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RESUMO 

 

CORRÊA, Sabrina Simões. Organização da Informação e Organização do Conhecimento: 

análise da percepção dos docentes de Biblioteconomia da Instituições de Ensino Superior da 

região Sul do Brasil. 2015. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Biblioteconomia) 

– Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio 

Grande, 2015. 

 

Tendo em vista a necessidade de conhecer os aspectos históricos, sociais e epistemológicos 

que envolvem os cursos de Biblioteconomia da região Sul do Brasil, bem como entender 

como se dá o ensino de determinadas disciplinas no âmbito biblioteconômico, a presente 

pesquisa visa compreender a percepção dos docentes quanto à conceituação de Organização 

da Informação e Organização do Conhecimento comparando-a com a literatura publicada a 

fim de identificar tendências teórico-conceituais em torno do ensino desses domínios. Este 

estudo baseia-se nas considerações de Bräscher e Café (2008) acerca dos termos Organização 

da Informação e Organização do Conhecimento. Esta pesquisa tem caráter descritivo e 

exploratório de cunho qualitativo. A população alvo compreende os docentes dos cursos de 

Biblioteconomia das IES da região Sul do Brasil que ministram disciplinas relacionadas à 

Organização da Informação, Organização do Conhecimento, Representação da Informação e 

Representação do Conhecimento. A análise dos dados procedeu-se através da Categorização, 

etapa do método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Podemos inferir que os docentes 

questionados percebem os termos Organização da Informação e Organização do 

Conhecimento através de suas diferenças e delimitações conceituais.  

 

Palavras-chave: Biblioteconomia. Organização da Informação. Organização do 

Conhecimento. 
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RESUMEN 

 

CORRÊA, Sabrina Simões. Organização da Informação e Organização do Conhecimento: 

análise da percepção dos docentes de Biblioteconomia da Instituições de Ensino Superior da 

região Sul do Brasil. 2015. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Biblioteconomia) 

– Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio 

Grande, 2015. 

 

En vista de la necesidad de conocer los aspectos históricos, sociales y epistemológicos que 

implican los cursos de Bibliotecología del sur de Brasil, así como a entender cómo es la 

enseñanza de determinadas disciplinas, esta investigación tiene como objetivo comprender la 

percepción de los docentes como el concepto de la Organización de la Información y la 

Organización del Conocimiento comparándolo con la literatura publicada para identificar las 

tendencias teóricas y conceptuales en torno a la enseñanza de estos dominios. Este estudio se 

basa en consideraciones de Bräscher y Café (2008) sobre los términos Organización de la 

Información y la Organización del Conocimiento. Esta investigación es descriptivo y 

exploratorio de naturaleza cualitativa. La población comprende la enseñanza de cursos de 

Bibliotecología del IES del sur de Brasil que enseñan temas relacionados con la Organización 

de la Información, Organización del Conocimiento, Representación de la Información y la 

Representación del Conocimiento. Análisis de los datos procedió a través de la 

categorización, método de Análisis de Contenido de Bardin (2011). Podemos inferir que los 

profesores interrogados perciben la Organización de la Información y Organización del 

Conocimiento a través de sus diferencias y límites conceptuales. 

 

Palabras-clave: Bibliotecología. Organización de la información. Organización del 

Conocimiento. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Tendo em vista a necessidade de conhecer os aspectos históricos, sociais e 

epistemológicos que envolvem os cursos de Biblioteconomia da região Sul do Brasil, bem 

como entender como se dá o ensino de determinadas disciplinas no âmbito biblioteconômico, 

a presente pesquisa visa compreender a percepção dos docentes quanto à conceituação de 

Organização da Informação (OI) e Organização do Conhecimento (OC) comparando-a com a 

literatura publicada a fim de identificar tendências teórico-conceituais em torno do ensino 

desses domínios. 

Em meio à literatura publicada na área foi possível averiguar as principais 

considerações acerca da temática a fim de traçar uma delimitação conceitual e identificar os 

principais autores, em âmbito nacional e internacional, que discutem o tema. As análises 

propostas neste estudo pautaram-se nas considerações de Bräscher e Café (2008) acerca dos 

termos OI e OC, uma vez que as autoras apresentam justificativas plausíveis que diferenciam 

os termos supracitados.  

 A seguir, apresentaremos a justificativa e o problema de pesquisa que fundamentam 

esse estudo bem como os objetivos que norteiam sua ação. 

  

1.1 Justificativa 

 

 No que tange à Ciência da Informação (CI), encontra-se na literatura, tanto em nível 

nacional como internacional, diferentes aplicações para os termos OI e OC. Essa divergência 

conceitual é tema de estudo de diversos autores da CI. Bräscher e Café (2008) defendem a 

importância de delimitar os conceitos de OI e OC, uma vez que a delimitação desses termos 

contribuirá para o processo de comunicação científica da área.  

 O ensino de OI e OC é pautado por autores que possuem diferentes visões conceituais. 

Cabe aos docentes da área a transmissão desses conceitos, os quais proporcionam a formação 

de profissionais direcionados à determinada ênfase. Parte-se do pressuposto de que os 

docentes de Biblioteconomia, através de seus ensinamentos, acabam influenciando pontos de 

vista e formando perfis de profissionais. Quando os cursos dão ênfase a determinados 

conceitos, a área acaba por acatar tais pontos de vista. 

Esse trabalho pretende voltar a atenção ao ensino de OI e OC, uma vez que 

possibilitará compreender a percepção dos docentes acerca da temática, identificando assim as 

influências teóricas atribuídas ao ensino de OI e OC na região Sul do Brasil.    
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O presente trabalho também justifica-se pela incipiência de estudos voltados à 

temática da Organização do Conhecimento nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) (SILVEIRA, 2014).  

  

1.2 Problema de pesquisa  

 

 Neste contexto, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão:  

Quais conceitos os docentes dos cursos de Biblioteconomia das Instituições de Ensino 

Superior (IES) da região Sul do Brasil atribuem aos termos Organização da Informação e 

Organização do Conhecimento? 

O resultado desse questionamento permitirá identificar as influências teóricas 

atribuídas ao ensino de OI e OC na região Sul do Brasil.  

 

1.3 Objetivos 

 

 Esta subseção destina-se a apresentar os objetivos da pesquisa os quais norteiam o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar como os docentes de Biblioteconomia das Instituições de Ensino Superior da 

região Sul do Brasil compreendem os conceitos de Organização da Informação e Organização 

do Conhecimento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos que se seguem têm por finalidade auxiliar a identificação das influências 

teóricas atribuídas ao ensino de OI e OC. 

a. Examinar o emprego dos termos Organização da Informação e Organização do 

Conhecimento nas ementas das disciplinas ofertadas nos cursos de Biblioteconomia da 

região Sul do Brasil segundo as concepções de Bräscher e Café (2008); 

b. Identificar quais autores que discutem a Organização da Informação e Organização do 

Conhecimento têm suas obras utilizadas pelos docentes de Biblioteconomia das 

Instituições de Ensino Superior da região Sul do Brasil como base teórica; 



13 
 

c. Apontar os principais conteúdos de Organização da Informação e Organização do 

Conhecimento abordados nas disciplinas ministradas pelos docentes de 

Biblioteconomia das Instituições de Ensino Superior da região Sul do Brasil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 Esta seção apresenta a base teórica que fundamenta esta pesquisa. Aborda, 

primeiramente, as considerações dos principais autores, em nível nacional e internacional, 

acerca dos conceitos de Organização da Informação, Organização do Conhecimento, 

Representação da Informação (RI) e Representação do Conhecimento (RC) no âmbito da 

Ciência da Informação, bem como dos temas relacionados a esses domínios. Ressalta-se que 

as considerações expostas abaixo dão ênfase às concepções de Bräscher e Café (2008) a 

respeito dos termos supracitados. 

 Por fim, apresenta aspectos relacionados ao ensino em Biblioteconomia no Brasil, 

descrevendo um breve histórico da trajetória em nível nacional.    

 

2.1 Objetos de estudo da Ciência da Informação: informação e conhecimento 

   

 A CI, segundo Rabello (2012, p. 3), dedica-se ao estudo dos fenômenos concernentes 

à informação. Muito embora se aceite que o objeto de estudo da CI consiste na informação, 

alguns autores da área apontam a necessidade de incluir o conhecimento nesse meio de 

estudo, uma vez que a CI utiliza e cria instrumentos de organização do conhecimento com 

intuito de promover a organização e representação da informação (DZIEKANIAK; 

PACHECO; KERN, 2011, p. 223).  

Essa necessidade parte das discussões teórico-conceituais acerca dos termos 

informação e conhecimento, já que, muitas vezes, esses termos são abordados como 

sinônimos ou possuem relações que impossibilitam suas delimitações. 

Neste contexto, abordaremos as considerações de alguns autores acerca dos termos 

que essa seção se destina a esclarecer, possibilitando subsidiar as discussões em âmbito da OI 

e OC. É importante ressaltar que os vocábulos informação e conhecimento não serão 

abordados de forma isolada, uma vez que apresentam aspectos que os relacionam.  

O conhecimento é intrínseco aos aspectos cognitivos da mente humana os quais 

envolvem “[...] os processos mentais de captação, assimilação, associação e também de 

construção, desconstrução e reconstrução de conceitos” (LIMA; ALVARES, 2012, p. 24).  

Segundo Wilson (2006
1
, p. 38 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 24), o conhecimento 

é definido como “[...] aquilo que sabemos. Envolve processos mentais de compreensão, 

                                                             
1 WILSON, Tom. A problemática da gestão do conhecimento. In.: TARAPANOFF, K. (Org.). Inteligência 

informação e conhecimento. Brasília, DF: IBICT; UNESCO, 2006. p. 37-55. 
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entendimento e aprendizado que passam na mente e apenas na mente, independente de 

interação com o mundo exterior à mente e a interação com os outros”. 

Esse conceito apontado por Wilson pressupõe que o conhecimento é algo 

eminentemente individual. Porém, esse conhecimento que o indivíduo carrega em sua mente 

pode ser repassado a outros indivíduos?  

No âmbito da gestão do conhecimento se identifica dois tipos diferentes de 

conhecimento, a saber: o conhecimento explícito e conhecimento implícito ou tácito 

(ROWLEY; HARTLEY, [2008]).  

O conhecimento tácito se refere ao conhecimento pessoal incorporado na mente 

humana através da experiência individual e envolve fatores imateriais, como crença 

pessoal, perspectiva e valores. O conhecimento explícito, por outro lado, é o 

conhecimento que está codificado e gravado nos livros, documentos, relatórios, 

artigos, planilhas, memorandos e outros documentos para que possa ser 

compartilhado. O conhecimento tácito pode ser convertido em conhecimento 

explícito, através da fala, da escrita ou da criação de imagens ou performances. 

Alguns cientistas da informação argumentam que o conhecimento explícito é a 

mesma coisa que a informação (Wilson, 20022; Taylor, 2004a3). Por exemplo, 

Taylor (2004a, p. 2) argumenta que "parece-me que eu posso usar meu 
conhecimento para escrever um livro, mas até que você leia esse livro, compreenda-

o e integre-o ao seu conhecimento é apenas informação". Este comentário reflete a 

característica essencial do conhecimento: ele envolve a compreensão. Parece ocorrer 

um debate em curso sobre se o conhecimento explícito pode ser descrito como 

conhecimento ou é mais bem descrito como informação (ROWLEY; HARTLEY, 

[2008], p. 3, tradução nossa).   
 

Neste contexto, e respondendo a pergunta apresentada acima, podemos afirmar que 

sim: o conhecimento pode ser repassado a outros indivíduos uma vez que este seja registrado, 

ou seja, se converta em informação materializada. Isso implica que a transferência de saberes 

ocorre através da transferência da informação, e que o indivíduo receptor dessa informação só 

a reconhecerá como conhecimento uma vez que ele a compreenda.      

Lima e Alvares (2012, p. 25) explicam que a compreensão da informação por parte do 

indivíduo é subjetiva e ao mesmo tempo social, pois  

A informação obtida por um indivíduo, para se transformar em conhecimento, 
dialoga com a sua cultura, seus valores e princípios, seu modo de ser e sua maneira 

de ver e compreender o mundo. O conhecimento, nesse caso, é subjetivo (inerente 

ao individuo), mas ao mesmo tempo social, pois o ser humano interage com o 

mundo que o circunda, modificando-o e sendo por ele modificado. Nem toda a 

informação existente em documento vai se transformar em conhecimento, pois quem 

aprende precisa ter os elementos fundamentais para a descodificação da informação, 

ou seja, fazer a correlação dessa informação com as estruturas mentais e 

conhecimentos correlatos mínimos que possibilitarão o entendimento e, se for o 

caso, a geração de novos conhecimentos. 
 

                                                             
2 WILSON, T. D. The nonsense of knowledge management. Information Research, v. 8, n. 11, p. 54-144, 2002. 
3 TAYLOR, A. G. The organization of information. 2nd. ed. Westport CT: Libraries Unlimited, 2004a. 
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Wilson (2002
4
, p. 38 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 25) aponta também que “[...] o 

conhecimento construído a partir da mensagem nunca poderá ser exatamente o mesmo que 

aquele vindo da base do conhecimento que emitiu a mensagem”.     

A noção de conhecimento registrado é percebida no âmbito da CI, como apresentada 

anteriormente. De acordo com Fujita (2008), o conhecimento, visto como subjetivo e 

individual, “[...] pode ser transferido através das formas de representação escrita e oral 

considerando nosso conhecimento linguístico prévio, o qual possibilita realizarmos 

comparações e compreensões”.   

Neste contexto, segundo Lima e Alvares (2012, p. 24), a informação “[...] é um 

conjunto de dados que permite extrair algum significado, podendo favorecer a obtenção de 

conhecimento”.  

Para Le Coadic (1996, p. 4) a informação consistem em “[...] um conhecimento 

inscrito (registrado) em forma escrita (impressa ou digital). oral ou audiovisual em um suporte 

[...]”. É entendida por esse autor como “um significado transmitido a um ser consciente por 

meio de mensagem escrita em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico” (LE 

COADIC, 1996, p. 5). Essa transmissão é possível através do registro da informação, o qual é 

feito “[...] [através de] um sistema de signos (a linguagem), signo este que é elemento da 

linguagem que associa um significante a um significado” (LE COADIC, 1996, p, 5).  

Bräscher e Café (2008), ao proporem um delineamento conceitual acerca dos termos 

OI e OC, optaram por apontar as diferenças entre conhecimento e informação a fim de 

caracterizá-los como conceitos distintos. Pautadas principalmente na concepção de Fogl 

(1979
5
 apud BRÄSCHER; CAFÉ, 2008), as autoras sistematizaram as principais 

características que diferem estes dois termos, a saber: 

1) Conhecimento é o resultado da cognição (processo de reflexão das leis e das 

propriedades de objetos e fenômenos da realidade objetiva na consciência humana); 
2) Conhecimento é o conteúdo ideal da consciência humana; 
3) Informação é uma forma material da existência do conhecimento; 
4) Informação é um item definitivo do conhecimento expresso por meio da 

linguagem natural ou outros sistemas de signos percebidos pelos órgãos e sentidos; 
5) Informação existe e exerce sua função social por meio de um suporte físico; 
6) Informação existe objetivamente fora da consciência individual e independente 

dela, desde o momento de sua origem. 
 

A partir do exposto, podemos relacionar o conhecimento com os processos mentais 

(de abstração e cognição) e a informação com a materialização do conhecimento atrelada a 

                                                             
4
 WILSON, Tom. The nonsense of “knowledge management”. Information Research, v. 1, n. 1, oct.\2002.  

5 FOGL, J. Relations of the concepts 'information' and 'knowledge'. International Fórum on Information and 

Documentation, The Hague, v.4, n.1, p. 21-24, 1979. 
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um suporte físico ou a uma representação oral. Essa tendência, embora limite os conceitos, 

prova que há relação entre ambos os termos, pois a informação e o conhecimento coexistem 

em um ciclo. 

O conhecimento contido na mente de um determinado indivíduo, quando registrado na 

forma escrita, oral, visual ou digital torna-se informação. Esta informação pode ser submetida 

à organização através de representações. Depois de organizada, outros indivíduos podem 

recuperá-la. Essa informação pode se tornar conhecimento para todos ou para um desses 

indivíduos, caso a mesma acarrete alguma transformação na mente destes.  

 É através da materialização, a qual a informação pode estar associada, que podemos 

apresentar a subseção a seguir, com intuito de apresentar os processos de organização e 

representação os quais a informação e o conhecimento são submetidos.  

 

2.2 Organização e representação no âmbito da Ciência da Informação  

 

Para compreendermos melhor essa seção é necessário partir do pressuposto de que 

organizar e representar a informação consistem em atividades distintas à organização e 

representação do conhecimento, mas que possuem relação
6
. As definições desses domínios 

serão mais bem discutidas nas seções seguintes nas quais possibilitaremos a compreensão 

dessas relações.  

Para a Organização da Informação acontecer diversas atividades são desempenhadas 

com intuito de tornar o conteúdo proveniente do documento passível de recuperação. Para 

organizar precisamos representar, e é através dessa representação que possibilitamos a 

recuperação. No contexto da Ciência da Informação, organizar a informação “[...] em\para 

unidades de informação é uma atividade humana” a qual objetiva “[...] facilitar a realização 

dos processos de mediação e recuperação da informação em vários contextos” (ALMEIDA, 

2011, p. 72). 

Podemos dizer que o processo de classificação integra a atividade de organização. 

Vickery (1980, p. 23
7
 apud CAFÉ; SALES, 2010, p. 118), define o ato de classificar como a 

reunião de “[...] coisas e [...] ideias que sejam semelhantes entre si” possibilitando a separação 

das ideias que “apresentam diferenças”. 

Segundo Schiessl e Shintaku (2012, p. 80),  

                                                             
6
 Conceito defendido por Bräscher e Café (2008).  

7
 VICKERY, B.C. Classificação e indexação nas ciências. Trad. M.C.G. Pirolla. Rio de Janeiro: 

BNG/Brasilart, 1980. 274p. 
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O homem destingue tudo a sua volta pelas semelhanças e diferenças. Assim, 

aglomera os elementos com características similares criando formas de organização. 

É praticamente inerente ao ser humano organizar por afinidades, pois isso facilita 

não apenas maior entendimento, mas permite a criação de denominações para os 

conjuntos, originando categorizações e classificações. 
 

Organizar “[...] envolve o processo e como fazer a análise, classificação e recuperação 

[...]” do objeto e representar “[...] está relacionado com o objeto, com a materialização e com 

o registro da simbologia que substitui o objeto ou a ideia” (LIMA; ALVARES, 2012, p. 23).  

A organização de um acervo objetiva compreender melhor os conteúdos ali dispostos 

e assim recuperar de forma mais eficaz os objetos informacionais nos mais variados suportes: 

textos, imagens, registros sonoros, representações cartográficas e páginas web (CAFÉ; 

SALES, 2010, p. 117). É por “[...] meio da organização [que] geramos uma ordem de itens, 

ou arranjamos itens em um sistema de forma que possamos encontrá-los e recuperá-los como 

e quando necessitarmos sem grande dificuldade” (CHOWDHURY; CHOWDHURY, 2007, 

p.3
8
 apud CAFÉ; SALES, 2010, p. 117). 

Segundo Andrade (2006, p. 47), o homem, ao longo de sua existência, desenvolveu 

recursos de comunicação que possibilitaram a transmissão de conhecimento. Criou-se, assim, 

“meios de registrar seus conhecimentos” através de registros “por meio de representações”.  

Estas [representações] traduziram, e traduzem, a visão de mundo que cada um de 

nós possui em determinado momento socio-cultural e histórico e que está também 

presente nas linguagens utilizadas e nos suportes disponíveis para essas 

representações. [...] o registro do conhecimento por meio de representações revela a 

relação das ideias e das ideologias com as técnicas. 
 

 Aqui o termo conhecimento está sendo tratado como informação. Mas, devemos 

salientar que não é somente a informação que pode ser organizada e\ou representada. O 

conhecimento também é sujeito à organização e representação, e veremos como se dá esse 

processo brevemente. 

Retomando, representar consiste, então, no “[...] ato de colocar algo no lugar de 

alguma coisa” (ALVARENGA, 2006, p. 76).    

 No contexto biblioteconômico, as representações são feitas através do uso de 

instrumentos que possibilitam a criação de metainformações que representam o documento 

original. Para tanto, a informação passa por processos os quais denominamos de tratamento da 

informação. 

                                                             
8
 CHOWDHURY, G.G.; CHOWDHURY, S. Organizing information: from the shelf to the web. London: 

Facet Publishing, 2007. 230 p. 
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O tratamento da informação consiste na descrição dos documentos, “[...] tanto do 

ponto de vista físico (características físicas dos documentos) quanto do ponto de vista 

temático (ou de descrição do conteúdo)”. O resultado dessas descrições resulta em “[...] 

representações documentais (fichas de catálogos, referências bibliográficas, resumos, termos 

de indexação, etc.) [...]” (DIAS, 2006, p. 67) as quais podem ser organizadas.  

No âmbito da OI, após a construção dessas representações, se faz necessário organizá-

las a fim de possibilitar sua posterior recuperação. Para elaboração dessas representações 

outras atividades são necessárias, como é o caso da “[...] criação e manutenção de linguagens 

e códigos, como as linguagens de indexação (listas de cabeçalhos de assuntos, sistemas de 

classificação, tesauros) e os códigos de catalogação” (DIAS, 2006, p. 68).  No contexto da 

OC, é através da elaboração dessas linguagens que o conhecimento é suscetível à organização 

e representação.  

A Classificação do Conhecimento, entendida como o processo que possibilita a 

organização da informação e também a representação do conhecimento é discutida há muito 

tempo por filósofos como Platão e Aristóteles e por diversos outros autores. Embora essas 

preocupações não sejam recentes, as discussões sobre como classificar e representar o 

conhecimento têm se intensificado nos últimos tempos, após a ascensão da Ciência da 

Informação e a partir da interdisciplinaridade com outras ciências (ANDRADE, 2006, p. 47). 

Essas discussões acerca da OC serão mais bem expostas na seção 2.4 (p. 25).  

A seguir, retomaremos as discussões acerca da Organização e Representação da 

Informação e do Conhecimento a fim de delimitá-las. Os conceitos apresentados a seguir se 

pautam, em sua maioria, nas concepções das autoras Bräscher e Café (2008), porém, ressalta-

se a necessidade de abordamos outras visões sobre OI e OC a fim de apresentar diversos 

pontos de vista sobre a temática. Apontaremos, também, as atividades que envolvem a OI e os 

instrumentos que possibilitam a execução dessas ações, bem como os produtos resultantes. 

Por fim, apresentaremos os produtos da OC que permitem a organização da informação.  

 

2.3 Organização da Informação (OI) e Representação da Informação (RI) 

 

Basicamente, a OI engloba os meios pelos quais a informação possa ser recuperada. 

Consiste em um processo de arranjo dos materiais informacionais realizado através de 

descrições (representações). “O principal objetivo da organização da informação é recuperar 

objetos informacionais, que são as informações registradas nos mais diversos suportes [...]” 

(LIMA; ALVARES, 2012, p. 35).  
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Em concordância com estes autores, Aguiar e Kobashi (2013, p. 5) apontam que a OI 

pode ser compreendida “[...] como uma série de atividades processuais com a finalidade de 

descrever intelectualmente conteúdos documentais para serem representados nos sistemas de 

recuperação da informação”. 

Sales (2011, p. 53) aponta que OI está no nível dos objetos informacionais, 

relacionando-se com as atividades de tratamento empregadas nos documentos. Neste 

contexto, a OI se dá nas atividades de classificação, catalogação e indexação de documentos 

como apontam Bräscher e Café (2008, p. 6).  

Em concordância, Fujita (2003
9
 apud FUJITA; RUBI; BOCCATO, 2009, p. 20) 

aponta que a OI 

[...] compreende as atividades e operações do tratamento da informação, envolvendo 

para isso o conhecimento teórico e metodológico disponível tanto para o tratamento 

descritivo do suporte material da informação quanto para o tratamento temático de 

conteúdo da informação. 
 

Essas atividades, descritas a seguir, permitem que os atributos e as características 

inerentes aos documentos sejam representados para, posteriormente, possibilitar a 

recuperação. Também permitem que as informações sejam organizadas em sistemas de 

recuperação de informação, levando em consideração suas semelhanças e relações. Do ponto 

de vista temático, agrupa-se materiais informacionais que possuem semelhanças em seus 

conteúdos.     

Essas atividades são imprescindíveis para proporcionar o acesso aos conteúdos dos 

documentos ou a qualquer atributo que o represente. A OI, nesse sentido, é realizada no 

momento em que se atribuí representações às características que derivam do documento.  

Neste sentido, a OI corresponde a duas etapas relativas ao tratamento da informação, 

como apontado na subseção anterior, a saber: a descrição física e bibliográfica, a qual é “[...] 

voltada aos elementos relativos à forma dos documentos”, estes identificados no processo de 

catalogação; e a descrição temática, a qual é “[...] voltada aos conteúdos informacionais” 

pertencentes ao documento, os quais são elencados nos processos de catalogação de assuntos, 

na classificação, na indexação e na análise documental (CAFÉ; SALES, 2010, p. 120). 

 Para Almeida (2011, p. 73), a OI se apropria das construções teóricas e dos produtos 

da OC “[...] sob pena de ter suas atividades prejudicadas”. Ou seja, para este autor, a OI e a 

OC “não constituem expressões antagônicas, substitutivas, muito menos contraditórias”, pois 

                                                             
9 FUJITA, M. S. L. A leitura documentária do indexador: aspectos cognitivos e linguísticos influentes na 

formação do leitor profissional. Marília, 2003. 321f. Tese (Livre-docência em Análise Documentária e 

Linguagens Documentárias Alfabéticas) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, Marília, 2003. 
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possuem relações em suas práticas. Retomaremos essa definição a seguir, quando 

abordaremos a OC.  

A OI também pode ser entendida como “[...] a organização de um conjunto de objetos 

informacionais para arranjá-los sistematicamente em coleções”. Neste contexto, a informação 

é organizada em espaços, tanto tradicionais quanto eletrônicos, que podem ser bibliotecas, 

bibliotecas digitais, museus e arquivos (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 6). 

Segundo Bräscher e Café (2008, p. 5), a OI é, portanto, 

[...] um processo que envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos 

informacionais. O produto desse processo descritivo é a representação da 

informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que representam 

os atributos de um objeto informacional específico. 
 

A RI, em linhas gerais, consiste em um importante recurso advindo do trabalho de 

arquivistas, bibliotecários, museólogos, dentre outros profissionais da informação a qual 

possibilita o acesso à informação por meio da síntese dos atributos e características principais 

dos documentos (LIMA; ALVARES, 2012, p. 35-36). 

 Segundo Galvão (2003
10

 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 36) a RI “[...] explicita os 

dados necessários para identificação de produtores (autores), do contexto de produção (local, 

data), bem como, de forma sucinta, menciona os conteúdos informacionais presentes no 

documento”. 

 Para Novellino (1996
11

, p. 36 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 36) o processo de 

representação da informação tem como principal característica a substituição de uma entidade 

linguística extensa e complexa (o texto, por exemplo) por sua descrição abreviada (o resumo, 

por exemplo).  

 Neste sentido, citamos um exemplo apresentado por Lima e Alvares (2012, p. 36) que 

expõe o processo de representação da informação bem como apresenta a importância desse 

processo para a recuperação da informação: 

[...] quando se cataloga um documento, identificam-se autor e título, elabora-se 

resumo e selecionam-se palavras-chave, entre outros procedimentos, estamos 

fazendo a representação da informação que consta no documento. A partir do 

contato com essa representação, o usuário da informação poderá inferir, por um 

processo de dedução, sobre os elementos que constituem o documento representado. 

A representação não substitui o documento, mas possibilita identificar seus atributos 

fundamentais, os quais orientam o usuário para uma tomada de decisão sobre a 

necessidade de consulta do documento que originou a representação.  

                                                             
10

 GALVÃO, Maria Cristina Barbosa. A análise, a síntese e a representação da informação e a gestão do 

conhecimento em empresas. In.: RODRIGUES, G. M.; LOPES, I. L. (Orgs.). Organização e representação do 

conhecimento na perspectiva da Ciência da Informação. Brasília, DF: Thesaurus, 2003. v. 2, p. 230-239.  
11

 NOVELLINO, Maria Salete Ferreira. Instrumentos e metodologias de organização da informação. 

Informação e Informação, Londrina, v. 1, n. 2, p. 53-74, 1997. 



22 
 

 

Em suma, a OI compreende as atividades de organização física dos materiais 

informacionais e tem por objetivo facilitar o acesso ao conteúdo contido nesses materiais. 

Está intrinsecamente atrelada à RI, pois se organiza a informação através das representações 

que são criadas a partir dos documentos originais.  

Apresentaremos a seguir os processos pelos quais a informação é submetida para 

organizá-la e representá-la (Catalogação, Classificação e Indexação). Por conseguinte, 

apresentaremos resumidamente os instrumentos que possibilitam a representação da 

informação bem como os produtos resultantes desse processo. 

 

2.3.1 Atividades da Organização da Informação: processos, instrumentos e produtos 

 

Através do exposto, segundo as concepções de Bräscher e Café (2008), consistem em 

atividades da OI os processos de Catalogação, Classificação e Indexação que visam organizar 

os materiais informacionais. Estas atividades englobam as etapas do tratamento da 

informação, como exposto nas subseções anteriores.  

O tratamento da informação é concretizado através das descrições física e temática dos 

objetos informacionais através de representações. Para Maimone, Silveira e Tálamo (2011, p. 

28), a RI é 

[...] subdividida em representação descritiva e representação temática. A primeira 

representa as características específicas do documento, denominada descrição 

bibliográfica, que permite a individualização do documento. Ela também define e 

padroniza os pontos de acesso, responsáveis pela busca e recuperação da 

informação, assim como pela reunião de documentos semelhantes, por exemplo, 

todas as obras de um determinado autor ou de uma série específica. A segunda 

detém-se na representação dos assuntos dos documentos a fim de aproximá-los, 
tornando mais fácil a recuperação de materiais relevantes que dizem respeito a temas 

semelhantes. Neste contexto, são elaboradas as linguagens documentárias, 

instrumentos de controle vocabular a fim de tornar possível a “conversação” entre 

documentos e usuários. 
 

 Segundo Café e Sales (2010, p. 118), a descrição de um documento é realizada 

através da atividade de Catalogação. Esta atividade objetiva criar representações dos 

documentos que descrevem tanto os aspectos físicos e identitários (“autor, título, etc.”) quanto 

os aspectos de conteúdo (“temas, tópicos, etc.”) (DIAS; NAVES, 2013, p. 5). Tem como 

resultado “a representação do suporte físico [...]” por meio de um registro (CAFÉ; SALES, 

2010, p. 118). Este registro pode ser criado manualmente (ficha catalográfica) ou através de 

um sistema de recuperação de informação eletrônico (registro por meio de metainformações 

ou metadados) (DIAS; NAVES, 2013, p. 5).  
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A Catalogação é compreendida, portanto, em duas etapas: catalogação descritiva e a 

catalogação de assunto
12

 (ou temática) (MAIMONE; SILVEIRA; TÁLAMO, 2011, p. 27; 

DIAS; NAVES, 2013). A primeira utiliza-se de linguagens específicas, normas e formatos 

para padronizar a descrição física. “Um exemplo é a AACR2 (Anglo-American Cataloguing 

Rules 2. ed.)” (CAFÉ; SALES, 2010, p. 118). A catalogação de assunto é realizada através 

dos processos de classificação, indexação e resumo ou condensação documental (CAFÉ; 

SALES, 2010, p. 118).  Utiliza-se de diversos produtos provenientes da OC para controlar o 

vocabulário utilizado na representação dos conteúdos dos documentos.   

A catalogação de assunto lança mão de vocabulários controlados (listas de cabeçalhos 

de assunto) para representar o(s) assunto(s) contido(s) nos documentos. Nesse contexto a 

catalogação de assunto é complementada mediante outros processos, dos quais destacamos a 

Classificação e a Indexação. No âmbito da OI, a Classificação refere-se à atividade de 

organização física dos documentos, adotando um sistema de classificação (SALES, 2011, p. 

56-57). 

A classificação gera uma representação da informação no formato de números ou 

símbolos de classificação. Geralmente, ela descreve o conteúdo do documento de 

forma mais abrangente. Os instrumentos ou linguagens utilizados neste caso são os 

Sistemas de Classificação, cujos exemplos clássicos são a Classificação Decimal 
Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU). 
A indexação é “a operação pela qual se escolhe os termos mais apropriados para 

descrever o conteúdo de um documento [...]” (GUINCHAT; MENOU, 199413). As 

representações da informação resultantes deste processo são as palavras-chave ou 

descritores que reunidos podem formar índices. A indexação tem a função de 

complementar a organização da informação realizada pela classificação (CAFÉ; 

SALES, 2010, p. 118). 
   

Indexação é o “processo intelectual que envolve atividades cognitivas na compreensão 

do texto e a composição da representação do documento” (LIMA, 2006, p. 104). 

 Segundo Lima (2006, p. 104), o processo de indexação consiste em três etapas: na 

primeira etapa é feita a “análise do documento e estabelecimento do assunto”; na segunda, “a 

identificação dos principais conceitos do documento”; na última etapa se traduz os conceitos 

identificados “em termos de uma linguagem de indexação”. 

A indexação “[...] formaliza produtos representantes de textos originais, explicitando a 

dimensão temática dos documentos” (SALES, 2011, p. 57). Para tanto, emprega-se 

vocabulários controlados (tesauros, taxonomias, ontologias).  

                                                             
12 Tradução do termo inglês subject cataloging (DIAS; NAVES, 2013, p. 10) 
13 GUINCHAT, Claire; MENOU, Michel. A descrição de conteúdo. In: GUINCHAT, C.; MENOU, M. 

Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação. 2. ed. rev. ampli. Brasília: IBICT, 

1994. p.121-155. 
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Como podemos perceber essas atividades não ocorrem de maneira isolada. Quando 

uma obra é submetida ao tratamento da informação, os processos de Catalogação, 

Classificação e Indexação são realizados ao mesmo tempo. Para cada processo utilizam-se 

instrumentos distintos: para o tratamento descritivo, os códigos de catalogação e os formatos 

de metadados; para o tratamento temático, as linguagens documentárias, denominadas 

também de linguagens de indexação (esquemas de classificação, tesauros, entre outros) 

(DIAS; NAVES, 2013, p. 11; PIEDADE, 1983, p. 9).  

Os produtos derivados da atividade de Catalogação são: catálogos (dados 

bibliográficos ou registros bibliográficos, dados de autoridade) e listas de cabeçalhos de 

assunto (SALES, 2011, p. 56). Os produtos da indexação são: índices de termos descritivos e 

resumos. Os produtos gerados pela Classificação são as notações classificatórias (SALES, 

2011, p. 56-57) que possibilitam o arranjo sistemático de uma coleção, ou seja, a organização 

de um acervo por assuntos (DIAS; NAVES, 2013, p. 16).  

Em geral, o resultado das atividades de tratamento da informação são produtos que 

possibilitam a recuperação das informações contidas nos documentos, a saber: registros 

bibliográficos, registros catalográficos, resumos, metadados, pontos de acesso de catálogos, 

pontos de acesso de bibliografias, entre outros (DIAS; NAVES, 2013, p. 14-15).  

Registros bibliográficos e catalográficos são representações dos documentos a que se 

referem, “[...] pois retratam o essencial dos mesmos por meio de um número reduzido de 

informações” (DIAS; NAVES, 2013, p. 15). Registros bibliográficos consistem em “[...] 

conjuntos de campos de uma base de dados, que incluem uma lista de campos específicos 

para representação de conteúdo, nos quais são incluídas palavras-chaves e\ou descritores [...]” 

(MARCONDES, 2011, p. 146), bem como características físicas pertinentes aos documentos. 

Os registros bibliográficos também são conhecidos como referências bibliográficas ao passo 

que o registro catalográfico é comumente conhecido como ficha catalográfica ou ficha de 

catalogação. Quando esses registros são elaborados eletronicamente, denomina-se de 

metadados (DIAS; NAVES, 2013, p. 15).  

Os resumos consistem em “[...] uma representação sucinta, porém exata, do conteúdo 

de um documento” (LANCASTER, 2004, p. 100). Para Endres-Nigeemeyer (1998
14

 apud 

LANCASTER, 2004, p. 100), resumo é um “[...] texto, breve e coerente, que se destina a 

informar [...] [ao] usuário os conhecimentos essenciais transmitidos por um documento”.    

                                                             
14

 ENDRES-NIGEEMEYER, B. Summarizing information. Berlin: Springer-Verlag, 1998.  
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“Os pontos de acesso são aqueles elementos da descrição que poderão ser utilizados na 

pesquisa no catálogo” (DIAS; NAVES, 2013, p. 16). 

As subseções a seguir permitirão compreender os conceitos relacionados à OC e RC, 

bem como os produtos derivados de tais ações. Os produtos da RC apresentados nas seções a 

seguir consistem em instrumentos que auxiliam a organização física dos objetos 

informacionais.    

 

2.4 Organização do Conhecimento (OC) e Representação do Conhecimento (RC)  

 

Organização do conhecimento, segundo Lima e Alvares (2012, p. 27) “[...] é o modo 

como [...] [o conhecimento] é disposto em assuntos em toda parte onde se deseja a sua 

sistematização ordenada para atingir determinado propósito”.  

O termo Organização do Conhecimento foi visto pela primeira vez em publicações do 

autor norte-americano Henry Bliss. Depois de um longo período, outros autores citaram o 

termo em suas teses de doutorado, a saber: Soergel em 1971 e Dahlberg em 1973. Foi 

Dahlberg quem diferenciou os termos Organização da Informação e Organização do 

Conhecimento em obra publicada em 2006 (LIMA; ALVARES, 2012, p. 28). Ela define OC 

como  

[...] a ciência que estrutura e organiza sistematicamente unidades do conhecimento 

(conceitos) segundo seus elementos de conhecimento (características) inerentes e a 

aplicação desses conceitos e classes de conceitos ordenados a objetos\assuntos 

(DAHLBERG, 200615, p. 12 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 28). 
  

Dahlberg (2006
16

 apud BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 149) apresenta dois eixos 

com relação à OC: primeiro diz respeito à “[...] construção de sistemas conceituais [...]” e o 

segundo, à “[...] correlação ou mapeamento de unidades desse sistema conceitual com objetos 

da realidade”.  

As autoras Bräscher e Café (2008), com intuito de delimitar os domínios e “[...] evitar 

confusões terminológicas”, utilizam o termo Organização do Conhecimento apenas no sentido 

da primeira aplicação indicada por Dahlberg na citação acima. Quanto à segunda aplicação, 

Bräscher e Café adotam o termo Organização da Informação, conceito este apresentado em 

artigo proposto em 2008 (BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 149). 

Em nossa visão, temos dois tipos distintos de processos de organização, um que se 

aplica às ocorrências individuais de objetos informacionais - o processo de 

                                                             
15

 DAHLBERG, I. Knowledge organization: a new science? Knowledge Organization, v. 33, n. 4, p. 11-19, 

2006. 
16 Idem. 
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organização da informação, e outro que se aplica a unidades do pensamento 

(conceitos) - o processo de organização do conhecimento. A OI compreende, 

também, a organização de um conjunto de objetos informacionais para arranjá-los 

sistematicamente em coleções, neste caso, temos a organização da informação em 

bibliotecas, museus, arquivos, tanto tradicionais quanto eletrônicos. A organização 

do conhecimento, por sua vez, visa à construção de modelos de mundo que se 

constituem em abstrações da realidade. Esses dois processos produzem, 

conseqüentemente, dois tipos distintos de representação: a representação da 

informação, compreendida como o conjunto de atributos que representa determinado 

objeto informacional e que é obtido pelos processos de descrição física e de 

conteúdo, e a representação do conhecimento, que se constitui numa estrutura 

conceitual que representa modelos de mundo (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 6)  

 

Portanto, a “[...] OC significa a construção de sistemas conceituais, e OI, o 

relacionamento de unidades desses sistemas conceituais com objetos de informação” (LIMA; 

ALVARES, 2012, p. 28).  

Esteban Navarro (1996
17

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 201) 

descreve OC como a “[...] área dedicada aos estudos teóricos sobre [o] tratamento e [a] 

recuperação da informação”. 

A OC, segundo Almeida (2011, p. 72), prevê a “[...] construção de modelos de 

representações do mundo”. Abarca “[...] o conjunto das ideias, convertido em conceitos ou 

aglomerados destes [...]”. A intenção da OC é elaborar modelos de mundo “[...] via 

representação dos conhecimentos de uma coletividade. O produto subsequente é a 

representação do conhecimento em um dado campo, e não somente a representação da 

informação” (ALMEIDA, 2011, p. 72).  Bräscher e Café (2008) restringem a OC em um “[...] 

elevado patamar teórico-conceitual” (ALMEIDA, 2011, p. 73).  

Hjørland (2003
18

 apud SALES, 2011, p. 52-53) apresenta duas linhas que podem 

definir a OC. A primeira diz respeito à organização de conceitos, sistemas conceituais e 

teorias, denominada “organização intelectual do conhecimento” (ou organização cognitiva do 

conhecimento), enquanto que a segunda refere-se à organização em profissões, negócios e 

disciplinas, designada como “organização social do conhecimento”.  

Para Sales (2011), a organização intelectual do conhecimento “[...] parece dialogar de 

perto com a base dos sistemas de classificação tradicionais para bibliotecas”. Na opinião de 

Hjørland (2008, p. 86, tradução nossa) esse eixo da OC, relacionado ao campo da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação, 

                                                             
17

 Referência não listada na fonte consultada. 
18

 HJØRLAND, Birger. Fundamentals of knowledge organization. Knowledge organization, v.30, n. 2, p.87-

111, 2003.  
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[...] abrange as atividades de descrição de documentos, indexação e classificação 

realizadas em bibliotecas, bases de dados bibliográficas, arquivos e outros tipos de 

"intuições de memória" feita por bibliotecários, arquivistas, especialistas em 

informação, especialistas da área, bem como por algoritmos de computador [...]. OC, 

como campo de estudo, está preocupada com a natureza e a qualidade dos processos 

de organização do conhecimento (POC), bem como dos Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOC) utilizados para organizar documentos, representações de 

documentos e conceitos. A Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI) abrange 

a OC neste sentido estrito [...]. 
  

A segunda vertente, organização social do conhecimento, diz respeito  

[...] a divisão social do trabalho mental, ou seja, a organização das universidades e 

outras instituições de pesquisa e educação superior, a estrutura das disciplinas e 

profissões, a organização social dos meios de comunicação social, produção e 
difusão do "conhecimento" etc. [...] refere-se tanto sobre como o conhecimento é 

socialmente organizado e como a realidade é organizada (HJØRLAND, 2008, 86, 

tradução nossa). 
 

Hjørland defende que para compreender a OC é necessário estudá-la a partir de sua 

complexidade. Em sua abrangência, a OC consiste na construção de “estruturas da realidade”, 

extrapolando a visão estrita da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Em concordância com Hjørland, Anderson (2003
19

 apud BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, 

p. 6) aponta que a OC pode ser definida como "[...] a descrição de documentos, seus 

conteúdos, características e objetivos, e a organização dessas descrições a fim de tornar esses 

documentos e suas partes acessíveis” com intuito de disponibilizá-los a usuários. Para este 

autor, a OC consiste em "[...] todo tipo de método de indexação, resumo, catalogação, 

classificação, gestão de arquivos, bibliografia e a criação de bases de dados bibliográficas e 

textuais para a recuperação da informação". Bräscher e Café (2008) discordam dessa visão, 

pois, para as mesmas, as atividades descritas por Hjørland e Anderson consistem em 

processos de OI. Sales (2011) também concorda com esse ponto de vista.  

 Bräscher e Café (2008, p. 8), como vimos acima, apoiadas em Dahlberg (1993
20

 apud 

BRÄSCHER; CAFÉ, 2008) e pautadas nas considerações de Fogl (1979
21

 apud BRÄSCHER; 

CAFÉ, 2008) a respeito dos conceitos de informação e conhecimento, definem OC como o 

“[...] processo de modelagem do conhecimento que visa à construção de representações do 

conhecimento”. Para essas autoras os sistemas conceituais, os sistemas de organização do 

conhecimento, os sistemas de classificação, as redes semânticas, as ontologias, os cabeçalhos 

de assunto, as taxonomias, os tesauros são exemplos de produtos da atividade de organizar o 

                                                             
19 Referência não listada na fonte consultada. 
20 DAHLBERG, I. Knowledge organization: its scope and possibilities. Knowledge Organization, 

20(4), 211-222, 1993. 
21 FOGL, J. Relations of the concepts 'information' and 'knowledge'. International Fórum on 

Information and Documentation, The Hague, v.4, n.1, p. 21-24, 1979. 
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conhecimento (ALMEIDA, 2011, p. 72). Segundo Sales (2011), “Hjørland [...] chamaria esta 

organização do conhecimento de organização intelectual (cognitiva) do conhecimento”. Esse 

conceito está relacionado ao nível cognitivo.  

A OC é realizada na construção dos modelos que representam o conhecimento e suas 

relações. Logo, diz respeito à OC a construção de linguagens documentárias, sistemas de 

classificação, listas de cabeçalhos de assunto, taxonomias, tesauros, ontologias, entre outros 

(SALES, 2011, p. 53-54). Elaborar sistemas com a finalidade de organizar o conhecimento 

“[...] é uma tarefa que deve valer-se de campos e abordagens teóricas, entre as quais, 

mencionamos a teoria do conceito, a terminologia, a análise de domínios” (ALMEIDA, 2011, 

p. 72). 

Barité (2001
22

 apud LIMA; ALVARES, 2012, p. 30-31, grifo nosso) apresenta dez 

premissas que justificam a OC: 

1 - o conhecimento é um produto, uma necessidade e um dínamo social; 
2 - o conhecimento se realiza a partir da informação, e ao socializar-se é 

transformado novamente em informação; 
3 - a estrutura e a comunicação do conhecimento formam um sistema aberto;  
4 - o conhecimento deve ser organizado para seu melhor aproveitamento individual 

e social; 
5 - existem muitas formas possíveis de organizar o conhecimento; 
6 - toda organização do conhecimento é artificial; 
7 - o conhecimento se registra sempre em documentos, como conjunto organizado 

de dados possíveis, e admite usos indiscriminados; 
8 - o conhecimento se expressa em conceitos e se organiza mediante sistemas de 

conceitos; 
9 - os sistemas de conceitos se organizam para fins científicos, funcionais ou de 

documentação; 
10 - as leis que regem a organização de sistemas de conceitos são uniformes e 

previsíveis, e se aplicam por igual a qualquer área disciplinar. 
 

A segundo premissa apontada por Barité diz respeito à relação entre a informação e o 

conhecimento e faz jus as considerações explanadas em subseção anterior (subseção 2.1), as 

quais ligam o conhecimento à compreensão individual a partir da assimilação da informação. 

A oitava premissa corrobora com as considerações das autoras Bräscher e Café (2008, p. 6)  

acerca da OC, pois, segundo elas, ao nos referimos à OC e, consequentemente à RC, “[...] 

estamos no mundo dos conceitos e não naquele dos registros de informação”.  

Através dessa premissa podemos concluir que a organização do conhecimento é 

realizada através de representações. Para Dahlberg (2006
23

 apud FUJITA, 2008, p. 6), a RC é 

                                                             
22 BARITÉ, Mário. Organización del conocimiento: un nuevo marco-conceptual en Bibliotecología e 

Documentación. In.: CARRARA, K. (Org.). Educação, universidade e pesquisa. Marília: UNESP; São Paulo, 

FAPESP, 2001. 35-60. 
23 DAHLBERG, I. Knowledge organization: a new science? Knowledge Organization, Frankfurt, v.33, n.1, p. 

11-19, 2006. 
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entendida como “[...] a estrutura lógica da representação conceitual e, também, o resultado da 

identificação de conceitos por termos determinados em função da terminologia utilizada”. 

A RC consiste em uma tentativa de apoderar-se de elementos informacionais “[...] 

existentes nas estruturas e processos mentais que compõem o conhecimento individual”, para 

então socializá-lo e organizá-lo (LIMA; ALVARES, 2012, p. 33).  

Logo, a Representação do Conhecimento é feita através de diferentes tipos de 

Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) “[...] que são sistemas conceituais que 

representam determinado domínio por meio da sistematização dos conceitos e das relações 

semânticas que se estabelecem entre eles” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 8).  

Sales (2011, p. 53) faz uso de um exemplo que auxilia no entendimento dos conceitos 

e aplicação da OI e OC: 

[...] a ação de classificar um acervo utilizando um sistema de classificação é uma 

atividade da organização da informação, ao passo que o ato de construir um sistema 

de classificação é uma ação da organização do conhecimento. Assim os Sistemas de 

Organização do Conhecimento (SOCs), tais como os esquemas de classificação, os 

tesauros e as ontologias, são instrumentos da OC que auxiliam a OI.     
 

Em suma, a OC se destina a elaboração de sistemas conceituais. Consiste na 

organização de um conjunto de ideias, convertidas em conceitos ou aglomerados destes, 

criados para determinado fim.  

A subseção a seguir permitirá melhor entendimento dessa relação entre a OI e a OC. 

 

2.4.1 Produtos da Representação do Conhecimento: instrumentos para organizar a 

informação 

 

 Como vimos nas subseções anteriores, através da literatura publicada, a OI e a OC 

possuem distinções acerca de suas aplicações. Porém é relevante destacar que os produtos 

derivados da RC (e portando da OC) auxiliam nas atividades da OI. No âmbito da 

Representação Temática, as atividades de Classificação e Indexação, por exemplo, são 

realizadas mediante a utilização de linguagens documentárias que consistem em produtos da 

representação do conhecimento.  

Essas linguagens “[...] são sistemas de gerenciamento que padronizam a indexação de 

artefatos [...]. [...] [permitem] que um documento possa ser armazenado e consultado de forma 

otimizada. [...] oferecem uma metalinguagem da sua fonte [...]” (SILVA; SILVA, 2011, 119).  

Para Gil Urdiciain (2004, p. 17, tradução nossa), “[...] consistem em todo sistema 

artificial de signos normalizados que facilitam a representação normalizada do conteúdo dos 
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documentos para permitir a recuperação, manual ou automática, de informação solicitada 

pelos usuários”. 

Segundo Dias e Naves (2013, p. 13-14), são instrumentos que fornecem termos 

padronizados para representar o(s) assunto(s) identificado(s) nos documentos analisados. 

Existem dois tipos de linguagens de indexação: a) linguagens alfabéticas (listas de cabeçalhos 

de assunto e tesauros); b) linguagens simbólicas (sistemas de classificação bibliográfica ou 

esquemas de classificação) (DIAS; NAVES, 2013, p. 13-14). 

Para Dziekaniak, Pacheco e Kern (2011, p. 201), Bräscher e Café (2008) e Almeida 

(2011, p. 72) são exemplos de produtos da representação do conhecimento as seguintes 

linguagens documentárias: listas de cabeçalhos de assunto, sistemas de organização do 

conhecimento, sistemas conceituais, sistemas de classificação ou esquemas de classificação, 

taxonomias, tesauros, entre outros. No ambiente virtual e digital, outro formato de 

representação do conhecimento vem ganhando espaço, a exemplo, as ontologias 

(DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 202).  

Parte desses instrumentos são conhecidos como Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOC) (SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p. 49). Consistem em “[...] modelos 

de abstração do mundo real, construídos para determinada realidade”. As ontologias, as 

taxonomias, os tesauros e os esquemas de classificação são alguns exemplos desses sistemas. 

O termo advém do inglês Knowledge Organization Systems (KOS) e foi proposto em 

1998 pelo Networked Knowledge Organization Systems Working Group para “[...] englobar 

sistemas de classificação, cabeçalhos de assunto, arquivos de autoridade, redes semânticas e 

ontologias” (HODGE, 2000
24

 apud BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 8). Hodge (2000) amplia 

essa abrangência incluindo os dicionários, glossários, taxonomias e tesauros (BRASCHER; 

CAFÉ, 2008, p. 8). 

Segundo a Simple Knowledge Organization System (SKOS), um SOC consiste em 

“[...] um conjunto de elementos, geralmente estruturado e controlado, que pode ser usado para 

descrever (indexar) objetos, navegar em coleções, etc” (BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 

154). 

No âmbito da CI, os SOC auxiliam na padronização da terminologia adotada para 

organização e recuperação de informações, “[...] ao delimitar o uso de termos e definir 

conceitos e relações de alguma área do conhecimento, de forma compartilhada e consensual” 

(BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 149). 

                                                             
24 HODJE, G. Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: beyond traditional authority 

files. The Council on Library and Information Resources, Washington, DC., 2000. 
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Para Hodge (2000
25

 apud BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 153), 
Sistemas de Organização do Conhecimento englobam todos os tipos de instrumentos 

usados para organizar a informação e promover o gerenciamento do conhecimento. 

Incluem os esquemas de classificação que organizam materiais em nível geral (como 

livros em estantes), cabeçalhos de assunto que provêm acesso mais detalhado e listas 

de autoridade que controlam versões variantes de chaves de acesso à informação 
(nomes geográficos e nomes de pessoas). Incluem, ainda, esquemas menos 

tradicionais, tais como redes semânticas e ontologias.  
 

Esses sistemas são utilizados para “[...] mapear objetos informacionais, ou seja, para 

representar os assuntos dos documentos num sistema de informação” (BRÄSCHER; 

CARLAN, p. 2010, 149). Utilizam-se nos processos de classificação e indexação de 

documentos atribuindo representações para os assuntos que estes objetos representam. 

Segundo Bräscher e Carlan (2010), esse emprego vai ao encontro com a segunda aplicação da 

OC destacada por Dahlberg (2006
26

 apud BRÄSCHER; CARLAN, 2010, p. 149), apresentada 

na subseção anterior (p. 25), a qual viabiliza a organização da informação. É através dessa 

aplicação que percebemos a relação entre a OI e a OC, pois os produtos derivados da ação de 

“[...] estruturar\sistematizar” conceitos são destinados a conferir meios de representar os 

objetos da realidade. 

Para esclarecer melhor, é inevitável que façamos a apresentação conceitual e as 

funções de alguns desses SOC. Notoriamente, iremos expor os instrumentos mais comumente 

utilizados nas atividades de OI, apontados por Gil Urdiciain (2004, p. 25), a saber: os 

esquemas de classificação, os tesauros e as listas de cabeçalhos de assunto. É interessante 

também expor as definições das taxonomias e ontologias.  

 

2.4.1.1 Esquemas de classificação, tesauros, taxonomias, ontologias e listas de cabeçalho de 

assunto: produtos da representação do conhecimento 

 

As classificações hierárquicas são denominadas de taxonomias (ou taxionominas
27

). 

Consistem em uma  

[...] estrutura hierárquica que se inicia em uma raiz [...] e depois [desmembrasse em] 

itens dispostos em ramos [...]. Quanto mais se segue nos ramos, distanciando da raiz, 
mais específica é a característica. Em contrapartida, a raiz é a característica mais 

genérica (SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p. 80). 

 

                                                             
25 Idem. 
26 DAHLBERG, I. Knowledge organization: a new science? Knowledge Organization, v. 33, n. 4, p. 11-19, 

2006. 
27 O termo taxionomia, segundo Schiessl e Shintaku (2012, p. 80), é frequentemente utilizado na Linguística e na 

Biologia. 
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Utiliza-se as taxonomias comumente para classificar informações em categorias. No 

que tange a recuperação dessas informações, as taxonomias facilitam a navegação no sistema 

de informação, principalmente quando o usuário tem ideia do que procura (SCHIESSL; 

SHINTAKU, 2012, p. 86).  

Os esquemas de classificação consistem em uma hierarquia de classes e subclasses. 

Essa divisão hierárquica por assuntos, a qual o conhecimento é submetido, nasce com 

Aristóteles e sofre inúmeras adaptações (ou melhorias) até atingir concepções mais complexas 

(MARCONDES, 2011, p. 142).  

A história da classificação do conhecimento humano teve sua gênese nos anos 300 a.C 

através da criação do modelo estabelecido por Aristóteles, o qual prevaleceu por dois mil anos 

até decair no final da Idade Média. O modelo de Aristóteles dividia a ciência em três partes: 

teórica, prática e produtiva. A teórica “[...] visa o conhecimento em si (física, matemática e 

metafísica)”; a prática “[...] busca o conhecimento como um guia de conduta, cujo propósito é 

a ação (ética, política, economia e retórica)”; a produtiva tem como propósito “[...] a criação 

de um produto (poesia e artes)” (NAVES, 2006, p. 36). Porfírio, filósofo grego do século IV, 

apresentou uma divisão dicotômica do conhecimento humano, a qual ficou conhecida como 

Árvore de Porfírio (NAVES, 2006, p. 37).   

Após muitas discussões acerca do assunto, no século XX muitos estudos foram 

desenvolvidos no âmbito da Classificação, estes caracterizados pelo empirismo. Dentre eles, 

citamos os esforços de Dewey, Cutter, Brown, Bliss, Library of Congress dos Estados Unidos 

e Ranganathan. Mas foi a classificação proposta por Dewey - Classificação Decimal 

Universal (CDD) - que possuiu maior relevância. A CDD “[...] se baseou na classificação 

filosófica de Bacon e foi a primeira a utilizar números decimais para notação de assuntos” 

(VICKERY, 1980
28

 apud NAVES, 2006, p. 38). Em 1905, criou-se a Classificação Decimal 

Unversal (CDU), baseada na CDD (SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p. 67). 

Neste contexto, podemos elencar cronologicamente os principais esquemas de 

classificação construídos em âmbito da OC (SCHIESSL; SHINTAKU, 2012, p. 67): 

a. Classificação Decimal de Dewey, de Melvil Dewey, criada em 1876; 

b. Classificação expansiva, de C. A. Cutter, criada em1891; 

c. Classificação da Library of Congress, criada em 1902; 

d. Classificação Decimal Universal, Federação Internacional de Informação e 

Documentação (FID), criada em 1905; 

                                                             
28 VICKERY, B. C. Classificação e indexação em ciências. Rio de Janeiro: BNB\Brasília, 1980. Apêndice A: 

Aspectos históricos da classificação da ciência, p. 187-225. 
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e. Classificação de assuntos, de J. D. Brown, criada em 1906; 

f. Classificação de Dois Pontos (Colon Classification), de S. R. Ranganathan, 

criada em 1933; 

g. Classificação bibliográfica, de H. E. Bliss, criada em 1935; 

 

As listas de cabeçalho de assunto são concebidas para promover buscas em acervos 

manuais ou informatizados. Um cabeçalho de assunto tem por função “[...] representar o tema 

de um documento com a ajuda de uma série de termos expressados em linguagem natural
29

 e 

relacionados entre si” (GIL ULDICIAIN, 2004, p.26, tradução nossa). “São listas alfabéticas 

de palavras ou expressões da linguagem natural capazes de representar os assuntos dos 

documentos” (GIL ULDICIAIN, 2004, p.29, tradução nossa). 

Tesauro “é um modelo de representação da informação” (DZIEKANIAK; PACHECO; 

KERN, 2011, p. 220). Tem sua origem na década de 1950, com a publicação do Tesaurus of 

English Words and Phrases de Roget e, posteriormente, com a criação do Thesaurofacet, 

criada pelo grupo inglês Classification Research Group. O objetivo inicial era, “[...] além de 

aperfeiçoar as teorias de classificação, desenvolver linguagens documentárias para auxiliar no 

processo de representação do conteúdo de documentos” (DZIEKANIAK; PACHECO; 

KERN, 2011, p. 226). 

Pode ser conceituado como [...] uma linguagem documentária caracterizada pela 

especificidade e pela complexidade existente no relacionamento entre os termos que 

comunicam o conhecimento especializado (CAFÉ; SALES, 2009
30

 apud DZIEKANIAK; 

PACHECO; KERN, 2011, p. 230).   

Os tesauros possuem cinco funções: tradução, consistência, indicação de 

relacionamentos, recuperação e, por fim, nome e navegação. A função de tradução consiste 

em “[...] traduzir a linguagem natural do autor, usuário e indexador para o vocabulário 

controlado usado para indexação e recuperação do documento”. A consistência promove 

uniformidade aos termos da indexação. A função de indicação de relacionamentos aponta as 

relações semânticas entre os termos. A função de recuperação auxilia no processo de busca e 

recuperação de documentos. Por último, a função de nome e navegação “[...] provê 

hierarquias claras e consistentes em um sistema de navegação para auxiliar os usuários a 

                                                             
29

 Linguagem natural consiste em uma linguagem do discurso técnico-científico proveniente dos documentos 

originais (ou seja, consiste nos termos utilizados pelo autor). Tem por sinônimo a expressão linguagem livre 

(LOPES, 2002, p. 42). 
30 Referência não listada na fonte consultada. 
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localizar objetos de conteúdo desejado” (MURAKAMI, 2005
31

 apud DZIEKANIAK; 

PACHECO; KERN, 2011, p. 227). 

Segundo Café e Sales (2009
32

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 

230), no que tange à representação do conhecimento por meio do controle terminológico, “os 

tesauros e as ontologias são os principais instrumentos utilizados e estudados nas áreas da 

Ciência da Informação e da Computação”.  

Com o passar dos tempos, os tesauros passaram a ser utilizados como fontes de 

consulta e de base teórica para o desenvolvimento de ontologias. Isso se dá devido ao 

reaproveitamento das estruturas lógico-semânticas dos tesauros na construção das ontologias 

(DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 227).    

Entretanto, Ramalho (2009
33

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 227) 

aponta certa divergência quanto aos objetivos dos tesauros e das ontologias. Os tesauros 

“buscam favorecer a comunicação entre usuários e sistema de informação”, já as ontologias 

“objetivam [...] permitir realizar inferências automáticas, resultando em novo conhecimento”.    

O que diferencia as ontologias dos tesauros é o contexto para o qual ela (a ontologia) 

foi criada. As ontologias foram desenvolvidas para serem aplicadas em âmbito virtual ou 

digital, auxiliando no compartilhamento tanto de conhecimentos quanto de agentes 

computacionais, algo para o qual os tesauros não foram pensados (GRUBER, 1992
34

 apud 

DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 227). 

Podemos conceituar ontologia como “uma especificação formal e explícita de uma 

conceitualização compartilhada” (BORST, 1997
35

, p. 12 apud DZIEKANIAK; PACHECO; 

KERN, 2011, p. 228). Esta definição para o termo ontologia prevalece atualmente 

(DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 228).  

As ontologias são “modelos para representação do conhecimento, haja vista que [...] 

[estas] têm sua herança teórica e prática legada na Inteligência Artificial, área que busca 

modelar conhecimento para ser representado e emulado através de máquinas de inferência” 

(DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 220).  A ontologia, “[...] a exemplo do tesauro, 

                                                             
31 MARAKAMI, T. R. M. Tesauros e a world wide web. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de 

Biblioteconomia) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
32 CAFÉ, L.; SALES, R. de. Tesauros e ontologias sob o olhar da teoria comunicativa da terminologia. In.: 

CONGRESS ISKO-SPAIN, 9., 2009, Valência. Anais... Valência: ISKO, 2009. 
33 RAMALHO, R. A. S. Representação do conhecimento e ontologias: reflexões interdisciplinares. In.: 

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 10., 2009, João Pessoa. 

Anais... João Pessoa: [s.n.], 2009.  
34 GRUBER, T. What is an ontology? [S.l.: s.n.], 1996.  
35 Referência não listada na fonte consultada. 
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é utilizada para representar e recuperar informação por meio de uma estrutura conceitual” 

(CAFÉ; SALES, 2009
36

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 230). 

Uma ontologia “[...] deve ser desenvolvida objetivando o compartilhamento de 

conhecimentos entre indivíduos, [...] [e] [...] entre agentes computacionais” (GRUBER, 

1992
37

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, p. 227). 

Segundo Brandão e Lucena (2002
38

 apud DZIEKANIAK; PACHECO; KERN, 2011, 

p. 229), a utilização das ontologias viabiliza a definição de “[...] relacionamentos entre [...] 

conceitos” e viabiliza a realização de inferências. Este último torna a ontologia instrumento de 

suma importância na recuperação do conhecimento. As ontologias também possibilitam a 

definição de “[...] conceitos provenientes de domínios do conhecimento”, o que evita 

ambiguidades.  

Após a explanação dos conceitos e funções que permeiam os instrumentos e produtos 

advindos da OC, podemos concluir que a elaboração dessas ferramentas consiste em insumo 

responsável pela organização da informação.   

Muito embora haja na literatura publicada ambiguidades, é possível inferir que os 

autores que discutem os termos OI e OC e, consequentemente, as atividades, instrumentos e 

produtos relacionados a esses domínios estão a caminho de obter uma delimitação conceitual 

acerca desses termos. Em suma, a maioria dos autores que discutem a OI relacionam a mesma 

com questões de organização física dos materiais informacionais. Percebe-se que a OI tem por 

objetivo facilitar o acesso ao conteúdo contido nos objetos informacionais e, portanto, está 

intrinsecamente atrelada à RI, pois se organiza a informação através das representações que 

são criadas a partir dos documentos originais. Estas representações são elaboradas mediante 

as atividades de catalogação, classificação e indexação através da utilização de produtos de 

RC.  

A OI visa, portanto, organizar fisicamente os materiais informacionais a fim de 

facilitar o acesso ao seu conteúdo.  

Quanto à OC, pode-se afirmar que esta está atrelada às concepções cognitivas, as quais 

visam organizar o conhecimento. Em linhas gerais, a OC possibilita a categorização de 

assuntos gerais através de sistematizações com intuito de aplicá-la na organização da 

informação. Ao mesmo tempo em que se organiza o conhecimento se produz suas 

representações. Para exemplificar: a construção de um sistema de classificação (CDD, CDU, 

                                                             
36 CAFÉ, L.; SALES, R. de. Tesauros e ontologias sob o olhar da teoria comunicativa da terminologia. In.: 

CONGRESS ISKO-SPAIN, 9., 2009, Valência. Anais... Valência: ISKO, 2009. 
37 GRUBER, T. What is an ontology? [S.l.: s.n.], 1996.  
38 Referência não listada na fonte consultada. 
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tesauro, listas de cabeçalho de assunto, entre outros) é uma tarefa da OC, porém, o produto 

dessa criação (ou seja, a própria sistematização dos assuntos) consiste em uma RC. Quando 

utiliza-se um desses produtos na elaboração de representações de um objeto informacional, 

está ocorrendo uma ação de RI que permitirá a organização física da mesma (OI).  

As subseções a seguir apresentam um breve histórico do ensino biblioteconômico no 

Brasil a fim de expor a introdução de disciplinas voltadas à OI e OC no currículo nacional.  

 

2.5 Ensino de Biblioteconomia no Brasil 

 

No que diz respeito ao ensino de Biblioteconomia no Brasil, percebe-se através da 

literatura publicada o consenso quanto aos modelos de influência sofridos em sua trajetória: 

modelo humanista francês e o modelo tecnicista (pragmática) norte-americana (FONSECA, 

[196?]
39

; MULLER, 1985
40

; POBLACIÓN, 1992
41

; SOUZA, 1995
42

; CABERLON, 1995
43

  

apud  CASTRO, [2000], p. 26). Muller (1985
44

 apud CASTRO, [2000], p. 26) aponta outra 

influência, a tecnológica, vista a partir da década de 1970. 

Também é consensual a escassez quanto às publicações que contemplam o ensino da 

Biblioteconomia no país. Segundo Souza (1995
45

, p. 123 apud CASTRO, [2000], p. 18), 

[...] o estudo do ensino de Biblioteconomia no país carrega uma certa dificuldade 

[...] em função da escassez [na] literatura [...]. E os [estudos] existentes não 

contemplam os aspectos econômicos-históricos-sociais, privilegiando a cronologia 

dos fatos em detrimento da análise do conteúdo. 
 

Em função disso, e em virtude do objetivo geral dessa pesquisa, apresentaremos um 

breve histórico das influências e mudanças sofridas pelos cursos de Biblioteconomia do 

Brasil, uma vez que, neste contexto, é possível inferir o momento no qual as disciplinas 

voltadas à OI e OC foram implementadas no currículo nacional. 
                                                             

39 FONSECA, Edson Nery da. Reformulação do currículo de Biblioteconomia no Brasil. Brasília, DF: 

Faculdade de Biblioteconomia e Documentação da UNB, [196?].  
40 MULLER, Suzana Pinheiro M. O ensino de Biblioteconomia no Brasil. Ciência da Informação, Brasília, v. 

14, n. 1, jan.\jun. 1985. 
41 POBLACIÓN, Dinah Aguiar. Pesquisa e pós-graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia no 
Brasil: duas fases (1970\85-1992). In.: ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA, 12., São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.], 1992. p. 7-14. 
42 SOUZA, Francisco das Chagas. O ensino de biblioteconomia no Brasil. Florianópolis: [s.n.], 1995. 
43 CABERLON, Vera Isabel. O processo de produção de racionalidades e suas mediações: o curso de 

Biblioteconomia da URG em questão. 215 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do 

Rio Grande, Rio Grande, 1995. 
44

 MULLER, Sazana Pinheiro M. O ensino de biblioteconomia no Brasil. Ciência da Informação, Brasília, DF, 

v. 14, n. 1, jan\jun. 1985. 
45 SOUZA, Francisco das Chagas. O ensino de biblioteconomia no Brasil. Florianópolis: [s.n.], 1995. 
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2.5.1 Histórico do ensino de Biblioteconomia no Brasil: modelos de influência 

  

A criação do primeiro curso oficial de Biblioteconomia foi sediado pela Biblioteca 

Nacional, situada no Rio de Janeiro, através do decreto 8.835 de 11 de julho de 1911, muito 

embora a prática biblioteconômica já estivesse inserida no território nacional desde a chegada 

dos jesuítas (CASTRO, 2000). A iniciativa da criação do curso da Biblioteca Nacional estava 

ligada ao suprimento das necessidades internas da instituição, uma vez que se fazia necessário 

qualificar os profissionais que trabalhavam na biblioteca (OLIVEIRA; CARVALHO; 

SOUZA, 2009, p. 13-14).  

As disciplinas ministradas nesse curso foram: Bibliografia, Paleografia e Diplomática, 

Iconografia e Numismática. Em 1915 obteve-se a primeira turma, composta de vinte e um 

alunos. Para tornar-se bibliotecário “[...] o candidato deveria preencher a condição inicial de 

ter conhecimento amplo, humanístico, sobre o campo das Artes, Humanidades, Línguas e 

Ciências, seguindo os moldes da escola francesa, pela École Nacionale des Chartes” 

(OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 15). 

O curso da Biblioteca Nacional foi encerrado em 1922, sendo reaberto nove anos 

depois (em 1931) com alterações curriculares e com duração de dois anos. Este curso possuía 

as disciplinas Bibliografia, Paleografia, Diplomática, História Literária, Iconografia e 

Cartografia em sua grade curricular (OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 15-16). 

Em 1944, o curso passou por outra reforma através do decreto 6.440 de 27 de abril. 

Segundo Oliveira, Carvalho e Souza (2009, p. 16),  

[...] o curso da Biblioteca Nacional passou a ser denominado como Cursos da 

Biblioteca Nacional (C.B.N), pois o ensino desdobrou-se em três níveis, a saber: 

Curso fundamental de Biblioteconomia (C.F.B), Curso Superior de Biblioteconomia 

(C.S.B) e Cursos Avulsos (C.A). Cada um destes cursos possuíam finalidades 

diferentes. O primeiro [...] [era composto] das seguintes disciplinas: organização de 

bibliotecas; classificação e catalogação; bibliografia e referência; História dos livros 

e das bibliotecas. O segundo [...] [possuía as] disciplinas [...]: organização e 
administração de bibliotecas; classificação e catalogação; história da literatura, [...] 

iconografia; mapotecas; noções de paleografia; classificação de manuscritos e de 

livros raros e preciosos; bibliotecas e músicas; publicações oficiais e seriadas – 

periódicos; bibliotecas públicas; bibliotecas especializadas e universitárias e 

bibliotecas infantis e escolares. Já os cursos avulsos [...] tinham como finalidade 

atualizar os conhecimentos dos bibliotecários e bibliotecário-auxiliares, divulgar 

conhecimentos sobre Biblioteconomia e promover a homogeneidade básica dos 

serviços de biblioteca. 
 

As alterações curriculares sofridas pelo curso da Biblioteca Nacional ocorreram 

devido à incorporação do modelo norte-americano no ensino brasileiro (OLIVEIRA; 
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CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 16-17). Destacamos, neste contexto, a incorporação de 

disciplinas voltadas à OI e a OC (Classificação, Catalogação).  

No decorrer dessas alterações, e posteriores a elas, outros cursos de Biblioteconomia 

foram criados no Brasil. Destaquemos o curso criado em São Paulo em 1929 no Mackenzie 

College o qual “[...] recebeu influência americana tecnicista da Columbia University” 

(ALMEIDA; BAPTISTA, 2013, p. 3).  

O Mackenzie College encerrou suas atividades em 1936. Neste mesmo ano foi criado 

o Curso de Biblioteconomia do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo por 

Rubens Borba de Moraes. Em 1939, “[...] por questões políticas a prefeitura de São Paulo 

cancelou a subvenção [...] [do] curso [de Biblioteconomia do Departamento de Cultura], mas 

Rubens Borba de Moraes encontrou apoio na Escola Livre de Sociologia e Política”, situada 

também em São Paulo, onde foi possível reinstalar o curso de Biblioteconomia em maio de 

1940 (RUSSO, 1966
46

; CASTRO, 2000
47

 apud ALMEIDA; BAPTISTA, 2013, p. 4). 

Faz-se necessário apresentar as diferenças percebidas por Almeida e Baptista (2013, p. 

4) no que diz respeito aos cursos citados acima, estes considerados os primeiros no Brasil:  

Nos primeiros anos de criação, as escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo foram 

guiadas por diferentes visões. A primeira mantinha suas raízes humanísticas 

enquanto [que] a segunda era basicamente técnica. De tal forma, que os 

bibliotecários formados por uma determinada escola passavam a defender a 

abordagem tecnicista ou humanística de acordo com a escola de formação. 
 

Atualmente, as escolas que ofertam cursos de Biblioteconomia seguem o modelo 

tecnicista norte-americano iniciado em São Paulo (SANTOS et al., 2014, p. 19). 

 

2.5.2 Padronização do ensino biblioteconômico: a criação dos currículos mínimos e das 

diretrizes curriculares 

 

A primeira grande iniciativa em prol da padronização do ensino biblioteconômico no 

Brasil advém da criação do primeiro currículo mínimo em 1962, o qual passaria a possuir as 

seguintes disciplinas: 

História do Livro e das Bibliotecas, História da Literatura, História da Arte, 

Introdução aos Estudos Históricos e Sociais, Evolução do pensamento Filosófico e 

científico, Organização e Administração de Bibliotecas, Catalogação e 

Classificação, Bibliografia e Referência, Documentação e Paleografia (OLIVEIRA; 

CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 18).  
 

                                                             
46

 RUSSO, Laura Garcia Moreno. A Biblioteconomia brasileira: Rio de Janeiro: INL, 1966. 357p. 
47CASTRO, César Augusto. História da Biblioteconomia Brasileira: perspectiva histórica. Brasília, DF: 

Thesaurus, 2000. 287p. 
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Podemos perceber que as disciplinas que compõem esse currículo são, em parte, 

voltadas ao tecnicismo norte-americano. Mais uma vez, percebe-se a introdução de disciplinas 

relacionadas à OI e a OC (a saber: Catalogação e Classificação).  

O segundo currículo mínimo foi implementado na década de 1980. As disciplinas que 

faziam parte desse currículo foram divididas em três grupos: a) matérias de fundamentação 

geral, que abarcavam as disciplinas de Comunicação, Aspectos sociais, políticos e 

econômicos do Brasil contemporâneo e História da Cultura; b) matérias instrumentais, que 

consistiam em Lógica, Língua portuguesa e Literatura da língua portuguesa, Língua 

estrangeira e moderna e Métodos e técnicas de pesquisa; c) matérias de formação profissional, 

as quais incluíam Informação aplicada à Biblioteconomia, Produção dos registros do 

conhecimento, Formação e desenvolvimento de coleções, Controle bibliográfico dos registros 

do conhecimento, Disseminação da informação, Administração de bibliotecas (OLIVEIRA; 

CARVALHO; SOUZA, 2009; ALMEIDA; BAPTISTA, 2013). 

Em 2001, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Biblioteconomia, as quais determinam competências e habilidades específicas aos graduados 

(OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 20).  

Em suma, observa-se que o ensino de Biblioteconomia no Brasil, no decorrer 

histórico, pode ser dividido em três fases, apresentadas na tabela abaixo (Tabela 1), segundo 

Castro (2000, p. 26): 

 

Tabela 1 - Fases e marcos históricos do ensino de Biblioteconomia no Brasil 
 

Fases Marcos históricos 

Fase I (início do século XX) 
Criação do primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil, na Biblioteca 

Nacional, situada no Rio de Janeiro, com predominância da influência 

francesa 

Fase II (dentre os anos de 1929 à 

1962) 

Incorporação da influência norte-americana no ensino de 

Biblioteconomia advinda da criação dos cursos paulistas (destaca-se o 

curso do Mackenzie College) 

Fase III (a partir de 1962) 
Iniciativas de uniformização dos cursos brasileiros através da 

instalação dos currículos mínimos e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Biblioteconomia  

Fonte: Adaptado de Castro (2000, p. 26). 

 

Pode-se afirmar a partir do exposto que, muito embora não haja na literatura publicada 

aspectos relacionados aos conteúdos ministrados nos primeiros cursos de Biblioteconomia do 

Brasil, há condições de supor que a introdução de disciplinas voltadas à OI e OC ocorreu a 
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partir da incorporação do modelo norte-americano no ensino biblioteconômico o qual dispôs 

de disciplinas voltadas ao tratamento da informação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa tem caráter descritivo e exploratório. Segundo Cervo, Bervian e Silva 

([2007], p. 61-64), a pesquisa descritiva consiste na observação, registro, análise e correlação 

de fatos ou fenômenos. A pesquisa exploratória tem como propósito “proporcionar maior 

familiaridade com o problema”, com intuito de torná-lo mais explícito (GIL, 2010, p. 27) ou 

oferecer novas visões sobre uma determinada realidade (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

[2007]). 

Quanto à abordagem, este estudo é de cunho qualitativo. Segundo Neves (1996, p. 1), 

a pesquisa qualitativa “compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam descrever e [...] decodificar os componentes de um sistema [...] de significados”. 

Quanto à finalidade, este estudo consiste-se em aplicado.  

A elaboração dessa pesquisa compreende duas etapas: pesquisa documental e pesquisa 

de campo. 

A pesquisa documental utiliza documentos, “elaborados com finalidades diversas”, 

para proceder a investigação (GIL, 2010, p. 30). Nesta pesquisa analisaram-se as ementas das 

disciplinas ofertadas nos cursos de Biblioteconomia das IES da região Sul do Brasil.  

A análise das ementas possibilitou identificar as disciplinas voltadas ao estudo da OI e 

OC e, concomitantemente, os respectivos professores que ministram essas disciplinas. Essa 

etapa de averiguação de disciplinas e docentes norteou a realização do objetivo geral dessa 

pesquisa que envolve compreender, através da percepção dos ministrantes, como os mesmo 

entendem a conceituação de OI e OC.  

Os resultados da pesquisa documental possibilitaram a execução de um dos objetivos 

específicos que visa verificar o emprego dos termos OI e OC nas ementas das disciplinas 

selecionadas segundo as concepções de Bräscher e Café (2008). 

Após a identificação dos docentes, o estudo direcionou-se à pesquisa de campo. 

Segundo Gonsalves (2001
48

, p.67 apud PIANA, 2009, p. 169), a “[...] pesquisa de campo é o 

tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada”. 

Neste contexto, os professores identificados na etapa anterior responderam a um questionário 

que visa compreender a percepção dos mesmos quando a conceituação dos termos OI e OC 

(ver subseção 3.2).  

                                                             
48 Referência não listada na obra consultada. 
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Os resultados obtidos através do questionário também formam analisados e 

comparados com a literatura publicada, a fim de identificar quais autores que discutem a OI e 

OC têm suas obras utilizadas por esses docentes como base teórica para o desenvolvimento 

das disciplinas que estes lecionam. 

A revisão bibliográfica buscou as considerações de autores da área de Ciência da 

Informação, tanto em nível nacional quanto internacional. A seleção das obras se deu através 

de buscas simples em bases de dados utilizando os termos Organização da Informação, 

Organização do Conhecimento, Representação da Informação, Representação do 

Conhecimento e Ensino de Biblioteconomia. Mediante a identificação de materiais pertinentes 

à pesquisa, buscou-se analisar as referências desses materiais com intuito de agregá-las à 

fundamentação teórica. As buscas por materiais pertinentes à pesquisa também foram 

praticadas nos currículos de autores nacionais mediante buscas na Plataforma Lattes.  

A revisão de literatura possibilitou identificar quais são os principais autores que 

discutem a conceituação dos termos OI e OC e compará-los em nível internacional. Serviu de 

base para a realização do objetivo geral dessa pesquisa.  

 

3.1 População e Amostra 

    

 A população alvo deste estudo compreende os docentes dos cursos de 

Biblioteconomia das IES da região Sul do Brasil que ministram disciplinas relacionadas à OI, 

OC, RI e RC
49

. Para se descobrir o total de questionados, fez-se necessário identificar, 

primeiramente, os cursos de Biblioteconomia dos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná.  

As instituições que ofertam os cursos de Biblioteconomia a nível superior e 

presenciais são (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 2014): Universidade Federal do Rio Grande (FURG); Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Neste contexto, serão consultados os docentes de cinco (5) IES.  

Depois de elencadas as instituições, foi realizada a análise das disciplinas com intuito 

de identificar quais possuíam termos equivalentes ou relacionados à OI, OC, RI e RC nos 

                                                             
49

As disciplinas foram identificadas nas grades curriculares dos cursos de Biblioteconomia das instituições 

descritas nesta subseção. A seleção das disciplinas ocorreu por meio do reconhecimento de termos equivalentes 

ou relacionados à OI, OC, RI e RC nos títulos e\ou ementas dessas disciplinas. 
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títulos e\ou ementas. Depois de identificadas, foi solicitado às coordenações de curso os 

nomes e e-mails dos professores que ministram essas disciplinas. A identificação dos 

professores ocorreu mediante solicitação às coordenações de curso ou através da análise do 

currículo dos docentes na Plataforma Lattes. Esses dados foram coletados nos meses de julho 

a setembro. 

A relação das disciplinas e suas respectivas ementas por curso analisado estão listadas 

no APÊNDICE A. A tabela abaixo (Tabela 2) apresenta a relação de disciplinas e docentes 

por instituição (população) bem como o número de docentes que responderam o questionário 

(amostra).  

 
Tabela 2 – Número de disciplinas voltadas ao estudo da OI e OC e docentes ministrantes 

IES 
Nº de disciplinas 

voltadas à OI e OC 

População 
Nº de docentes que lecionam as 

disciplinas voltadas à OI e OC 

Amostra 
Nº de docentes 

questionados 
FURG 11 4 3 (75,0%) 

UFRGS 9 4 2 (50,0%) 

UFSC 6 5 3 (60,0%) 

UDESC 7 2   2 (100,0%) 

UEL 8 3 1 (33,3%) 

Total 41 18 11 (61,1 %) 

 

As informações foram coletadas, em sua maioria, dos sites dos cursos das IES ou 

através dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos que compõem essa pesquisa ou 

mediante solicitação aos coordenadores de curso. 

  

3.2 Instrumento de coleta dos dados 

 

As informações referentes ao objetivo geral dessa pesquisa, o qual pretende conhecer a 

percepção dos docentes quanto à conceituação dos termos OI e OC, foram coletadas por meio 

de questionário aberto, elaborado em arquivo de texto em formato docx., disponível no 

APÊNDICE B, e enviado aos e-mails dos docentes. A participação na pesquisa, através do 

preenchimento do questionário, foi facultativa. Os docentes foram informados da natureza da 

pesquisa através da carta que acompanha o questionário a qual aborda os objetivos do estudo.  

O questionário é composto por cinco (5) questões: i) a primeira diz respeito à 

identificação do docente; ii) a segunda questão tem por objetivo compreender se o docente 

identifica diferenças conceituais quanto aos termos OI e OC; iii) a terceira permite que o 

docente liste as referências usadas pelo mesmo como base teórica nas disciplinas que leciona; 
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iv) a quarta questão pretende obter a percepção do docente quanto à conceituação dos termos 

OI e OC; v) a última questão servirá de complemento à análise das questões 2, 3 e 4.  

 

3.3 Coleta de dados 

  

 A coleta de dados ocorreu no período de julho a outubro de 2015. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 A análise das respostas dos docentes e dos conteúdos das ementas das disciplinas se 

pautou em parte do método de Análise de Conteúdo preconizado por Bardin (2011, p. 48) 

para qual a Análise de Conteúdo pode ser entendida como um conjunto de técnicas de análise 

de comunicações que visam obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, “a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção\recepção dessas mensagens” (BARDIN, 2011, p. 48). Ou seja, a Análise de 

Conteúdo permite a descrição de conteúdos\significados provenientes de 

mensagens\comunicações (APPOLINÁRIO, [2006], p. 161). 

O método de Análise de Conteúdo é dividido em cinco etapas: organização da análise; 

codificação de resultados; categorização; inferência; informatização da análise das 

comunicações (BARDIN, 2011).  

Este trabalho se deterá em analisar as respostas provenientes dos questionários 

utilizando a etapa do método de Análise de Conteúdo denominado de categorização. Segundo 

Bardin (2011, p. 147), a categorização é:  

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 
reúnem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, agrupamento esse 

efetuado em razão das características comuns desses elementos.  
 

Esta etapa do método de análise de conteúdo fornece uma “representação simplificada 

dos dados brutos” (BARDIN, 2011, p. 149). A categorização é um processo estruturalista 

dividido em duas etapas: o inventário e a classificação. O inventário permite isolar os 

elementos significativos da mensagem analisada e a classificação possibilita a reunião desses 

elementos com seus semelhantes (BARDIN, 2011, p. 148). 
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Delgado e Gutiérres (1994
50

 apud APPOLINÁRIO, [2006], p. 161-162) sugerem que 

o procedimento de Análise de Conteúdo siga os seguintes passos: 

a. organiza-se o texto destacando e enumerando cada fala do(s) sujeito(s). Cada 

uma dessas falas recebe a designação “unidade de registro”; 

b. as unidades de registro devem ser analisadas e classificadas de acordo com o 

seu conteúdo e o resultado é denominado “unidade de contexto”. Esse processo 

recebe o nome de “codificação dos dados”; 
c. a terceira etapa do processo consiste na categorização  das unidades de registro, 

de acordo com uma análise semântica; 

d. mapeando-se as inter-relações entre diversas categorias, podem ser obtidos 

esquemas que revelam a articulação que servirá de base à interpretação teórica 

do material; 

e. finalmente, procede-se à interpretação dos esquemas, comparando-os com os 

referenciais teóricos desejados ou mesmo produzindo uma nova teoria a partir 

dos esquemas obtidos. 

 

As categorias serão criadas a partir da análise dos dados provenientes do instrumento 

de coleta, ou seja, não serão estipuladas anteriormente. 

Com base no exposto, acredita-se que a coleta dos dados e sua posterior interpretação, 

com base no seu cruzamento com a literatura da área sobre OI e OC, servirá de material 

apropriado para atender aos objetivos do presente estudo, e responder à pergunta de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
50 DELGADO, J. M.; GUTIÉRRES, J. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencia sociales. 

Madri: Síntesis, 1994. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Esta seção destina-se a apresentar a análise dos dados obtidos através da aplicação do 

instrumento de coleta de dados que visa alcançar o objetivo geral dessa pesquisa e outros dois 

objetivos específicos, bem como expõe a análise das disciplinas voltadas ao estudo da OI e 

OC identificadas nos cursos de Biblioteconomia das IES da região Sul do Brasil, que atende o 

primeiro objetivo específico desse estudo. 

 

4.1 Análise do emprego dos termos OI e a OC nas disciplinas segundo as concepções de 

Bräscher e Café (2008) 

  

 Os resultados apresentados nas subseções seguintes (4.1.1 e 4.1.2) atendem o primeiro 

objetivo específico dessa pesquisa que visa examinar o emprego dos termos OI e OC nas 

ementas das disciplinas ofertadas nos cursos de Biblioteconomia da região Sul do Brasil 

segundo as concepções de Bräscher e Café (2008). 

Foram identificadas 41 disciplinas (Apêndice A, p. 71) voltadas ao estudo de OI e OC 

nas cinco (5) IES investigadas.  

 A análise do emprego dos termos Organização da Informação (OI) e Organização do 

Conhecimento (OC) foi efetuada nas disciplinas que possuíam em seus títulos ou ementas 

essas expressões, bem como as expressões Representação da Informação (RI) e 

Representação do Conhecimento (RC) e outras relacionadas a esses domínios (atividades, 

processos\etapas, instrumentos ou produtos da OI e OC). 

Para proceder tal análise, foram consideradas as combinações dos termos existentes 

nos títulos e respectivas ementas. Nesse contexto, observou-se se os termos OI, OC, RI e RC 

empregados nos títulos ou ementas coincidiam com as atividades, processos, etapas, 

instrumentos e produtos relacionados a estes domínios. Notoriamente, esta análise se pautou 

nas delimitações apontadas por Bräscher e Café (2008) acerca dos termos citados. É 

importante ressaltar que as análises apresentadas a seguir tomam como base apenas os 

elementos identificados nos títulos e ementas e por conseguinte, esses dados não permitem 

uma análise mais aprofundada, concedendo uma observação sucinta e objetiva. Este fato se dá 

por não ser possível averiguar se os conteúdos listados nas ementas são realmente abordados 

ou presumir de que forma são abordados (no que é dado ênfase). 

 As disciplinas Ontologias, Tópicos especiais em Representação Descritiva (FURG) e 

Tópicos Avançados em Organização e Tratamento da Informação (UFRGS) não foram 
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examinadas, pois não continham dados passíveis à análise em suas ementas. Logo, a análise 

procedeu-se em trinta e oito (38) disciplinas, divididas em dois grupos: 

a. disciplinas que contém as expressões OI, OC, RI e RC em seus títulos ou ementas; 

b. disciplinas que possuem expressões relacionadas a esses domínios (atividades, 

processos\etapas, instrumentos ou produtos da OI e OC). 

 

A seguir serão apresentados os resultados e discussões acerca dos grupos descritos 

acima. 

 

4.1.1 Disciplinas que contém as expressões OI, OC, RI e RC em seus títulos ou ementas 

 

No primeiro grupo citado na subseção acima foram analisadas nove (9) disciplinas
51

 

de três (3) instituições, a saber:  

 FURG: “Fundamentos da Organização do Conhecimento”, “Linguagens 

Documentárias: Teoria e Prática” e “Tópicos Especiais em Organização do 

Conhecimento”; 

 UFRGS: “Fundamentos de Organização da Informação” e “Fundamentos da 

Organização e Tratamento da Informação”; e 

 UEL: “Esquemas de Classificação”, “Vocabulários Controlados”, “Indexação em 

Serviços [de informação]” e “Organização do Conhecimento em Ambientes Digitais”. 

 

Segundo as autoras Bräscher e Café (2008), entende-se por OI todo o processo que 

envolve a descrição física e temática de objetos informacionais e sua posterior representação, 

a qual visa possibilitar o acesso ao objeto. Neste contexto, são processos de OI toda atividade 

que permite representar os atributos de um objeto informacional. A OC, por sua vez, 

compreende a representação de conceitos mediante suas relações e os produtos dessa ação 

auxiliam os processos de OI. As representações provenientes da OC auxiliam na padronização 

das representações dos atributos temáticos existentes nos objetos informacionais. 

O quadro abaixo apresenta resumidamente as atividades, os\as processos\etapas, os 

instrumentos e produtos correspondentes aos domínios citados. 

 

 

 

                                                             
51

 As ementas das disciplinas listadas nessa subseção podem ser consultadas no Apêndice A (p. 70).  
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QUADRO 1 – Resumos das atividades, etapas, dos produtos, instrumentos e processos da OI e OC 

  

Atividades Etapas\Processos Instrumentos Produtos 

OI 

Temático 

Classificação 

Indexação 

Catalogação 

de assunto 

Análise de assunto 

Análise documentária 

Descrição\ 

Representação de 

atributos 
Leitura e interpretação 

Sistemas de 

Classificação 

Linguagens 

documentárias 

Vocabulários 
controlados 

Notações classificatórias 

Resumos 

Índices 

Lista de cabeçalho de 

assunto 

Catalogação 

descritiva 

 

Análise documentária 

Descrição\ 

Representação de 

atributos 

 

Códigos e normas de 

catalogação 

Formatos de metadados 

Fichas catalográficas 

Registros em formato de 

metadados 

Catálogos 

Referências 

Descritivo 

OC Conceitos Estruturação de ideias e conceitos 

Normas e procedimentos 

para elaboração de 

representações do 

conhecimento 

Sistemas de Classificação 

Linguagens documentárias 

Vocabulários controlados 

Fonte: Adaptação de Sales (2011). Concepções Bräscher e Café (2008). 

 

Partindo desse pressuposto e mediante a análise das disciplinas, consideramos: 

a. Os termos “representação temática” e “análise de assunto” apontados na ementa da 

disciplina “Fundamentos da Organização do Conhecimento” (FURG) são, segundo 

Bräscher e Café (2008), processos/etapas realizadas para organizar a informação. 

Nesse contexto, a disciplina aborda elementos da OC e da OI (não somente da OC).     

b. Na ementa da disciplina “Linguagens Documentárias: teoria e prática” (FURG) é 

mencionada a relação desses produtos com a OC, apresentando tipologias de 

linguagens documentárias em âmbito desse domínio.  

c. A disciplina “Tópicos Especiais em Organização do Conhecimento” (FURG) aponta 

os produtos da RC como instrumentos de tratamento e organização da informação. 

Neste contexto, podemos inferir que a disciplina aborda aspectos práticos dos produtos 

da RC em âmbito das atividades da OI.  

d. As ementas das disciplinas “Fundamentos de Organização da Informação” e 

“Fundamentos da Organização e Tratamento da Informação” (UFRGS) apresentam as 

atividades e os produtos da OI apontados por Bräscher e Café (2008), a saber: 

Representação Descritiva, Representação Temática, metodologias de análise temática 

e produtos da RI (resumos, índices, catálogos, bibliografias e mapas conceituais).  

e. A disciplina “Esquemas de Classificação” (UEL) apresenta as duas abordagens 

relacionadas a estes sistemas: primeira diz respeito à aplicação dos esquemas de 

classificação na OI (como instrumentos de padronização das representações dos 
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atributos temáticos dos objetos informacionais) e a segunda refere-se ao vínculo 

desses esquemas à OC, uma vez que são produtos da RC.   

f. A disciplina “Vocabulários Controlados” (UEL) apresenta em sua ementa a relação 

desses esquemas alfabéticos com a OI, uma vez que os mesmos são utilizados para 

controlar a terminologia aplicada em sistema de recuperação de informação. 

g. A ementa da disciplina “Indexação em Serviços [de informação]” (UEL) faz uso do 

termo OC. Porém, segundo Bräscher e Café (2008), a indexação é uma atividade da 

OI. 

h. A disciplina “Organização do Conhecimento em Ambientes Digitais” (UEL) apresenta 

conteúdos relacionados tanto a OI quanto à OC. Ressalta-se a apresentação de 

parâmetros para construção de taxonomias, tesauros e ontologias que são produtos da 

OC. 

 

É notório que os termos OI e OC são aplicados em diferentes situações e muitas vezes 

seus conceitos são confundidos ou apresentados como sinônimos. Como observado na revisão 

de literatura dessa pesquisa os conceitos de OI e OC estão relacionados, porém, percebe-se 

uma tendência à delimitação conceitual. Consideramos que a análise apresentada acima 

aponta que ainda existe confusão quanto à aplicação e emprego dos termos citados, isto se 

considerarmos os conceitos e delimitações de Bräscher e Café (2008). Em sua maioria, as 

combinações remetem as considerações propostas pelas autoras. Entretanto, a análise permite 

inferir que ainda existe conflito com relação à aplicação dos conceitos de OI e OC em âmbito 

das disciplinas analisadas, pois observamos casos em que os termos eram combinados a 

produtos, instrumentos ou atividades que, segunda as autoras, não pertenciam ao domínio 

mencionado.   

A seguir apresentaremos a análise efetuada nas disciplinas classificadas no segundo 

grupo apresentado na subseção anterior. 

 

4.1.2 Disciplinas que possuem expressões relacionadas a esses domínios (atividades, 

etapas\processos, instrumentos ou produtos da OI e OC). 

 

  Esta subseção apresenta as observações acerca das vinte e nove (29) disciplinas 

classificadas no segundo grupo apresentado na subseção 4.1 (p. 45), a saber: 



50 
 

 FURG: “Fundamentos de Representação Descritiva”, “Representação Descritiva I”, 

“Representação Descritiva II”, “Prática em Representação Descritiva”, “Sistemas de 

Classificação: Teoria e Prática” e “Leitura Documentária”; 

 UFRGS: “Representação Descritiva I”, “Representação Descritiva II”, “Linguagem 

Documentária I”, “Linguagem Documentária II”, “Linguagem Documentária III” e 

“Tópicos Especiais em Organização e tratamento da informação”. 

 UFSC: “Catalogação I”, “Catalogação II”, “Prática de Tratamento da Informação”, 

“Linguagens Documentárias”, “Sistemas de Classificação” e “Indexação”. 

 UDESC: “Representação Descritiva I”, “Representação Descritiva II”, “Representação 

Descritiva III”, “Indexação e Resumos”, “Introdução ao tratamento temático da 

informação”, “Representação Temática I” e “Representação Temática II”. 

 UEL: “Introdução à Catalogação”, “Catalogação de Recursos Informacionais”, 

“Catalogação de Multimeios” e “Organização da Informação e do Conhecimento”.  

 

Observando as definições apresentadas por Bräscher e Café (2008) quanto aos termos OI e 

OC (e consequentemente RI e RC), e apresentadas resumidamente na subseção anterior, 

procedeu-se a análise das disciplinas mediante a categorização das mesmas. Neste contexto, 

apresentamos a seguinte distribuição: 

a. Categoria Atividades de Organização da Informação (abordagens teórica e prática): 

Foram classificadas as disciplinas que possuíam termos relacionados às atividades e 

aos processos que os objetos informacionais sofrem mediante a organização. Incluí, 

portanto, as disciplinas voltadas ao tratamento descritivo (Catalogação) e temático 

(Classificação e Indexação) da informação. São elas: FURG - Fundamentos de 

Representação Descritiva, Representação Descritiva I, Representação Descritiva II, 

Prática em Representação Descritiva, Leitura Documentária; UFRGS - Representação 

Descritiva I, Representação Descritiva II, Tópicos Especiais em Organização e 

tratamento da informação; UFSC - Catalogação I, Catalogação II, Prática de 

Tratamento da Informação, Indexação; UDESC - Representação Descritiva I, 

Representação Descritiva II, Representação Descritiva III, Indexação e Resumos, 

Introdução ao tratamento temático da informação, Representação Temática I, 

Representação Temática II; UEL - Introdução à Catalogação, Catalogação de Recursos 

Informacionais, Catalogação de Multimeios. 

b. Categoria Produtos da Representação do Conhecimento (abordagem teórica): As 

disciplinas relacionadas a esta categoria são voltadas ao estudo teórico acerca dos 
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produtos da RC. Consideraram-se apenas as disciplinas que, segundo suas ementas, 

abordam aspectos teórico-conceituais, e não práticos (no sentido de utilização dos 

instrumentos em atividades de OI), dos produtos advindos a OC. São elas: UFGRS – 

Linguagem Documentária III; UFSC - Linguagens Documentárias. 

c. Categoria Produtos da Representação do Conhecimento como instrumento de 

Organização da Informação (abordagem prática): Esta categoria abarca as disciplinas 

que abordam aspectos práticos dos produtos da RC voltados ao auxílio à OI. São elas: 

FURG – Sistemas de Classificação: Teoria e Prática; UFRGS - Linguagem 

Documentária I, Linguagem Documentária II; UFSC - Sistemas de Classificação. 

d. Categoria Organização da Informação e Organização do Conhecimento: Compreende 

a disciplina que inclui aspectos teóricos e práticos no âmbito dos dois domínios. Esta 

categoria possui apenas uma disciplina: UEL - Organização da Informação e do 

Conhecimento.  

   

Através do exposto, podemos considerar que a observação atingiu a finalidade do 

objetivo específico a qual se propôs alcançar. Em suma, a análise apresentada nessa subseção 

permitiu compreender como se categoriza os conteúdos abordados nas disciplinas de OI e OC 

das IES investigadas utilizando como base as delimitações apontadas por Bräscher e Café 

(2008), e assim, possibilita distinguir os assuntos que representam os domínios estudados 

nessa pesquisa.  

A seguir apresentaremos os resultados obtidos através da observação das bibliografias 

básicas e complementares das disciplinas de OI e OC ministradas pelos docentes investigados 

com intuito de identificar as bases teóricas que fundamentam os conteúdos abordados nessas 

disciplinas.     

 

4.2 Análise da bibliografia básica e complementar: autores utilizados como base teórica 

e conteúdos em âmbito da OI e OC 

 

 Através do instrumento de coleta de dados foi solicitado aos professores das IES 

pesquisadas que informassem as bibliografias básica e complementar utilizadas em suas 

disciplinas ou que disponibilizassem os planos de ensino das mesmas para proceder a análise. 

De posse dessas informações, a análise ocorreu nos títulos dos documentos listados nessas 

bibliografias. Para tanto, as bibliografias foram distribuídas em categorias segundo as 

concepções de Bräscher e Café (2008).  
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Os resultados apresentados nessa subseção atendem as finalidades de dois objetivos 

específicos, a saber: identificar quais autores que discutem a Organização da Informação e 

Organização do Conhecimento têm suas obras utilizadas pelos docentes de Biblioteconomia 

das Instituições de Ensino Superior da região Sul do Brasil como base teórica; apontar os 

principais conteúdos de Organização da Informação e Organização do Conhecimento 

abordados nas disciplinas ministradas pelos docentes de Biblioteconomia das Instituições de 

Ensino Superior da região Sul do Brasil  

Dos onze (11) questionados: cinco (5) apresentaram os planos de ensino das 

disciplinas que ministram (“Questão 5” do Apêndice B, p. 73); cinco (5) responderam a 

“Questão 3” do instrumento de coleta de dados (ver Apêndice B, p. 73) que permitia que os 

docentes listassem as bibliografias utilizadas nas disciplinas que ministram; um (1) não 

informou os dados referentes à bibliografia (não respondeu a “Questão 3” e “5”). 

 Os resultados obtidos abaixo não ilustram a totalidade dos documentos utilizados 

pelos docentes em suas bibliografias, pois se observou que alguns títulos não representavam 

os conteúdos que esta pesquisa deseja investigar. Portanto, abaixo serão apresentados apenas 

os resultados que contém os autores que julgamos representar o rol de estudiosos da área de 

OI e OC, bem como os conteúdos que se referem a esses domínios.   

 Salienta-se também que os dados apresentados não compreendem a totalidade de obras 

e conteúdos utilizados pelos docentes questionados, pois os dados coletados não podem 

inferir generalizações, uma vez que não foram mencionados de forma precisa por todos os 

sujeitos da amostra.     

  As categorias criadas são as seguintes: 

a. Atividades e produtos de Organização da Informação (abordagem teórica);  

b. Instrumento de Organização da Informação; 

c. Representação da Informação atrelada à Recuperação da Informação; 

d. Produtos da Organização\Representação do Conhecimento (abordagem teórica); 

e. Metodologias para elaboração de produtos da Representação do Conhecimento; 

f. Produtos da Representação do Conhecimento; 

g. Teoria em Organização do Conhecimento e Organização da Informação. 

 

As subseções que se seguem (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7) dão conta 

da descrição dos dados coletados e de uma breve análise, uma vez que o objetivo é apenas 

listar autores e conteúdos. Uma análise mais densa só seria possível através da obtenção de 
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dados mais precisos acerca dos conteúdos ministrados em sala de aula, bem como seria 

necessário conhecer melhor os conteúdos abordados em todas as obras citadas pelos docentes.  

Neste contexto, explanamos uma breve observação acerca dos conteúdos 

identificados. A análise se deu através da categorização das bibliografias indicadas pelos 

questionados utilizando como base as concepções de Bräscher e Café (2008). Pautou-se 

apenas nos títulos das referidas bibliografias.   

   Para fins de entendimento das tabelas que serão apresentadas nas subseções abaixo, 

cabe esclarecer que as abreviaturas “Q” seguidas de números (1 a 11) correspondem aos 

sujeitos questionados dessa pesquisa. 

    

4.2.1 Referencial teórico acerca das atividades e produtos de Organização da Informação 

(abordagem teórica)  

 

Os resultados apresentados nesta categoria compreendem as bibliografias que 

contemplam conteúdos relacionados às atividades de OI. Mediante a análise dos dados 

indicados pelos questionados, utilizando como base os conceitos propostos por Bräscher e 

Café (2008) apontados na revisão de literatura e, resumidamente, na subseção 4.1.1 (p. 46-

47), os conteúdos abordados nessa subseção referem-se às atividades de Catalogação 

(descritiva e de assunto), Classificação e Indexação.  

Nesse sentido, observamos a ocorrência de vocábulos relacionados a essas atividades 

nas bibliografias apresentadas pelos questionados. Englobam, portanto todas as obras que 

tratam das etapas pelas quais o objeto informacional é sujeito mediante ao tratamento da 

informação (análise de assunto, análise documentária, leitura e interpretação, descrição de 

conteúdos, tratamento temático e descritivo, entre outros). Essa categoria também se destina a 

apresentar os autores que discutem a teoria acerca dos produtos derivados da ação de 

organização da informação (resumos, índices, catálogos, entre outros), bem como dos 

conteúdos referentes ao controle bibliográfico.  

Dentre os conteúdos indicadas nas bibliografias, elencadas no Apêndice D (p. 77), 

destacamos:  

a. aspectos de representação descritiva e temática e todas as etapas que envolvem o 

tratamento da informação, destinadas à teoria em Catalogação; 

b. aspectos práticos da Classificação; 

c. estudo teórico e prático da Indexação, incluindo normas e políticas de indexação; 
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d. fundamentos e questões introdutórias acerca da utilização e aplicação de instrumentos 

da OI, como por exemplo o RDA e o MARC21; 

e. histórico e funções do controle bibliográfico; 

f. aspectos teóricos dos produtos da OI, como por exemplo as funções que estes 

desempenham para a recuperação da informação. 

 

Os principais autores e instituições listados pelos questionados nessa categoria estão 

elencados na tabela abaixo (Tabela 4) segundo a frequência de menção:  

 

Tabela 3 –  Referencial teórico acerca das atividades e produtos de Organização da Informação 
 (abordagem teórica) 

 

Autores listados nas bibliografias Frequência Mencionado por 

RIBEIRO (2001; 2003; 2008) 4 Q2, Q7, Q10, Q11 

BARBOSA (1969; 1978) 3 Q2, Q7, Q8 

CRUZ (1990; 1994) 3 Q2, Q7, Q10 

FOSKETT (1973) 3 Q2, Q8, Q9 

FUJITA (1999; 2001; 2003; 2004; 2009) 3 Q2, Q4, Q9 

LANCASTER (2004) 3 Q1, Q2, Q9 

MEY (1995; 2003) 3 Q2, Q7, Q10 

CAMPELLO (2006) 2 Q2, Q10 

CINTRA (1983) 2 Q8, Q9 

CRUZ; CORRÊA; COSTA (1998; 1999; 2000) 2 Q2, Q7 

GUIMARÃES (2008; 2009) 2 Q2, Q9 

LANGRIDGE (1977) 2 Q1, Q8 

MEY; SILVEIRA (2009) 2 Q2, Q11 

Outros* 1 - 

* Albuquerque (2006); Almeida (2002); Alves (2008); Antonio (2008); Antonio e Moraes (2010); Assunção (2005); Carneiro 
(1985); Dias e Naves (2013); Ferreira (2002); Fiuza (1980); Fujita et al. (2010; 2011); Fujita e Rubi (2006); Furrie (2000); 
Gorman ([1998-2003?]); Gradmann (1998); Grupo TEMMA (1998; 1999); Guimarães e Sales (2010); Guinchat e Menou 
(1994; 1994a; 1994b); International Federation of Library Association (2009); Kobashi (1994); Lara (2001); Leiva e Fujita 
(2012); Lima e Boccato (2009); Lucas (2000); Machado (2003); Mann (1962); Manini (2002); Marcum (2005); Moreira e 

Ribeiro (2008); Oliver (2011); Pinto Molina (2001); Rubi e Fujita (2010); Santos e Correa (2009); Silveira (2007); Sousa 
(1984); UNISIST (1981); Welsh (2012); Williams (2010).  

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados 

  

A seguir apresentaremos os resultados da categoria Instrumento de Organização da 

Informação. 

 

4.2.2 Referencial teórico acerca dos instrumentos de Organização da Informação 
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Os resultados apresentados nesta categoria compreendem as bibliografias que 

contemplam os instrumentos utilizados para organizar a informação, segundo as 

considerações de Bräscher e Café (2008). Essas bibliografias estão listadas no Apêndice E (p. 

82).  

A análise se pautou na verificação de termos que compõem o tratamento descritivo. 

Os instrumentos de tratamento temático serão apresentados na subseção 4.2.6 (Produtos de 

Representação do Conhecimento, p. 57), pois constituem produtos da ação de 

organização\representação do conhecimento.  

Neste contexto, os resultados apresentados na categoria que essa subseção se destina a 

apresentar são: 

 

Tabela 4 – Referencial teórico acerca dos instrumentos de Organização da Informação 

Instrumentos listados nas bibliografias Frequência Mencionado por 

AACR2 4 Q2, Q7, Q10, Q11 

ABNT NBR 6028 – Resumos 2 Q2, Q9 

Tabela Cutter–Sarbon 1 Q2 

Tabela PHA 1 Q2 

ISBD 1 Q10 

LUZ (1996) 1 Q2 

MARC 21 1 Q7 

Catálogo online BN 1 Q7 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados 

 

Observa-se a ocorrência de instrumentos voltados à catalogação (código de 

catalogação e formato de metadados), à representação de autoria (Tabela FHA e Cutter–

Sarbon), normas de elaboração de produtos provenientes da OI (NBR 6028 – Resumos) e 

critérios para elaboração de resumos, de Lara (1996).  

O AACR2 foi o instrumento mais citado apontado na bibliografia de quatro (4) dos 

questionados (Q2, Q7, Q10, Q11), seguido da “NBR 6028 – Resumos” mencionada por dois 

(2) docentes (Q2 e Q9). É importante salientar que esses dados esboçam apenas parte do que é 

utilizado pelos docentes como fundamentação teórica e prática, uma vez que, como referido 

na subseção 4.2 (p. 50), esta análise é baseada em dados que não ilustram o universo de 

autores e obras utilizados pelos docentes para embasar os conteúdos ministrados em aula.    

  

4.2.3 Referencial teórico acerca da Representação da Informação atrelada à Recuperação da 

Informação 
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 Os dados apresentados a seguir contemplam as bibliografias que tratam de assuntos 

voltados à representação da informação destinada a proporcionar a recuperação dos objetos 

informacionais, bem como compreendem as obras que tratam do papel do usuário perante as 

decisões referentes à ação de representação da informação. As bibliografias estão listadas no 

Apêndice F (p. 83). 

 Destacamos os seguintes conteúdos: 

a. atividades de OI em prol da recuperação da informação; 

b. consistência em representações automática e manual; 

c. precisão no processo de busca e recuperação da informação; 

d. comportamento de busca e uso da informação por usuários; 

e. estratégias de busca; 

f. construção de instrumentos de representação de informação; 

g. metodologias de representação de informação; 

h. representação de multimeios. 

 

Os autores mencionados nas bibliografias estão elencados na tabela abaixo (Tabela 6) 

segundo a frequência de menção. 

 

Tabela 5 – Referencial teórico acerca da Representação da Informação atrelada à Recuperação da Informação 

Autores listados nas bibliografias Frequência Mencionado por 

ALCAIDE (2001) 2 Q2, Q9 

KOBASHI (1996. 2007) 2 Q2, Q9 

ARAÚJO JÚNIOR; TARAPANOFF (2006) 1 Q3 

BRUM; BARBOS (2009) 1 Q3 

COSTA; RAMALHO (2010) 1 Q3 

GUIMARÃES (1990) 1 Q9 

JANNUZZI et al. (2007) 1 Q3 

LANCASTER (1986) 1 Q8 

LARA (1993) 1 Q9 

LOPES (2002) 1 Q3 

MEIRELES et al. (2009) 1 Q3 

MONTEIRO (1996) 1 Q3 

NOVELLINO (1996) 1 Q2 

SMIT (1996) 1 Q9 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados. 
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 A seguir apresentaremos os resultados da categoria destinada aos aspectos teóricos dos 

produtos de OC e RC. 

 

4.2.4 Referencial teórico acerca dos produtos da Organização\Representação do 

Conhecimento (abordagem teórica) 

  

 Essa subseção expõe os resultados referentes às bibliografias voltadas aos aspectos 

teóricos dos produtos da RC, listadas no Apêndice G (p. 85). Segundo Bräscher e Café 

(2008), são produtos da RC as linguagens documentárias e os sistemas de organização do 

conhecimento. Portanto, os títulos das bibliografias sugeridas indicam conteúdos de 

abordagem teórica em âmbito dos produtos da OC. Assim, destacamos os seguintes 

conteúdos: 

a. Teoria do Conceito; 

b. Terminologia aplicada à construção de linguagens documentárias;  

c. aspectos interdisciplinares que envolvem a construção de representações do 

conhecimento; 

d. aspectos teóricos acerca dos produtos da RC (SOC, tesauros, folksonomias, 

linguagens documentárias, taxonomias, ontologias, cabeçalhos de assunto); 

e. fundamentos teóricos da Classificação. 

 

Os autores utilizados pelos docentes estão listados abaixo (Tabela 7) segundo a 

frequência de menção: 

 

Tabela 6 – Referencial teórico acerca dos produtos da Organização\Representação do Conhecimento  

(abordagem teórica) 

Autores listados nas bibliografias Frequência Mencionado por  

DAHLBERG (1978; 1979; 1979; 2006) 4 Q2, Q4, Q8, Q9  

CINTRA et al. (2002) 3 Q2, Q8, Q9  

CURRÁS (1995; 2010) 3 Q1, Q4, Q8  

PIEDADE (1983) 3 Q1, Q2, Q8  

ALVARENGA (2001) 2 Q8, Q9  

BRANDTI; BRÄSCHER (2010) 2 Q2, Q9  

CAMPOS, M. L. A. (1995; 2001) 2 Q1, Q8  

DODEBEI (2002) 2 Q1, Q8  

GUINCHAT; MENOU (1994) 2 Q8, Q9  

LARA (2004; 2004a) 2 Q8, Q9  

Outros* 1 -  
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* Abreu e Monteiro (2010); Araújo (2006); Baranow (1979); Boccato e Gracioso (2011); Boccato e Fujita 

(2010); Bräscher e Carlan (2010); Cabré (1993; 1995); Café (1988); Campos, A. (1978; 1986); Campos, M. L. 

de A. e Gomes (2008); Campos, M. L. de A. et al. (2006); Cesarino e Pinto (1978); Garshol (2004); Gomes 

(1984; 1996); Krieger e Finatto (2004); Lentino (1971); Medeiros (2012); Mendes (1995); Moreiro Gonzáles 

(2011); Nascimento (1992); Nunes e Tálamo (2009); Pombo (1998); Silva e Sales (2011); Vogel (2007). 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados. 

 

 A subseção seguinte apresenta o referencial teórico utilizado pelos docentes voltados 

às metodologias de elaboração de produtos da RC. 

 

4.2.5 Referencial teórico acerca das metodologias para elaboração de produtos da 

Representação do Conhecimento 

 

 Os dados distribuídos nessa categoria correspondem às obras que contemplam 

conteúdos referentes às diretrizes para a construção de linguagens documentárias, SOC e 

vocabulários controlados. 

Os autores e instituições mencionadas nessa categoria estão listados alfabeticamente 

abaixo (Tabela 8) e apresentados no Apêndice H (p. 88). 

 

Tabela 7 – Referencial teórico acerca das metodologias para elaboração de produtos da  

Representação do Conhecimento 

Autores listados nas bibliografias Frequência Mencionado por 

AITCHISON; GILCHRIST (1979) 1 Q8 

AUSTIN; DALE (1993) 1 Q2, Q8 

CAMPOS, M. L. de A. et al. (2004) 1 Q2 

CAFÉ; MENDES (2008) 1 Q2 

CAVALCANTI (1978) 1 Q8 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (1995) 1 Q2 

GOMES (1990) 1 Q8 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (IBICT) (1984) 
1 Q8 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION (1986; 1996; 2000) 1 Q8 

LANCASTER (1987) 1 Q8 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados. 

 

 A seguir apresentaremos os resultados referentes aos produtos da RC. 

 

4.2.6 Referencial teórico acerca dos produtos da Representação do Conhecimento 
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 Essa categoria compreende as bibliografias que correspondem os produtos gerados 

pela RC. Esses produtos são utilizados como instrumento de organização da informação com 

intuito de representar os conteúdos provenientes dos objetos informacionais. As bibliografias 

estão elencadas no Apêndice I (p. 89). 

Os produtos apresentados nessa categoria são (Tabela 9): 

 

Tabela 8 – Produtos da Representação do Conhecimento 

Produtos listados nas bibliografias  Frequência Mencionado por 

BARBOSA; MEY; SILVEIRA (2005) 1 Q2 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) 1 Q2 

 Colon Classification (Classificação de Dois Pontos) 1 Q8 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados. 

 

A obra apontada na tabela acima de Barbosa, Mey e Silveira (2005) consiste em um 

vocabulário controlado para proceder à indexação de obras ficcionais. 

Como mencionado na subseção 4.2, os dados apresentados não compreendem a 

totalidade de obras e conteúdos utilizados pelos docentes questionados. Essa afirmação se dá 

por perceber a ausência nas bibliografias indicadas pelos docentes de alguns produtos 

imprescindíveis para a OI, frutos da RC, como por exemplo, a Classificação Decimal 

Universal (CDU), não mencionada por nenhum dos docentes questionados em suas 

bibliografias. 

 

4.2.7 Referencial teórico acerca da teoria em Organização do Conhecimento e Organização 

da Informação 

 

 A última categoria apresentada contempla as bibliografias que abordam aspectos 

teórico-conceituais acerca dos termos OI e OC, elencadas no Apêndice J (p. 90).  

 Os autores listados pelos docentes estão expostos alfabeticamente na Tabela 10. 

 

Tabela 9  – Referencial teórico acerca da teoria em Organização do Conhecimento e  
Organização da Informação 

Produtos listados nas bibliografias Frequência Mencionado por 

BAPTISTA; ARAÚJO JÚNIOR (ORGS.) (2015) 1 Q6 

BARITÉ (2001) 1 Q4 

BRÄSCHER; CAFÉ (2008) 3 Q2, Q4, Q9  

DAHLBERG (2006) 1 Q4 

FRANCELIN; PINHO (2011) 1 Q4 

GUIMARÃES (2006) 1 Q2 
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HJØRLAND (2004; 2008) 1 Q4 

MILANI; GUIMARÃES (2011) 1 Q2 

NAVES; KURAMOTO (ORG.) (2006) 1 Q4 

PINHO (2009) 1 Q4 

ROBREDO; BRÄSCHER (ORG.) (2010) 2 Q4, Q9 

TENNIS (2008) 1 Q4 

Fonte: Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados. 

 

 É importante ressaltar que a obra utilizada como base nessa pesquisa, de autoria de 

Bräscher e Café (2008), foi mencionada por três (3) dos docentes questionados. A obra 

organizada por Robredo e Bräscher (2010), indicada por dois (2) docentes, também possuí 

textos que seguem as concepções das autoras acerca dos termos OI e OC. 

 Muito embora as autoras não tenham sido indicadas na maioria das bibliografias 

(apenas 30% de ocorrência), suas concepções acerca dos conceitos de OI e OC podem ser 

percebidas em outras obras de outras autorias, uma vez que foi identificado na revisão de 

literatura autores que tomam como base as delimitações citadas pelas autoras mencionadas.  

 Considerando apenas as obras de Bräscher e Café (2008) e Robredo e Bräscher 

(2010), apresentadas na tabela acima, percebemos a ocorrência de 50% dos questionados que 

utilizam bibliografias que fazem a distinção dos dois domínios. Isso não significa que esses 

conteúdos sejam abordados com ênfase nas disciplinas ministradas pelos docentes que as 

indicaram. A subseção a seguir (4.3, p. 59) permitirá compreender se os docentes defendem a 

diferenciação entre OI e OC. Assim, poderemos inferir se o ensino desses domínios é pautado 

na diferenciação conceitual dos domínios supracitados.  

 Os resultados apresentados nas subseções anteriores (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 

4.2.6 e 4.2.7) cumpriram com a finalidade dos dois objetivos específicos que se destinavam a 

atender (apontar autores e conteúdos). Porém algumas inconsistências foram percebidas, as 

quais serão apontadas nas considerações finais dessa pesquisa.  

 A subseção seguinte apresentará os resultados que compreendem o objetivo geral 

dessa pesquisa. Através dessa análise, e juntamente com as análises já apresentadas acima,  

poderemos identificar as tendências teóricas acerca do ensino de OI e OC.  

    

4.3 Análise da percepção dos docentes comparada à literatura publicada 

 

 Esta seção apresenta as discussões acerca dos resultados obtidos na “Questão 2” e 

“Questão 4” do instrumento de coleta de dados (Apêndice B, p. 73). Todos os questionados 
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responderam “sim” para a “Questão 2” que perguntava se os mesmos consideravam haver 

diferença conceitual entre OI e OC. As respostas na íntegra da “Questão 4” estão listadas no 

Apêndice C (p. 74). A análise que se segue abrange o objetivo geral dessa pesquisa que visa 

compreender a percepção dos docentes acerca dos conceitos de OI e OC. 

A análise procedeu-se de forma empírica tomando como base os conceitos de Bräscher 

e Café (2008), uma vez que percebemos na literatura publicada que os demais autores, com 

exceção de Hjørland e Anderson, concordam com essas concepções. As respostas não foram 

analisadas isoladamente. Preferiu-se expor, a seguir, um apanhado geral das considerações de 

todos os docentes questionados com intuito de traçar tendências teórico-conceituais acerca 

dos termos OI e OC.   

Mediante a observação dos dados, consideramos:  

a. A OI é entendida como um processo de gestão que permite a estruturação, registro e 

recuperação de informações; 

b. Refere-se à OI como a descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais; 

c. A OI é entendida como uma atividade pragmática que visa proporcionar a recuperação 

das informações contidas nos objetos informacionais; 

d. A OI está atrelada ao mundo dos objetos físicos, dos documentos. Consiste na 

organização de objetos informacionais; 

e. Refere-se à OI como a representação, tratamento e planejamento de uso da 

informação; 

f. A OI está atrelada aos procedimentos, técnicas e processos de tratamento 

bibliográfico; 

g. Indica-se como atividades de OI a Catalogação, Classificação e Indexação; 

h. O produto advindo da OI consiste em representações da informação (conjunto de 

elementos descritivos que representam os atributos de um objeto informacional 

específico); 

i. A OC é entendida como a construção de modelos de mundo que se constituem em 

abstrações da realidade; 

j. Outro conceito destinado a OC refere-se ao processo de modelagem do conhecimento 

que visa à construção de representações do conhecimento; 

k. A OC auxilia o processo de organização da informação, pois se preocupa com o 

desenvolvimento de instrumentos para tal fim; 

l. A OC objetiva a representação dos conceitos e de suas relações com outros conceitos; 
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m. A OC consiste na análise do conceito e de suas características para o estabelecimento 

da posição que cada conceito ocupa num determinado domínio, bem como das suas 

relações com os demais conceitos;  

n. A OC preocupa-se com as relações temáticas dos documentos que compõe um mesmo 

acervo; 

o. Tem-se como atividades de OC a ordenação, estruturação e sistematização dos 

conceitos; 

p. São produtos da OC as linguagens documentárias e os sistemas de organização do 

conhecimento. 

 

As premissas elencadas acima correspondem às observações apontadas por todos os 

docentes questionados. Ou seja, mediante a análise das respostas percebemos a ocorrência de 

pelo menos uma das afirmações listadas acima em todas as respostas mencionadas pelos 

questionados.  Assim, as considerações mostram que as concepções dos docentes investigados 

acerca dos termos OI e OC condizem com as propostas conceituais preconizadas por Bräscher 

e Café (2008) que delimitam os termos citados. Dos onze (11) questionados, quatro (4) 

citaram em suas respostas essas autoras. Nesse sentido, podemos inferir que os docentes 

predispõem a compreender os termos supracitados como conceitos distintos. Essa visão é 

presumível, uma vez que se observou na revisão de literatura que os autores que estudam OI e 

OC tendem a diferenciar esses conceitos.  

Traçando um comparativo dessa análise com as análises apresentadas nas subseções 

acima (que visam responder aos objetivos específicos dessa pesquisa), é admissível obtermos 

essas conclusões, pois foi observado nas análises anteriores que as delimitações acerca dos 

termos foram identificadas nos dados examinados. Ou seja, se disciplinas e conteúdos 

abordados pelas mesmas apresentam delimitações e diferenciações conceituais acerca dos 

termos OI e OC é plausível que identifiquemos o mesmo entendimento nas respostas advindas 

dos docentes em âmbito dos termos citados.  

Entretanto, há de salientar que além das noções elencadas acima, as quais vão ao 

encontro das concepções de Bräscher e Café (2008), os questionados Q2, Q5, Q10 e Q11 

apresentaram outras opiniões acerca dos termos OI e OC ou apresentaram conceitos que se 

relacionam aos termos supracitados. Destacamos três premissas: 

a. A OC compreende a representação (temática e descritiva) do objeto informacional, 

com vista à sua recuperação e acesso; 
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b. A OC consiste em um processo intelectual que leva em consideração aquilo que está 

registrado no documento e a forma de pensar do usuário que pode vir a necessitar 

daquela informação; 

c. A OI e OC foram justificadas utilizando os conceitos de informação e conhecimento. 

Nesse sentido, o termo OC foi definido como um processo pós OI, pois gera-se, 

amplia-se, propaga-se ou se desconstrói o conhecimento produzido através do uso da 

informação. 

   

Com base na literatura publicada, a primeira premissa apresentada por Q2 corresponde 

ao conceito de OI, e não de OC. Além de Bräscher e Café (2008), os autores Fujita (2005), 

Café e Sales (2010), Lima e Alvares (2012) e Aguiar e Kobashi (2013) mencionam os 

processos de representação (temática e descritiva) dos objetos informacionais como atividades 

de OI. 

A segunda e terceira premissa se respaldam nos conceitos de informação e 

conhecimento. É notório que essa afirmação busca fundamentação na relação desses termos, 

uma vez que a informação é fruto do registro de um conhecimento individual ou coletivo, e 

conhecimento é adquirido através da inferência e abstração de informação. Essa noção condiz 

com as concepções de Rowley e Hartley ([2008]) e Fujita (2008) quanto à informação 

registrada e sua gênese.  

Nesse contexto, é possível dizer que os docentes questionados (Q5 e Q11) apoiaram-se 

nos processos de busca e necessidade de informação. Nesse sentido, julgar a organização do 

conhecimento como atividade pós OI não é um tanto equivocada, pois, refletindo acerca do 

que foi mencionado pelo docente, é através da informação, esta devidamente organizada, que 

um indivíduo poderá identificar os conteúdos que lhe interessam para assim iniciar um 

processo de geração, ampliação, propagação ou desconstrução de conhecimento produzido 

através do uso da informação. 

Dentro do exposto, podemos inferir que os docentes questionados avaliam os termos 

OI e OC através de suas diferenças. Assim, compreendem as delimitações conceituais 

apresentadas pelos autores da área.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dessa pesquisa percebemos que os autores da área de OI e OC, em sua 

maioria, diferenciam os domínios citados. Tem-se uma tendência à delimitação conceitual dos 

termos o que contribuirá consideravelmente, ao passo que atingir consolidação na área, com 

os processos de comunicação científica.    

O objetivo geral que norteou essa pesquisa tinha como finalidade observar se essas 

concepções advindas da literatura eram apreendidas e disseminadas pelos docentes, pois como 

apontamos na justificativa desse estudo, cabe aos docentes da área à transmissão desses 

conceitos, os quais proporcionam a formação de profissionais direcionados à determinada 

ênfase. Quando os cursos dão ênfase a determinadas concepções, toda a área acaba por acatar 

tais pontos de vista e consequentemente permite a formação de perfis de profissionais.  

Os objetivos específicos davam conta de complementar esse julgamento, uma vez que 

buscavam subsídios para compreender as conceituações dos termos citados com base nas 

disciplinas e bibliografias utilizadas pelos docentes.  

A análise concebida nos dados, através do processo empírico de categorização, 

permitiu alcançar os objetivos discutidos nessa pesquisa. Porém algumas questões devem ser 

destacadas acerca da observação e do método conferido para tal ação.  

O estudo deu conta de compreender a percepção de parte dos docentes que conferem 

seus ensinamentos a futuros profissionais da informação. Mediante a solicitação de 

informações às coordenações referentes ao número de docentes por IES que ministram as 

disciplinas selecionadas para este estudo, percebeu-se que não possuímos o número preciso de 

docentes da área de OI e OC. Notou-se, no decorrer da coleta de dados, algumas contradições 

a respeito destas informações, porque por vezes docentes dos quais solicitávamos a opinião, 

indicados pelas coordenações das IES que pertenciam como sujeitos desse estudo, 

informavam não ministrar disciplinas da área. Portanto, não cabe nesse estudo conferir 

generalizações, apenas inferir que através da amostra há uma tendência quanto à percepção 

desses domínios. 

As observações atribuídas às disciplinas e suas respectivas ementas proporcionaram 

maior visibilidade das questões conceituais que devem ser exploradas nos conteúdos 

abordados pelas mesmas. Traçando um comparativo entre as categorias criadas a partir da 
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análise das disciplinas
52

 e as categorias nomeadas diante da listagem das bibliografias básicas 

e complementares
53

, podemos concluir quem, em sua maioria, os conteúdos condizem com o 

que é preconizado nas ementas.  

É evidente que essas análises, advindas da concretização dos objetivos específicos, 

exigem complementações. Esta pesquisa proporcionou um julgamento sucinto e descritivo 

perante os conteúdos abordados nas disciplinas, uma vez que não foram analisadas as obras 

propriamente ditas listadas pelos docentes. Utilizamos como base os títulos, o que não nos 

permite uma análise complexa. Uma análise dessa densidade necessita de um espoco com 

maior especificidade, como por exemplo, trabalhar em âmbito de uma categoria, fazendo a 

leitura dos documentos mais citados pelos docentes, para assim viabilizar uma interpretação 

mais apropriada acerca dos conteúdos.  

Outro ponto a destacar consiste na ausência de obras não listadas pelos docentes em 

seus referenciais. Julgamos necessário para conferir o ensinamento de alguns conteúdos, por 

exemplo, a Classificação Decimal Universal, que não foi apontada por nenhum docente 

investigado como instrumento de OI.   

Com relação à listagem de autores em âmbito da OI e OC, também obervamos que a 

imprecisão acerca dos referenciais pode ter contribuído para que alguns estudiosos não 

tenham sido mencionados. Os autores apresentados nas subseções 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 

4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7 representam apenas uma amostra do que é utilizado como base teórica nas 

disciplinas. 

Retomando os resultados do objetivo geral podemos inferir que os docentes 

investigados predispõem a compreender os termos supracitados como conceitos distintos. 

Esta afirmação se dá por conta das premissas observadas na subseção 4.3 (p. 60-61), que 

atendem as concepções acerca dos termos referidas na revisão de literatura. Esperamos que 

este estudo lance a pretensão de compreender outras questões relacionadas ao ensino de OI e 

OC, permitindo agregar valor às discussões acerca dos conceitos desses termos.   

 

  

                                                             
52 Atividades de Organização da Informação (abordagens teórica e prática); Produtos da Representação do 

Conhecimento (abordagem teórica); Produtos da Representação do Conhecimento como instrumento de 

Organização da Informação (abordagem prática); Organização da Informação e Organização do Conhecimento 
53 Atividades e produtos de Organização da Informação (abordagem teórica); Instrumento de Organização da 

Informação; Representação da Informação atrelada à Recuperação da Informação; Produtos da 

Organização\Representação do Conhecimento (abordagem teórica); Metodologias para elaboração de produtos 

da Representação do Conhecimento; Produtos da Representação do Conhecimento; Teoria em Organização do 

Conhecimento e Organização da Informação. 
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APÊNDICE A - DISCIPLINAS E RESPECTIVAS EMENTAS VOLTADAS AO 

ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO E 

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO POR CURSO DE 

BIBLIOTECONOMIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
Universidade Federal do Rio Grande/ Curso de Biblioteconomia 

Disciplina Ementa 
Fundamentos de 

Representação Descritiva 
Fundamentos de representação descritiva. A representação bibliográfica em relação ao 

usuário. A representação e a tecnologia. A representação na Internet. Os catálagos: 

definições e funções. Breve histórico da Catalogação. Catalogação cooperativa. Catalogação 

na fonte. Os códigos de catalogação: CCAA2. A prática da catalogação e suas etapas. 

Leitura técnica dos itens. 
Representação Descritiva I Estrutura da descrição. Sistemas de pontuação. Níveis da descrição. Fontes de informação 

para catalogação. Regras básicas de catalogação descritiva para todos os tipos de materiais. 

Os pontos de acesso: autores pessoais, entidades. Nomes geográficos e títulos uniformes. 
Representação Descritiva II O código de catalogação Anglo-Americano (CCAA2). A representação e as áreas da 

descrição para recursos eletrônicos, contínuos e multimídia. 
Tópicos especiais em 

Representação Descritiva 
Estudos de temas emergentes que permitam atualização de conteúdos e atendimento dos 

interesses dos educandos. 
Prática em Representação 

Descritiva 
 Prática em representação descritiva e prática de catalogação. 

Fundamentos da Organização 

do Conhecimento 
Fundamentos da representação temática. Análise de assunto. Sistemas de Recuperação da 

Informação. Medidas de avaliação dos Sistemas de Recuperação da Informação. Teorias da 

classificação.  
Sistemas de Classificação: 

Teoria e Prática 
Abordagem teórica e prática do sistema de Classificação Decimal Universal – CDU e do 

sistema Classificação Decimal de Dewey (CDD). Prática em classificação. 
Linguagens Documentárias: 

Teoria e Prática 
Linguagens documentárias. Tipos de linguagens documentárias na organização do 

conhecimento. Análise documentária. Tesauros. 
Tópicos Especiais em 

Organização do 

Conhecimento 

Estudo teórico acerca das metodologias de aplicação no tratamento e organização da 

informação. Web semântica. Preservação digital. Metadados. Ontologias. 

Ontologias -- 
Leitura Documentária Fundamentos da leitura documentária. Finalidades da leitura documentária. Técnicas de 

leitura documentária. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ Curso de Biblioteconomia 

Disciplina Ementa 
Fundamentos de Organização 

da Informação 
Representação descritiva (histórico, teoria, conceito, princípios, padrões). Representação 

temática (histórico, teoria, conceito, princípios, teoria facetada, teoria do conceito, padrões). 

Metodologia de Análise temática (leitura técnica, normas e procedimentos). Produtos da 

representação da informação (índices, resumos, catálogos, bibliografias, mapas conceituais). 
Representação Descritiva I Conceitos, princípios, etapas, padrões da representação descritiva dos registros 

informacionais. Prática de representação descritiva: descrição e pontos de acesso de 

responsabilidade pessoal; dados de localização.  
Representação Descritiva II Princípios e práticas de representação descritiva: descrição e pontos de acesso de 

responsabilidade coletiva; pontos de acesso para títulos. Formatos de intercâmbio. 
Fundamentos da Organização 

e tratamento da Informação 
Aspectos teóricos e evolução das representações descritiva e temática. Controle 

bibliográfico. Tipologia de registros. Leitura técnica.  
Linguagem Documentária I Taxonomia. Análise e aplicação dos recursos da Classificação Decimal de Dewey. 
Linguagem Documentária II Sistema de classificação especializados. Análise e aplicação dos recursos da Classificação 

Decimal Universal.  

 
Linguagem Documentária III Fundamentos teóricos da terminologia. Ontologias. Tesauros. Cabeçalhos de assuntos. 
Tópicos Avançados em 

Organização e tratamento da 

Conteúdo a ser ofertado nesta disciplina deverá incluir assuntos atuais e não constantes no 

currículo.  
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informação  
Tópicos Especiais em 

Organização e tratamento da 

informação 

Temas da atualidade relativos à área de organização e tratamento da informação. Podem ser 

concedidos através de cursos de extensão oferecidos na Universidade, cujos planos de 

ensino tenham sido previamente submetidos a COMGRAD/BIB.  
Universidade Federal de Santa Catarina/ Curso De Biblioteconomia   

Disciplina Ementa 
Catalogação I Evolução e teorias da catalogação e códigos. Programas de catalogação. Padrões e formatos 

de descrição para intercâmbio. Catálogos. Representação descritiva de livros, folhetos e 

folhas soltas impressas. 
Catalogação II Teoria e prática de cabeçalhos, pontos de acesso e títulos uniformes nos diferentes suportes 

de informação. 
Prática de Tratamento da 

Informação 
Aborda as práticas de registro, catalogação, classificação, indexação e preparo para 

circulação. 
Linguagens Documentárias Trata das linguagens documentárias. Aborda a tipologia das linguagens documentárias e as 

linguagens pré-coordenadas e pós-coordenadas. 
Sistemas de Classificação Aborda a caracterização das diferentes tabelas de classificação e seus dispositivos de 

construção das notações, a prática de CDD, a prática de CDU e a notação de autor. 
Indexação Aborda aspectos teóricos e metodológicos da Indexação. Trata da tipologia de indexação, 

índices e resumos. Aplica prática da indexação, elaboração de índices e resumos.  
Universidade do Estado de Santa Catarina/ Curso de Biblioteconomia 

Disciplina Ementa 
Representação Descritiva I História e evolução da representação descritiva. O controle bibliográfico e padrões 

internacionais. Catálogos de bibliotecas: conceituação, funções, tipos. Representação de 

documentos: leitura técnica e normas de descrição bibliográfica. Código de catalogação 

AACR2. 
Representação Descritiva II Código de catalogação AACR2: entradas e cabeçalhos, regras gerais e especiais.Tratamento 

de material multimeios e multimídia: leitura técnica e representação descritiva. 
Representação Descritiva III Formatos de intercâmbio. Bases para implementação de sistemas informatizados. Redes de 

catalogação cooperativa. Metadados. Dublin Core. Conversão Retrospectiva. Automação de 

representação descritiva dos documentos. 
Indexação e Resumos Processos de análise documentária. Índices e indexação. Resumos: tipos, funções e prática. 

Indexação automática. Políticas de indexação. Vocabulário controlado como instrumento de 

indexação: thesaurus. 
Introdução ao tratamento 

temático da informação 
Noções sobre teoria do conceito. Teorias das classificações facetadas e hierárquicas. Análise 

temática: conceito e etapas (Norma Técnica). Cabeçalhos de assunto. 
Representação Temática I Estudo teórico e aplicação dos recursos da Classificação Decimal de Dewey (CDD). 
Representação Temática II Estudo teórico e aplicação dos recursos da Classificação Decimal Universal (CDU). 

Universidade Estadual de Londrina/ Curso de Biblioteconomia 
Disciplina Ementa 

Introdução à Catalogação Princípios e práticas da catalogação de recursos informacionais. Padrões que facilitem o 

controle bibliográfico em âmbito nacional e internacional.  
Catalogação de Recursos 

Informacionais 
Registros catalográficos: terminologia e campos. Instrumentos e aplicação de normas 

vigentes da catalogação. Metadados. Pontos de acesso.  
Catalogação de Multimeios Catalogação de materiais especiais: definições, tipologias e características. Descrição dos 

diferentes suportes informacionias de acordo com os padrões internacionais. 
Organização da Informação e 

do Conhecimento 
Estudo teórico e aplicações para a organização da informação e do conhecimento no âmbito 

da Arquivologia e Biblioteconomia. 
Esquemas de Classificação Estudo e aplicação dos esquemas hierárquicos de classificação para organização da 

informação e do conhecimento, em ênfase na Classificação Decimal de Dewey e 

Classificação Decimal Universal. 
Vocabulários Controlados Estudo e aplicação dos esquemas alfabéticos de classificação para organização da 

informação, com ênfase nos cabeçalhos de assunto, tesauros e taxonomias.  
Indexação em Serviços [de 

informação] 
Processos e produtos de análise e síntese na representação da informação e conhecimento. 

 
Organização do 

Conhecimento em Ambientes 

Organização do Conhecimento em ambientes digitais de produção intelectual como subsídio 

à compreensão de sua estrutura e funcionalidade. Repositórios Digitais. Bibliotecas Digitais 
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Digitais de produção intelectual. Parâmetros para construção de taxonomias, [tesauros] e ontologias.  
Fonte54: Informações consultadas nos sites dos cursos das IES (BIBLIOTECONOMIA…, [2014]; UFRGS…, [2014]; 
UNIVERSIDADE…, 2015; FAED…, 2010-2012; DEPARTAMENTO…, [2015]; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, [2012]; PORTAL…, [2015]) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Referências apresentadas na lista de referências desse trabalho 
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO E QUESTIONÁRIO 

__________________________________________________________________________ 

Prezado (a) docente: 

  

Com intuito de desenvolver trabalho de conclusão de curso, bem como contribuir para os estudos voltados à 

Organização da Informação (OI) e à Organização do Conhecimento (OC), o presente instrumento de coleta de 

dados visa compreender a percepção dos docentes da área de Biblioteconomia quanto à conceituação desses 

termos.  

Sua participação é facultativa, mas de extrema importância, uma vez que os resultados poderão contribuir para 

identificar as influências teóricas atribuídas ao ensino de OI e OC na região Sul do Brasil. O presente 

questionário é composto de uma (1) questão fechada e quatro (4) questões abertas.  

  

Muito obrigado pela participação. 

  

Sabrina Corrêa - Acadêmica do 8º semestre do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio 

Grande 

Profa. Dra. Gisele Dziekaniak - Orientadora 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Identificação: (Nome, Formação Acadêmica, Instituição de Ensino que atua, 

Disciplina(s) que leciona)  

 

2. Com base nas disciplinas que você leciona, pode-se afirmar que há diferença 

conceitual entre Organização da Informação e Organização do Conhecimento? 

(Assinale uma resposta) 

(   ) Sim (    ) Não 

 

3. Qual o referencial teórico (bibliografia básica e complementar) que você utiliza 

para fundamentar as disciplinas voltadas à Organização da Informação e 

Organização do Conhecimento?  

 

4. Conceitue Organização da Informação e Organização do Conhecimento.  

 

5. Anexe, se possível, os planos de ensino das disciplinas que você leciona voltadas 

para o ensino da OI e da OC.  
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APÊNDICE C – RESPOSTAS ATRIBUÍDAS PELOS DOCENTES A QUESTÃO 4 DO 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Docentes Conceito atribuído pelo docente à OI e OC 

Questionado 1 

Organização da informação compreende os procedimentos, técnicas e processos realizados 

pela Biblioteconomia, a fim de tratar documentos bibliográficos, tanto no que diz respeito à 

classificação, quanto à indexação e também catalogação.  
Já a organização do conhecimento, esta compreende a área do conhecimento que abrange a 

organização da informação e que corresponde o desenvolvimento de instrumentos para 

realização da organização da informação. 
 
 

Questionado 2 

A organização do conhecimento trata a representação do objeto informacional, seja de forma 

temática ou seja de forma descritiva física, com vista à sua recuperação e acesso. Pode utilizar 

enquanto ferramentas, as linguagens documentárias como classificação ou tesauros, que 

podem ser considerados SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO do CONHECIMENTO (conceitos 
de Café e Bräscher). A organização do conhecimento é importante para ajudar o processo de 

organização da informação. 
 

Questionado 3 

 
Organização da Informação envolve os processos de gestão da informação que tem objetivo 

de permitir a estruturação, registro, recuperação de informações para atender demandas de 

organização temática ou de gestão das organizações. Não envolve processos de Gestão do 

Conhecimento e nem de Gestão Documental. 
Organização do Conhecimento envolve processos de Gestão do Conhecimento com vistas à 

retenção, tratamento, registro, compartilhamento e reuso do Conhecimento Organizacional, 

por meio de Sistemas Baseados em Conhecimento.  
Obs: informação e conhecimento são objetos distintos, ainda que possuam a mesma essência. 
Frequentemente se observa, especialmente na área de Ciência da Informação, esses conceitos 

serem tratados como sinônimos ou mesmo usados um pelo outro, indistintamente. No entanto, 

ao se observar os processos adotados para gerenciá-los, a necessidade de distingui-los se torna 

evidente, para não se incorrer em equívocos metodológicos. Por exemplo, em ‘Planejamento e 

Geração de Bases de Dados’, há uma distinção clara entre ‘documento’ e ‘informação’. O 

‘entregável’ de uma base de dados é o documento; os processos de tratamento e seleção são 

centrados no documento e na sua oferta. O efetivo uso das informações ali contidas estão fora 

do escopo desse tratamento e se dá quando o usuário / utilizador / interagente / leitor obtém o 

documento e o examina / lê / estuda. Outro cenário é o da Gestão do Conhecimento; 

frequentemente se observa oferta de serviços de gestão documental e de gerenciamento 

eletrônico de documentos como serviços que permitem a gestão do conhecimento da 

organização. Efetivamente, o que esses serviços oferecem são recursos de gerenciamento e 
organização de documentos, buscas mais rápidas e controle de fluxo (tramitação ou 

workflow) na organização, mas são incapazes de efetivamente lidar com o conhecimento que 

está numa forma de ‘baixa granularidade’ (disperso na forma de dados e informações) 

contidos nos documentos, e também não possuem processos para gerenciar o conhecimento 

organizacional. 

Questionado 4 

 
 
“A organização da informação é um processo que envolve a descrição física e de conteúdo 

dos objetos informacionais.” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p.5). 
“A organização do conhecimento visa à construção de modelos de mundo que se constituem 

em abstrações da realidade.” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p.6). 
“OC produz representações de conhecimento utilizadas na OI para padronizar as 
representações de informação.” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p.12). 
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Questionado 5 

A Informação é o que faz com que se construa Conhecimento, ou seja, com as informações 

disponíveis (c/ processamento técnico devido, visando uma recuperação otimizada) em uma 
Unidade de Informação, seja qual for, oferecemos ao usuário/pesquisador a base para o 

Conhecimento; este, uma vez organizado, de acordo com a finalidade que lhe for destinada, 

circulará positivamente entre aqueles que o acessarão e, de posse de novas informações, se 

tornarão aptos para a construção de novo conhecimento... 
 

Questionado 6 

Embora muitas vezes utilizados como sinônimos, estes dois termos, na verdade, não o são. 

Considero a organização do conhecimento como a ordenação, estruturação e sistematização 

dos conceitos. Então, a organização do conhecimento organiza conceitos. A organização do 

conhecimento pode nos indicar caminhos para a melhor forma de organizar a informação. A 

organização da informação é uma atividade mais pragmática, que visa recuperar as 

informações da maneira mais útil, rápida e precisa em um determinado contexto para um 

determinado usuário. Utilizamos a organização do conhecimento para melhor organizar e 

recuperar a informação. 
 

 

Questionado 7 

A organização da informação se refere ao mundo dos objetos físicos, dos documentos (por 
exemplo, quando estou catalogando livros, estou “realizando” a organização e tratamento da 

informação). Já a organização do conhecimento tem como objetivo a representação da forma 

como os conceitos se relacionam (análise de conceitos, seus significados etc.). 
 
 

Questionado 8 

“A organização da informação é, portanto, um processo que envolve a descrição física e de 

conteúdo dos objetos informacionais. O produto desse processo descritivo é a representação 

da informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que representam os 

atributos de um objeto informacional específico”. (BRÄSCHER, CAFÉ, 2010) 
A Organização do conhecimento refere-se ao “processo de modelagem do conhecimento que 

visa a construção de representações do conhecimento. Esse processo tem por base a análise do 

conceito e de suas características para o estabelecimento da posição que cada conceito ocupa 

num determinado domínio, bem como das suas relações com os demais conceitos que 
compõem esse sistema nocional”. (BRÄSCHER, CAFÉ, 2010) 
 

Questionado 9 

 
[...] apesar de defender a diferença entre os dois termos, há que se ressaltar que o termo 

Organização do Conhecimento se consolidou na área e abrange os dois conceitos: OI e OC. 
 

 

Questionado 10 

Acredito que Organização da informação e Organização do conhecimento diferem-se a 

medida da segmentação dos conceitos de Representação Descritiva e Representação 

Temática. Em que a representação descritiva dedica-se à transcrição de registros 

representacionais dos recursos de informação principalmente no que é tangível, da forma de 

manipulação, acesso execução do documento. Seria a atenção especial ao recurso físico que 

contém a informação.  
Já a representação temática seria a aplicação de métodos lógicos para o processamento 

sintético do conteúdo informacional dos documentos. A organização do conhecimento seria a 

adoção de termos (indexação) para representação de um conteúdo ou a atribuição de códigos 

de assunto (classificação), segundo um critério bem definido de caracterização do grupo de 

documentos em análise.  
A grande diferença de OI e OC é que a OI organiza aquilo que é latente ao olhar (tipo de 

recurso: livro, CD, documento em pdf, ilustração, cor, números de páginas, forma de acesso, 

título, autor, data de publicação e etc.). Enquanto que OC depende de um processo intelectual 

em que leva em consideração aquilo que está registrado no documento e a forma de pensar do 

usuário que pode vir a necessitar daquela informação.  
Na OC deve-se preocupar com as relações temáticas daquele documento dentro do universo 
do acervo que pertence, e as relações universais que podem emergir no universo exterior ao 

acervo. Assim como, deve-se preocupar que a codificação atribuída seja consistente e precisa 

afim de que o usuário consiga perceber as mesmas relações construídas pelo idealizador 

daquele sistema sem que necessariamente tenha um repleto conhecimento da sua estrutura 
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global ou vivenciado a concepção do sistema. 
 
 

Questionado 11 

Sob meu ponto de vista a organização da informação trata da representação, tratamento e 

planejamento de uso da mesma. Ao passo que a organização do conhecimento se volta a 

aspectos que envolvem mais do que representar a informação, dando conta do uso e do 

produto que se “produz” a partir dela, isto é, o conhecimento. Quando se fala em organização 

do conhecimento estamos falando de algo que só ocorre após o processo de organização da 

informação. Nesse sentido, a organização da informação precede a organização do 

conhecimento, pois é a com base nela, ou fazendo uso dela, que geramos, ampliamos, 

propagamos ou desconstruímos o conhecimento produzido.  
Eu compreendo que nós bibliotecários lidamos com a ‘matéria prima” para a construção do 

conhecimento ao realizar a organização da informação. 
 

Fonte: Respostas provenientes do instrumento de coleta de dados (questão 4) enviado aos docentes das IES 

através de email (2015). 
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APÊNDICE D - REFERENCIAL TEÓRICO CATEGORIA ATIVIDADES E PRODUTOS 

DE ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO (ABORDAGEM TEÓRICA)
55 

 

ALBUQUERQUE, Ana Cristina de. Catalogação e descrição de documentos fotográficos: 

uma aproximação comparativa dos códigos AACR/2 e ISAD (G). 2006. 188f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) - UNESP, Marília, 2006.  
 

ALMEIDA, Maurício Barcellos. Uma introdução ao XML, sua utilização na Internet e alguns 

conceitos complementares. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 5-13. maio./ago. 

2002.  
 

ALVES, Rachel Cristina Vesu. Análise documental de textos literários infanto-juvenis: 

perspectivas metodológicas com vistas à identificação do tema. 2008. Dissertação (Mestrado 

em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2008. 
 

ANTONIO, Deise Maria. O percurso gerativo de sentido aplicado à análise documental 

de textos narrativos de ficção: perspectivas de utilização em bibliotecas universitárias. 2008. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, 2008. 
 

ANTONIO, Deise Maria; MORAES, João Batista Ernesto. Análisis documental de obras de 

ficción. Scire (Zaragoza), v. 16, p. 71-78, 2010. 
 

ASSUNÇÃO, Maria Clara Rabanal da Silva. Catalogação de documentos musicais 

escritos: uma abordagem à luz da evolução normativa. 2005. 128 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Documentais) – Universidade de Évora, Portugal, 2005.  
 

BARBOSA, Alice Príncipe. Teoria e prática dos sistemas de classificação bibliográfica. 

Rio de Janeiro: IBBD, 1969. 
 

______. Novos rumos da catalogação. Rio de Janeiro: BNG/Brasiliart, 1978. 
 

CAMPELLO, Bernadete Santos. Introdução ao controle bibliográfico. Brasilia: Briquet de 

Lemos\Livros, 2006. 
 

CARNEIRO, Marília Vidigal. Diretrizes para uma política de indexação. Revista da Escola 

de Biblioteconomia da UFMG, v. 14, n. 2, p. 221-241, set. 1985. 
 

CINTRA, Anna Maria Marques. Elementos de linguística para estudos de indexação. Ciência 

da Informação, v.12, n.1, p.5-22, 1983. 
 

CRUZ, Anamaria da Costa. Composição e apresentação de fichas catalográficas: manual 

para estudantes de biblioteconomia. Niterói: EDUFF, 1990. 
 

______. Representação descritiva de documentos: estudos de iniciação. Rio de Janeiro: 

FEBAB, 1994. 
 

                                                             
55 Resultados obtidos através do instrumento de coleta de dados (2015). 
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CRUZ, Anamaria da Costa; CORRÊA, Rosa Maria Rodrigues; COSTA, Vera Maria 

Guimarães. Catalogação descritiva: área da descrição física, área da série. Rio de Janeiro: 

Interciência; Niterói: Intertexto, 2000.  
 

______. Catalogação descritiva: área das notas, área do número normalizado e das 

modalidades de aquisição. Niterói: Intertexto, 1999.  
 

______. Catalogação descritiva: área do título e das indicações de responsabilidade, área da 

edição e área da publicação, distribuição, etc. Niterói: EdUFF, 1998. 
 

DIAS, Eduardo Wense; NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: teoria e 

prática. 2 ed. rev. Brasília: Briquet de Lemos\Livros, 2013. 
 

FERREIRA, Margarida M. MARC 21: formato condensado para dados bibliográficos. 

Marília: Ed. Unesp, 2000. v. 1. 
 

FIUZA, Marysia Malheiros. Funções e desenvolvimento do catálogo: uma visão 

retrospectiva. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo Horizonte, v. 9, n. 2, 

p. 139-158, set. 1980.  
 

FOSKETT, A. C. Abordagem temática da informação. São Paulo: Polígono, 1973. 
 

FUJITA, Mariângela Spott Lopes. Análise e síntese documentárias para a compreensão de 

leitura de textos didáticos: uma proposta de aplicação do sistema de indexação PRECIS. 

INFORMARE: Cadernos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, 

v.5, n.1, jul/dez. 1999. P. 77-94 
 

______. A leitura documentaria na perspectiva de duas variáveis: leitor – texto – contexto. 

DataGramaZero, v. 5, n. 4, ago. 2004.  
 

______ . A indexação de livros: a percepção de catalogadores e usuários de bibliotecas 

universitárias: um estudo de observações do contexto sociocognitivo com protocolos verbais. 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 
 

______. A identificação de conceitos no processo de análise de assunto para indexação. 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da In formação, Campinas, v.1, n.1, jul/dez 

2003.  
 

______.  Organização do Conhecimento: algumas considerações para o tratamento temático 

da informação.  In: CARRARA, K. (Org.).   Educação, Universidade e Pesquisa. Marília: 

UNESP; São Paulo: FAPESP, 2001. p. 29-34. 
 

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes et al. O Contexto da Indexação para a Catalogação de 

Livros em Abordagem Sociocognitiva. Brazilian Journal of Information Science, Marília, 

v. 4, n. 2, p.22-40, 2010.  
 

______. A situação atual da indexação nas tarefas bibliotecárias. Perspectivas em Ciência da 

Informação, v. 17, p.94-109, 2012.  
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FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; RUBI, Milena Polsinelli. Um modelo de leitura 

documentária para a indexação de artigos científicos: princípios de elaboração e uso para a 

formação de indexadores. Datagramazero, v. 7, n. 3, jun. 2006. 
 

FURRIE, Betty. O MARC bibliográfico: um guia introdutório, catalogação legível por 

computador. Brasília: Thesaurus, 2000. 
 

GORMAN, Michael. What is the future of cataloguing and cataloguers? [S.l.: s.n., 1998-

2003?].  
 

GRADMANN, Stefan. Catalogación versus metadata: ¿Vino viejo en odres nuevos? In: IFLA 

General Conference, 64., 1998, Amsterdam. Conferências... Amsterdam: [s.n.], [1998]. 
 

GRUPO TEMMA. Análise documentária: a análise da síntese. 2.ed. Brasília, IBICT, 1988. 
 

GRUPO TEMMA.  Análise documentária: considerações teóricas e experimentações. São 

Paulo, FEBAB, 1989. 
 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. Abordagens teóricas de tratamento temático da 

informação (TTI): catalogação de assunto, indexação e análise documental. In: GARCÍA 

MARCO, F. J. Avances y perspectivas en sistemas de información y documentación. 

Ibersid, Zaragoza, 2009, p. 105-117. 
 

______. A dimensão teórica do tratamento temático da informação e suas interlocuções com o 

universo científico da International Society forKnowledge Organization (ISKO). Revista 

Ibero-Americana de Ciência da Informação (RICI), Brasília, v. 1, n.1, jan./abr. 2008. 
 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves; SALES, Rodrigo de. Análise Documental: concepções 

do universo acadêmico brasileiro em ciência da informação. Datagramazero, v.11, n.1, fev. 

2010. 
 

GUINCHAT, Claire; MENOU, Michel. A descrição de conteúdo. In: GUINCHAT, C.; 

MENOU, M. Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação. 2. 

ed. rev. ampli. Brasília: IBICT, 1994. p.121-155. 
 

______. A indexação. In: GUINCHAT, C.; MENOU, M. Introdução geral às ciências e 

técnicas da informação e documentação. 2. ed. rev. ampli. Brasília: IBICT, 1994a. p.175-

185. 
 

______. O resumo. In: GUINCHAT, C.; MENOU, M. Introdução geral às ciências e 

técnicas da informação e documentação. 2. ed. rev. ampli. Brasília: IBICT, 1994b. p.189-

195. 
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATION. Declaração de 

Princípios Internacionais de Catalogação. [S.l.: s.n.], 2009. 
 

KOBASHI, Nair Yumiko. A elaboração de informações documentárias: em busca de uma 

metodologia. 1994. 195 f. Tese. (Doutorado em Ciências da Comunicação) - Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 1994. 
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LANCASTER, Frederick Wilfrid. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: 

Briquete de Lemos\Livros, 2004. 
 

LANGRIDGE, Derek. Classificação: abordagem para estudantes de biblioteconomia. Trad. 
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