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RESUMO 

 

Essa pesquisa propõe uma ferramenta educacional digital por meio de um 

aplicativo com elementos da gamificação para uso em dispositivos móveis para o 

ensino da disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas (LDA), utilizando o 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” proposto por 

Cervantes (2009) que através de sua tese compila o processo de construção de 

tesauros em cinco etapas: Trabalho preliminar; Método de compilação; Registro de 

termos; Verificação de termos e Forma de apresentação de um tesauro. Justifica-se 

pela ausência de uma plataforma digital educativa adaptada para a demanda 

tecnológica atual para o ensino e aprendizagem da construção de tesauros, bem 

como novas metodologias de ensino, no âmbito das Linguagens Documentárias. 

Diante disto, é sugerido o uso de um aplicativo para dispositivos móveis por meio da 

gamificação como ferramenta educacional. Desenvolve um protótipo do aplicativo 

nomeado "Tabli" com elementos da gamificação para construção de Tesauros. Essa 

pesquisa é qualitativa de caráter experimental. Utilizou-se da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011) e da prototipação (PRESSMAN, 2006) para atingir seus objetivos. 

Em suas considerações finais salienta a importância de novas ferramentas de 

ensino para as disciplinas de Representação da informação, principalmente a de 

LDA, com a intenção de dar continuidade ao desenvolvimento do aplicativo "Tabli" 

para avaliação e uso efetivo, contribuindo para a área da Ciência da Informação e a 

acessibilidade possibilitada pelo mesmo.  Esse produto, ainda em fase embrionária, 

será de grande aplicabilidade tendo em vista que as dinâmicas atuais da sociedade 

demandam metodologias alternativas e, também, inclusivas, por meio da 

acessibilidade, para potencializar o ensino e aprendizagem na construção de 

tesauros, pois acredita-se que agregar o “Modelo Metodológico Integrado para 

Construção de Tesauro” de Cervantes (2009) à tecnologia móvel traga as vantagens 

de automação do processo, bem como à motivação e engajamento dos alunos, além 

de ser uma forma interativa e inovadora de aplicação para a área de Organização e 

Representação do Conhecimento. 

 

Palavras-chave: Representação da informação. Linguagens documentárias -
Construção de tesauros. Tecnologia da informação – Aplicativos Móveis. 
Gamificação. Plataformas Digitais. 
 



 

ABSTRACT 

 

This research proposes a digital educational tool through an application with 

gamification elements for use in mobile devices to teach the discipline of Alphabetical 

Documentary Languages (LDA), using the "Integrated Methodological Model for the 

Construction of Thesaurus" proposed by Cervantes (2009) ) that through his thesis 

compiles the process of construction of thesauri in five stages: Preliminary work; 

Compilation method; Registration of terms; Verification of terms and form of 

presentation of a thesaurus. It is justified by the absence of a digital educational 

platform adapted to the current technological demand for teaching and learning the 

construction of thesauri, as well as new teaching methodologies in the scope of 

Documentary Languages. In view of this, the use of an application for mobile devices 

through gamification as an educational tool is suggested. Develops a prototype of the 

application named "Tabli" with gamification elements for building Thesaurus. This 

research is qualitative of experimental character. We used Content Analysis 

(BARDIN, 2011) and prototyping (PRESSMAN, 2006) to achieve its objectives. In its 

final considerations, it emphasizes the importance of new teaching tools for the 

disciplines of Information Representation, especially the LDA, with the intention of 

continuing the development of the "Tabli" application for evaluation and effective use, 

contributing to the area of Science information and the accessibility made possible by 

it. This product, still in the embryonic phase, will be of great applicability considering 

that the current dynamics of the society demand alternative and also inclusive 

methodologies, through the accessibility, to potentiate the teaching and learning in 

the construction of thesauri, since it is believed that adding the "Integrated 

Methodological Model for the Construction of a Thesaurus" by Cervantes (2009) to 

mobile technology brings the advantages of process automation, as well as the 

motivation and engagement of the students, as well as being an interactive and 

innovative form of application for the area Organization and Representation of 

Knowledge. 

 
Keywords: Representation of information. Documentary languages - Construction of 
thesauri. Information Technology - Mobile Applications. Gamification. Digital 
Platforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa apresenta como tema a utilização de tecnologias digitais e da 

gamificação na disciplina de linguagens documentárias. Sendo a gamificação a 

“aplicação de mecanismos de jogos para a resolução de problemas, para a 

motivação e o engajamento de um determinado público.” (VIANNA et al., 2013). 

Desenvolve uma ferramenta digital, por meio de um aplicativo gamificado, para o 

ensino da disciplina de linguagens documentárias alfabéticas. 

A problematização manifesta-se devido à carência por uma plataforma 

direcionada para o ensino de construção de vocabulários nas disciplinas de 

linguagens documentárias alfabéticas, evidenciada através de levantamento de 

referências sobre os temas “Ciência da Informação” e “Representação da 

Informação”, utilizando os termos: “Construction Thesaurus”, associado com 

“Teaching tool”, “Learning”, “Software development” e “Mobile application”, nas 

bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES, SciELO e na Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações (BDTD). Considerou-se como parâmetros os idiomas 

português, inglês e espanhol nos últimos 20 anos, recuperando estudos que tratam 

em maior parte de análises de metodologias de construção de tesauros; prática da 

construção de tesauros especializados; comparação de requisitos e normas, e; 

pontuais análises de softwares como o artigo de Campos (2006), que conclui a 

inexistência de uma ferramenta com recursos que indiquem a modelagem do 

domínio, para configurar relações ou a categorização de termos com base em seu 

conceito, “o que parece indicar uma visão dissociada entre a tecnologia e as 

metodologias” (CAMPOS, 2006, p.80).  

 Considerando-se que a tecnologia digital faz parte do nosso cotidiano por 

meio de dispositivos móveis, além de outras ferramentas, surgem incontáveis 

aplicações mobile visando atender as nossas mais variadas necessidades, seja a de 

edição de fotos, nutricionais, mobilidade, financeiras, jogos, cursos à distância e 

diversos outros utilitários. E na busca por acompanhar e adaptar-se a esta realidade, 

o ensino, de forma geral, utiliza das tecnologias educacionais como ferramentas 

para a aprendizagem, e em razão das características dos estudantes e das 
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plataformas móveis, a gamificação em ambientes digitais educativos torna o 

processo interativo, intuitivo e motivador devido as suas estratégias metodológicas.  

 Os instrumentos da disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas, 

antes feitos de forma manual ou híbrida, como os índices e cabeçalhos de assunto, 

necessitam deste aparato tecnológico para acompanhar a migração digital de forma 

a facilitar sua exemplificação, ensino, prática e aprendizagem, como no ensino da 

construção de tesauros sendo elemento essencial na organização do conhecimento 

em Representação da Informação. 

Existem softwares especializados para a construção de tesauros como o 

TemaTres (2005), TermChoir (2005), TermTree (2005), dentre outros disponíveis em 

sítios web, voltados para o uso profissional, não acadêmico e que não estão de 

acordo as metodologias atuais e consolidadas para o desenvolvimento (CAMPOS et 

al., 2006, p.78). 

 Dentre as metodologias para construção de tesauros, destacam-se as 

“Diretrizes para elaboração de tesauros monolíngues” (IBICT,1984), “Diretrizes para 

o estabelecimento e desenvolvimento de tesauros monolíngues” (UNESCO, 1993), 

“Guidelines for the Construction, Format, and Managment of Monolingual Controlled 

Vocabularies” (ANSI/ NISO 39.19, 2005), que fomentaram junto com a análise e 

metodologias de autores como Cintra et al. (2002), Currás (1998), Dodebei (2002), 

Kobashi (1992) entre outros, o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de 

Tesauro” de Cervantes (2009).  

 À vista disso, esta pesquisa tem como proposta analisar a metodologia de 

construção de vocabulários controlados atuais para o desenvolvimento de uma 

ferramenta educacional digital por meio de um aplicativo de gamificação no ensino 

da disciplina de linguagens documentárias alfabéticas.  

 Tem como objetivo geral propor uma ferramenta digital, por meio de um 

aplicativo gamificado, para o ensino da disciplina de linguagens documentárias 

alfabéticas, sendo os objetivos específicos: 

 a) Apresentar um panorama da LDA no âmbito da Representação da 

Informação; 

 b) Expor os métodos teóricos da Gamificação e aplicativos para dispositivos 

móveis; e 
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 c) Desenvolver o protótipo de um aplicativo gamificado, em uma plataforma 

digital, para a disciplina de LDA, utilizando o “Modelo Metodológico Integrado para 

Construção de Tesauro” Cervantes (2009) como parâmetro. 

 De acordo com a proposição e para atingir o objetivo geral e os específicos, 

serão desenvolvidos os seguintes capítulos teóricos e metodológicos (Quadro 1):  

 
  Quadro 1 - Relação entre os objetivos e os capítulos da pesquisa. 

ESTRUTURA 
SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
DELIMITAÇÃO 

Título TABLI: PROTÓTIPO DE APLICATIVO GAMIFICADO PARA  
CONSTRUÇÃO DE TESAUROS 

Problema 

Carência por uma plataforma digital, por meio de um aplicativo 
gamificado, direcionada para o ensino de construção de 
vocabulários nas disciplinas de linguagens documentárias 
alfabéticas.  

Proposta 

Analisar a metodologia de construção de vocabulários controlados 
atuais para o desenvolvimento de uma ferramenta educacional 
digital, por meio de um aplicativo gamificado, no ensino da 
disciplina de linguagens documentárias alfabéticas. 

Objetivo Geral 
Propor uma ferramenta digital, por meio de um aplicativo 
gamificado, para o ensino da disciplina de linguagens 
documentárias alfabéticas. 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

  

 

Objetivo específico 1: Apresentar um panorama da LDA no 
âmbito da representação da informação; 

2 A DISCIPLINA DE LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA NO ÂMBITO 
DA REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO:  

2.1 Perspectivas da Representação da Informação no âmbito 
da CI 

2.2 Linguagem documentária: conceito e atributos 

2.3 A construção de tesauros até o modelo de Cervantes (2009) 

 

Capítulo 3 
3 ENSINO E APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DA 
BIBLIOTECONOMIA 

 

Capítulo 4 

Objetivo específico 2: Expor os métodos teóricos da gamificação 
e aplicativos para dispositivos móveis; 

4  GAMIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DIGITAL: 
CONCEITOS E METODOLOGIA 
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ESTRUTURA 
SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
DELIMITAÇÃO 

4.1 Plataforma digital e gamificação para aplicativos móveis. 

4.2 A viabilidade de aplicação da gamificação, em uma 
plataforma digital, para o ensino e aprendizagem de LDA’s. 

Capítulo 5 5 METODOLOGIA 

Capítulo 6 

Objetivo específico 3: Desenvolver um protótipo de aplicativo 
gamificado, em uma plataforma digital, para a disciplina de LDA, 
utilizando o modelo de construção de tesauro de Cervantes como 
parâmetro 

6 PROTÓTIPO DE APLICATIVO GAMIFICADO  
PARA CONSTRUÇÃO DE TESAUROS 

Capítulo 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para atingir os objetivos desta pesquisa exploratória, na forma de revisão 

bibliográfica, inicia-se relacionando a evolução dos conceitos de Ciência da 

Informação como uma ciência investigativa do fluxo da informação (BORKO, 1968), 

para uma ciência social com apoio da tecnologia para o estudo da informação (LE 

COADIC, 2004), que influenciou no desprendimento da materialidade da informação 

para o seu conteúdo (ARAÚJO, 2014).  

Para a organização desta informação, surgem os instrumentos da 

representação e recuperação da informação: as linguagens documentárias e os 

sistemas de classificação (ARAÚJO, 2014).  

Apresenta-se ainda no Capítulo 2, os paradigmas identificados por Capurro 

(2003) para melhor entender as mudanças no estudo da Ciência da Informação - CI. 

Posteriormente, apresentam-se as subáreas que foram surgindo em CI, 

aprofundando-se na Representação e Recuperação da Informação e identificando 

como seus instrumentos foram influenciados pelas mudanças de paradigmas, 

trazendo também suas perspectivas, especificando as técnicas de construção de 

Linguagens Documentárias, tendo como parâmetro o “Modelo Metodológico 

Integrado para Construção de Tesauro”, proposto por Cervantes (2009) para a 
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construção de Tesauro e reflexões sobre o ensino e aprendizagem no âmbito da 

Biblioteconomia. 

O capítulo 3 apresenta algumas Teorias de aprendizagem, com foco na 

Teoria de Aprendizagem significativa de David Ausubel (1968) pautada na visão 

cognitivista que podem aprimorar a didática e ensino em disciplinas de construção 

de tesauros. 

No capítulo 4 especificam-se alguns dos principais conceitos de gamificação e 

suas metodologias, bem como a caracterização das “plataformas digitais”, 

“dispositivos móveis” e gamificação, conjecturando-se sobre a sua aplicação no 

desenvolvimento de um protótipo de um aplicativo móvel gamificado para a 

disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas utilizando o “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” de Cervantes (2009). 

 O capítulo 5 expõe a metodologia desta pesquisa de natureza qualitativa e 

exploratória, por manifestar-se através da vivência da autora com o objeto 

pesquisado, buscando relacioná-lo com novos métodos e ferramentas. Utiliza a 

Análise de Conteúdo para elencar os principais elementos da gamificação, onde são 

escolhidos alguns para serem aplicados na elaboração do aplicativo, resultando na 

prototipação e apresentação do aplicativo gamificado para construção de tesauros.  

Seguindo, o capítulo 6 esquematiza o desenvolvimento do protótipo, desde a 

interação com os profissionais analistas e design, com fluxograma e apresentação 

tela a tela do planejamento da funcionalidade do aplicativo e as capturas de tela da 

versão funcional. E o último capítulo, com as considerações finais, relaciona como 

os objetivos desta pesquisa foram atendidos conforme os capítulos desenvolvidos, 

bem como sua importância na continuação deste estudo. 
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2 A DISCIPLINA DE LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA NO ÂMBITO DA  
   REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

 Borko (1968) apreende por Ciência da Informação, uma ciência que investiga 

as propriedades e comportamento do fluxo informacional. Bem como seus meios de 

processamento. Saracevic (1990) redefine a Ciência da Informação, como um 

campo que se dedica a questões científicas voltadas para efetiva comunicação do 

conhecimento, no contexto social, no tratamento destas questões com o uso das 

tecnologias informacionais.  

 Le Coadic (2004), afirma que a Ciência da informação também é uma ciência 

social. De prática de organização, a ciência da informação tornou-se, portanto, uma 

ciência social, rigorosa que se apoia em uma tecnologia também rigorosa. “Tem por 

objetivo o estudo das propriedades gerais da informação (natureza, gênese efeito), e 

a análise de seus processos de construção, comunicação e uso” (LE COADIC, 

2004). 

 Os estudos em representação e recuperação da informação manifestaram-se 

na década de 1970, com a recuperação da informação em sistemas de informação, 

com o desafio de buscar a melhor forma de representar a informação pensando em 

sua otimização. Surgindo então, os instrumentos de linguagens documentárias e os 

sistemas de classificação (ARAÚJO, 2014). 

 Porém antes disto, já havia reflexões sobre como se daria a separação do 

suporte físico de seu conteúdo: 

 

Seu progressivo uso foi pouco a pouco conduzindo a uma reflexão sobre a 
possibilidade de dissociação entre o suporte físico da informação e o seu 
conteúdo, na medida em que o conteúdo de um livro ou outro documento 
impresso poderia ser microfilmado e, portanto, preservado (e também 
utilizado e disseminado) de forma independente do documento original. 
Com o desenvolvimento dos computadores nos anos seguintes [...] 
Aumentaram as possibilidades de acesso, de guarda, de compartilhamento 
justamente pelo desprendimento da materialidade. (ARAÚJO, 2014). 

 
 

Com esse desprendimento da materialidade, e a explosão da produção 

informacional surgiu a necessidade de pensar-se em como traduzir este conteúdo de 

forma a automatizar a recuperação da informação. Surgindo assim, a disciplina de 

Recuperação da Informação, termo cunhado por Mooers (1951), chegando a ser 

considerada por muitos como o “núcleo” da Ciência da Informação (SARACEVIC, 
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1970).  

 A síntese de conceitos por Borko (1968) da Ciência da Informação figura-se 

em um paradigma físico (CAPURRO, 2003), com foco nos meios e suportes 

tecnológicos para o processo de transmissão da informação sem direcionar o seu 

uso pelo usuário. 

          Na década seguinte, Goffman (1970), acrescenta um novo elemento para ser 

levado em consideração no estudo deste fluxo informacional: a existência humana, 

ou seja, coloca o usuário dentro do processo.   

 

Consequentemente, o assunto deve estar ligado ao estabelecimento de um 
conjunto de princípios fundamentais que direcionam o comportamento em 
todo processo de comunicação e seus sistemas de informação associados. 
É o estudo das propriedades dos processos de comunicação que devem ser 
traduzidos no desenho de um sistema de informação apropriado para uma 
dada situação física. (GOFFMAN, 1970). 

  
 Com esta percepção do ser humano como parte do processo, aprofundam-se 

os estudos em novas nuances e aplicações voltadas ao usuário, como as teorias 

cognitivas, estratégias de busca, as teorias de comunicação, os estudos de usuário, 

dentre outras. Salienta-se o segundo paradigma de Capurro (2003), o paradigma 

cognitivista, onde busca-se compreender a relação informação versus usuário, e em 

como ocorre o processo de assimilação para a construção do conhecimento. 

 Entende-se como conceito de “paradigma” em dois sentidos: um como 

vocábulo que remete a um conjunto de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos 

membros de uma comunidade; e o outro, como um tipo de elemento deste conjunto. 

(KUHN,1975, p. 218).                         

 O terceiro paradigma de Capurro (2003) traz o aspecto social para dentro do 

campo da CI. Onde a informação passa a ser vista dentro de um contexto, por 

indivíduos e sua coletividade em seus mais variados ambientes. Esse paradigma, 

ainda se encontra em desenvolvimento na CI. Tabosa, Tavares e Nunes (2016), 

pontuam alguns pesquisadores no Brasil com este foco social:  

 

Têm-se buscado compreender o modo como os sujeitos podem atribuir 
significados àquelas ações cotidianas relacionadas à informação. No Brasil, 
estudos com tais propósitos têm sido realizados por autores como Almeida 
(2008), Almeida Júnior (2009), Araújo (2012), González de Gómez (2009; 
2012) e Marteleto (2008), dentre outros pesquisadores, por meio de noções 
como mediação da informação, ação e prática informacional, bem como 
discussões sobre a materialidade e a imaterialidade da informação. 
(TABOSA; TAVARES; NUNES, 2016). 
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 Saracevic (1990) redefine a Ciência da Informação ao encontro do terceiro 

paradigma de Capurro (2003), como um campo que se dedica a questões científicas 

voltadas para efetiva comunicação do conhecimento, no contexto social, no 

tratamento destas questões com o uso das tecnologias informacionais. Le Coadic 

(2004), afirma também a Ciência da Informação como uma ciência social. 

 
De prática de organização, a ciência da informação tornou-se, portanto, 
uma ciência social, rigorosa que se apoia em uma tecnologia também 
rigorosa. Tem por objetivo o estudo das propriedades gerais da informação 
(natureza, gênese efeito), e a análise de seus processos de construção, 
comunicação e uso. (LE COADIC, 2004). 

  
 No decorrer do desenvolvimento da Ciência da Informação, subáreas foram 

delimitando-se, onde de acordo com Araújo (2013), são: 

 a) Estudos de fluxo da informação científica e tecnológica, que é a pioneira, 

vinda da necessidade de acesso às informações científicas em um contexto pós-

guerra, no qual a informação passa a ser entendida como um recurso de 

produtividade. 

          b) Estudos em representação e recuperação da informação, como pontuado 

inicialmente neste capítulo. 

 c) Estudos de usuário da informação, que ao fim da década de 1970, usava-

se uma perspectiva cognitivista, que se buscava entender o que é a informação do 

ponto de vista das estruturas mentais dos usuários que se relacionam a informação. 

Em que verificada a falta de determinada informação, inicia-se o processo de busca 

para preencher esta lacuna. A informação passa a ser vista como algo na 

perspectiva de um sujeito. 

 d) A gestão da informação e do conhecimento. Seu ponto de partida foi a 

percepção da importância da informação como recurso dentro das organizações. 

Com a explosão da informação, seu excesso constituía um problema. As primeiras 

reflexões foram em como reduzir o excesso, aperfeiçoar a circulação e descartar as 

inúteis. Na sociedade pós-industrial (sociedade da informação), este recurso focou-

se, não materialmente, mas naquela que ainda não existe, aquela que está na 

mente das pessoas que pertencem à organização. Ou seja, do conhecimento. 

 e) Economia política da informação, abordando os problemas relacionados à 

economia política da informação tem sido estudada, recentemente, a partir do 
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conceito de regime de informação, que busca integrar as dimensões regulatórias, 

econômicas, tecnológicas, sociais e culturais ao entendimento dos fenômenos 

informacionais.  

 f) Estudos métricos da informação, que teve origem com a bibliometria, 

aplicação de técnicas estatísticas para a contagem e estabelecimento de padrões de 

regularidade em itens informacionais como número de livros e etc. 

 Na subárea de estudos em representação e recuperação da informação, o 

primeiro paradigma de Capurro (2003), ressalta-se a preocupação com a automação 

do processo, na busca da criação de linguagens controladas e em seus indicadores 

de precisão e revocação que infere diretamente no número de documentos 

recuperados. Em um segundo momento são considerados os aspectos cognitivos 

dos usuários no uso do sistema de recuperação. Pensando-se em estratégias de 

busca da informação com foco no usuário, bem como no desenvolvimento das 

linguagens documentárias como a classificação facetada, tesauros, ontologias e 

taxonomias. 

 

Torna-se prioritário enfatizar os paradigmas como sinalizadores de 
desenvolvimento futuros da área, pois assim como o paradigma voltado ao 
usuário possibilitou o desenvolvimento de áreas mais específicas como as 
linguagens documentárias; outros paradigmas também podem surgir, de 
acordo com os novos tempos, indicando futuras mudanças para a Ciência 
da Informação. (MAIMONE; SILVEIRA, 2008, p.46). 

 
 

 Neste terceiro momento, com o uso das tecnologias digitais, Araújo (2014) a 

exemplifica com a aplicação da classificação facetada em serviços de marcação 

social (blogs como WordPress e Tumblr) e outros fenômenos colaborativos como os 

“wiki”.Outra tendência contemporânea é a construção de sistemas de classificação a 

partir de uma perspectiva sociocultural, considerando as características de 

comunidades de interpretantes. 

 O tratamento para o processo de recuperação da informação possui dois 

momentos: o primeiro refere-se ao processo compreensivo, lógico, linguístico e 

categorias; e o segundo momento, é o de ação, com a recuperação propriamente 

dita, o acesso à informação e com os serviços de informação (REDÓN-ROJAS, 

2012), consistindo em identificar no conjunto de documentos que atendem à 

necessidade de informação do usuário. Nesse processo são utilizados sistemas 

automatizados de recuperação da informação, onde através de representações dos 
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documentos, o usuário efetiva sua busca, através de expressões livres ou 

controladas, pós ou pré-coordenadas.  

 
O processo de representação busca descrever ou identificar cada 
documento do corpus através de seu conteúdo. Tal representação 
geralmente é realizada através do processo de indexação. Durante a 
indexação são extraídos conceitos do documento através da análise de seu 
conteúdo e traduzidas em termos de uma linguagem de indexação, tais 
como cabeçalhos de assunto, tesauros, etc. (FERNEDA, 2003). 

 
  
 Os modelos de Recuperação da informação, geralmente quantitativos, 

contemplam os modelos lógicos com operadores booleanos, vetorial e probabilístico, 

e os com foco no usuário, como os sistemas especialistas, de rede neural e os de 

algoritmos genéticos. Os quais não serão aprofundados aqui, porém vale ressaltar, 

que estes centrados no usuário exigem o uso refinado da representação da 

informação. 

  Mesmo que não profundamente, a CI é uma ciência interdisciplinar, no qual 

se entende aqui como interdisciplinaridade a colaboração entre diversas disciplinas, 

que levam a interações, reciprocidade com enriquecimento mútuo (LE COADIC, 

2004). A Figura 1 ilustra estas disciplinas que relacionam-se com a Ciência da 

Informação e que colaboram com a interdisciplinaridade nesta área do conhecimento 

sendo estas, principalmente as áreas do conhecimento de psicologia, linguística, 

sociologia, informática, matemática, filosofia, política, lógica, estatística e 

telecomunicações, e outras não menos importantes, mas que não foram destacadas 

na representação de Le Coadic (2004) como os temas periféricos que “flutuam” 

entre cada relação destas áreas, frutos da interdisciplinaridade . 

 

Figura 1 – Ciência da Informação interdisciplinar 
 

 
                                  

                                         Fonte: Adaptado de Le Coadic (2004, p. 22). 
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Então, sucintamente, a interdisciplinaridade não é uma soma de diferentes 

disciplinas, no qual estuda-se um objeto sobre dois pontos de vista, mas sim um 

diálogo entre elas, em que trocam-se métodos e instrumentos para um novo olhar a 

partir desta interação de diferentes disciplinas. Interação esta, que surge devido à 

complexidade do fenômeno em estudo que irá requerer esta comunicação (REDÓN-

ROJAS, 2008, p.65). 

 

2.1 Perspectivas da Representação da Informação no âmbito da Ciência da   
Informação  

 
 

 A Representação da Informação na esfera da Ciência da Informação, se situa 

na subárea de Organização e Representação do Conhecimento (ORC). É evidente o 

uso na literatura pelas expressões “Representação da Informação” e Representação 

do Conhecimento”, sendo a primeira, utilizada também, no campo da Organização 

do Conhecimento, como constata Dodebei (2001) em uma busca por pesquisas 

acadêmicas sobre seu uso.  

 O uso da expressão “Representação do Conhecimento” parece ter ganhado 

força e corpus quando Dahlberg, primeira presidente da International Society for 

Knowledge Organization (ISKO), mudou o título do periódico International 

Classification (Classificação Internacional), para Knowledge Organization 

(Organização do Conhecimento), sendo a ISKO a principal organização científica da 

área da Organização e Representação do Conhecimento que em sua história desde 

a fundação em 1989, direciona e fortalece a ORC. Onde, no Brasil em 2007, cria-se 

a ISKO-Brasil, como uma efetiva comprovação de vigor e desenvolvimento da área. 

(FUJITA, 2008). 

 Dahlberg (2006) conceitua a Organização do Conhecimento como “os objetos 

e atividades da teoria do conceito, classificação e indexação e representação do 

conhecimento”, sendo esta última uma representação conceitual estruturada de 

forma lógica, bem como a utilização de termos/conceitos definidos em função da 

terminologia abordada.  

Alguns autores, como Tristão, Fachin e Alarcon (2004), parecem considerar a 

representação e organização da informação e do conhecimento como a mesma 

coisa, não fazendo clara distinção entre uma e outra” (ALVARES, 2012). 
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 Fujita (2008), investigou a definição temática e a estrutura da Organização e 

Representação do Conhecimento no Brasil, a partir dos trabalhos apresentados no 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), utilizando do 

esquema de classificação idealizado por Dahlberg (1993), e da estrutura de 

conteúdos didáticos da área de Organização e Representação do Conhecimento no 

Brasil.  

 Ao sistematizar esta documentação, Fujita (2008), entende que a 

Organização do Conhecimento se refere a elaboração e estrutura dos instrumentos, 

como as metodologias e teorias de classificação, já a Representação do 

Conhecimento como o uso destes instrumentos, como as linguagens documentárias 

e resumos. 

 Na análise dos 94 trabalhos do ENANCIB, dos anos de 2005 a 2007, a 

maioria dos trabalhos refere-se à Organização do Conhecimento (54,25%), 

Representação do Conhecimento (24,46%) e Fundamentos Teóricos e Dimensões 

interdisciplinares de ORC (21,3%). Sendo o tema mais abordado em a) 

Fundamentos Teóricos: o Conhecimento social e epistemologia do conhecimento e, 

Dimensão Interdisciplinar na ORC (Fundamentos da linguística e terminologia); b) 

Na Organização do Conhecimento: a Análise documental (leitura documental e 

identificação de conceitos), e; c) Na Representação do Conhecimento: Sistemas de 

Recuperação on-line e tecnologias (sistemas on-line especializados). 

 Quanto a autoria dos trabalhos, durante os três anos analisados houve 

crescimento de 74% de trabalhos submetidos, e de 114% de autores. Sendo estes 

autores em sua maioria orientadores e orientandos vinculados a Programas de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), que utilizam artigos de periódicos 

impressos como referência literária. 

 Uma outra contribuição desta pesquisa de Fujita (2008) é a sistematização 

temática das abordagens teóricas e métodos na área de Organização e 

Representação do Conhecimento no Brasil (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Sistematização temática das abordagens teóricas e métodos da ORC no Brasil 
(FUJITA, 2008) 

Abordagens teóricas da ORC 
Linguística Documentária; 
Teoria do Conceito; 
Teoria da Classificação; 
Abordagem logicista da Representação do Conhecimento; 
Perspectivas tecnicista (norte-americana) e perspectiva reflexiva (europeia); 
Conceito de Linguagem Documentária, a partir das linhas francesa e brasileira; 
Análise de conteúdo; 
Análise facetada na construção de ontologias; 
Interfaces hipertextuais; 
Modelagem conceitual de sistemas de hipertextos; 
Processamento de Imagens e Ciência da Informação; 
Análise de Domínio. 

Metodologia das pesquisas em ORC 
 
 

Classificação 

Pesquisa experimental; 
Pesquisa exploratória investigativa; 
Pesquisa hipotético-dedutiva 
Pesquisa qualitativa; 
Pesquisa quantitativa e exploratória; 
Pesquisa teórica. 

 
 
 

Procedimentos 

Levantamento bibliográfico; 
Análise documental; 
Análise e discussão dos pressupostos teóricos e conceituais mediante revisão 
de literatura; 
Avaliação heurística; 
Revisão bibliográfica; 
Revisão de literatura e discussão teórica. 

Técnicas de 
coleta de dados 

Entrevista; 
Questionário. 

 
 
 

Métodos e 
técnicas 

Corpus metodológico exploratório; 
Elaboração de modelo teórico-prático; 
Estudo de caso; 
Estudo teórico; 
Grupo focal; 
Modelo teórico; 
Protocolo verbal. 

 
 
 
 
 
 
 

Métodos 
específicos 

Construção de mapa conceitual; 
Interfaces e formas gráficas de representação de organização de classes de 
conceitos e seus relacionamentos; 
Levantamento ou mapeamento teórico-conceitual; 
Método de categorização; 
Método de Kaiser; 
Método diplomático; 
Método grounded theory; 
Metodologia de indexação automática; 
Modelagem conceitual; 
Modelagem domínio-ontológico; 
Modelo de Biblioteca Digital Scorm; 
Organização de classes de conceitos e seus relacionamentos; 
Rastreamento terminológico com análise de literatura; 
Sistematização dos descritores. 

Fonte: Adaptado de Fujita (2008, p.22-23) 
 
  

 A autora sintetiza que nas abordagens teóricas “revelaram-se quantidade, 

qualidade e diversidade”, numa perspectiva de avanço, atualidade e fortalecimento 
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da área no Brasil. Já nas abordagens metodológicas, verificou-se que existem 

métodos específicos da ORC como o “Método de Kaiser”, “Interfaces e formas 

gráficas de representação de organização de classes de conceitos e seus 

relacionamentos” e “Rastreamento terminológico com análise da literatura”, 

enfatizando que a ORC no Brasil investe na criação e sistematização de seus 

próprios métodos (FUJITA, 2008).  

 
  

2.2 Linguagem Documentária: conceito e atributos 

 

 Ao abordar sucintamente a CI e a recuperação da informação anteriormente 

percebe-se como é forte a relação com a linguística. Afinal, para cumprir seu 

objetivo de recuperar a informação, é necessário utilizar das representações para tal. 

A linguagem em si, já é um tipo de representação, no qual representa o mundo das 

ideias, descreve a realidade, possibilitando assim a comunicação. E utilizando desse 

mesmo objetivo em comum, dentro da recuperação da informação, utiliza-se das 

linguagens documentárias para representar o conteúdo de um objeto em um sistema, 

de forma que ambas as vias, tanto máquina, quanto usuário compreenda a 

informação contida ali. 

 

A organização e representação da informação têm nas linguagens 
documentárias seus representantes mais fiéis. As linguagens controladas, 
também ditas documentárias, constituem-se basicamente da estruturação 
de esquemas linguísticos elaborados para efetivar o relacionamento entre 
diferentes modos de expressão da língua sugerindo variadas terminologias. 
(MAIMONE, 2008). 

 

 

 As Linguagens Documentárias – LD’s, para Cintra et al., (2002) são utilizadas 

para a recuperação da informação. Essas linguagens são construídas para 

indexação, armazenamento e recuperação da informação e correspondem a 

sistemas de símbolos, destinadas a “traduzir” os conteúdos dos documentos, de 

uma linguagem natural para uma linguagem controlada, tornando possível a 

comunicação usuário/sistema. Devendo integrar três elementos básicos: Um léxico, 

uma lista de descritores pré-determinados e uma rede paradigmática que relacione 

os descritores uns com os outros, estabelecendo relações. São alguns exemplos de 

LD: cabeçalhos de assunto, os glossários, os dicionários, os vocabulários 
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controlados, os sistemas de classificação decimal, as taxonomias, os tesauros e as 

ontologias. 

  A estrutura básica de uma LD é dada através das relações hierárquicas, que 

podem ser genéricas específicas ou partitivas, como no caso da CDD (Classificação 

Decimal de Dewey) e unidades que são relacionadas de forma não-hierárquicas, 

chamadas de “associativas”. Ambas, apresentam relações de equivalência. Este 

gênero de relacionamento entre os termos é utilizado para permitir a entrada no 

sistema, operando no nível da sinonímia e da polissemia. Tálamo (1997) 

complementa que: 

 
A LD apresenta-se simultaneamente como estrutura e representação. 
Nesse sentido, a LD reconhece de início, um valor do conhecimento – a 
necessidade de tê-lo da sociedade – e, a partir dele, outra necessidade – 
para a qual visa o estabelecimento de respostas adequadas – a de 
transformá-lo em informação, isto é, propô-lo numa organização 
intermediária capaz de fazer circular o conhecimento e, face às 
necessidades específicas de usuários, transferi-lo. (TÁLAMO, 1997). 

 
 

 Como uma linguagem ela integra elementos léxicos, uma rede paradigmática, 

que os relacione e outra, e uma rede sintagmática que os expresse, sendo sua 

estrutura básica as relações hierárquicas, que podem ser genéricas, específicas ou 

partitivas. E unidades que são relacionadas de forma não hierárquicas, chamadas 

de “associativas”. Ambas, apresentado relações de equivalência. Este gênero de 

relacionamento entre os termos é utilizado para permitir a entrada no sistema, 

operando no nível da sinonímia e da polissemia.  

 As relações hierárquicas podem ser exemplificadas pela CDD (Classificação 

Decimal de Dewey), no qual sua estrutura de 10 classes subordina outras classes, 

de conceitos macros para específicos. A fonte de referência para a construção das 

hierarquias, é a estrutura teórico-conceitual de domínios específicos. Dentro das 

relações hierárquicas, temos as relações genéricas, em que partimos de do geral ao 

específico. A validade de uma relação genérica pode ser constatada através de um 

esquema lógico do tipo “todos/alguns”. 
 

Figura 2 – Esquema lógico de relação genérica  

 

 

 

Fonte: Cintra et al., (2002, p.44). 
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 Além das relações genéricas, podemos ter também, as relações partitivas, 

que expressa a relação entre o todo e suas partes. Como localidades geográficas, 

sistemas e órgãos do corpo. Já as relações não-hierárquicas, apresentam relações 

do tipo causa/efeito, antes/depois, esquerda/direita, produtor/produto. Todos os 

conceitos podem se relacionar entre si em algum momento. Como por exemplo: 

Iluminação > Lâmpadas, Política Monetária > Inflação, Bauxita > Alumínio, Febre > 

Infecção, Tear > Tecido.  

 Depois de estabelecido o sistema nocional (hierarquia ou não), existem 

condições para propor relações entre os termos. Numa LD, não podem existir 

palavras que se refiram a um mesmo conceito ou uma palavra para designar vários 

conceitos. No caso da polissemia e ambiguidade, é necessário neutralizá-las, 

colocando por exemplo “clarificadores” para contextualizá-la. Ex.: Planta (botânica), 

planta (arquitetura), companhia (empresa), companhia (pessoa).  

 A sinonímia é a relação de equivalência entre ao menos duas palavras. A 

equivalência é um recurso normalizador importante para a compreensão de uma LD. 

Como atribuir como sinônimo, palavras populares a nomes científicos. Ex.: Gaivota / 

Larídeos, ou, dor de cabeça / Cefaleia, Gilete / Lâmina de barbear, Garoto / Menino.  

 A hiponímia estabelece uma relação em vários níveis e sentidos. Como no 

caso a palavra “animal” que se relaciona com seus contrastes: vegetal, etc. No 

sentido de “mamífero” se contrapondo a aves, peixes, etc. E no sentido de “bicho”, 

que é oposto a seres humanos. Assim a palavra “animal” poderá surgir três vezes na 

classificação hierárquica da natureza. 

A ligação lógico-hierárquica entre descritores é, no caso dos tesauros, mais 

clara, uma vez que é identificada pelos códigos TG (Termo Genérico ou Termo 

Geral), TE (Termo Específico) e nas relações não-hierárquicas, TR (Termo 

Relacionado). Para relações de equivalência ou preferência de termos são utilizadas 

as expressões USE (Use) e UP (Usado Para) (CINTRA et al., 2002, p.33). 
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 Dentre as várias teorias que subsidiam a LD, destacamos a Teoria do 

Conceito de Dahlberg, a Teoria Geral da Terminologia de Wuster, Teoria 

Comunicativa da Terminologia de Cabré e Teoria dos Jogos de Linguagem de 

Wittgenstein, esta última, na seção seguinte. 

 
Linguagens documentárias são constituídas de elementos delimitados por 
um determinado contexto ou por uma determinada área do conhecimento, 
melhor dizendo, são constituídas por termos [...]; os termos são 
considerados pelas ISOs 704 (2000) e 1087-1 (2000) como sendo a 
unidade mínima da terminologia. Para Lara (2004a) o termo é uma 
designação que corresponde a um conceito em uma linguagem de 
especialidade. O conceito é, para o Manual de Elaboração de Tesauros 
Monolíngues criado por Hagar Espanha Gomes em 1990, um construto 
mental que representa um objeto individual material ou imaterial. (SALES, 
2007). 

 
 A Teoria do Conceito de Dahlberg (1978), através dos conhecimentos da 

linguagem, vocabulário e sintaxe, o homem foi capaz de relacionar-se com vários 

objetos ao seu redor e de elaborar enunciados sobre os mesmos. Os objetos 

individuais são coisas, fenômenos, atributos caracterizados por sua presença de 

formas no tempo e espaço, como: esta sala, esta mesa, esta aula. O objetos gerais, 

que prescindem de formas no tempo e do espaço, correspondem aos conceitos 

gerais, como: as universidades, as descobertas marítimas, etc. Utilizando das 

linguagens naturais podemos formular enunciados e com base nestes enunciados 

que elaboramos os conceitos relativos aos diversos objetos. Cada enunciado 

verdadeiro representa um elemento do conceito (DAHLBERG, 1978). O Quadro 3 

exemplifica esta construção. 

 

Quadro 3 – Teoria do Conceito de Dahlberg (1978) 
Objeto Individual Enunciados Conceito Individual 

 
 

Universidade Federal do 
Ceará 

 – É uma Universidade 
 – Situada no Ceará 
 – Oferta cursos de humanas, 
exatas, etc. 
 – Possui cerca de 1.000,00 
funcionários, etc. 

 
 

Universidade Federal do 
Ceará 

Objeto Geral Enunciados Conceito Geral 
 
 

Universidade 

 – Instituição de ensino 
 – Constituída por 
profissionais e alunos 
 – Oferta cursos de ensino 
superior, etc. 

 
 

Universidade 

       Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sendo possível organizar uma estrutura de conceitos, no qual os conceitos 
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gerais encontram-se também nos conceitos individuais, sendo, portanto, possível 

reduzir os conceitos individuais aos gerais e ordená-los de acordo com os conceitos 

gerais. 

 Já a Teoria Geral da Terminologia de Eugen Wuster (1931), teve como início 

a necessidade em padronizar a denominação de novos conceitos de um domínio 

para garantir a comunicação entre os especialistas. Wuster (1931) considerava a 

língua científica, diferente da usual utilizada na literatura, e para eliminar a 

ambiguidade, propôs uma normalização. Sendo assim, a Terminologia uma 

representação da informação. Aprofundando a Teoria de Wuster, e acrescentando 

novos elementos, Cabré (1999) traz a Teoria Comunicativa da Terminologia.  

 Servem como base para esse modelo: os objetos terminológicos 

(conhecimento especializado, textos especializados e unidades terminológicas) 

devem ser vistos sob três perspectivas (social, cognitiva e linguística); Os termos 

não são unidades de um sistema artificial e autossuficiente como as nomenclaturas 

técnico-científicas, são signos da língua natural que se realizam ora como palavras, 

ora como termos; A variação é entendida como fenômeno natural, devendo estar 

adequadamente descrita na terminologia para reduzir ambiguidades; Os conceitos 

sofrem influência dos fatores socioculturais e linguísticos de uma comunidade. 

Sendo uma teoria sistemática e coerente. Percebe-se que o domínio em linguística é 

um elemento essencial para representação da informação. 

 

 

2.3 A construção de Tesauros até o modelo de Cervantes (2009) 
 
 
 Cervantes (2009) em sua tese1 investiga a integração da Terminografia para a 

construção de Tesauros e realiza um estudo teórico – metodológico da construção 

de Tesauro e apresenta um modelo metodológico para a construção de Tesauro 

com esta integração de procedimentos terminográficos. 

 Para estruturar este modelo, Cervantes (2009) realiza uma profunda pesquisa 

bibliográfica (QUADRO 4) para mostrar a evolução dos conceitos de Tesauro. 

 

                                                 
1 CERVANTES, Brígida Maria Nogueira. A construção de tesauros com a integração de 
procedimentos terminográficos. 2009. 209f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009. 
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Quadro 4 – Sintetização de conceitos de Tesauro por Cervantes (2009) 

TESAURO 

DEFINIÇÕES SEGUNDO NORMAS E/OU AUTORES ANO 

“[...] vocabulário controlado e dinâmico abrangendo área específica do 
conhecimento. Em sua estrutura patenteia as relações vigentes entre os 
termos ou descritores – sinonímicas hierárquicas e outras – que, no 
conjunto, constitui a linguagem de indexação”. (IBICT, 1984, p. 5). 

1984 

“[...] vocabulário de uma linguagem de indexação controlado e organizado 
formalmente com objetivo de explicitar as relações a priori entre conceitos 
(por exemplo, mais genérico que... ou mais específico que...)”. Para isso, 
descreve a linguagem de indexação como: “conjunto controlado de termos 
extraídos da linguagem natural e utilizados para representar de forma 
breve os assuntos dos documentos”. (ISO 2788, 1986). 

1986 

“[...] Linguagem documentária dinâmica que contém termos relacionados 
semântica e logicamente, cobrindo de modo compreensivo um domínio do 
conhecimento”. (GOMES, 1990, p. 16). 

1990 

“[...] lista estruturada de conceitos destinados a representar de maneira 
unívoca o conteúdo dos documentos e das consultas dentro de um sistema 
documental determinado [...] inclui descritores, não-descritores, relações 
hierárquicas e de associação e equivalências linguísticas”. (VAN SLYPE, 
1991, p.23-24). 

1991 

“[...] linguagem documentária, construída por meio de unidades 
conceituais, extraídas da linguagem formal de uma área específica do 
conhecimento científico ou técnico. Sua estrutura sugere a ideia de 
sistema, visto que os conceitos se relacionam entre si e são representados 
por termos. Cada termo, por sua vez, possui vinculação com outro termo, 
por meio de relação de equivalência, de hierarquia ou de associação. O 
tesauro, utilizado para a organização e recuperação da informação, 
constitui-se em importante “[...] instrumento de apoio às pesquisas 
científicas nas áreas de conhecimento”. (FUJITA, 1992, p. 23-24). 

1992 

“[...] linguagem documentária que representa de forma normalizada os 
conceitos de uma área específica através de termos que se manifestam 
em estruturas lógico-semânticas”. (TÁLAMO; LARA; KOBASHI,, 1992). 

1992 

“[...] vocabulário controlado de uma linguagem de indexação, formalmente 
organizado para explicitar as relações a priori entre conceitos (por 
exemplo, como genéricas e específicas). (UNESCO, 1993, p. 14). 

1993 

“[...] vocabulário especializado, normalizado, pós- coordenado, usado com 
fins documentários, onde os elementos linguísticos que o compõem, 
termos simples ou compostos, se encontram relacionados entre si sintática 
e semanticamente”. (CURRÁS, 1998). 

1998 

“[...] sistema de classificação temática ou facetada, cuja estrutura básica 
está conformada por uma relação de descritores que representam ou 
descrevem autoridades ou conteúdos temáticos”. [...] por meio de unidades 
linguísticas, semânticas e suas relações, extraídas da linguagem formal de 
uma disciplina ou área específica do conhecimento que [...] se torna um 
instrumento de representação e recuperação da informação”. (NAUMIS 
PEÑA, 2000). 

2000 

“[...] instrumento apropriado para transmitir conceitos e as relações 
recíprocas desses, semelhantemente ao que ocorre com os termos 

2002 
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TESAURO 

expressos na linguagem dos documentos”. (DODEBEI, 2002, p. 67). 
“[...] como função – “um instrumento de controle terminológico que permite 
traduzir a linguagem natural dos documentos, dos indexadores e dos 
usuários, numa ‘linguagem sistêmica’ mais rígida (linguagem 
documentária, linguagem do sistema de informação)”. Como estrutura – 
“um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados semântica e 
genericamente, que cobre um campo específico de conhecimentos”. 
(ROBREDO, 2005, p. 157-158). 
 
“[...] vocabulário controlado organizado em uma ordem conhecida e 
estruturada de modo que os vários relacionamentos entre os termos sejam 
identificados e indicados claramente por meio de orientações normativas”. 
(ANSI/NISO-Z39.19, 2005, p. 9). 

2005 

“[...] linguagens de estruturas combinatórias e pós-coordenadas, 
constituídas de termos - unidades linguísticas provenientes da linguagem 
de especialidade e da linguagem natural -, denominados de descritores, 
providos de relações sintático-semânticas, referentes a domínios científicos 
especializados, possibilitando a representação temática do conteúdo de 
um documento, bem como a recuperação da informação”. (BOCCATO; 
RAMALHO; FUJITA, 2008, p. 201). 
 
“[...] Tipo de linguagem documental composta de termos analisados e 
normalizados que guardam entre si relações semânticas e funcionais. O 
tesauro se organiza sob rigoroso controle terminológico, com objetivo de 
proporcionar um instrumento idôneo para o armazenamento e a 
recuperação da informação em áreas especializadas [...]”. (BARITÈ, 2008). 

2008 

Fonte: CERVANTES (2009, p.66). 

 
 
 Na década de 1980, compreende-se que o tesauro é um vocabulário 

controlado, que se estrutura por meio de relações entre termos (IBICT, 1984; ISO 

2788, 1986).  

Na década de 1990, estabelece-se como uma linguagem documentária, 

dentro de um domínio do conhecimento para a representação de conteúdo dos 

documentos, e recuperação da informação, através da relação de seus termos por 

meio de associações, hierarquias ou equivalência (GOMES, 1990; VAN SLYPE, 

1991; FUJITA, 1992; TÁLAMO; LARA; KOBASHI, 1992; UNESCO, 1993). A partir 

dos anos 2000, é visto como um instrumento de controle terminológico para 

tradução da linguagem natural, numa linguagem documental, com rígido controle 

terminológico, com relações sintático-semânticas (NAUMIS PEÑA, 2000; DODEBEI, 

2002; ROBREDO, 2005; ANSI/NISO-Z39.19, 2005). 

 Após este levantamento, Cervantes (2009), analisa algumas das normas mais 

relevantes para a construção de tesauros, sendo elas; as Diretrizes para elaboração 
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de tesauros monolíngues, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT, 1984); as Diretrizes para o estabelecimento e desenvolvimento 

de Tesauros monolíngues (UNESCO, 1993) e Guidelines for the construction, format 

and management of monolingual controlled vocabularies. (NISO, 2005). 

 Sendo possível, após esta análise, agrupar em 7 categorias temáticas as 

etapas de construção de tesauros: 1. Trabalho preliminar (orientações gerais); 2. 

Métodos de compilação; 3. Registro de termos; 4. Verificação de termos (Admissão 

e exclusão de termos); 5. Especificidade; 6. Uso de equipamento automático de 

processamento de dados; 7. Forma e conteúdo de um tesauro. (CERVANTES, 2009, 

p. 103). 

 Em seguida, a autora, realiza o mesmo procedimento de análise com autores 

especialistas da área. E sintetiza novamente as etapas de elaboração de tesauros 

(QUADRO 5). 

 

Quadro 5 – Sintetização da construção de tesauros por autores e datas, segundo 
CERVANTES, 2009. 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE TESAURO SEGUNDO AUTORES 

CATEGORIAS TEMÁTICAS AUTORES 

1) Fase do planejamento  
tipo de usuário, suas necessidades; abrangência e nível de 
especificidade do tesauro; identificações de fontes de procedimentos e 
de coleta de termos. 

Batty (1989) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Gomes ([2004]) 

2) Formas/métodos de Compilação de termos 
Dedutivo 
Indutivo 
Combinação de Métodos (Dedutivo/Indutivo) 

Aitchison; 
Gilchrist(1979) 
Lancaster (1987) 
Batty (1989) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Gomes ([2004]) 

3) Compilação de termos 
a) coleta - registro e seleção dos termos compilados e b) validação – 
registro do vocabulário básico; coleta e validação de termos. 

Aitchison; Gilchrist 
(1979) 
Lancaster (1987) 
Batty (1989) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Gomes ([2004]) 

4) Estabelecimento de relações entre termos/ Categorização 
estruturação de conceitos com controle terminológico dos termos; 
ordenação dos termos; estabelecimento de categorias elementares; 
organização dos termos básicos em categorias (critério a afinidade 
semântica); definição de subcategorias; estabelecimento de relações 
entre termos. 

Aitchison; Gilchrist 
(1979) 
Lancaster (1987) 
Batty (1989) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Fujita (1998) 
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ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE TESAURO SEGUNDO AUTORES 

Gomes ([2004]) 

5) Especificidade 
Estabelecimento de limites de especificação/ dependendo da 
complexidade do vocabulário. 

Lancaster (1987) 
Gomes (1990) 
Gomes ([2004]) 

6) Uso de equipamento informático para processamento de 
dados 
estruturação automática das partes alfabética e sistemática do tesauro 
(etapa 7); produção de uma estrutura final (etapa 7) 

Lancaster (1987) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Gomes ([2004]) 

7) Formas de Apresentação  
alfabética; sistemática; alfabética/classificada; facetada. estruturação 
automática das partes alfabética e sistemática do tesauro; produção de 
uma estrutura final 

Lancaster (1987) 
Gomes (1990) 
Fujita (1992) 
Gomes ([2004]) 

Fonte: Cervantes (2009, p.113). 
 

 Além de compilar também, os métodos de construção e uso de recursos de 

informática para Tesauros, como os Tesauros de Ciência da Informação com uma 

lista alfabética e categorias de termos, o Tesauro Preliminar de Odontologia, que 

inovou no Brasil com sua aplicação automática de indexação de documentos e 

compilação de termos para construção de LDA; o Asis Thesaurus of Information 

Science and Librarianship, que permite a construção de hierarquias e 

relacionamentos entre termos; o Docutes – Tesauro de Ciências de la 

Documentación, apresenta conjunto de termos por facetas: Fontes de Informação, 

Representação e recuperação da informação, etc. O Tesauro de Biblioteconomia y 

Documentacíon, criado para suprir a falta de léxicos em espanhol e o TCI -Tesauro 

em Ciência da Informação, que possui uma versão acadêmica, o Thesaurus 

Construction System Version 8 (TCS-8) flexível para criação de tesauros e outros 

vocabulários. (CERVANTES, 2009). 

 A fim de integrar a metodologia da Terminologia a metodologia de construção 

de tesauros para o seu modelo proposto, a autora realiza uma revisão bibliográfica e 

apresenta o “Modelo metodológico integrado para construção de tesauro” (QUADRO 

6) que consiste em 5 etapas: 1. Trabalho preliminar, é feito a escolha do domínio e 

da língua do trabalho; a delimitação do subdomínio; limites da pesquisa 

terminológica e consulta ao especialista; 2. Método de compilação com a coleta do 

corpus do trabalho terminológico; Estabelecimento da árvore de domínio; Expansão 

da representação do domínio escolhido; 3. Registro de termos, com sua coleta e 

classificação; 4. Verificação de termos, sua elaboração e relações de descritores e 

não-descritores; 5. Forma de apresentação do Tesauro. 
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Quadro 6 – Modelo metodológico integrado para construção de tesauro 

MODELO METODOLÓGICO INTEGRADO PARA CONSTRUÇÃO DE TESAURO 

Sistematização de etapas da construção de tesauros (normalização, literatura e 
tesauros) – PROCEDIMENTOS TERMINOGRÁFICOS 

1. Trabalho preliminar 
(Orientações gerais/Uso de equipamento 
automático de processamento de dados) 

- escolha do domínio e da língua do tesauro; 
- delimitação do subdomínio; 
- estabelecimento dos limites da pesquisa 
terminológica temática; 
-consulta a especialista do 
domínio/subdomínio. 

2. Método de compilação 
(Abordagem de compilação) 

- coleta do corpus do trabalho terminológico; 
- estabelecimento da árvore de domínio; 
- expansão da representação do domínio 
escolhido. 

3. Registro de termos - coleta e classificação de termos. 

4. Verificação de termos 
(Admissão e exclusão de termos 
/Especificidade) 

- verificação, classificação e confirmação de 
termos; 
- elaboração de definições; 
- uso do vocabulário de especialidade para o 
estabelecimento de relações entre os 
descritores e de relações entre descritores e 
não descritores. 
- organização das relações entre descritores 

5. Forma de apresentação de um tesauro - trabalhos de apresentação do tesauro. 
Fonte: Cervantes (2009, p.163). 

 
A primeira etapa da construção de tesauros de Cervantes (2009), possui as 

seguintes especificações: a) Orientações gerais, em que deve-se sinalizar à 

comunidade científica que um novo tesauro será construído, afim de evitar a 

duplicação destes; b) Escolha da área de especialidade e da língua do tesauro, 

define-se aqui o idioma e a área de especialidade de encontro as necessidades dos 

usuários, além da abrangência e nível de especificidade; c) Delimitação de subárea 

de especialidade do tesauro, que consiste no nível de especificidade e tipo de 

usuário; d) Estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica para áreas de 

especialidades, aqui deve-se limitar o número de termos a serem utilizados, sendo 

recomendado uma média de 300 termos como um levantamento básico e por volta 

de 2.500 termos para um levantamento exaustivo. Sendo esta decisão embasada 

nos recursos financeiros e disponibilidade de tempo. Recomenda-se aqui também, 

delimitar o número aproximado de descritores a serem incluídos no tesauro, em 

razão da rede nocional que lhe é própria e das redes nocionais conexas, para isso, 
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utilizar o vocabulário de especialidade para as relações entre descritores; e) 

Consulta a especialista da área/subárea de especialidade, consultar especialistas na 

área de especialidade estabelecida para obtenção de validação do corpus 

representativo para a coleta de termos, bem como para conseguir o envolvimento do 

usuário (CERVANTES, 2009, p.165 - 166). 

A segunda etapa do método de compilação é composta por: a) Abordagem de 

compilação, para uma maior flexibilidade da construção de um tesauro, deve-se 

refletir sobre qual abordagem será utilizada. Sendo as mais enfatizadas, a indutiva, a 

dedutiva e a combinação de métodos. Na combinação de métodos, é possível 

utilizar um método em um estágio e outro durante a construção. Podendo sempre 

serem revisadas para uma melhor consistência; b) Coleta do corpus para 

compilação de termos do tesauro, trata-se de reunir a documentação necessária 

para a compilação de termos do tesauro, como dicionários, vocabulários e tesauros 

de especialidade, normas terminológicas ou diretrizes indicados por especialistas da 

área; Estabelecimento da estrutura conceitual/categorização, deve-se estabelecer a 

estrutura conceitual da área/subárea de especialidade em consonância com a 

documentação coletada anteriormente e consulta com os especialistas; c) Expansão 

da representação da área de especialidade escolhida, decorrente da delimitação de 

subárea de especialidade e da estrutura conceitual/categorização, torna-se 

necessário verificar os resultados obtidos para direcionar os trabalhos desta etapa 

(CERVANTES, 2009, p.166 - 168). 

Terceira etapa, registro de termos, constitui-se pela coleta e classificação de 

termos para construção de tesauro, que identifica os termos a serem extraídos da 

documentação, através de leitura no qual deve-se atentar a sua frequência, posição 

de destaque como em títulos e estratégias discursivas, verificando se os termos 

pertencem a área de especialidade. Para o registro destes termos, deve-se utilizar 

uma ficha de termos que deve pontuar a identificação dos termos, seu contexto de 

uso, fonte, domínio de especialidade, definições e responsável pelo registro e data 

(CERVANTES, 2009, p.168 - 169). 

A quarta etapa é a de verificação de termos, no qual ocorre a verificação e 

classificação da noção/denominação, em que cada conceito/ termo é reexaminado e 

analisado para adequações quando necessário, sendo analisado o seu conteúdo, 

sua posição na rede nocional da área de especialidade ou subárea. Buscando 

resultar numa delimitação mais precisa, numa classificação definitiva destes termos, 
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bem como na rede de sinônimos através das remissivas para macro e microestrutura; 

Notas de escopo ou de aplicação, deve-se apresentar aqui as instruções de uso 

para termos preferidos, bem como datas de inclusão/exclusão de descritores, 

funcionando como registro de realização de todas as etapas de construção de 

tesauro (CERVANTES, 2009, p.169). 

A quinta etapa, forma de apresentação de um tesauro, compõe-se por: a) 

Trabalhos de apresentação do tesauro, no qual apresenta-se sistematicamente e 

alfabeticamente o tesauro. Onde na apresentação sistemática, os descritores são 

relacionados conforme as categorias ou classes, dispostas em ordem alfabética. Na 

ordem alfabética, cada descritor ou não-descritor aparece com aqueles relacionam-

se, obedecendo a ordem: relação de equivalência, hierárquica (genérico e específico) 

e relações associativas (CERVANTES, 2009, p.170). Concluindo-se aqui a 

construção do tesauro no modelo metodológico de Cervantes (2009). 
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3 ENSINO E APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DA BIBLIOTECONOMIA 

 

 
            Diante das metodologias propostas para a construção de tesauros, é preciso 

refletir sobre como transmitir este conteúdo através do ensino de forma a 

acompanhar as atuais demandas da sociedade com a consequência vindas do uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da sua interatividade 

proporcionada para o aprendizado substantivo em sala de aula.  

Os futuros profissionais bibliotecários que mediarão a informação em seus 

mais variados suportes analógicos e/ou digitais necessitam conhecer e utilizar 

destas ferramentas da TIC desde a sua formação, pois já a utilizam rotineiramente 

interagindo nas redes sociais e outras plataformas digitais.  

O docente precisa ter os conhecimentos sobre novas formas de ensino-

aprendizagem para optar pela mais adequada a realidade do ambiente educacional. 

Farias (2015) compila um conjunto de teorias de aprendizagem sendo estas: 

 
a) teorias inatistas: são correntes teóricas que preconizam que a 
aprendizagem está relacionada à capacidade congênita do sujeito de 
desempenhar as tarefas que lhe são propostas;  
b) teorias ambientalistas: são conjuntos de teorias que levam em 
consideração o meio no qual o indivíduo está inserido. O ambiente se torna 
grande responsável pelo que o indivíduo aprende;  
c) teorias interacionistas ou construtivas: são conjuntos de teorias que 
percebem a aprendizagem como um processo de interação entre o sujeito e 
o objeto;  
d) teorias sociointeracionistas: são conjuntos de teorias que explicam a 
aprendizagem a partir das interações sociais realizadas pelo sujeito que 
aprende;  
e) teorias cognitivistas: são conjuntos de teorias que se baseiam no 
processo de pensamento lógico de modo a organizar, classificar as novas 
aquisições atribuindo-lhes significados. (FARIAS, 2015, p.4). 

 

Oliveira e Farias (2017) estudaram o perfil sociocultural e acadêmico dos 

alunos de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará e em um dos pontos 

apresentados, averígua-se a consciência dos discentes quanto as suas 

responsabilidades na construção do conhecimento, resultando na concepção de 

uma maneira dialógica desta construção. Onde as autoras relacionam essa 

consciência a da aprendizagem libertadora de Paulo Freire (1981). 

 

[...] uma espécie de “arqueologia” da consciência, através de cujo 
esforço eles podem, em certo sentido, refazer o caminho natural pelo 
qual a consciência emerge capaz de perceber-se a si mesma [...] não 
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apenas capaz de conhecer, mas também capaz de saber-se 
conhecendo. Desta forma, ao emergir, a consciência emerge como 
“intencionalidade” e não como recipiente a ser enchido (FREIRE, 1981, 
p.80-81). 

 

 Tendo o diálogo ou a interação como elemento chave do processo de ensino-

aprendizagem é importante trazer para reflexão a aprendizagem mecânica 

comumente utilizada e a Teoria de Aprendizagem significativa de David Ausubel 

(1968) pautada na visão cognitivista. 

 A aprendizagem mecânica é aquela puramente memorística que serve para 

testes e provas, sendo comumente esquecida a curto prazo, a conhecida “decoreba”, 

tão utilizada por alunos, onde os conteúdos são listados de forma linear, sem 

conversarem entre si, sem idas e voltas. Sendo avaliados por provas, por certo ou 

errado. 

 
A grande maioria dos livros didáticos não promove a diferenciação 
progressiva e a reconciliação integradora. Sua organização é linear, muitas 
vezes cronológica, começando com o mais simples e terminando com o 
mais complexo, ou mais difícil. É uma organização lógica, não psicológica, 
(MOREIRA, 2012, p.19). 

 

 Na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) o conhecimento 

prévio é o mais importante na geração de novos conhecimentos e estabelece duas 

condições para a aprendizagem significativa: “1) o material de aprendizagem (livros, 

aulas, aplicativos) deve ser potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve 

apresentar uma predisposição para aprender” (MOREIRA, 2012, p.8). 

 A primeira condição, o material de aprendizagem, deve ser elaborado com um 

significado lógico, não arbitrário e não-literal, com uma estrutura cognitiva apropriada. 

 
[...] o conteúdo curricular deveria, inicialmente, ser mapeado 
conceitualmente de modo a identificar as ideias mais gerais, mais inclusivas, 
os conceitos estruturantes, as proposições-chave do que vai ser ensinado. 
Essa análise permitiria identificar o que é importante e o que é secundário, 
supérfluo, no conteúdo curricular. Feito isso, o ensino deveria começar com 
os aspectos mais gerais, mais inclusivos, mais organizadores, do conteúdo 
e, então, progressivamente diferenciá-los. Não seria, no entanto, uma 
abordagem dedutiva. Uma vez introduzidos os conceitos e proposições 
mais gerais e inclusivos eles devem, imediatamente serem exemplificados, 
trabalhados em situações de ensino. Ao longo de todo o curso de uma 
disciplina, por exemplo, os conteúdos gerais e específicos devem ser 
trabalhados em uma perspectiva de diferenciação e integração, de descer e 
subir, várias vezes, nas hierarquias conceituais. Também não é uma 
abordagem indutiva. São as duas coisas, diferenciação progressiva e 
reconciliação integradora acontecendo, intencionalmente, ao mesmo tempo 
[...] (MOREIRA, 2012, p.19).  



34 

 

 

 A segunda condição, que o aprendiz deve estar predisposto ao aprendizado 

não se trata de gostar da disciplina ou conteúdo, mas sim estar disposto a relacionar 

e remodelar sua estrutura cognitiva prévia, estando ciente da sua motivação em 

aprender aquele novo conteúdo.  

 A aprendizagem dita significativa é quando uma nova informação, seja ela um 

conceito, ideia, proposição, agrega-se ou ancora-se, a um conceito, ideia, 

proposição prévia (o que Ausubel denomina de subsunçor), e adquire novos 

significados para o indivíduo. Podendo essa ancoragem ser de duas formas: por 

diferenciação progressiva e por reconciliação integradora. 

 A reconciliação integradora ou integrativa ocorre de forma simultânea ao 

processo da diferenciação progressiva, consistindo em integrar significados e 

superordená-los. Já a diferenciação progressiva é o processo de atribuição destes 

novos significados a um dado subsunçor. 

 Ausubel (1968) define três formas de aprendizagem significativa: por 

subordinação ou representacional, superordenação ou conceitual e de modo 

combinatório ou proposicional. A aprendizagem representacional ocorre quando 

símbolos arbitrários passam a representar significados, sendo este significado único 

para aquele símbolo que o representa. A aprendizagem combinatória implica na 

interação de um novo conhecimento com vários outros conhecimentos preexistentes 

em sua estrutura cognitiva. A aprendizagem conceitual equivale a uma 

aprendizagem representacional de alto nível, pois ocorre a partir de uma percepção 

do indivíduo de atribuições se signos a conceitos.  

 Outros fatores a serem considerados para a aprendizagem significativa são: a 

linguagem e os facilitadores, que compreendem as estratégias e instrumentos 

didáticos. “As palavras são signos linguísticos e delas dependemos para ensinar 

qualquer corpo organizado de conhecimentos em situação formal de ensino que é a 

proposta subjacente à teoria da aprendizagem significativa”. (MOREIRA, 2012, p.22). 

 Existem diversos facilitadores, mas destaca-se aqui os organizadores prévios 

e o mapeamento conceitual. Sendo o organizador prévio um recurso apresentado 

em um nível mais geral de abstração relacionado ao material de aprendizagem, é 

como se mostrasse ao aluno um plano geral do conteúdo, como um sumário ou 

resumo, podendo ser filmes, simulação, ou outra forma que preceda a apresentação 

do material de aprendizagem.  
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 Quando o aluno não possui subsunçores, conhecimento prévios, sobre o 

conteúdo a ser abordado, é recomendado o uso de um organizador expositivo que 

fará essa “ponte” utilizando do que é familiar ao aluno, desde a linguagem aos meios 

que ele utiliza, para integrar novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva. Quando 

o aluno já possui familiaridade com o conteúdo, recomenda-se o uso de um 

organizador comparativo que o auxiliará na integração dos novos conhecimentos e a 

discriminá-los de outros conhecimentos existentes que podem ser confundidos. 

 O outro organizador prévio, é o mapeamento conceitual, que são esquemas 

conceituais com hierarquias e relações entre conceitos. Porém, estes mapas não 

devem ser estáticos ou padrões, pois podem incentivar a aprendizagem mecânica. 

 Já a avaliação na aprendizagem significativa foca na capacidade do aluno em 

compreender, captar significados e aplica-los em situações não-rotineiras, sendo a 

avaliação formativa e recursiva, ou seja, permitir que as tarefas de aprendizagem 

sejam refeitas mais de uma vez se for o caso, e que externe o que está captando 

dos significados. 

É interessante pontuar aqui que os estudantes do curso de Biblioteconomia, 

de acordo com Oliveira e Fadel (2017), de uma amostra de 142 discentes, possuem 

entre 18 e 22 anos, sendo em sua maioria do sexo feminino, oriundos de escolas 

privadas e com alto índice de regularidade acadêmica. 

Considera-se que a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) 

e que as dinâmicas atuais da sociedade demandam metodologias alternativas para 

o ensino-aprendizagem sugere-se aqui o uso da gamificação em conjunto com as 

TIC para uma potencialização e adaptação na construção de tesauros. 
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4  GAMIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DIGITAL: CONCEITOS E     
METODOLOGIA  

 

 Ao estudar o termo “gamificação”, ou “gamification”, encontram-se diversos 

conceitos, tanto de pesquisadores nacionais quanto internacionais que buscam 

defini-lo da melhor forma possível e comumente trazem os elementos dos jogos 

como seu cerne. No qual, estes elementos, tratam-se de uma ou mais 

características que podem ser comparadas a um jogo, como a: representação do 

jogador por avatares, ambientes de realidade virtual, narrativa, feedback, ranking, 

regras de competição, formação de equipes, desafios, medalhas, etc. (DETERDING 

et al.,2013 apud QUADROS, 2016, p. 35). 

 Estes elementos que caracterizam os jogos enquadram-se tanto nos jogos 

digitais como os não-digitais, por exemplo o uso de um avatar, a auto representação 

do jogador através de uma imagem ou personagem, pode ser feita de forma lúdica 

em um jogo de cartas tipo RPG (Role Playing Games), no qual em um grupo, cada 

jogador assume um personagem e no decorrer do roteiro da história que desenrola-

se com a jogada das cartas, ele sofre danos, conquistas e se comporta de acordo 

com as fraquezas e habilidades do seu personagem. 

 Segundo Quadros (2016), o termo “gamificação” surgiu em 1973, com 

Charles A. Coonradt, diretor de uma empresa de consultoria empresarial que é 

considerado o “avô da Gamificação”, porém o termo só veio a ganhar força 

atualmente, onde Medina (2013 apud Fadel et al, 2013), afirma que o precursor do 

termo foi Nick Pelling, um pesquisador britânico.  

Coonradt (1984) aplicava atividades recreativas ao local de trabalho, pois 

acreditava que elas promovem o aumento da produtividade e rentabilidade. Nesse 

sentido, ele propôs cinco princípios:  

 

a)  Preocupação sobre a motivação e sobre o sistema de manutenção de 
pontos, analisando o comportamento dos jogadores e conquistas 
alcançáveis; 

b)   Análise e autoavaliação dos tipos de motivação para cada jogador; 
c)       Definição clara das metas e objetivos; 
d)  Fornecimento de feedback que possa regular e melhorar as ações 

profissionais, e; 
e)  Treinamento consistente mediado por atividades recreativas e 

inspiradas nos esportes. (COONRADT, 1984 apud QUADROS, 2016, 
p. 27). 
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 Foi apenas após 2010, no entanto, que o termo gamificação se tornou 

amplamente adotado no sentido que as pessoas o usam agora como aplicação de 

estratégia de jogos a outras atividades. Como Scolari et al. (2013) e Fadel et 

al .(2014) que começaram a falar sobre o potencial dos elementos de games em 

contextos sociais como na educação e trabalho. 

 Fadel et al. (2014), acredita que a gamificação tem como razão de ser, cativar 

o indivíduo na realização de tarefas através de características dos jogos, pois 

associa-se a algo prazeroso, no qual propicia o engajamento do indivíduo e o motiva.  

 Apresentamos alguns exemplos presentes no nosso cotidiano, como: a 

fidelização de clientes no comércio através de cartões impressos, no qual a cada 

compra recebe-se um selo, e quando completo, ganha-se uma recompensa em 

forma de produto, serviço ou reconhecimento diferenciado. O uso de cartões de 

crédito ou de fidelidade de companhias aéreas para acumulo e troca de pontos. 

 Kapp (2012, 2014 apud QUADROS, 2016, p.39) entende que a gamificação é 

uma abordagem emergente para instrução que facilita a aprendizagem e incrementa 

a motivação, através da utilização de elementos, mecânicas e pensamentos 

baseados nos jogos, como alguns elementos de games são mais comuns e 

influentes que outros na composição de uma aplicação gamificada, como os 

elementos de pontos; as medalhas; níveis e ranking; recompensas; status social; 

conquistas; auto expressão; competição e altruísmo. 

 Segundo Seaborn e Fels (2014, p.29 apud BUSARELLO, 2016) a 

“gamificação é uma abordagem de desenvolvimento para elevar a motivação, o 

engajamento e a satisfação em um contexto de não jogo, mediado por computador”. 

Correspondendo ao ato de se vivenciar uma experiência, no qual a interação 

gamificada acontece a partir do objeto, das ferramentas deste e do contexto. “”. 

 Diferente do jogo o propósito da gamificação não é apenas de entretenimento. 

Busarello (2016) compreende gamificação como um sistema utilizado na resolução 

de problemas, por meio da elevação e manutenção dos níveis de engajamento, 

através do estímulo a motivação intrínseca do sujeito. Para isso, utiliza cenários 

lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com objetivos extrínsecos, 

apoiados em elementos utilizados e criados em jogos. Tendo cinco variáveis que 

contemplam a gamificação: aprendizagem; mecânica de jogos; pensar como em 

jogos/motivação e engajamento; narrativa. 
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 Kevin Werbach e Dan Hunter (2012, apud QUADROS, 2016, p. 43) 

identificaram três tipos de elementos como categorias aplicáveis aos estudos e 

desenvolvimento da gamificação: as dinâmicas, mecânicas e os componentes. 

Sendo as dinâmicas, os resultados relacionados aos comportamentos, interações e 

intenções dos jogadores que estão sendo incentivados pelos componentes e 

mecanismos, como as emoções, a narrativa, a progressão, relacionamentos e 

restrições. E as mecânicas, as ações essenciais para os componentes como a 

aquisição de recursos, desafios, recompensas, turnos e vitória. E os componentes 

são as ferramentas e abordagens que se relacionam com a finalidade do sistema, 

que podem ser usadas como os avatares, bens virtuais, coleções, conquistas, 

conteúdos desbloqueáveis, emblemas, níveis, pontos, presentes, ranking e os times. 

 Vianna et al. (2013) consideram que a gamificação abrange a utilização de 

mecanismos de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e o 

engajamento de um determinado público. Para os autores, isso não significa, 

necessariamente, a participação em um jogo, mas a utilização dos elementos mais 

eficientes – como mecânicas, dinâmicas e estética – para reproduzir os mesmos 

benefícios alcançados com o ato de jogar e enumeram quatro características 

básicas que são próprias da mecânica dos jogos e essenciais para uma prática 

educativa da gamificação: metas, regras, sistema de feedback e participação 

voluntária, onde: 

I) Metas: Funcionam como um senso de direção para o objetivo do jogo; 
II) Regras: dispõem sobre como o jogador deve proceder, a fim de 

equilibrar os desafios e níveis de complexidade a fim de estimular a 
criatividade do jogador; 

III) Sistema de feedback: Tem como função manter o jogador informado 
de seu progresso, motivando-os nas metas;  

IV) Participação voluntária: é preciso que o jogador esteja disposto a 
aceitar todas as mecânicas anteriores para sua jogabilidade (VIANNA 
et al., 2003, p.28-29). 

 
 Já para Zichermann e Cunningham (2011 apud FIGUEIREDO; JUNQUEIRA, 

2017, p.7), essa mecânica segue a mesma lógica, com base em ferramentas que 

dão o fundamento para a produção de respostas: 

 

I) Pontos: atuam como uma ferramenta que está associada ao estímulo, 
à motivação do jogador. Por meio deles, pode-se contabilizar a 
prática em termos matemáticos que facilitam a análise por parte do 
desenvolvedor; 

II)  Níveis: servem como uma forma de controle do progresso das 
habilidades propostas ao desenvolvimento na atividade, como etapas 
que indicam o progresso do jogador dentro do jogo;  
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III)  Placar: é um mecanismo que facilita a comparação para o 
desenvolvedor da atividade, apresentando uma lista hierárquica dos 
dados coletados, identificando a posição dos indivíduos a partir de 
suas pontuações em comparação com os outros competidores;  

IV)  Divisas: são elementos simbólicos que objetivam delinear as metas e 
o desenvolvimento da atividade. O discurso é que essas divisas 
estimulam o engajamento e incentivam a promoção social;  

V)  Integração: é uma ferramenta que estaria associada ao processo de 
assimilação da narrativa e do seu ambiente, a partir de elementos 
narrativos que apresentam aspectos/ ferramentas do jogo, cativando, 
encorajando e aprendendo sobre o jogador. Funciona como um 
parâmetro que indica o desenvolvimento do engajamento do jogador 
em seus primeiros passos no jogo;  

VI)  Desafios e missões: funcionam como direcionamentos às ações da 
narrativa. São opções dadas pelo desenvolvedor aos diferentes perfis 
de jogadores de como agir para atingirem as metas do jogo;  

VII)  Loops de engajamento: agem como uma ferramenta que visa criar 
movimentos que mantenham as emoções relacionadas a um 
comportamento motivado no processo constante de engajamento 
com o jogo;  

VIII)  Personalização: compõe-se de elementos que criam uma 
identificação pessoal do jogador com o jogo, disponibilizadas de 
modo gradual, possibilitando a transformação de itens do sistema 
pelo jogador;  

XI)  Reforço e feedback: são ferramentas com a função de prover os 
jogadores de dados, posicionando-os no espaço do jogo e dando-lhes 
um retorno quanto às suas ações. (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 
2011 apud FIGUEIREDO; JUNQUEIRA, 2017, p.7). 
 

 Percebe-se que a gamificação têm diferentes tratamentos conforme linhas de 

pesquisas acadêmicas (KAPP, 2012 apud QUADROS, 2016; DETERDING, 2015), 

atividades voltadas para o treinamento e marketing comercial (ZICHERMANN e 

CUNNINGHAM, 2011; SCHELL, 2010) e em desenvolvimento de propostas de 

engajamento e motivação para as áreas da educação e ciências sociais (KAPP, 

2012 apud QUADROS, 2016). 

 

4.1 Plataformas digitais e gamificação para aplicativos móveis 

 

 Qualquer ação executada na web requer um ambiente que agrupe seu código 

fonte e programação, e que através de uma interface, o usuário consiga navegar e 

executar suas atividades de forma autônoma e intuitiva. Esse ambiente constitui 

uma plataforma em meio digital. Estas plataformas digitais são muitas vezes 

complementadas pelas tecnologias digitais, como os dispositivos móveis que 

complementados com as aplicações oferecem os mais variados produtos.  
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 Gabriel (2010) complementa essa definição elencando alguns tipos de 

plataformas e tecnologias digitais. As plataformas digitais abrangem as páginas 

digitais que se caracterizam por serem: 

 

Um documento HTML (Hiper Text Language Markup) que pode incluir (GIF, 
JPG etc.) e recursos similares. As páginas na web são interconectadas por 
meio de hipertextos ou hiperlinks embutidos nelas. Cada página na web é 
especificada por sua URL (Uniform Resource Locator), ou seja, seu 
endereço on-line, que pode ser digitado em um navegador (Firefox, Internet 
Explorer, Safari, Opera etc.) ou acessado via hiperlink. Páginas são 
hospedados em servidores web e acessadas por meio do protocolo HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol). (GABRIEL, 2010, p.121). 

 
 

 Estas páginas digitais são conhecidas comumente por sites, sítios, páginas 

web ou portais. Por similaridade de conteúdo e objetivo destas páginas, é possível 

agrupá-las em: páginas de notícia; páginas institucionais; páginas pessoais (ou 

blogs); redes sociais; páginas de busca e outros.  

As páginas de notícias geralmente pertencem a empresas jornalísticas como 

Jornal O Povo (http://opovo.com.br) e Portal G1 (http://g1.globo.com/) e fornecem 

notícias, além do seu jornal digital. 

As páginas institucionais, visam apresentar seu ramo de atuação, seu 

histórico na oferta de produtos ou serviços, sua forma de contato, valores e missão, 

funcionando como um cartão de visitas, como a empresa de comunicação visual 

Cúpula (http://www.cupulacv.com.br). 

As páginas pessoais, ou blogs, nasceram como adaptação digital do diário 

pessoal, sendo seus domínios mais conhecidos o blogger (https://www.blogger.com/) 

e Wordpress,(https://br.wordpress.org/) porém perderam força com a migração para 

as redes sociais, e hoje funcionam como alternativa de baixo custo para sites 

institucionais, de notícias, entretenimento e diversos outros fins. 

As redes sociais contemplam todas as funcionalidades das páginas pessoais, 

institucionais e de notícias com foco na interação entre pessoas por meio digital, 

através de bate-papos e compartilhamento de mídias, como o Facebook 

(https://www.facebook.com/), Instagram https://www.instagram.com/ ) e Youtube 

(https://youtube.com).   

As páginas de busca, ou buscadores, como Google 

(http://www.google.com.br), Bing (https://www.bing.com/), Yahoo 

http://opovo.com.br/
http://g1.globo.com/
http://www.cupulacv.com.br/
https://www.blogger.com/
https://br.wordpress.org/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://youtube.com/
http://www.google.com.br/
https://www.bing.com/
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(https://br.yahoo.com), por meio de processos automáticos de indexação, estes 

buscadores recuperam as informações dentro das páginas na web. 

E as tecnologias digitais compreendem a realidade aumentada, a realidade 

virtual, reconhecimento de voz e outras. Sendo interessante trazer a diferenciação 

destas realidades. A realidade aumentada trata-se de aprimorar nosso meio físico 

por meio da tecnologia digital. Pode ser definida como a sobreposição de objetos 

virtuais em um ambiente físico, utilizando-se de algum tipo de tecnologia para a 

visualização em tempo real (TORI et al., 2006).  

 

Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usuário para o 
ambiente virtual, a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente 
físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do usuário, permitindo a 
interação com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem necessidade 
de treinamento ou adaptação. Novas interfaces multimodais estão sendo 
desenvolvidas para facilitar a manipulação de objetos virtuais no espaço do 
usuário, usando as mãos ou dispositivos mais simples de interação. (TORI 
et al. 2006, p.22).  
 

 

 Como por exemplo, o jogo “Pokémon Go!”, Figura 3, que através da aplicação 

do game que acessa a câmera do mobile projeta os personagens (Pokémons) para 

a sua captura através de uma “Pokébola”, os caminhos para encontrar estes 

personagens e locais como os “Centros Pokémons”.  
 

               Figura 3 – Aplicativo do jogo “Pokémon Go!” 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMITH (2016)2  

 

 Enquanto a realidade virtual constrói um mundo totalmente novo e imersivo. 

Muitos jogos utilizam desta tecnologia como o Second Life, Figura 4, no qual os 

                                                 
2 SMITH, Jilian. Febre "Pokemon Go" faz Nintendo acumular alta de 56,65% na Bolsa. Tóquio: 
Agência EFE, 2016. Disponível em: https://goo.gl/Jb3inu. Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

https://br.yahoo.com/
https://goo.gl/Jb3inu
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usuários interagem através de seus personagens. No Second Life, você "é" o seu 

avatar, comportando-se e expressando-se totalmente por meio do seu avatar 

(GABRIEL, 2010). Constroem-se casas, compra-se roupas, acessórios e alimentos, 

tanto com a moeda do jogo, quanto com o dinheiro real comprando créditos, o que 

movimenta a economia, chegando a rede social a faturar US$160 milhões no ano de 

2010 (TECNOBLOG, 2010), e hoje enfrenta um forte declínio devido a migração 

para outras redes sociais como o Facebook, Instagram e Twiter (JAMISON, 20173). 

 

  Figura 4 – Rede social digital em realidade virtual “Second Life” 

              

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Second Life (2013)4  

 

 Sendo também, tecnologias digitais as ferramentas para acessar estas 

plataformas digitais, como os óculos RIFT, notebook, televisões, e os dispositivos 

móveis permitem a mobilidade e o acesso à internet. Pode-se citar como exemplos 

os smartphones, consoles e tablets.  

 Os dispositivos móveis surgiram na década de 1980, sendo seu precursor 

disponível para o comércio, o telefone celular Motorola DynaTAC 8000x que tinha 

como única função a de realizar ou receber chamadas. Atualmente com a 

incorporação a internet, é chamado de smarthphone (celular inteligente), que 

integram GPS (Global Positioning System), câmera fotográfica e vídeo, ferramentas 

utilitárias como calculadora, bloco de anotações, tocador de música, rádio, gravador 

de voz, agenda e potencializando ainda mais, os aplicativos para acesso a redes 

sociais, Figura 5, agências bancárias, gestão escolar, mobilidade nos transportes 

                                                 
3 JAMISIN, Leslie. The Digital Ruins of a Forgotten Future. [s.l.]:The Atlantic, 2017. Disponível em  
https://goo.gl/3nQVh9 . Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 
4  SECOND LIFE. Become Your Avatar. Estados Unidos: Second Life, 2010. Disponível em: 
http://go.secondlife.com/landing/avatar/. Acesso em: 04 de fevereiro de 2019. 

https://goo.gl/3nQVh9
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públicos, jogos, monitoramento de câmeras de vigilância e uma infinita gama de 

aplicações.  

 

                    Figura 5 – Smarthphone com diversos aplicativos  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fonte: Bombuscreative5 (2016) 

 

 As plataformas digitais mais acessadas para o download dessas aplicações, 

são o Google Play para dispositivos com sistema Android, e o AppStore para 

sistemas iOs. 

 

Aplicativos móveis são programas computacionais específicos instalados 
nos dispositivos móveis, como celulares, PDAs etc. Apesar (...) podem 
funcionar sem conexão com a internet ou podem usar conexões off-line (...) 
Os principais sistemas operacionais móveis são Symbian (Nokia), RIM 
(Blackberry), iOS (Apple), Android (Google) e Windows Mobile (Microsoft) 
(GABRIEL, 2010, p.186 - 188). 

 
 

 Lançado em 2008, com o nome Android Market, disponibilizava somente 

aplicativos para o sistema Android, em 2012, integrando outras plataformas do 

Google, o Google Play passou a disponibilizar além de aplicativos, os jogos, filmes, 

programas de televisão, músicas e livros. E estes podem ser gratuitos ou pagos. 

Onde atualmente são disponibilizados 3.600.00 aplicativos.  

 É interessante apresentar aqui a evolução de produtos desta plataforma para 

dispositivos móveis desde o seu lançamento. O site Statista6, realiza em tempo real 

                                                 
5 BOMBUSCREATIVE. Social Media Application Icons. Istambul: iStock, 2016. Disponível em: 
https://www.istockphoto.com/br. 

https://www.istockphoto.com/br
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este monitoramento e no Gráfico 1, visualizamos a evolução de menos de 1.000,000 

aplicativos em dezembro de 2009, para próximo de 400.000,000 aplicativos em 

março de 2018. 

 

Gráfico 1 – Número de aplicativos disponíveis na Google Play Store de dezembro de 
2009 a março de 2018 

 

 Fonte: Statista (2018) 

 

Este mesmo site, ainda complementa que a partir de fevereiro de 2017, os 

aplicativos Android de maior faturamento em todo o mundo incluíam aplicativos de 

jogos populares como Pokemon Go, Lineage II e Clash Royale.  

 O que associado a pesquisa realizada pela Avazu (2017), empresa global 

especializada em publicidade, quanto ao uso de aplicativos no Brasil, explicita a 

utilização crescente dos dispositivos móveis e suas aplicações. Em suma, os 

resultados da pesquisa mostram que: O número de usuários de internet móvel no 

Brasil alcançou 85 milhões em 2015; O sistema operacional mobile mais utilizado no 

Brasil é o Android, com 72% dos usuários; Atualmente o aplicativo móvel mais 

popular no Brasil é o WhatsApp, com 47 milhões de usuários; A categoria de 

                                                                                                                                                         
6 Number of available applications in the Google Play Store from December 2009 to December 2018. 
Estados Unidos:Statista,2018. Disponível em: https://goo.gl/Fvsk3f. Acesso em: 04 de fevereiro de 
2019. 

https://goo.gl/Fvsk3f
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aplicativo mais popular no Brasil é a Social (20% dos usuários) e; O aplicativo de 

mensagens mais popular – WhatsApp, está presente em 95% dos usuários (AVAZU, 

2017). 

 

 

4.2 A viabilidade de aplicação da gamificação, em uma plataforma digital, para 
o ensino e aprendizagem de LDs 

 
  

Considera-se aqui a breve experiência da autora no estágio docente, no 

segundo semestre de 2017, no âmbito do Programa de Pós-Graduação de Ciência 

da Informação na Universidade Federal do Ceará (PPGCI/UFC), na disciplina de 

Linguagens Documentárias Alfabéticas para a turma de 7° semestre do curso de 

Bacharel em Biblioteconomia da UFC para conjecturar a viabilidade do uso de um 

aplicativo gamificado como ferramenta para a construção de tesauros nesta 

disciplina. 

A disciplina de linguagem documentária alfabética (LDA) é obrigatória no curso 

de bacharel em Biblioteconomia da UFC com carga horária de 64h/a, sendo metade 

de aulas teóricas e metade de aulas práticas. Tendo como docente e orientador, o 

Prof.o Dr. Heliomar Cavati Sobrinho. 

A ementa no plano da disciplina, ANEXO A, é definida como: “Sistema de 

indexação pós-coordenada. Linguagens de indexação pós-coordenada. Elaboração 

de índices de materiais textuais, ilustrativos e sonoros.” 

Tendo como objetivo geral: Conhecer a natureza, função e características de 

elaboração de tesauros. Objetivos específicos: 

a)  Aplicar a metodologia de elaboração de tesauro; 

  b) Conhecer a estrutura e o manuseio das linguagens documentárias pós-                    

coordenadas; 

c) Conhecer os principais aspectos de uso, adaptação e manutenção de 

tesauro e elaboração de um minitesauro, com fins de uma prática didática. 

 

O plano de aula foi organizado em três unidades, sendo a primeira a 

introdução a Linguagem Documentária, a segunda com aprofundamento nos textos 

da bibliografia básica composta por Cintra (2002), Currás (2010), Dodebei (2002), 

UNESCO (1993), Cavati (2014), Fujita (2010), dentre outros. A terceira unidade, a 
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construção orientada de um minitesauro utilizando a metodologia de Cervantes 

(2009). 

A metodologia geral utilizada em sala dispôs de aulas expositivas, discussão 

dos textos e orientação individual. E a avaliação dos alunos, por meio da 

apresentação em forma de discussão dos textos da bibliografia básica, bem como 

participação e entrega do minitesauro finalizado. 

A construção do minitesauro com a metodologia de Cervantes (2009), ocorreu 

no laboratório de informática, e além da tese com as especificações, o Prof.° Dr. 

Heliomar Cavati Sobrinho, disponibilizou também a sua tese “A representação 

documentária do domínio da Economia: análise de estruturas de representação em 

linguagens documentárias e documentos específicos de economia “, no qual analisa 

os termos de Economia dos Boletins de Conjuntura Econômica do Brasil e 

Linguagens Documentárias do domínio da Economia como o Vocabulário 

Controlado da USP, o Tesauro ISOC de Economia e a tradução da Library of 

Congress, utilizada na Biblioteca Nacional para construção de um tesauro em 

economia utilizando o modelo metodológico de Cervantes (2009). Em sua pesquisa, 

Cavati Sobrinho (2014) considera: 

   a) O modelo de Cervantes (2009) é um instrumento consolidado para 
construção de Linguagens Documentárias através da elaboração bem 
sucedida de uma estrutura documentária do domínio da Economia, no 
subdomínio “Indicadores Econômicos”, inserindo-os no Vocabulário da 
USP; 

        b) Infere que o conceito de informação do domínio da Economia, assim 
como o conceito de Indicadores Econômicos, consubstancia-se como 
sinônimos de informação, pois indicam um “conjunto de significantes” 
da conjuntura econômica. Representando, assim, aspectos da 
realidade produtiva do país, de um estado, de um município, ou mesmo 
de setores específicos, que podem utilizá-los para tomadas de decisão 
e consequentes investimentos em inovações que resultem em melhoria 
para a sociedade. (CAVATI SOBRINHO, 2014, p. 96-99). 

  

Então, com diretrizes bem definidas e os alunos bem orientados, foi possível 

que cada dupla construísse um minitesauro do domínio escolhido. No caso da 

autora, o subdomínio escolhido foi o de LDA, APÊNDICE A, e por experiência na 

construção e orientação, foi observado que é uma atividade bastante exaustiva e 

que mesmo sendo realizada em computadores, o processo em si não era 

automatizado para maior agilidade.  

Conforme o objetivo o recomendado por Cervantes (2009) para levantamento 

de termos é de 300 a 2.500 termos. Desde a digitação dos termos coletados, sua 



47 

 

padronização gramatical, formatação no editor de texto com as devidas relações de 

cada termo e suas remissivas, tornou o processo bastante cansativo e demorado. 

Como já dito anteriormente, existem softwares para construção de tesauros, 

porém não utilizam do método proposto por Cervantes (2009) para o ensino a 

discentes. 

De acordo com Campos et al. (2006) a metodologia para construção de 

tesauros possui vertentes; Os tesauros americanos seguem a vertente alfabética, 

fruto do desenvolvimento dos cabeçalhos de assuntos para o unitermo, não 

utilizando bases classificatórias ou terminológicas. Já os tesauros europeus utilizam 

categorias para organizar estes termos, influenciados pela teoria da classificação 

faceta de Ranganathan (1967). A autora ressalta ainda, uma terceira vertente que 

liga a teoria do conceito à teoria da classificação, sendo um novo tipo de tesauro, um 

tesauro conceitual. Em que na sua construção são considerados princípios para a 

definição dos termos e suas relações.  

Em sua pesquisa “Estudo comparativo de softwares de construção de 

tesauros”, Campos et al. (2006) compara alguns softwares para a construção de 

tesauros e aborda suas metodologias. Os softwares analisados, foram o TermChoir 

(2005), Multites (2005), TheSmain (2005), TermTree (2005), Synaptica (2005) e 

TemaTres (2005). Concluindo de modo geral que os softwares de tesauro não 

atendem de maneira satisfatória os aspectos metodológicos. 

 

Em relação aos aspectos metodológicos, nenhum dos softwares disponíveis 
possui apoio abrangente, ou seja, nenhum deles relaciona as etapas de 
utilização do software à uma base teórica-metodológica para construção de 
tesauros, ainda que possuam ferramentais que auxiliem na adoção de uma 
metodologia. Um exemplo de ferramental que pode servir como auxiliador é 
a ajuda na definição dos conceitos através da busca Web, por parte dos 
softwares Synaptica e TermChoir. (CAMPOS et al., 2006, p.78). 

 

Tendo em vista que a metodologia proposta por Cervantes data de 2009, 

complementa-se com Martínez González e Alvite Díez (2014 apud FUJITA, 2017, 

p.71) que concluem que os serviços web com livre acesso oferecidos pelo software 

TemaTres e outros softwares são úteis para consulta, mas as funcionalidades 

analisadas não resolvem os problemas de criação e edição de tesauros. Que em 

2017 houve uma evolução técnica e operacional, no TemaTres, porém as normas 

ISO 25693 (2011) e ANSI/NISO Z39.19 (2011) não são citadas. Apesar disso, citam 
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a BS 8723 que fundamentou avanços significativos atualmente existentes nessas 

duas normas mais atualizadas. 

Diante dos conceitos, elementos e aplicações levantadas quanto a 

gamificação e sua utilização em ambientes digitais, e que o uso de aplicativos em 

smarthphones é uma realidade no nosso cotidiano. Acredita-se que agregar o 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” (2009) à tecnologia 

móvel traga as vantagens de automação do processo, bem como à motivação e 

engajamento dos alunos, além de ser uma forma interativa e inovadora de aplicação 

para a área de ORC. 
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5 METODOLOGIA 

  

 

 Este capítulo expõe a metodologia desta pesquisa através de procedimentos 

qualitativos e exploratórios. Utiliza a Análise de Conteúdo para exploração dos 

elementos da gamificação e sua categorização para o uso no desenvolvimento do 

protótipo do aplicativo gamificado para construção de tesauros. 

Devido a forma como se manifesta esta pesquisa, através da vivência da 

autora com o objeto pesquisado, e na busca de promover a interação deste com 

novos métodos educacionais e as ferramentas digitais, descreve-se esta pesquisa 

como de natureza qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, em sentido amplo, pode ser definida como 
uma metodologia que produz dados a partir de observações extraídas 
diretamente do estudo de pessoas, lugares ou processos com os 
quais o pesquisador procura estabelecer uma interação direta para 
compreender os fenômenos estudados. Geralmente, parte de 
questões mais amplas, que só vão tomando uma forma mais definida 
à medida que se desenvolve o trabalho. (GUILHOTO, 2002, p.151).  
 

 
De caráter exploratório, pois objetiva propor a aplicação da gamificação de 

forma digital para construção de tesauros no âmbito da Organização e 

Representação do Conhecimento no Brasil, onde não há iniciativas deste teor na 

área, como já explanado anteriormente na problematização desta pesquisa. 

Visando contribuir e incentivar novas pesquisas, de acordo com a definição 

apontada por Selltiz et al. (1965 apud OLIVEIRA, 2011), este define a pesquisa 

exploratória como estudos que buscam descobrir ideias e intuições, possibilitando 

aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos e realizar novas pesquisas 

mais estruturadas.  

 Para a fundamentação e embasamento teórico desta pesquisa, dispôs-se da 

revisão bibliográfica de Lakatos e Marconi (2001, p.183), atribuem que esta coloca o 

pesquisador em contato direto com o que já foi produzido sobre determinado 

assunto. Contextualizando-se no cenário da sua área de pesquisa com autores, 

métodos e teorias.  

 Realçando o Capítulo 4, onde abordou-se os conceitos, métodos e elementos 

da gamificação através desta revisão bibliográfica, aplica-se a Análise de Conteúdo 

de Bardin (2011), que é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
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mensagens” (BARDIN, 2011, p. 38). A qual organiza-se em três fases: a) A pré-

análise; b) A exploração do material; e, por fim, c) O tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação.  

Na primeira etapa de pré-análise, organiza-se as ideias. É planejado o 

desenvolvimento das operações sucessivas. Definindo-se aqui os documentos a 

serem analisados, a formulação das hipóteses e objetivos, e a elaboração de 

indicadores que fundamental a interpretação final. (BARDIN, 2011, p.95). 

O roteiro do aplicativo foi construído com base no modelo metodológico de 

Cervantes (2009), (Quadro 6) e no modelo adaptado por Cavati Sobrinho (2017), 

aplicado a disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas da Universidade 

Federal do Ceará no ANEXO B. Com o objetivo de adaptar esse modelo de 

construção de tesauros na ferramenta digital através de elementos da gamificação, 

reuniu-se os conceitos abordados no Capítulo 4, quanto aos elementos da 

gamificação, elencando-se os elementos que mais correspondem ao processo de 

desenvolvimento do protótipo. 

A segunda etapa, exploração do material, consiste em “operações de 

codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas” 

(BARDIN, 2011, p.101), sendo estas, as unidades (recorte), a escolha das regras de 

contagem (enumeração) e escolha das categorias (classificação e a agregação). 

Permitindo assim atingir uma representação do conteúdo.   

Na terceira etapa dos resultados obtidos e interpretação, é onde os dados 

brutos são tratados de maneira a serem significativos, permitindo criar quadros, 

diagramas, e modelos, que no caso desta pesquisa é o desenvolvimento do 

aplicativo, no qual o analista pode vir a propor inferências e adiantar interpretações a 

luz dos objetivos previstos. 

“Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ 

que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. (BARDIN, 2006, p.105).

 Seguindo o passo a passo da análise de conteúdo de Bardin (2006), na fase 

de pré-análise, utilizando dos conceitos e elementos elencados pelos autores quanto 

a gamificação, elaborou-se o Quadro 7, no qual visualiza-se os principais elementos 

que o aplicativo móvel a ser desenvolvido necessita atender. 
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Quadro 7 – Sintetização dos elementos de Gamificação 

Fonte Elementos 

Coonradt (1984 apud 
QUADROS, 2016) 

Motivação; Pontos; Conquistas; Autoavaliação; Metas; Feedback; 
Treinamento 

Kapp (2012 apud 
QUADROS, 2016) 

Medalhas. Níveis e ranking, Recompensas, Status social, Conquistas, 
Auto expressão, Competição, Altruísmo. 

Seaborn e Fels (2014 
apud BUSARELLO, 2016) 

Motivação. Engajamento. Satisfação 

Busarello (2016) Ludicidade; Motivação; Engajamento; Aprendizagem; Narrativa. 

Werbach e Hunter (2012 
apud QUADROS, 2016) 

Aquisição de recursos; Avaliação; Chance; Cooperação; Competição; 
Desafios; Recompensas; Transações; Turnos; Vitória; Avatar; Bens 
virtuais; Boss; Coleções; Combate; Conquistas; Conteúdos 
desbloqueáveis; Emblemas; Gráfico social; Missão; Níveis; Pontos; 
Presentes; Ranking; Times 

VIANNA et al., (2013) Metas; Regras; Estratégia; Feedback; Participação voluntária 

Zichemann e Cunninham 
(2011 apud 
FIGUEIREDO; 
JUNQUEIRA, 2017 

Pontos; Níveis; Placar; Divisas; Integração; Desafios e missões; 
Engajamento; Personalização; Feedback. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 Percebe-se na análise deste, que os elementos têm em comum algumas 

categorias gerais de temas que abrangem temas específicos (Quadro 8). O aspecto 

social do jogador engloba a necessidade de ostentar sua pontuação e ganhos para o 

outro, seu status no jogo, suas conquistas e bens virtuais que o motivam, engajam e 

o satisfaz. Sendo, a personalização, um outro elemento bastante importante, pois é 

o que identifica o jogador. 

 

Quatro 8 – Categorias de elementos da Gamificação 

Social Estratégico Recursos 
Motivação; Engajamento; 
Participação voluntária; 
Satisfação; Aprendizagem; 
Auto expressão; 
Personalização; Altruísmo e 
Ludicidade. 

Regras; Competição; Desafios; 
Missão; Níveis e Ranking. 

Avatar; Emblemas; Aquisição 
de Recursos; Bens Virtuais; 
Conteúdos desbloqueáveis; 
Pontos; Medalhas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na outra categoria, a estratégica, percebemos mais claramente os elementos 

dos jogos em si que são o cerne da gamificação, como as regras, missões. E a 

categoria de recursos, como as medalhas, conteúdos desbloqueáveis e pontos. 
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O capítulo a seguir, dedica-se a terceira etapa de Bardin (2011), na 

elaboração do modelo, através do aplicativo móvel. Onde optou-se por atender aos 

seguintes elementos de cada categoria dos elementos da gamificação identificada:  

a) Social; a personalização de cada usuário através de um perfil com avatar 

e o compartilhamento de suas atividades no aplicativo na rede social 

Facebook.  

b) Estratégico e Recursos; Ranking de pontuação com os outros usuários do 

aplicativo através do sistema de pontos atribuídos a cada etapa concluída, 

para estimular o engajamento e a competição; 

c) E um tutorial para a explicação das regras e etapas. Sendo cada etapa do 

“jogo” correspondente ao “Modelo Metodológico Integrado para 

Construção de Tesauro” de Cervantes (2009). 

 

 5.1 Prototipagem do aplicativo móvel 

 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo móvel foi a 

prototipação. No qual, segundo Pressman (2006), a prototipação auxilia tanto o 

desenvolvedor quanto o usuário a entenderem o que realmente deve ser criado. 

Onde suas etapas compreendem:  

 

a) Comunicação: É realizada uma reunião entre cliente/usuário e engenheiro, 
para definir os objetivos do sistema e os pontos que necessitam de mais 
detalhamento; 

b) Plano rápido: Nada mais é do que a representação daquilo que o 
cliente/usuário visualizará no software; 

c) Construção do protótipo: Nesta etapa será construído um protótipo referente 
ao discutido no plano rápido, e após implantado o cliente/usuário terá de 
analisar e avaliar; 

d) Implantação, entrega e feedback: Assim que avaliado pelo cliente/usuário a 
partir do feedback recebido, se obterá uma noção quanto a uma possível 
necessidade de maior detalhamento dos objetivos do sistema (retornando à 
etapa de comunicação), ou se será criada a versão final com base no 
protótipo que está de acordo com o planejado. (PRESSMAN, 2006, p. 42). 

 

 Suprimindo aqui a última etapa de ‘implantação, entrega e feedback’ para 

uma posterior continuação desta pesquisa. No próximo capítulo apresenta-se a 

elaboração do protótipo do aplicativo gamificado para construção de tesauros. 
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6  PROTÓTIPO DE APLICATIVO GAMIFICADO PARA CONSTRUÇÃO     
    DE TESAUROS 

 

 

 O desenvolvimento do protótipo do aplicativo segue as etapas de prototipação 

de Pressman (2006). Na primeira etapa, de comunicação, foi realizada uma reunião 

com um desenvolvedor analista em sistemas para que o mesmo compreendesse os 

elementos, objetivo do aplicativo e o “Modelo Metodológico Integrado para 

Construção de Tesauro” de Cervantes (2009). Neste primeiro contato, o analista 

apresentou algumas dificuldades na compreensão de “tesauro”, associando-o a um 

dicionário. Após esclarecimentos e analisar as possibilidades, o mesmo afirmou que 

era possível e que não tinha conhecimentos de programas semelhantes e que a 

parte mais difícil seria mesclar com a gamificação, mas que era viável. Assim, deu-

se continuidade. 

 A segunda etapa, do plano rápido, resultou na representação e visualização 

das telas do aplicativo, em um desenho a mão com as ideias e os “caminhos” que o 

usuário teria que percorrer como, por exemplo: se o usuário clicasse no botão 

“Tutorial” como ele faria para sair do aplicativo, voltar para o menu principal ou dar 

continuidade? (Figura 6). Esse rascunho foi aprimorado e sistematizado em um 

fluxograma (Figura 7). 

 

Figura 6 – Representação de telas do protótipo com o desenvolvedor 

 
      Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 7 – Fluxograma de processo do aplicativo 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir deste rascunho foi desenvolvido o design das telas e identidade visual 

do aplicativo no programa Adobe Photoshop por uma design. Também houve com a 

design o momento de comunicação para explicação do projeto e objetivos. O 

aplicativo recebeu o nome de “Tabli” com a junção dos nomes “Tesauros” e 

“Biblioteconomia”. A logo consiste numa coruja, símbolo da sabedoria e educação 

que comtempla um elemento da gamificação, funcionando como um mascote que 

contribui para a ludicidade entre aplicativo e usuário, bem como identidade visual 

(Figura 8).  

A seguir, apresenta-se a esquematização do aplicativo e o percurso entre 

telas ilustrado no fluxograma (Figura 7) através de algumas telas já produzidas pela 

design que ainda não foram em sua totalidade utilizadas no protótipo, devido ao 

curto prazo de tempo de desenvolvimento e justamente por ser um protótipo. 

A Figura 8 expõe da esquerda para a direita, a tela inicial de carregamento do 

aplicativo que é exibida quando o usuário clica no ícone em seu dispositivo móvel. A 

seguir, a tela de acesso onde o usuário possui duas opções: fazer o login através de 

seu número de matrícula (o campo matrícula foi alterado para e-mail no protótipo 

funcional) e senha caso o mesmo já esteja cadastrado, ou realizar o cadastro para 

poder acessar ao aplicativo. A tela de cadastro solicita os seguintes dados: nome 

completo, senha, confirmação de senha e o número de matrícula (o número de 

matrícula foi alterado para e-mail no protótipo funcional).   
 

Figura 8 – Identidade visual e design de telas do aplicativo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Legenda: I) Tela inicial do aplicativo; II) Tela de login; III) Tela de cadastro (da esq. 
para dir.). 
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 Após o login no aplicativo o usuário será encaminhado para seu perfil 

de usuário (Figura 9) que contém seu avatar ou foto, nome, pontuação e os botões 

para “Tutorial” e “Construção de Tesauro”, onde será realizado o jogo com as etapas 

metodológicas de Cervantes (2009). Nesta mesma tela ele poderá compartilhar seu 

andamento nas etapas concluídas na rede social Facebook. 

 

        Figura 9 – Design de telas iniciais do aplicativo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Legenda: IV) Tela de perfil do usuário, V) Tela de menu e VI) Tela de Tutorial (da esq. 
para dir.). 

          
 

Na primeira opção do menu (Figura 9), tela V, o usuário a qualquer momento 

poderá consultar o Tutorial (Figura 9), tela VI, que não teve seu design concluído. 

Nesta tela do Tutorial, deverá conter tanto o como navegar pelo aplicativo, como 

também, remissivas para material bibliográfico de consulta como o de Cervantes 

(2009) e Cavati Sobrinho (2014). 

No botão de “Criar Tesauro” (Figura 9), dentro do menu na tela V, são 

apresentados cinco botões que correspondem as cinco etapas metodológicas 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” de Cervantes (2009): 

Escolha de domínio (Figura 10), Compilação (Figura 10), Registro de termos (Figura 

10), Verificação de Termos (Figura 11) e Apresentação de Tesauro (Figura 10). 

Na Figura 10, tela VII, da escolha de domínio o usuário deverá escrever o 

domínio geral escolhido, o subdomínio como forma de delimitação da área do 
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conhecimento a ser trabalhada e especificar a língua e número de termos a serem 

inseridos no tesauro. Nesta etapa, a pontuação será de acordo com o número de 

termos escolhido. 

 

 Figura 10 – Design de telas para construção de tesauro do aplicativo 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
 Legenda: VII) Tela de Construção de Tesauro; VII) Tela de escolha de domínio; IX)       
 Tela de Compilação (da esq. para dir.). 
  
 
A próxima etapa consiste na compilação (Figura 10), tela IX, inicialmente foi 

planejada da seguinte forma: o usuário deveria anexar ao aplicativo até três 

documentos em formato PDF, sendo estes documentos os utilizados para a extração 

de termos, como livros, dicionários terminológicos e outros materiais que fomentem 

o subdomínio escolhido para que constem nas referências junto ao arquivo final da 

apresentação do tesauro. E a pontuação, seria de acordo com o quantitativo de 

arquivos anexados. Porém, esta etapa, no protótipo funcional, devido sua 

complexidade de desenvolvimento, foi suprimida, ficando para um posterior 

desenvolvimento. 

A próxima etapa é a mais extensa, pois consiste no registro de termos (Figura 

11) um a um, com suas relações. E dependerá no número de termos indicado na 

tela de Escolha de Domínio (Figura 10). O usuário ao inserir um novo termo, deverá 

indicar as relações do mesmo com outros termos, ou seja, sua relação de 

equivalência, podendo ser: Termo Geral (TG), Termo Específico (TE), Termo 
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Relacionado (TR), e USE. Relações estas já apresentadas no Capítulo 2, para 

sinalização das relações no Tesauro através de notações. 

 

Figura 11 – Design de telas do aplicativo para verificação e apresentação do tesauro 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Legenda: X) Tela de Registro de Termo; XI) Tela de apresentação de Tesauro; XII) 
tela de Verificação de Termos (da esq. para dir.). 
 

Após os registros dos termos, o usuário poderá verificar cada termo para 

possíveis edições como excluir e alterar, tanto sua grafia como relação. Na última 

tela XIII é possível visualizar toda a estrutura formada a partir do registro de termos 

e relações associadas (Figura 11), sendo possível salvar o Tesauro em formato PDF 

ou TXT. Sendo que no protótipo funcional, não foi possível também realizar esta 

exportação, ficando somente a visualização em tela da apresentação do tesauro. O 

analista desenvolvedor sentiu muita dificuldade na elaboração desta etapa e 

também no registro de termos relacionados, pois não há muita documentação de 

referência para o seu desenvolvimento. 

O desenvolvimento do protótipo funcional, com telas clicáveis e registro de 

termos com a apresentação do tesauro foi elaborado com utilização da linguagem de 

programação Java (Figura 12) que é de fácil implementação, gratuita e com grandes 

quantidades de bibliotecas OpenSource, de código aberto.  

 
Java é uma linguagem simples, de fácil aprendizado ou migração, 
pois possui um reduzido número de construções. A diminuição das 
construções mais suscetíveis a erros de programação, tais como 
ponteiros e gerenciamento de memória via código de programação 
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também faz com que a programação em Java seja mais eficiente. 
Contém um conjunto de bibliotecas que fornecem grande parte da 
funcionalidade básica da linguagem, incluindo rotinas de acesso à 
rede e criação de interface gráfica. (INDRUSIAK,1996, p.3). 
 

E é utilizada também, a linguagem de marcação XML (Extensible Markup 

Language) para a formatação do layout, definindo a posição, tamanho e altura dos 

componentes e de fazer a comunicação das classes com o layout e o SQLITE, um 

banco de dados, que permite seu funcionamento para o sistema android onde foi 

gerado um pacote em formato Android Application Pack (APK) que permite seu 

funcionamento e instalação em qualquer dispositivo móvel que utilize o sistema 

android.  

 

                           Figura 12 – Trecho do código-fonte 

 
           Fonte: Elaboração própria. 

 

 A Figura 13 consiste na captura de telas que estão presentes na versão 

desenvolvida do protótipo de forma funcional já instalado e em teste no smarthphone 

da autora. 



60 

 

 

Figura 13 – Capturas de telas do protótipo em funcionamento do smarthphone 

   

       

     Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os próximos passos a partir deste protótipo será continuar seu 

desenvolvimento acrescentando as funcionalidades aqui planejadas e realizar as 

correções para que o mesmo venha a ter sua usabilidade testada com uma turma da 

disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas no curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Ceará para sua efetiva utilização como nova ferramenta 

educacional na construção de tesauros. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esta pesquisa se dispôs como objetivo geral propor uma ferramenta digital, 

por meio de um aplicativo gamificado, para o ensino da disciplina de Linguagens 

Documentárias Alfabéticas, o qual foi cumprido com a apresentação do protótipo 

funcional do aplicativo para dispositivos móveis nomeado de "Tabli". Para isso, 

foram atendidos os objetivos específicos, descritos a seguir. 

Atendendo ao objetivo específico I, apresentou-se um panorama das 

Linguagens Documentárias Alfabéticas no âmbito da Representação da Informação - 

identificando e destacando os principais conceitos da Ciência da Informação e seus 

paradigmas - que compõe a subárea de Organização e Representação do 

Conhecimento (ORC), tento a ISKO como sua principal instituição científica com 

sede no Brasil.  

Apresentou-se também, os conceitos da Teoria Geral da Terminologia, 

correlacionadas com as normas e teorias das Linguagens Documentárias 

Alfabéticas, expondo a proposta metodológica do “Modelo Metodológico Integrado 

para Construção de Tesauro” desenvolvido por Cervantes (2009).    

 É feita uma síntese das teorias de ensino e aprendizagem ressaltando a 

necessidade da utilização de novos métodos e ferramentas didáticas para o curso 

de Biblioteconomia, sugerindo-se a gamificação como uma metodologia aliada a 

tecnologia digital para o desenvolvimento de uma ferramenta didática para a 

disciplina de LDA.  

Atendendo ao objetivo específico II, expõe-se conceitos e elementos da 

gamificação, que surgem na área de treinamento empresarial para motivação de 

funcionários, e que na última década foi difundida na Educação, e áreas afins, 

funcionando como um novo método de ensino e aprendizagem de forma dinâmica, 

competitiva e que gera engajamento dos participantes.  

Seus elementos como o uso de regras, recompensas, conquistas e interação 

social possibilitam adaptar qualquer conteúdo, seja no meio analógico ou digital, 

para uma forma dinâmica de aprender cumprindo tarefas e atividades.  

Através de aplicativos e plataformas digitais, que funcionam como um 

upgrade dos dispositivos móveis para realizar outras funções além daquelas já 

vindas de fábrica, a gamificação é uma estratégia que pode ser utilizada para o 
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ensino e aprendizagem para construção de tesauros na disciplina de Linguagens 

Documentárias Alfabéticas. 

Atendendo ao objetivo específico III, o desenvolvimento do aplicativo “Tabli” foi 

feito em parceria com um analista, responsável pela linguagem de programação e 

uma design responsável pelo layout das telas de navegação. Houve reuniões para 

que os mesmos entendessem os objetivos da pesquisa, conseguindo-se construir o 

protótipo totalmente funcional, testado no dispositivo móvel da autora, estando o seu 

código-fonte disponível, integralmente, nesta pesquisa, assim como as capturas de 

tela demonstradas na Figura 11 (página 60). 

Em relação ao conteúdo utilizou-se as cinco etapas da metodologia do “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” Cervantes (2009) e os 

fundamentos da gamificação.  

Concretizando, assim, o objetivo geral desta pesquisa, salienta-se a necessidade 

de continuar o desenvolvimento deste protótipo para agregar mais elementos e 

funcionalidades, para adequá-lo para as fases de testes de usabilidade e de 

veiculação, para que, em breve, esta ferramenta seja uma realidade nas salas de 

aula, pois como visto na introdução deste trabalho há uma carência por ferramentas 

educacionais para a o ensino-aprendizagem em Representação da Informação, e a 

ausência de uma plataforma digital que atenda as atuais demandas de uso da 

tecnologia móvel.  

Por isso desenvolveu-se uma prototipação de um aplicativo para dispositivos 

móveis por meio da gamificação, direcionada para o ensino-aprendizagem de 

construção de tesauros na disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas.  

Esse produto, ainda em fase embrionária, será de grande aplicabilidade tendo 

em vista que as dinâmicas atuais da sociedade demandam metodologias 

alternativas e, também, inclusivas, por meio da acessibilidade, para potencializar o 

ensino e aprendizagem na construção de tesauros, pois acreditamos que agregar o 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” de Cervantes (2009) 

à tecnologia móvel traga as vantagens de automação do processo, bem como à 

motivação e engajamento dos alunos, além de ser uma forma interativa e inovadora 

de aplicação para a área de Organização e Representação do Conhecimento. 
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APÊNDICE A - MINITESAURO DO SUBDOMÍNIO DE LDA7 
 

 
AMBIGUIDADE 

USE Controle de vocabulário 
 
      ANÁLISE DE CONTEÚDO 

TG Indexação  
 

ANÁLISE DOCUMENTÁRIA 
TG Indexação 

 
ARMAZENAMENTO 

 
 

ARRANJO 
 
 

CABEÇALHO DE ASSUNTO 
TG Indexação 

 
CATEGORIA TEMÁTICA 

UP Representação de conteúdo 
TG Indexação  

 
CDD 

TG Sistema de Classificação 
 
 

CDU 
TG Sistema de Classificação 

 
 

CLASSE DE TESAURO 
TG Tesauro 
TE Tesauro Bilingue 

Tesauro Facetado 
Tesauro Monodisciplinar 
Tesauro Monolingue 
Tesauro Multidisciplinar 
Tesauro Plurilingue 
Tesauro Especializado 
Tesauro Facetado 
Tesauro Geral 

   Tesauro Gráfico 
   Tesauro Hierárquico 
   Tesauro Marginal 
   Tesauro Multilíngue 
   Tesauro Principal 
   Tesauro Privados 
   Tesauro Público 
   Tesauro Sistemático 
 
 

                                                 
7 Elaborado na Disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas da Universidade Federal do 
Ceará Ministrada Pelo Prof.0 Dr. Heliomar Cavati Sobrinho Com a Aplicação do Modelo de Cervantes 
(2009) 
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CLASSIFICAÇÃO ALFABÉTICA 
TG Sistema de Classificação 

 
 

CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA 
TG Sistema de Classificação 

 
 

CLASSIFICAÇÕES TEMÁTICAS 
TG Sistema de Classificação 

 
 

CO-SUBORDINAÇÃO 
UP Relação Hierárquica  

 
COLETA DE TERMOS 

TG Construção de tesauro  
 

CONCEITO 
UP Ontologia  

 
CONJUNTO NOCIONAL 

TG Linguagem Documentária 
 

CONSTRUÇÃO DE TESAURO 
TG Tesauro 
TE  Coleta de termos 
Método de compilação 
Registro de termos 
Verificação de termo 

 
CONTEÚDO TEMÁTICO 

TG Indexação 
 

 
CONTROLE DE VOCABULÁRIO 

UP Linguagem Documentária 
Termo preferido 
Termo não-preferido 
Normalização gramatical 
Ambiguidade 
Léxico 
Polissemia 
Sintaxe  
Sinomínia 
Vocabulário 
USE Controle de vocabulário 
TE Vocabulário de especialidade 

Vocabulário documentário 
Vocabulário especializado 

TR Vocabulário controlado 
 

CONTROLE TERMINOLÓGICO 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária  

 
COORDENAÇÃO 

UP Linguagem de indexação 
USE Linguagem de indexação 
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DESCRITOR 

UP Palavra-chave 
USE Descritor 
TG Indexação 

 
 

DOCUMENTAÇÃO 
TE Documento 

 
DOCUMENTO 

TG Documentação 
 

DOMÍNIO 
 

 
HIERÁRQUICO 

UP Relação hierárquica 
USE Relação hierárquica  

 
INDEXAÇÃO 

TG Recuperação da informação 
TE Indexação Temática 
Análise Documentária 
Categoria temática  
Lista de autoridades de assunto 
Nível de especificidade 
Pré-coordenada 
Pós-coordenada 
Principio da coordenação 

 
INDEXAÇÃO TEMÁTICA 

TG Indexação 
TE  Índice 

Resumo 
Cabeçalho de Assunto 
Descritores  

UP Palavras-chave 
Análise de Conteúdo 
Conteúdo temático 
Linguagens de indexação  

 
ÍNDICE 

TG Indexação 
 

 
LÉXICO 

USE Controle de vocabulário  
 

LINGUAGEM 
USE Controle de vocabulário  

 
LINGUAGEM ARTIFICIAL 

USE Linguagem Documentária 
 

LINGUAGEM CONTROLADA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária  

 
LINGUAGEM DE INDEXAÇÃO 
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UP Linguagem Documentária 
Coordenação 
USE Linguagem Documentária 
TG Indexação  

 
LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA 

UP  Controle de vocabulário 
Controle terminológico 
Linguagem Artificial 
Linguagem Controlada 
Linguagem De Indexação 
Linguagem Especializada 
Linguagem Estruturada 
Linguagem Normalizada 
Linguagem Terminológica 
Linguagem De Indexação 
Linguagem De Recuperação Da Informação 
Linguagem Documentária Alfabética 
Linguagem Pós-Controlada 
Linguagem Pós-Coordenada 
Linguagem Pré-Controlada 
Linguagem Pré-Coordenada 
Linguística Documentária 
Organização da informação       

 
USE Linguagem Documentária 

 
TG Recuperação da informação 

 
TE Conjunto Nocional 
Tipologia da Linguagem Documentária 
Tesauro 
Sistema Nocional 

 
LINGUAGEM ESPECIALIZADA 

UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LINGUAGEM ESTRUTURADA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LINGUAGEM NATURAL 
TR Linguagem Documentária  

 
LINGUAGEM NORMALIZADA 

UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária  

 
LINGUAGEM TERMINOLÓGICA 

UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
LINGUAGEM DE INDEXAÇÃO 

UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária  

 
LINGUAGEM DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
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UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária  

 
LINGUAGEM DOCUMENTÁRIAS  
ALFABÉTICA 

UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LINGUAGEM PÓS-CONTROLADA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LINGUAGEM PÓS-COORDENADA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LINGUAGEM PRÉ-CONTROLADA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
LINGUAGEM PRÉ-COORDENADA 

 
 

LINGUÍSTICA DOCUMENTÁRIA 
UP Linguagem Documentária 
USE Linguagem Documentária 

 
 

LISTA DE AUTORIDADES DE ASSUNTOS 
TG Indexação 

 
 

MACRO-ORGANIZAÇÃO 
 

MACROTESAURO 
TG Tesauro 

 
METALINGUAGEM 

 
MÉTODOS DE COMPILAÇÃO 

TG Construção de tesauro  
 

MICROTESAURO 
TG Tesauro 

 
 

NÃO-DESCRITORES 
TG Terminologia  
TR Descritor 

 
NÍVEL DE ESPECIFICIDADE 

TG Indexação 
 

NOÇÃO 
TE Noção coordenada 
Noção subordinada 
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NOÇÃO COORDENADA 
TG Noção 

 
NOÇÃO SUBORDINADA 

TG Noção  
 

NOMENCLATURA 
 

NORMALIZAÇÃO GRAMATICAL 
UP Controle de vocabulário 

 
ONTOLOGIA 

UP Conceito 
TE  Organização do conhecimento 

 
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

USE Linguagem documentária  
 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
TG Ontologia  

 
ORGANIZAÇÃO LÓGICO-HIERÁRQUICA 

TG Relação hierárquica  
 

PALAVRA-CHAVE 
UP Descritor 
Termo 
USE Descritor 

 
 

POLISSEMIA 
USE Controle de vocabulário 

 
PÓS-COORDENADA 

TG Indexação 
 

 
PRÉ-COORDENADA 

TG Indexação 
 
 

PRINCÍPIO DA COORDENAÇÃO 
TG Indexação 

 
RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

TE Indexação 
Linguagem documentária 
Representação de conceito 
Representação de conteúdo 
Representação do conhecimento 
Representação Documentária 
Sistema de Informação 

 
 

REDE PARADIGMÁTICA 
TG Tesauro  

 
REDE SINTAGMÁTICA 

TG Tesauro 
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REDE DE SINÔNIMO 
TG Tesauro  

 
REGISTRO DE TERMO 

TG Construção de tesauro 
 

 
RELAÇÃO ASSOCIATIVA 

TG Relação Não-hierárquica  
 

RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 
TG Relação Não-hierárquica 

 
 

RELAÇÃO HIERÁRQUICA 
UP Co-subordinação 
Hierárquico 
Organização lógico-hierárquica 
TG Tesauro 
TE Relação específica 
Relação Genérica 
Relação partitiva 
Subordenação 
Subordinação 

 
RELAÇÃO NÃO-HIERÁRQUICA 

TG Tesauro 
TE Relação associativa 
Relação pragmática 
Relação de equivalência 
Relação sequencial 

 
RELAÇÃO PRAGMÁTICA 

TG Relação Não-hierárquica 
 

RELAÇÃO ESPECÍFICA 
TG Relação Hierárquica  

 
RELAÇÃO GENÉRICA 

TG Relação hierárquica 
 

RELAÇÃO PARTITIVA 
TG Relação hierárquica 

 
RELAÇÃO SEQUENCIAL 

TG Relação Não-hierárquica  
 

REPRESENTAÇÃO 
USE Representação Documentária  

 
REPRESENTAÇÃO DE CONCEITO 

USE Representação Documentária 
TG Recuperação da informação  

 
REPRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO 

UP Categoria Temática 
TG Recuperação da informação  

 
REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

TG Recuperação da informação  
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REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA 

TG Recuperação da informação  
 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
 

RESUMO 
TG Indexação  

 
SINONÍMIA 

USE Controle de vocabulário 
 

SINTAXE 
USE Controle de vocabulário 

 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

TG Recuperação da informação 
 

SISTEMA FACETADO 
TG Sistema de classificação  

 
SISTEMA LINGUÍSTICO 

USE Linguagem Documentária 
 

SISTEMA NOCIONAL 
TG Linguagem Documentária 

 
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

TG      Sistemas de organização do conhecimento 
TE CDD 

CDU 
Classificação alfabética 
Classificação hierárquica 
Classificação temática 
Sistema Facetado 

 
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

TE Sistema de classificação  
 

SUBORDENAÇÃO 
TG Relação hierárquica 

 
SUPERORDENAÇÃO 

 
TG Relação hierárquica 

 
 

TAXONOMIA 
 

 
TEORIA DOS TESAUROS 

TG Tesauro 
 

TERMINOLOGIA 
TE Termo 

 
TERMO NÃO-PREFERIDO 

UP Controle de vocabulário 
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TERMO PREFERIDO 
UP Controle de vocabulário  

 
TERMO 

UP Descritor 
Palavra-chave  
USE Descritor 
TG Terminologia  

 
TESAURO BILINGUE 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO FACETADO 
TG Classe de Tesauro  

 
TESAURO MONOLINGUE 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO MULTIDISCIPLINAR 
TG Classe de Tesauro  

 
TESAURO PLURILINGUE 

TG Classe de Tesauro 
 

TESAURO 
TG Linguagem Documentária 
TE Classe de Tesauro 

Construção de Tesauro 
Macrotesauro 
Microteusaro 
Teoria do Tesauro 
Rede paradigmática 
Rede sintagmática 
Rede de sinônimos 
Relação hierárquica´ 
Relação Não-hierárquica 

 
TESAURO ESPECIALIZADO 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO FACETADO 
TG Classe de Tesauro  

 
TESAURO GERAL 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO GRÁFICO 
TG Classe de Tesauro 

 
TESAURO HIERÁRQUICO 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO MARGINAL 
TG Classe de Tesauro 

 
 

TESAURO MULTILÍNGUE 
TG Classe de Tesauro  

 
TESAURO PRINCIPAL 
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TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO PRIVADO 
TG Classe de Tesauro 

 
TESAURO PÚBLICO 

TG Classe de Tesauro  
 

TESAURO SISTEMÁTICO 
TG Classe de Tesauro 

 
 

TIPOLOGIA DE LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA 
TG Linguagem Documentária 

 
 

UNIDADE CONCEITUAL 
TG Classe de Tesauro  

 
VERIFICAÇÃO DE TERMO 

TG Construção de tesauro 
 

VOCABULÁRIO 
USE Controle de vocabulário  

 
VOCABULÁRIO CONTROLADO 

USE Controle de vocabulário  
TR Controle de vocabulário 

 
VOCABULÁRIO DE ESPECIALIDADE 

TG Controle de vocabulário  
 

VOCABULÁRIO DOCUMENTÁRIO 
TG Controle de vocabulário 

 
 

VOCABULÁRIO ESPECIALIZADO 
TG Controle de vocabulário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



78 

 

ANEXO A – PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE LDA UFC 

 

 

Universidade Federal do Ceará 
Centro de Humanidades 

Departamento de Ciências da Informação 
Curso de Biblioteconomia 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

 

 

 

1. Identificação 

1.1. Unidade Acadêmica: Centro de Humanidades 

1.2. Curso(s): Biblioteconomia 

1.3. Nome da Disciplina: Linguagem Documentária Alfabética. Código: 
HJ038 

1.4. Professor(a): Heliomar Cavati Sobrinho. 

1.5. Caráter da Disciplina: (X) Obrigatória ( ) Optativa 

1.6. Regime de Oferta da Disciplina: (X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular 

1.7. Carga Horária (CH) Total: 64h/a CH Teórica: 32h/a CH Prática: 32h/a 

2. Justificativa 

No mundo atual, devemos nos relacionar uns com os outros, sob pena de ficarmos isolados em 
determinado lugar e definharmos pouco a pouco, no isolamento. A necessidade de 
relacionamento é inerente aos seres humanos e para estabelecer tais relações, o homem conta 
com dois esteios importantes. O primeiro é fundamental e o outro, a sua consequência: a 
linguagem e a informação. A linguagem evolui no mesmo ritmo da humanidade e temos que 
procurar, ou pretender ao menos controlá-la, e estabelecer as relações oportunas entre 
diferentes idiomas. Por sua vez, a informação nos aproxima do mundo em que vivemos, como 
fenômeno independente de nós mesmos, e como processo. É elaborada e solicitada para 
desenvolver nossas atividades cotidianas. 
Nesse contexto colocamos aos estudantes do 7º semestre de Biblioteconomia, conhecerem os 
teóricos da área de estudos das linguagens naturais e artificiais, fazendo com que se iniciem 
em “teorias de tesauros”, área relativamente nova e em contínua evolução. 
3. Ementa 

Sistema de indexação pós-coordenada. Linguagens de indexação pós-coordenada. Elaboração 
de índices de materiais textuais, ilustrativos e sonoros. 

Ano/Semestre 

2017.2 
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4. Objetivos – Geral e Específicos 

I – GERAL 

 Conhecer a natureza, função e características de elaboração de tesauros. 

II – ESPECÍFICOS  

 Aplicar a metodologia de elaboração de tesauro;  
 Conhecer a estrutura e o manuseio das linguagens documentárias pós-coordenadas; 

 Conhecer os principais aspectos de uso, adaptação e manutenção de tesauro; 

 Elaboração de um minitesauro, com fins de uma prática didática. 

5. Descrição do Conteúdo/Unidades  Carga 
Horária 

Unidade 1 
 

1.    Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino/aprendizagem, 
metodologia e avaliação.  

1.1.    Linguagem. 
    a.   Linguagem pós-coordenada. 
                1.   Conceituação, organização e uso. 
1.2. Exercícios práticos. 

 

 

14h/a 

 

Unidade 2 
2.   Índice e Indexação 
2.1.    Natureza da informação. 
2.2.    Tipologia dos índices. 
2.3.    Elaboração de índices de assuntos. 
2.4.    Regras para arranjo das entradas de índices. 
2.5.    Exercícios práticos com os sinais. 
 

 

 

32h/a 

Unidade 3 
3.    Tesauros. 
3.1.      História, conceituação e uso. 
3.2.      Elaboração e estrutura (relações de hierarquia, equivalência e associativas). 
3.3.      Apresentação, arranjos e manutenção. 
3.4.      Exercícios práticos. 
 

 

 

18h/a 

6. Metodologia de Ensino 

1 Método Teórico-instrumental 

 A participação de cada aluno é de fundamental importância na aprendizagem da 
classificação. Os assuntos abordados têm como objetivos contribuir para a construção 
do saber. Os assuntos expostos não estarão sujeitos a decoração ou memorização e o 
domínio da matéria estará voltado para a compreensão das unidades apresentadas.  

 Cada aluno tem na assiduidade e na participação o domínio da aprendizagem. 

 

2 Técnicas 
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 Aulas expositivas e participativa com apoio de apresentações e anotações em quadro. 
Utilização do laboratório de multimeios / bibliotecas.  

 Indicação de bibliografia seletiva. 

 Exercícios objetivos: individuais e coletivos. 

 

7. Atividades Discentes 

 Leituras, interpretações de textos selecionados e suas resenhas; 

 Atividades práticas em sala de aula e Laboratório; 
 Elaboração de trabalhos em grupo e individual; 

 Seminários sobre tópicos específicos; e 

 Elaboração de um microtesauro para fim didático – avaliativo, em dupla. 

 

8. Avaliação 

 Participação nas discussões das temáticas em sala de aula; 
 Somática: Avaliação individual, seminários e trabalhos coletivos. Exercícios em aula. 

 Serão realizadas no mínimo 2 avaliações no semestre e realização de um 
microtesauro. 
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ANEXO B – DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO  
DO MODELO DE CONSTRUÇÃO DE TESAUROS 

 
Disciplina de Linguagens Documentárias Alfabéticas. 2018.1. 
Prof. Heliomar Cavati Sobrinho. 

Equipe:  
1 Introdução 
 Fica por último, mas vocês vão registrando as tomadas de decisões, utilizando as 
leituras para fundamentação teórica das justificativas e objetivos do trabalho acadêmico... 
 
2 Desenvolvimento teórico da área de representação e LDA. 
 
3 Aplicação do Modelo de construção de tesauros no domínio escolhido. 
 
3.1 Etapa A: delimitação do subdomínio 
 Esta etapa corresponde ao “trabalho preliminar” do Quadro X, de Cervantes (2009), 
que consiste em..... - descrever e conceituar as fases -...(usar quadro 5: “Descrição das 
etapas de construção de tesauros” e 4: “Sistematização de etapas da construção de 
tesauros” da Tese Heliomar, citando Cervantes). 
 Exemplo: “Como parâmetro de delimitação do domínio e subdomínio escolhemos o 
periódico X, n. A, v B, da área Y”. 
 Descrição do periódico... 
 
3.2 Etapa B: Estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica temática e Coleta 
do corpus do trabalho terminológico. 
   Esta etapa corresponde.... (usar quadro 5: “Descrição das etapas de 
construção de tesauros” e 4: “Sistematização de etapas da construção de tesauros” da 
Tese Heliomar, citando Cervantes).  

Os limites da pesquisa terminológica foram os termos coletados no.......... 
A coleta dos termos resultou na elaboração do Apêndice X com X termos da área, 

conforme exemplo no Quadro X, abaixo: 
 
3.4 Etapa C: Classificação, verificação e confirmação dos termos. 
 
  Esta etapa corresponde... (usar quadro 5: “Descrição das etapas de construção de 
tesauros” e 4: “Sistematização de etapas da construção de tesauros” da Tese Heliomar, 
citando Cervantes). 
  
3.5 Etapa D: Forma de apresentação do Tesauro. 
  Esta etapa corresponde... (usar quadro 5: “Descrição das etapas de construção de 
tesauros” e 4: “Sistematização de etapas da construção de tesauros” da Tese Heliomar, 
citando Cervantes). Apresentar o tesauro final com as relações entre os termos e os não 
termos consultando as páginas 50-53 de Cervantes (2009), as páginas 108 a 125 de Currás 
(1995) e as “Diretrizes para elaboração de tesauros monolíngue” (IBICT/SENAI,1984). 
 
4 Conclusão 
 Apresentar as conclusões da equipe sobre a aplicação do modelo e o resultado, 
apontando as informações mais importantes. 
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