
permanente que precisa de uma 
programação para avaliar a posição dos 
termos no sistema, a inclusão de novos 
termos ou a exclusão de termos em 
desuso.

4

3



Fluxo de Tesauros (Parte 2: Operacionalização)

DEFINIÇÃO DE TERMOS E 
REGISTRO DAS FONTES

Essa fase é muito importante, 
pois dentre as inúmeras 
características que podem ser 
atribuídas a um termo/conceito 
é preciso escolher uma.

CATEGORIZAÇÃO DOS TERMOS

Consiste na organização dos 
termos em categorias de acordo 
com o que diz a definição 
escolhida.

1

2



Fluxo de Tesauros (Parte 2: Operacionalização)

SISTEMATIZAÇÃO DOS 
CONCEITOS

Consiste em identificar o 
conteúdo do conceito. 

RELAÇÕES ENTRE TERMOS

Estabeleça as relações semânticas dos 
termos para articular os conceitos 
indexados

4

3



Fluxo de Tesauros (Parte 2: Operacionalização)

VALIDAÇÃO POR 
ESPECIALISTAS

Etapa sugerida para dar 
consistência ao tesauro, caso 
seja construído por um 
tesaurógrafo.
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Gerenciando o Tematres
Raissa da Veiga Menezes



Página inicial do TemaTres



Apresentação dos termos



Apresentação do termo



Menu



Configurações



Notas e relações



Exemplo de nota



Editor de notas



Relatórios



Tematres no Ibict
Milton Shintaku



Tematres

Ferramenta livre de código aberto 
argentino. utilizado no mundo todo

O Tematres é utilizado para criação de vocabulários controlados, de lista de 
termos a ontologias iniciais, com maior uso na criação de tesauros



Arquitetura

O Tematres tem estrutura simples, fácil e 
conhecida pelos informáticos, facilitando a 
instalação, manutenção e atualização, em 
um modelo chamado de  LAMP



Tematres nos projetos do Ibict
Enap MMFDH Anvisa

Cariniana



Fórum

Serviço de tira dúvidas do Ibict, consultoria gratuita para 
usuários das tecnologias apoiadas pelo Ibict



Publicações

http://labcotec.ibict.br/omp/index.php/edcotec/catalog/view/54/49/233
http://labcotec.ibict.br/omp/index.php/edcotec/catalog/view/61/60/268
http://labcotec.ibict.br/omp/index.php/edcotec/catalog/view/24/22/110


Publicação Recente



Tecnologias apoiadas pelo Ibict

Softwares Livres Apoiados pelo Ibict

Publicação Divulgação PreservaçãoDisseminação Apresentação

Gestão Descoberta



Obrigado
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