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RESUMO 

 

Introdução – A popularização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a 

ascensão da internet possibilitou que a quantidade de dados compartilhados se tornasse cada 

vez maior, no entanto a medida que o volume informacional cresceu ocorreu também um 

aumento considerável do número de informações não tratadas em circulação, principalmente 

na World Wide Web (WWW), ou seja, aumentou o número de informações sem uma organização 

e representação de qualidade o que consequentemente impacta no processo de recuperação de 

informação. Objetivo - Discorrer sobre as aproximações da área de Representação e 

Recuperação da Informação e a Web Semântica, a partir do Resource Description Framework 

(RDF), investigando a viabilidade deste para a representação da Base de Dados Monográficos 

do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri a partir da identificação dos 

elementos dessa base de dados e suas respectivas representações em RDF sendo por fim 

realizado o mapeamento dessa representação para o modelo RDF. Métodos – Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa que utilizou como recurso a revisão de literatura através de artigos, teses e 

dissertações dispostas em repositórios institucionais, em bases de dados de periódicos 

científicos e em livros da área de Biblioteconomia, Ciência da informação, tecnologia e de áreas 

correlatas. Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva que visa analisar a viabilidade do uso 

do RDF para representação da base de dados monográficos do Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Cariri e a importância da representação das informações para posterior 

recuperação das mesmas, utilizando-se para realização desta análise a pesquisa bibliográfica 

para identificar as ferramentas que podem auxiliar no processo de representação e 

consequentemente no processo de recuperação da informação. Esta identificação foi realizada 

mediante a busca em repositórios de ontologias por elementos que permitissem a adequada 

representação dos elementos da base de dados existente, verificando na descrição de cada 

campo, assim como em exemplos apresentados nas páginas, das ontologias previamente 

apresentadas nas seções 3.2.5 a 3.2.11, ontologias criadas em grande parte especificamente para 

representar elementos bibliográficos. Para interpretação das ontologias utilizou-se a análise de 

conteúdo. Resultados - O RDF mostra-se viável para a representação da base de dados 

monográficos, no entanto há um empecilho, que é: TCC’s não disponibilizados no ambiente 

web. Isso traz como consequência a impossibilidade de criar os arquivos em RDF propriamente 

ditos com o uso de URI como ditam as boas práticas e o guia das 5 estrelas dos dados abertos. 

Mas nesse entremeio foi possível identificar os elementos/ campos da base de dados passíveis 

de representação e fazer o mapeamento dos mesmos para as respectivas representações em RDF 

através dos vocabulários. Para que fosse atingido o mapeamento dos campos da base de dados 

e os dados abertos, visando as 5 Estrelas, fez-se exportação das tabelas da base de dados para o 

formato CSV. Conclusão - Com isto, espera-se que as representações intermediárias entre a 

base de dados e os vocabulários RDF sejam capazes de inspirar novos trabalhos nesta 

perspectiva, trazendo a Web Semântica e os processos de representação neste ambiente para 

dentro da Biblioteconomia. 

 

Palavras-chave: Recuperação da Informação. Representação da Informação. Resource 

Description Framework. Web Semântica. 



ABSTRACT 

 

Introduction - The popularization of Information and Communication Technologies (ICTs) and 

the rise of the internet made it possible for the amount of shared data to become increasingly 

larger, however as the information volume grew there was also a considerable increase in the 

number of non-existent information. circulated, mainly on the World Wide Web (WWW), that 

is, the number of information increased without a quality organization and representation, 

which consequently impacts the information retrieval process. Objective - To discuss the 

approximations of the area of Information Representation and Retrieval and the Semantic Web, 

based on the Resource Description Framework (RDF), investigating its viability for the 

representation of the Monographic Database of the Library Science Course at the Federal 

University of Cariri from the identification of the elements of this database and their respective 

representations in RDF, finally mapping this representation to the RDF model. Methods - This 

is a qualitative research that used literature review as a resource through articles, theses and 

dissertations arranged in institutional repositories, in databases of scientific journals and in 

books in the area of Library Science, Information Science, Technology and related areas. It is 

characterized as a descriptive research that aims to analyze the feasibility of using the RDF to 

represent the monographic database of the Librarianship Course at the Federal University of 

Cariri and the importance of representing the information for later retrieval, using it for 

realization from this analysis the bibliographic research to identify the tools that can assist in 

the representation process and consequently in the information retrieval process. This 

identification was carried out by searching on ontology repositories for elements that allowed 

the adequate representation of the elements of the existing database, checking in the description 

of each field, as well as in examples presented on the pages, the ontologies previously presented 

in sections 3.2.5 to 3.2.11, ontologies created largely specifically to represent bibliographic 

elements. For the interpretation of ontologies, content analysis was used. Results - The RDF 

proves to be viable for the representation of the monographic database, however there is an 

obstacle, which is: TCC’s not available in the web environment. This results in the impossibility 

of creating the RDF files themselves using the URI as dictated by good practices and the 5-star 

open data guide. But in the interim it was possible to identify the elements / fields of the 

database that could be represented and map them to the respective representations in RDF 

through vocabularies. In order to achieve the mapping of the database fields and the open data, 

aiming at the 5 Stars, the database tables were exported to the CSV format. Conclusion - With 

this, it is expected that the intermediate representations between the database and the RDF 

vocabularies will be able to inspire new works in this perspective, bringing the Semantic Web 

and the representation processes in this environment into the Library. 

 
Keywords: Information Retrieval. Information Representation. Resource Description 

Framework. Semantic Web. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução das investigações científicas, das produções de conhecimento e com o 

desenvolvimento cada vez mais contínuo da sociedade, a preocupação em organizar e 

representar as informações, de forma que as mesmas pudessem ser recuperadas e fossem úteis 

aos estudiosos e pesquisadores, se tornou muito mais nítida e intensa, principalmente após a 

segunda guerra mundial e após o acelerado desenvolvimento e popularização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC). Devido a estes acontecimentos, houve um aumento, 

nunca antes imaginável, da produção informacional, possibilitando que a mesma passasse a ser 

armazenadas não apenas em ambientes físicos, como os Arquivos, Bibliotecas e Museus, mas 

também em ambientes virtuais como a World Wide Web (WWW) e disseminadas através da 

internet. 

A internet viabilizou a disseminação em tempo real das informações para boa parte do 

mundo. Mas, da mesma forma que a expansão informacional trouxe benefícios para a 

sociedade, fornecendo informações de forma rápida, ela também trouxe problemas de controle 

do crescimento informacional, além de questionamentos sobre a qualidade das informações que 

passaram a circular em quantidades cada vez maiores, nos mais variados formatos e meios de 

comunicação. 

Esse crescimento desproporcional acabou impactando diretamente o processo de 

recuperação da informação, visto que esse grande número de conteúdo informacional que é 

disseminado a cada segundo, não recebe um tratamento adequado que proporcione uma 

organização e uma representação de qualidade. O que acarreta muitas vezes, no uso de 

termos/palavras diversas que, fora de contexto denotam conceitos diversos, o que causa 

ambiguidade na recuperação.  

Da mesma forma que a popularização das TIC e a ascensão da internet facilitou o 

aumento da produção informacional, automaticamente elas possibilitaram aos usuários dos 

meios tecnológicos um maior número de materiais recuperados durante uma pesquisa, materiais 

esses que nem sempre são relevantes. Mas ao mesmo tempo em que as tecnologias se mostram 

como grandes responsáveis pela bagunça informacional no meio digital elas também se 

mostram como aliadas para reverter essa situação. Através da construção de novas tecnologias 

passou a ser possível aumentar o nível de precisão das pesquisas, mais especificamente dentro 

dos sistemas de busca. O que possibilita a recuperação de materiais mais relevantes, evitando-

se de forma considerável a recuperação de materiais inúteis.  
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Uma das TICs que traz a proposta de um nível maior de precisão dentro dos sistemas de 

busca é a Web Semântica (WS) idealizada por Tim Bernes Lee (que também foi o idealizador 

da web em 1989), Ora Lassila e James Hendler. A WS não seria algo diferente da web atual, 

mas uma extensão dela, onde os computadores, através de um conjunto estruturado de dados e 

de regras de inferência, são capazes de possuir raciocínio (automatizado). Algumas das 

tecnologias importantes para o desenvolvimento dessa web já existem, como é o caso da 

linguagem de marcação extensível (XML) e o Resource Description Framework (RDF) que 

permite aos usuários adicionar estrutura aos seus documentos e o RDF expressa o significado 

codificado em triplas1 desses documentos, podendo essas triplas serem escritas usando etiquetas 

XML. Em suma, a WS se caracteriza pela utilização de informações de diversas fontes e o 

processamento e troca dessas informações com variados programas. 

A WS promete ser um verdadeiro buscador inteligente de informações válidas 

permitindo aos seus usuários maior precisão nas buscas, o que diminuiria significativamente as 

ambiguidades e heterogeneidades dentro dos sistemas, já que a WS possibilitaria que o 

computador ‘entendesse’ o conteúdo disposto na rede. 

 

1.1  Problema de Pesquisa 

 

Visando estudar formas de representação que possibilitem uma recuperação mais eficaz 

e eficiente das informações, analisa-se nesse trabalho a possibilidade de construir o 

mapeamento da representação de uma base de dados, mais especificamente uma base de dados 

monográficos para o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA) via 

Resource Description Framework (RDF), um dos principais componentes da WS. É importante 

ressaltar que não é objetivo deste trabalho criar os arquivos em RDF que seriam 

disponibilizados na Web, mas sim mapear os elementos da base de dados para o modelo RDF, 

o que envolve diretamente a questão da representação. Diante do exposto, para o 

direcionamento da pesquisa buscamos responder a seguinte questão:  

É possível mapear a representação da informação de uma base de dados utilizando uma 

ferramenta da WS, ao modelo do RDF, que permita respostas mais precisas?  

A base de dados a qual se refere este trabalho foi construída a partir do desenvolvimento 

das atividades ligadas ao projeto de pesquisa “Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação: práticas alternativas no ensino aprendizado”, 

                                                
1Elementos que compões as declarações RDF, são eles: recurso, propriedade e valor. (ver pág 29) 
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projeto iniciado no ano de 2015 e que teve como um dos seus objetivos realizar a organização 

física do arquivo de monografias do curso de Biblioteconomia da UFCA, objetivo que deu 

ensejo para a posterior construção da base de dados, visto que para realizar a organização física 

foi necessário antes fazer mapeamentos e levantamentos que auxiliaram na reunião dos dados 

que hoje compõem a base. 

A construção do mapeamento da representação dessa base de dados através da utilização 

do RDF, que é parte integrante da WS, e seu alicerce na parte da representação descritiva dos 

recursos da web, pode auxiliar uma posterior construção de um repositório institucional que 

agrupe os dados científicos e de memória que se fazem presentes nos trabalhos de conclusão de 

curso. 

Tendo a pesquisa por finalidade abordar a importância da representação da informação 

dentro dos sistemas, mais especificamente dentro da base de dados monográficos, a hipótese 

aqui levantada é que a representação das informações, auxiliada por ferramentas tecnológicas, 

são a base para que se tenha uma boa possibilidade de recuperação das informações dentro dos 

sistemas. 

Tendo em vista que a representação e recuperação da informação se faz necessárias a 

todas as áreas do conhecimento, o estudo e aplicação das mesmas dentro do ambiente 

acadêmico se torna item de extrema importância, pois este é um ambiente que reúne uma 

diversidade de áreas e consequentemente é um grande produtor e consumidor de informações.  

A execução deste trabalho facilitará a realização de inúmeras atividades do meio 

acadêmico, principalmente as que são voltadas para os processos de representação e 

recuperação de informações, assim como para o processo de pesquisa como um todo, visto que 

o intuito do mesmo é facilitar a realização de tais processos através do uso de ferramentas como 

o RDF. 

 

1.2  Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral discorrer sobre as aproximações da área de 

Representação e Recuperação da Informação e a Web Semântica, a partir do Resource 

Description Framework (RDF). E como objetivos específicos: 

 

a) Investigar a viabilidade do uso do RDF para a representação da base de dados 

monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. 
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b) Identificar os elementos da base de dados monográficos e suas respectivas 

representações em RDF.  

c) Mapear a representação da base de dados monográficos do curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Cariri para o modelo RDF. 

 

1.3  Justificativa 

 

A escolha para realização dessa pesquisa se deve ao fato da área da Biblioteconomia 

lidar diariamente com um grande número de informações e consequentemente produzir uma 

ampla diversidade de conteúdos informacionais, principalmente no âmbito acadêmico (artigos, 

monografias, dissertações etc.), o que faz com que surjam divergências quanto à conceituação 

de alguns termos. Com o processo de produção informacional cada vez mais acelerado essas 

divergências só tendem a aumentar, causando um impacto direto nos processos de comunicação 

informacionais, pois a existência de diferentes conceitos para um único termo, por exemplo, 

interfere diretamente nos processos de representação e recuperação da informação, processos 

esses que são utilizados constantemente pela sociedade, principalmente pela comunidade 

científica. 

Realizando-se o estudo proposto a possibilidade de se conseguir uma relação unívoca 

entre os termos utilizados para representar as informações na base de dados monográficos do 

Curso de Biblioteconomia da UFCA através da utilização de ferramentas que permitam realizar 

uma boa representação e consequentemente uma boa recuperação, se torna mais acentuada o 

que possibilita à comunidade acadêmica e à sociedade, pesquisas com respostas mais precisas, 

que também incorrem em economia de tempo. 

Ademais a pesquisa traz a público o desenvolvimento de um trabalho que já vem sendo 

realizado a anos, desde o período de graduação da autora, mostrando o amadurecimento das 

ideias e do tema, trazendo a área da Biblioteconomia para mais próximo das tecnologias, o que 

de fato é preciso, visto que hoje vivemos rodeados de processos tecnológicos e aos quais 

precisamos nos adaptar e nos aprimorar. Trazer o RDF para o meio da discussão da pesquisa 

como principal tecnologia voltada para a representação de informações na web aproxima os 

leitores desse trabalho de uma tecnologia que inclusive está sendo cotada como principal 

substituta do nosso conhecido Machine Readable Cataloging (Marc 21) o que mostra a 

atualidade do tema em questão e a importância do desenvolvimento de pesquisas que tenham o 

RDF como objeto de estudo.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Quando a pesquisa visa a construção de um produto, é necessário inicialmente a busca 

pela literatura, para que se tenha uma base teórica que auxilie no desenvolvimento desse 

produto e permita atestar a importância do uso de alguns elementos para a construção do 

mesmo. Segundo Gil (2002, p. 17)  

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao 

longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

Nesse caso, este trabalho se pauta inicialmente em uma discussão teórica para 

esclarecimento do objetivo proposto. A busca pela literatura visa também responder à hipótese 

de que a representação das informações, auxiliada em especial por tecnologias criadas para a 

Web Semântica, é a base para que se tenha uma boa possibilidade de recuperação das 

informações, permitindo a uma instituição se adequar à demanda tecnológica atual. 

Dessa maneira, essa pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como uma pesquisa 

descritiva e quanto aos meios divide-se em um momento de levantamento 

conceitual/bibliográfico, no qual são discutidos os conceitos de Organização, Representação e 

Recuperação da informação e qual a viabilidade de se utilizar o Resource Description 

Framework (RDF) para representar a base de dados monográficos do Curso de Biblioteconomia 

da Universidade Federal do Cariri. Os principais autores que contribuíram com o trabalho 

foram: Brascher e Café (2008), Berners-Lee, Hendler e Lassila (2019), Hausenblas (2015) e 

Kim (2015), Isotani e Bittencourt (2015). E em um segundo momento utiliza-se a pesquisa 

exploratória para a verificação da parte prática, onde se faz uso das ferramentas tecnológicas 

para construir a representação da base de dados monográficos. 

Foi adotada a abordagem qualitativa utilizando como recurso a revisão bibliográfica 

através de artigos, teses e dissertações dispostas em repositórios institucionais, em bases de 

dados de periódicos científicos e em livros da área de Biblioteconomia, comunicação científica, 

tecnologia e de áreas correlatas. 

Assim exposto, em relação aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa que tem como 

objetivo analisar a viabilidade do uso do RDF para representação da base de dados 

monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri e a importância 

da representação das informações para posterior recuperação das mesmas, utilizando-se para 

realização desta análise a pesquisa bibliográfica para identificar as ferramentas que podem 
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auxiliar no processo de representação e consequentemente no processo de recuperação da 

informação. 

Esta identificação foi realizada mediante a busca em repositórios de ontologias por 

elementos que permitissem a adequada representação dos elementos da base de dados existente 

e descrita na seção 2.1. Foi analisado e identificado os campos da base de dados passíveis de 

representação e verificado nas ontologias previamente apresentadas nas seções 3.2.5 a 3.2.11, 

ontologias criadas em grande parte especificamente para representar elementos bibliográficos, 

as ontologias que mais se adequavam para a representação dos campos passíveis de 

representação da base de dados. 

A seleção e identificação usou elementos da Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), 

que divide-se em 3 fases, sendo elas: 

 

Figura 1 - Três fases da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Câmara (2013) adaptado de Bardin (2011). 

 

No entanto não é possível afirmar que utilizou-se o método em sua totalidade devido ao 

fato de não terem sido criadas categorias de análise a não ser as características de cada campo. 

Os campos identificados da base de dados foram então mapeados de acordo com as 

ontologias mais adequadas para sua representação, tendo sido necessária a exportação da base 

de dados do formato pago da Microsoft conhecido como Accsess para um formato aberto 

conhecido como PostgreSQL, feito isso os campos mapeados foram então adicionados a um 

comando SQL que, ao ser executado na base de dados, retornará os dados prontos para serem 

exportados em formato CSV com as colunas indicando os campos das ontologias. Isso facilitará 

a exportação final para RDF quando a base estiver adequadamente preparada, com URIs, para 

atender as exigências das cinco estrelas. 
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2.1 A Base de Dados Monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Cariri 

 

A base de dados monográficos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Cariri (UFCA) foi elaborada inicialmente a partir de atividades desenvolvidas através do 

projeto de pesquisa intitulado como “Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação: práticas alternativas no ensino aprendizado” 

orientado pela Professora Dra. Gracy Kelli Martins, no ano de 2015. Este projeto desencadeou 

diversas produções, não apenas acadêmicas (MARTINS; MOTA; NASCIMENTO, 2016; 

NASCIMENTO; FERREIRA; MARTINS, 2017; NASCIMENTO; MARTINS, 2015; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2017; NASCIMENTO; MOTA; MARTINS, 2019) mas também 

técnicas, entre elas a Base de Dados objeto de estudo deste trabalho. 

O projeto teve como objetivo “o registro da história do curso de Biblioteconomia no 

estado do Ceará, em especial na região do Cariri, através do resgate de sua história e da 

produção científica oriunda de alunos, egressos e docentes” (UFCA, 2015, p.1), visto que o 

curso foi instituído na Região do Cariri ainda no ano de 2006, quando a Universidade Federal 

do Ceará (UFC) estabeleceu na região um campus avançado. 

Com quase dez anos de existência na Região do Cariri no ano de 2015 o curso já havia 

formado um número considerável de Bibliotecários e já possuía um rico acervo de produções 

científicas. Dessa forma o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto realizou um 

trabalho de recuperação de informações em dois centros de documentação ligados ao Curso de 

Biblioteconomia: o Laboratório de Ciência da Informação e Memória (LACIM) e o Arquivo de 

monografias do curso de Biblioteconomia.  

O passo a passo das atividades desenvolvidas no arquivo do curso e que deram ensejo 

para a construção da base de dados monográficos, foram descritos no artigo intitulado 

“Organização, representação e recuperação da informação: criação da base de dados 

monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri” e pode ser 

acessado através do link:  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/infoprof/article/view/37325. 

A Base de Dados Monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Cariri, criada a partir do sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft 

conhecido como Access. A base de dados possui atualmente três opções de navegação, tabelas, 

consultas e formulários apresentadas no menu lateral da base de dados (Figura 6), o que permite 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/infoprof/article/view/37325
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que a pesquisa seja realizada de diferentes formas, como por exemplo: área de conhecimento, 

orientador, arquivos não impressos dentre outros. 
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Figura 2 - Menu lateral da base de dados 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 



22 

 

  

A base permite ainda fazer levantamento de dados quantitativos, como por exemplo: 

número de bancas que determinado professor já participou, professor que mais orientou 

trabalho dentro do curso, número de áreas por orientador, número de monografias por área etc. 

Todas as tabelas e campos estão aqui exibidos na Figura 7. 

 

 

Figura 3 - Diagrama Entidade-Relacionamento da Base 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

Até o ano de 2017 a base de dados reúne um total de 151 produções científicas discentes 

(monografias) representadas por autor, ano de defesa, instituição de ensino superior (IES) em 

que o trabalho foi defendido (UFC, de 2006 a 2012, ou UFCA, de 2013 a 2017), título do 

trabalho, número de páginas, palavras chave, resumo etc.  

Tem-se conhecimento da atualização da base durante toda a vigência do projeto de 

pesquisa supracitado e nos anos subsequentes de 2016 e início de 2017, posterior a esse período 

a base de dados não tem sofrido atualizações com a inserção de novos dados a respeito dos 

trabalhos de conclusão de curso relacionados ao Curso de Biblioteconomia devido a 

redistribuição para outra instituição da professora que estava à frente do projeto, formação dos 

bolsistas que executavam as atividades de atualização e devido ao afastamento para pós-

doutorado do professor que assumiu o projeto após redistribuição da idealizadora do projeto, 

não tendo o projeto sido adotado por nenhum outro membro da instituição com vínculo direto 

ao curso de Biblioteconomia. 
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No decorrer deste trabalho analisa-se a possibilidade de representação dos dados da base 

de dados de forma que seja possível o uso da estrutura existente para a Web Semântica, para 

isso faremos uso das tecnologias criadas especificamente para a WS, principalmente da 

linguagem de marcação Resource Description Framework (RDF) e visando seguir o passo a 

passo das cinco estrelas dos dados abertos foi realizada a exportação da base de dados do 

programa Access, por esse ser um software de formato pago, para o formato SQL, no 

PostgreSQL, visto que esse é de uso livre, o que nos permite ficar mais perto de alcançar os 

dados abertos.   
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3 PERCURSO TEÓRICO 

 

Na presente seção aborda-se sobre a área de Organização da Informação desde os 

primórdios da existência humana, de forma a dar espaço para o esclarecimento nas seções 

seguintes dos tipos de organização existentes (Organização da Informação (OI) e Organização 

do Conhecimento (OC)), seus produtos (Representação da Informação (RI) e Representação do 

Conhecimento (RC)) e a sua importância para eficiente Recuperação da Informação. A 

discussão tem como base estudos realizados por diversos autores sobre o referido tema, com 

destaque para o ponto de vista e conceituações das autoras Marisa Brascher e Lígia Café a 

respeito da presente área e suas ramificações. 

 

3.1 Organização e Representação na Humanidade 

 

O hábito de organizar consiste em uma prática milenar há muito utilizada pela 

humanidade, “Desde o princípio das civilizações, o ser humano utiliza diversos recursos para 

simbolizar a realidade que o circunda” (ALVARES; LIMA, 2012, p. 21). As primeiras práticas 

e métodos organizacionais surgiram justamente a partir da utilização desses recursos como meio 

de adaptação dos nossos antepassados ao ambiente em que se encontravam e como forma de 

representação desse 

O ato de representar advindo da necessidade do ser humano de organização significa a 

utilização de “[...] elementos simbólicos – palavras, figuras, imagens, desenhos, mímicas, 

esquemas, entre outros – para substituir um objeto, uma ideia ou um fato” (ALVARES; LIMA, 

2012, p. 21). O pastor de ovelhas, por exemplo, começou a se utilizar da representação para ter 

o controle do tamanho do seu rebanho e assim saber quando tinha perdido algum animal ou 

quando o seu rebanho se multiplicava. 

 

[...] para representar as ovelhas do seu rebanho, colocava, para cada uma, uma 
pedrinha em um saquinho. Quando queria conferir o rebanho, bastava 

comparar cada ovelha com uma pedrinha. Porém, à medida que o rebanho se 

multiplicava, o pastor se viu obrigado a carregar sacos pesados de pedras para 

representar as ovelhas, o que o forçou pensar em outra forma de representação. 
Em vez de carregar dez pedras para simbolizar dez ovelhas, criou uma 

simbologia em que cada dedo da mão representava uma ovelha. Assim uma 

pedra passou a equivaler aos dez dedos das mãos, ou seja, dez ovelhas. Um 
pedaço de pau equivalia a dez pedras (como cada pedra equivalia a 10 ovelhas, 

então o pedaço de pau equivalia a 100 ovelhas) (ALVARES; LIMA, 2012, p. 

21).  
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O exemplo do pastor de ovelhas nos leva a perceber nitidamente a capacidade do ser 

humano em adaptar o meio ambiente as suas necessidades, tornando o seu trabalho mais rápido 

e mais eficaz. Esse instinto de adaptação fez com que os nossos antepassados fossem 

desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades, chegando ao ponto de se organizar em 

sociedade e a começar a desenvolver técnicas e instrumentos que suprissem as suas 

necessidades básicas. O aumento das densidades da população humana e sua organização em 

comunidades sociais, cada vez mais aperfeiçoadas, fez com que o ser humano dispusesse de um 

poder de conhecimento maior à medida que os seus recursos técnicos se desenvolviam 

(CORTEZ, 2011). 

Porém, todo o conhecimento adquirido durante os períodos iniciais de desenvolvimento 

da sociedade, incluindo as técnicas e os instrumentos desenvolvidos desde então, estavam 

sujeitos a serem esquecidos com o tempo, isso porque a comunicação que predominava na 

época era apenas a comunicação oral. “Os membros das sociedades orais possuíam apenas os 

recursos de sua memória para, ao longo do tempo, reter e transmitir as representações que lhes 

eram convenientes de perdurar” (LIMA, 2007, p. 276), devido a isso muitas informações eram 

perdidas, pois o conhecimento adquirido pelos primeiros seres humanos no início dos tempos 

estava predisposto a desaparecer junto com eles.  

Tendo-se percebido isso a sociedade sentiu a necessidade de registrar os fatos. Foi a 

partir dessa necessidade de registro dos fatos cotidianos que começaram a surgir os primeiros 

indícios do que seria anos mais tarde a escrita, “[...] tecnologia capaz de ultrapassar as barreiras 

do tempo e preservar a memória dos antepassados” (NASCIMENTO, 2017, p. 21). 

A escrita começou como pequenos símbolos desenhados em pedras e em paredes de 

cavernas, denominados na atualidade como pictogramas e/ou pinturas rupestres, uma 

linguagem da qual os nossos antepassados se utilizavam para comunicar/transmitir mensagens. 

Com o desenvolvimento contínuo da sociedade os símbolos utilizados para transmitir 

essas mensagens e manter um canal de comunicação entre os povos foram ganhando formas 

mais específicas, sendo transformados pouco a pouco em letras e números que tempos mais 

tarde seriam comuns a toda a sociedade e se transformariam em uma importante tecnologia para 

transmissão de informações, de forma que essas resistissem ao tempo, pois “Por meio da escrita, 

a linguagem pode transcender as condições ordinárias de tempo e lugar” (QUEIROZ, 2005, p. 

2). 

Embora a escrita seja uma tecnologia de grande importância, não é possível dizer ao 

certo quem a criou ou o ano exato do seu surgimento, pois não há registros/informações que 
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confira esse feito a alguém ou a algum grupo e nem que comprove a exatidão do período em 

que surgiu, é tanto que os povos antigos, por exemplo, atribuíam a sua invenção: 

 

[...] às divindades ou aos heróis lendários. Os antigos egípcios atribuíam-na 

alternadamente a Tot e Ísis; os babilônios, a Nebo, filho de Marduk, que era o 

deus do destino; os gregos, a Hermes e a outros deuses do Olimpo. Uma antiga 
tradição judaica considerava Moisés o criador da escrita hebraica. E muitos 

outros povos, incluindo os chineses, os indianos e os habitantes pré-

colombianos do México e da América Central, também acreditavam na 
origem divina da escrita (QUEIROZ, 2005, p. 2). 

 

O fato é que mesmo a escrita tendo sido um dos marcos mais importantes da humanidade 

“[...] não há informações de que seus idealizadores, criadores, nem os grupos especializados 

que a aprimoraram ao longo da história, deixaram registrados seus nomes em algum objeto, 

utilizando seu próprio invento” (GOMES, 2007, p. 4), mas foi esse invento que transformou o 

modo de comunicação entre os seres. 

Após o seu surgimento o modo de comunicação e a transmissão das informações e do 

conhecimento deixaram de ser realizada unicamente na forma oral e de ter como suporte apenas 

a memória humana ou como relata Le Goff (1990) a Psique. As informações ganharam a 

possibilidade de ser registradas em suportes físicos capazes de serem reproduzidos para diversas 

pessoas e em diferentes lugares do mundo.  

 

O homem utilizou os mais diferentes tipos de materiais para registrar a sua 

passagem pelo planeta e difundir seus conhecimentos e experiências. Desde 
os primeiros tempos, procurou registrar suas impressões sobre o mundo, no 

interior das cavernas, utilizando para isso pedra, materiais inorgânicos e 

orgânicos à base de tintas vegetais e minerais. Na Antigüidade, experimentou 
outros suportes encontrados na natureza como forma de registrar sua escrita, 

como a argila, ossos, conchas, marfim, folhas de palmeiras, bambu, metal, 

cascas de árvores, madeira, couro, papiro, velino, pergaminho, seda e, 

finalmente, o papel (RIBEIRO, 2009, p. 16). 

 

A utilização da escrita pela humanidade como objeto de registro da sua passagem pelo 

planeta e o uso de diversos recursos físicos como suporte de escrita acabou por despertar nele 

a necessidade de desenvolver locais de armazenamento para esses registros. “Observa-se que 

desde os tempos antigos o homem já começava a se preocupar em armazenar o pensamento, as 

informações e conhecimentos adquiridos” (FUGERI, 2006, p. 30). Essa preocupação de 

armazenamento acabou por dar origem aos grandes centros de guarda de informações, também 

conhecidos como lugares de memória, que “[...] são verdadeiros patrimônios culturais, 

projetados simbolicamente e podem estar atrelados a um passado vivo que ainda marca 
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presença e reforça os traços identitários do lugar” (ANDRADE, 2008, p. 570), podendo ser 

arquivos, bibliotecas, centros de documentação, museus e etc.  

As bibliotecas em especial “[...] surgem como depositárias do conhecimento humano, 

comumente definidas como coleção de documentos organizada a partir de uma classificação do 

conhecimento humano, inserida em um ambiente físico, limitado geograficamente” 

(BETTENCOURT, 2014, p. 71). 

Com o surgimento das bibliotecas os caracteres da escrita passaram a ser cada vez mais 

utilizados, sendo amplamente adotados nas atividades de organização, possibilitando a 

preservação das informações, a representação dos conteúdos que ali eram armazenados, e a 

posterior disseminação do conteúdo informacional, ou seja, proporcionando o oferecimento de 

“materiais tecnicamente preparados” (ALMEIDA JUNIOR, 1997, p. 21), o que caracteriza a 

escrita como uma tecnologia de extrema importância para o desenvolvimento dos instrumentos, 

processos e produtos da área de organização, surgida juntamente com os primeiros estudos.  

 

3.2 Organização da Informação e Organização do Conhecimento 

 

Falar de Organização da Informação (OI) e de Organização do Conhecimento (OC) é 

falar inevitavelmente de Informação e conhecimento, visto que estes dois termos são os termos 

principais que caracterizam e diferenciam a OI e a OC. 

A informação e o conhecimento são comumente tratados como sinônimo um do outro, 

transformando a conceituação desses dois termos em uma discussão bem complexa que divide 

à opinião dos autores. Alguns entendem que a informação e o conhecimento possuem 

conceituações distintas, enquanto outros tratam os dois termos como sendo apenas variações de 

um mesmo conceito, o que gera uma diversidade perceptiva de conceituações baseadas nas 

associações científico-contextua listas dos estudiosos (SILVA; GOMES, 2015).  

Essa diversidade conceitual pode ser claramente percebida no Quadro 1, que reúne 

diversos conceitos de informação que foram construídos por autores da área de Ciência da 

Informação no decorrer dos anos. 

 

Quadro 1 - Definições de Informação 

Autor/Instituição Conceito Ano 

Jesse Shera A informação é baseada na trindade do atomismo, significando a operação 

tecnológica,doconteúdo,sendoaquiloqueétransmitido,edocontexto,comoo 
ambientesocialecultural,quedefineascaracterísticasdosdoisprimeirosaspectos. 

1971 
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Gernot Wersig e Ulrich 

Neveling 
A abordagem estrutural (voltada para a matéria); a abordagem do conhecimento; a 

abordagemdamensagem;aabordagemdosignificado(característicadaabordagem 

orientadaparaamensagem);aabordagemdoefeito(orientadaparaoreceptor);a 
abordagem do processo. 

1975 

Nicholas Belkin e Stephen 
Robertson Informação é aquilo que é capaz de alterar uma estrutura. 

1976 

Bertram Brookes A informação é um elemento que promove transformações nas estruturas do 
indivíduo, sendo essas estruturas de caráter subjetivo ou objetivo. 

1980 

Robert Hayes Éumapropriedadedosdadosresultantedeouproduzidaporumprocessorealizado 

sobreosdados.Oprocessopodesersimplesmenteatransmissãodedados(emcujo caso 

são aplicáveis a definição e a medida utilizadas na teoria da comunicação); 

podeseraseleçãodedados;podeseraorganizaçãodedados;podeseraanálise 
de dados. 

1986 

TefkoSaracevic e Judith Wood Informação consolidada – conjunto de mensagens; sentido atribuído aos dados; é 

um texto estruturado; adquire naturalmente valor na tomada de decisões. 

1986 

Harrold’s Librarian’s Glossary Um conjunto de dados organizados de forma compreensível registrado em papel ou 
em outro meio e suscetível de ser comunicado. 

1989 

Michel Buckland Informação como processo (“informação” é “o ato de informar [...]”; comunicação do 

conhecimento ou “novidade” de algum fato ou ocorrência), informação como 

conhecimento (o conhecimento comunicado referente a algum fato particular, 

assunto, ou evento; aquilo que é transmitido, inteligência, notícias) e informação 

como coisa (atribuído para objetos, assim  como  dados  para  documentos,  que  são 

considerados como “informação“, porque são relacionados como sendo 

informativos,tendoaqualidadedeconhecimentocomunicadooucomunicação, 
informação, algoinformativo). 

1991 

GernotWersig Informação é conhecimento em ação. 1993 

Yves-François Le Coadic Éumconhecimentoinscrito(gravado)sobaformaescrita(impressaoudigital),oral 
ou audiovisual. 

1996 

Kevin McGarry A informação pode ser: considerada como um quase-sinônimo do termo fato; um 

reforço do que já se conhece; a liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem; a 

matéria-prima da qual se extrai o conhecimento; aquilo que é permutado com o 

mundoexteriorenãoapenasrecebidopassivamente;definidaemtermosdeseus 

efeitos no receptor; algo que reduz a incerteza em determinada situação. 

1999 

Maria Nélida González de Gómez A informação, como objeto cultural, se constitui na articulação de vários estratos 

(linguagem,sistemassociaisesujeitos/instituições)emcontextosconcretosdeação que 

se evidencia como uma ação de informação que articula esses estratos em três 

dimensões principais: uma, semântico-discursiva, enquanto a informação responde 

às condições daquilo sobre o que informa, estabelecendo relações com um universo 

prático-discursivo ao qual remetem sua semântica ou conteúdos; outra, meta- 

informacional, onde se estabelecem as regras de sua interpretação e de distribuição, 

especificando o contexto em que uma informação tem sentido; a terceira, uma 

dimensão infra-estrutural, reunindo tudo aquilo que como mediação disponibiliza  

edeixadisponívelumvalorouconteúdodeinformação,atravésdesuainscrição, 
tratamento, armazenagem e transmissão. 

2000 

Dictionnaireencyclopédique de 

l’information et documentation 

Éoregistrodeconhecimentosparasuatransmissão.Essafinalidadeimplicaque 

os  conhecimentos  sejam  inscritos  num  suporte,  objetivando  sua  conservação,e 
codificados, toda representação sendo simbólica por natureza. 

2001 

Armando Malheiro da Silva e 

Fernanda Ribeiro 

Conjuntoestruturadoderepresentaçõesmentaiscodificadas(símbolossignificantes) 

socialmente contextualizadas e passíveis de serem registradas em qualquer  

suportematerial(papel,filme,bandamagnética,discocompacto,etc.)e,portanto, 
comunicadas de forma assíncrona e multidirecionada. 

2002 

BirgerHjørland Conceito social de informação no âmbito da análise de domínios e comunidades 
discursivas. 

2002 

Aldo de Albuquerque Barreto Estruturas simbolicamente significantes com a competência e a intenção de gerar 
conhecimento no indivíduo, em seu grupo e na sociedade. 

2002 

Rafael Capurro Os paradigmas da Ciência da Informação/Hermenêutica da informação. 2003 

Chun Wei Choo A informação como recurso em organizações; a informação como o resultado de 

pessoas construindo significado a partir de mensagens e insinuações. 

2004 

Miguel Angel Rendón-Rojas A informação como ente ideal (abstrato), construído com base em características 

secundárias dos signos. 

2005 

Luciano Floridi 

Informação semântica definida em quatro etapas: D.1. A Informação (λ) é constituída 

por n dados (d), sendo n ≥ 1; D.2. Os dados são bem formados (wfd); 

D.3. Os wfd são significativos, ou seja, possuem um significado (mwfd = δ); F.4. Os δ 

sãoverdadeiros. 

2005 
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Bernd Frohmann A informação materializada através da investigação do papel da documentação na 

criação de tipos ou categorias; informação materializada por meios institucionais e 
tecnológicos. 

2008 

Fonte: Silva e Gomes, 2015, p. 146. 

 

Ao observar o Quadro 1 nota-se as diferentes definições dos autores quanto a 

conceituação do objeto informação, ficando nítido o uso deste termo como sinônimo de 

conhecimento e vice e versa. A partir do Quadro 2, mostrado a seguir, pode-se perceber, por 

exemplo, o uso da informação como sinônimo de conhecimento pelos autores Wersig (1993) e 

Le Coadic (1996). 

 

Quadro 2 - Informação/ Conhecimento 

GernotWersig Informação é conhecimento em ação. 
1993 

Yves-François Le Coadic 
Éumconhecimentoinscrito(gravado)sobaformaescrita(impressaoudigital),oral 

ou audiovisual. 

1996 

Fonte: Silva e Gomes, 2015, p. 146. 

 

Na visão de Wersig (1993) informação é conhecimento, um conhecimento que pode ser 

‘movimentado’ ou seja, transmitido, e na visão de Le Coadic (1996) a informação é um 

conhecimento inscrito (gravado) podendo ser apresentado na forma escrita, oral ou audiovisual. 

As duas visões seguem o mesmo raciocínio de que a informação é o conhecimento passível de 

ser registrado e transmitido a terceiros, levando a entender que a informação é um tipo de 

conhecimento, já que os termos são muito próximos um do outro.  

Mas apesar dos termos informação e conhecimento serem empregados um pelo outro, 

como sinônimos, eles não se constituem como sendo dois termos de um só conceito. A 

informação difere do conhecimento no tempo e no espaço em que acontece, se constituindo 

como dois processos distintos que ocorrem simultaneamente. 

 

A informação e o conhecimento são simultaneamente causa e efeito um de si 

mesmos, numa interação dinâmica em que a sucessão pode ser plenamente 

invertida mas não gera nenhuma contradição, pois se é causa e efeito com 
relação a coisas diferentes em momentos distintos, quer dizer que se é causa 

só quando o outro é efeito e se é efeito apenas quando o outro for causa, gera 

assim expansão benéfica a ambos. (XAVIER; COSTA, 2010, p. 80) 

 

De maneira mais clara, a informação e o conhecimento possuem uma correlação entre 

si, a informação seria a matéria prima do conhecimento (XAVIER; COSTA, 2010), seria a parte 

do conhecimento passível de ser externalizada e suscetível de ser: 
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▪ Registrada (codificada) de diversas formas, 
▪ Duplicada e reproduzida ad infinitum, 

▪ Transmitida por diversos meios, 

▪ Conservada e armazenada em suportes diversos, 
▪ Medida e quantificada, 

▪ Adicionada a outras informações, 

▪ Organizada, processada, e reorganizada seguindo diversos critérios, 

▪ Recuperada quando necessário segundo regras preestabelecidas 
(ROBREDO, 2003, p. 9). 

 

E o conhecimento seria aquilo que se encontra armazenado na cognição humana, não 

sendo passível de registro físico, mas que quando associado a novas informações pode ser 

alterado e vir a gerar novos conhecimentos. Pode-se dizer assim que “[...] a informação é 

vislumbrada como uma possibilidade de transformar estruturas do conhecimento e, portanto, o 

conhecimento pode ser visto como algo provisório e em permanente revisão” (BRASCHER; 

CAFÉ, 2008, p. 4). 

A diversidade de conceituações existentes em torno desses dois termos acaba por 

interferir na definição de outros termos que os têm como base, como é o caso da Organização 

da Informação e da Organização do Conhecimento. Mas a partir do momento em que adotamos 

um conceito que responde às nossas demandas teóricas a respeito da conceituação da 

informação e do conhecimento, automaticamente consegue-se traçar uma linha conceitual 

também para os termos da OI e da OC assim como dos seus derivados (Representação da 

Informação (RI) e Representação do Conhecimento (RC)).  

Segundo Brascher e Café (2008, p. 2) 

 

Os termos organização do conhecimento e organização da informação têm 

sido utilizados em diferentes contextos para denominar instituições, grupos e 
linhas de pesquisa, disciplinas e cursos na área de Ciência da Informação. No 

entanto, a análise do emprego desses termos nesses contextos revela falta de 

clareza quanto à delimitação do conceito. Por vezes o termo organização do 
conhecimento é utilizado no sentido de organização da informação e vice-

versa e, em determinadas situações, empregam-se os termos conjuntamente – 

organização da informação e do conhecimento. 

 

Adotamos aqui o posicionamento de Brascher e Café (2008) de que a Organização da 

Informação (OI) e a Organização do Conhecimento (OC) são diferentes, assim como os termos 

que as compõem e que foram definidos anteriormente.  

Para Brascher e Café (2008, p. 5, grifo nosso) 
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A organização da informação é, [...], 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. 

 

E a Organização do conhecimento é: 

 
[...] o 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 conceitual (BRASCHER; 
CAFÉ, 2008, p. 8, grifo nosso). 

 

Com base nessas definições podemos dizer que a OI se caracteriza com base nos objetos 

físicos e a OC se caracteriza com base nos conceitos, ou melhor, as áreas do conhecimento. 

Para ficar mais claro desenvolvemos um mapa conceitual, ilustrado na Figura 1, que permite 

visualizar como se caracteriza a divisão de OI e OC. 
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Figura 4 - Mapa Conceitual OI/OC 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Sendo assim, pode-se dizer que a OC procura sistematizar o mundo dos conceitos 

através dos seus instrumentos e a OI procura sistematizar o mundo dos objetos físicos também 

através dos seus instrumentos, organizando de forma que seja possível uma futura recuperação 

desses objetos e das informações neles contidas. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a Organização do Conhecimento Está voltada 

para o universo conceitual (abstrato) dos objetos, e para a organização do conhecimento a partir 

da classificação das ciências é nessa parte onde acontece todo o processo de construção dos 

instrumentos que auxiliam a Organização da Informação a parte prática da área de organização 

onde se faz uso dos instrumentos produzidos pela OC para fins de recuperação da informação. 

Ou seja, 

 

A organização da informação (OI) está no nível dos objetos informacionais, 

ou seja, nas atividades de classificação, catalogação e indexação de 
documentos. Exemplificando, 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 de 

organização do conhecimento. Assim os Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOCs), tais como os esquemas de classificações, os 

tesauros e as ontologias, são instrumentos da OC que auxiliam a OI 
(BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 8, grifo nosso). 

 

3.3 Representação da Informação e Representação do Conhecimento 

 

A Representação da Informação (RI) e a Representação do Conhecimento (RC), como 

citado por Brascher e Café (2008) e exemplificado no mapa conceitual são produtos da OI e da 

OC, é por meio delas que ocorre o processo de Organização. A Representação do 

Conhecimento, como veremos a seguir, ocorre através de processos lógicos que envolvem uma 

série de conceitos. Enquanto a Representação da Informação ocorre a partir da descrição física 

e temática dos mais variados itens. 

A Representação do Conhecimento e a Representação da Informação podem ser 

exemplificadas da seguinte maneira: A Representação do Conhecimento visa a representação 

de um objeto de maneira lógica, envolvendo conceitos já pré-definidos, como por exemplo o 

conhecimento prévio do ser humano sobre determinados objetos. Tomemos como base o objeto 

cadeira: O ser humano tem conhecimento de que a cadeira é um móvel, que pode ser feito de 

diferentes tipos de materiais (ferro, madeira, plástico etc.) e que tem por finalidade servir de 

assento, definição conceitual que produz uma imagem mental do conceito de cadeira. 
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Já a Representação da Informação visa a representação de um objeto de forma técnica, 

onde se destaca as principais informações que caracterizam o objeto. Tomemos como base o 

objeto documento. Representando o objeto ‘documento’ com base na Representação da 

Informação teríamos sua representação de forma técnica, onde seriam apresentadas as 

principais características que o individualizam, como por exemplo, autor, título, local, número 

de páginas, etc.  Sendo assim, por mais que esse documento se encontre junto de outros que 

aparentemente sejam idênticos a ele, a Representação da Informação vai tratar de diferenciá-lo 

com base na sua descrição física. 

Dentro dos sistemas de busca, sejam eles manuais ou automatizados, é essa descrição 

física, ou seja, a Representação da Informação que garante que os documentos possam ser 

recuperados futuramente.  

 
A representação informacional nos permite conhecer e utilizar processos e 
técnicas que possibilitam a descrição e a representação temática do conteúdo 

informacional dos documentos nos diferentes suportes, meios e recursos, de 

modo que possa ser identificado e recuperado com precisão. (PAES; 
TABOSA, 2015, p. 227). 

 

É essa possibilidade de descrever e representar tematicamente os conteúdos com vistas 

a sua recuperação, independente do suporte e do meio em que foi disponibilizado, que torna a 

área de Organização da Informação, e em especial a Representação da Informação, de extrema 

importância no cenário informacional, principalmente nos dias atuais, visto que o advento da 

internet alterou os meios de comunicação tanto quanto ao suporte e quanto ao tempo de 

construção e disseminação das informações. “Na sociedade contemporânea as informações são 

produzidas com maior rapidez e em grande quantidade, gerando o binômio: excesso de 

informação e dificuldade de organizá-la” (PAES; TABOSA, 2015, p. 227). Isso porque a 

internet se constitui de uma enorme teia de informações, que muitas vezes não são tratadas 

corretamente antes de serem disponibilizadas.  

A consolidação da internet se mostrou como uma realidade que ultrapassava os limites 

conceituais do seu idealizador, Tim Berner-Lee (1989), com o seu surgimento começasse a falar 

também de Web. A Web ou World Wide Web (WWW) “[...] rede mundial de computadores, 

revolucionou a comunicação mundial e a cultura da comunicação entre as pessoas devido às 

formas possíveis de interação, ou seja, escrita, oral ou por imagens e voz (videoconferência), 

por meio de computadores ligados à rede” (VIEIRA, 2014, p. 2). Inicialmente a idealização da 

Web visava estabelecer comunicação entre bases militares, mas à medida que foi sendo 

aperfeiçoada o seu uso acabou se estendendo para toda a população.  
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[...] a Web opera como uma plataforma de interação e comunicação entre 

indivíduos. Originalmente pensado para a comunicação entre bases militares, 

a Web vem sendo utilizada efetivamente entre universidades e acadêmicos, 
vem sendo continuamente ampliada para uso pela população em geral. 

(MOTA; KOBASHI, 2016, p. 3). 

 

No início ela não permitia um grau tão grande de interação entre seus usuários, suas 

páginas eram mais estáticas, ou seja, os elementos visuais acessados nos navegadores eram uma 

sequência de símbolos e caracteres, sem outro significado além do que o leitor percebesse 

(MOTA, 2015). Com o passar do tempo essas características da web foram sofrendo mudanças 

significativas que transformaram as páginas web em páginas mais dinâmicas, possibilitando aos 

seus usuários alterar e acrescentar dados no ambiente web (ROBREDO; BRASCHER, 2010) 

dessa forma a rede mundial de computadores foi ganhando novas versões e com as novas 

versões surgiram diferentes denominações para a mesma, a saber: Web Sintática, Web 

Semântica e Web Pragmática. 

No entanto essas definições de Web não são únicas, cada autor/estudioso tem uma forma 

diferente de nomeá-las. Segundo Mota (2016, p. 4) “[...] diferentes critérios [...] podem ser 

utilizados para caracterizar os tipos de Web”. O’Reilly (2005, tradução nossa) por exemplo, a 

classifica em Web 1.0 e Web 2.0, onde a primeira é mais estática e a segunda mais interativa ou 

social estando esta última mais ligada a serviços comerciais. Enquanto outros autores como 

Bernes-lee, Hendler e Lassila (2001) levam em consideração a interpretação dos significados 

dos conteúdos dispostos na Web, definindo a Web em Web Sintática devido aos conteúdos 

dispostos na rede só serem passíveis de compreensão pelos seus usuários (humanos), em Web 

Semântica onde as máquinas/computadores são capazes de compreender os conteúdos da rede, 

ou seja, possuem uma ‘inteligência’ (automatizada) própria e em Web Pragmática uma Web 

que surgiu “[...] da percepção de que algo faltaria à Web Semântica para promover efetiva 

interação com o usuário, em termos de recuperação de informação” (MOTA; KOBASHI, 2016, 

p. 2). 

Ao diferenciar esses três modelos de Web Mota e Kobashi (2016, p. 4) apontam que: 

 

[...] na primeira, o computador é capaz apenas de identificar os diferentes 
elementos que compõem o conteúdo, definidos como uma sequência ou 

conjunto de caracteres, ou signos; na segunda, é possível inferir significado 

dos diferentes elementos do conteúdo. A Web Pragmática, por sua vez, amplia 

o conceito de significação proposto pela Web Semântica. 

 

No presente trabalho abordaremos em específico sobre o conceito de web denominada 

como Web Semântica, uma web que tem como característica principal a inteligência 
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automatizada, ou seja, uma web inteligente capaz de raciocinar e de proporcionar um maior 

nível de precisão nos sistemas de busca, uma web cujos níveis de representação da informação 

são essenciais para o seu bom funcionamento e alcance do seu objetivo. Na seção seguinte é 

possível entender a ligação da Web Semântica com a proposta de mapeamento da representação 

da base de dados monográficos do Curso de Biblioteconomia da UFCA proposta no decorrer 

do trabalho. 
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4 WEB SEMÂNTICA 

 

Nesta seção abordaremos sobre a Web Semântica: suas origens, objetivos e as 

tecnologias envolvidas no seu desenvolvimento, pois todos os elementos/tecnologias 

elaboradas para a criação da mesma tem significativa importância para o desenvolvimento deste 

trabalho, principalmente o Resource Description Framework, o que nos permite abordar 

juntamente a WS sobre dados abertos, destacando a relação existente entre WS e Dados abertos. 

 

4.1 Origens da Web Semântica 

 

A Web Semântica surgiu como uma extensão da web atual, ela foi desenvolvida por Tim 

Bernes-Lee, James Hendler e Ora Lassila. Tim Berners-lee foi o idealizador da web em 1989, 

diretor da World Wide Web Consortium W3C e pesquisador do Laboratório de Ciência da 

Computação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, James Hendler professor de ciência 

da computação da Universidade de Maryland, desenvolvedor (junto com seu grupo de pesquisa 

de pós-graduação) do SHOE (primeiro conhecimento baseado na Web Semântica), responsável 

pela base de agente de pesquisa de computação na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

de Defesa (DARPA) e Ora Lassila pesquisador da Nokia, cientista-chefe da Nokia Venture 

Partners e membro do W3C Advisory Board, sendo co-autor da especificação RDF da W3C. 

(BERNES-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001, tradução nossa). 

A Web Semântica se caracteriza como uma web inteligente, onde os computadores 

possuem ‘inteligência’ própria para entender os comandos de busca. “Nela a informação é dada 

com um significado bem definido, permitindo melhor interação entre os computadores e as 

pessoas.” (BERNES-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001, p. 4, tradução nossa). 

Para exemplificar na prática o que seria a Web Semântica Bernes-Lee, Hendler e Lassila 

(2001) desenvolveram o artigo intitulado “The Semantic Web: A new form of Web content that 

is meaning ful to computer swill unleash a revolution of new possibilities”, onde os autores 

apresentam uma situação, num futuro imaginado, de busca por informações que acontece em 

um mundo já familiarizado com a web inteligente ou Web Semântica. Os personagens da 

história (Pete e Lucy) se utilizam de agentes inteligentes da web para encontrar um especialista 

da área médica que atenda às necessidades da sua mãe e que se encaixe nos padrões definidos 

pelos mesmos aos seus agentes inteligentes: horário de atendimento do médico, localidade de 

atendimento, classificação do seu serviço (bom, confiável) etc. No exemplo os personagens 
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fazem ainda cruzamento entre os horários de atendimento do especialista médico com os 

horários ocupados nas suas agendas. 

Ou seja, a Web Semântica assegura uma maior precisão nas buscas, trazendo ao usuário 

a garantia de resultados úteis e relevantes as suas necessidades. “A Web Semântica consiste em 

uma rede onde os documentos podem ser representados de forma estruturada, possibilitando 

uma indexação2 mais eficaz e apresentando resultados mais condizentes com as necessidades 

informacionais dos usuários” (VILLALOBOS; SILVA, 2010, p. 64).  

Essa Web, da forma que foi idealizada, ainda não é uma realidade, mas as tecnologias 

envolvidas na sua idealização, e aqui exibidas na Figura 2, já estão sendo criadas desde então.  

 

Figura 5 - Tecnologias envolvidas na Web Semântica 

 

Fonte: BERNERS-LEE, 2005. 

 

A figura apresentada acima representa a pirâmide da WS onde cada elemento/tecnologia 

atua como base para o funcionamento geral dessa web que visa o melhoramento da recuperação 

das informações com a atribuição de ‘inteligência’ às máquinas a fim delas conseguirem 

compreender as informações dispostas na rede.  

Cada uma dessas quinze tecnologias (URI, Unicode, XML, Namespaces, RDF core, 

RDF Schema, Signature, Encryption, SparQL, DLP bit of OWL/Rul, OWL, Rules, Logic 

                                                
2Conjunto de atividades que consiste em identificar, nos documentos, os seus Traços descritivos (TD´s) ou macro-

proposições e, em seguida, extrair os elementos/descritores (sintagmas) indicadores do seu conteúdo, visando à sua 

recuperação posterior (PINTO, 2001, p. 226). 
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framework, Proof, Trust) tem uma função importante na estrutura da Web Semântica, Modesto 

(2010) destaca cada uma delas da seguinte maneira: 

 

 O Universal Resource Identifier (URI) permite a identificação unívoca de recursos dentro 

da Web Semântica, sua função principal é identificar de forma não ambígua um recurso na Web; 

 O UNICODE se constitui de um padrão que permite aos computadores representar e 

manipular consistentemente textos de qualquer sistema de escrita existente; 

 O Extensible Markup Language (XML) se constitui como linguagem de marcação para 

intercâmbio de dados utilizada pelas camadas superiores ou ainda segundo a W3C (2019, p. 1, 

tradução nossa) “[...] é um formato simples baseado em texto para representar informações 

estruturadas: documentos, dados, configurações, livros, transações, faturas e muito mais. Ele 

foi derivado de um formato padrão mais antigo chamado Standard Generalized Markup 

Language (SGML) (ISO 8879), para ser mais adequado para uso na Web ”. 

 O Namespaces é uma coleção de nomes, identificados por um URI, que são utilizados em 

documentos XML para validar elementos e atributos; 

 O RDF core compreende as especificações do modelo e a sintaxe da Resource Description 

Framework (Estrutura de Descrição de Recursos). Descrição dos recursos por meio de suas 

propriedades e valores. O RDF é uma tecnologia para a modelagem semântica, sobre a qual 

podem ser criadas linguagens computacionais específicas; 

 O RDF Schema possibilita a representação de modelos semânticos, orientados a objetos, 

na forma de redes de conceitos. Entre os principais conceitos incluídos estão os que permitem 

a definição de: classes, propriedades, sub propriedades, restrições de domínio e categoria, 

etiquetas e comentários. Utiliza-se o RDF Schema em conjunto com o RDF. Considera-se o 

RDF Schema um tipo de dicionário que pode ser lido por máquinas; 

 O DLP bit ofowl/rul se constitui em subconjunto de sistemas computacionais baseados em 

representação do conhecimento: Lógica Descritiva (OWL DL) e Programação Lógica (F-

Logic), fornecendo uma estrutura flexível; 

 O Encryption é o processo em que as informações são criptografadas de modo que não 

possam ser interpretadas por qualquer pessoa ou sistema computacional, garantindo assim a 

confidencialidade das informações; 

 O Signature cuja função é incorporar mecanismos de segurança que garantam a 

confiabilidade da informação. Neste sentido, o objetivo é obter uma web de confiança (Web of 

Trust), onde a informação trocada seja confiável por meio de sua certificação; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/URI
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 O SparQL que é uma linguagem computacional utilizada para realizar consultas a partir de 

estruturas RDF. Favorece a recuperação de informações; 

 O Rules que permite a definição de regras lógicas relacionadas aos recursos 

informacionais. A camada possibilita uma espécie de “Introdução Lógica”; 

 O OWL que é uma linguagem computacional recomendada pelo W3C para o 

desenvolvimento de ontologias. Útil para descrever os aspectos semânticos dos termos 

utilizados e seus respectivos relacionamentos. Possibilita representações abrangentes das 

linguagens RDF e RDF Schema e favorece maior interoperabilidade; 

 O Logic framework que possibilita a incorporação de “Lógicas Avançadas”; 

 E as camadas Trust e Proof que fornecem mecanismos de comprovação de que a 

informação recebida é coerente desde o ponto de vista lógico. 

Através das definições supracitadas pode-se perceber que algumas das tecnologias 

envolvidas na Web Semântica, são voltadas especificamente para a representação das 

informações, como é o caso do RDF. Isso por que  

 
A Web Semântica tem uma finalidade clara, que é simplesmente melhorar a 

sistemática da recuperação da informação através de técnicas avançadas de 

representação da informação. Enquanto a web atual utiliza um mecanismo de 
representação de caracteres voltado para o entendimento dos usuários, a web 

Semântica promove a compreensão da informação através das máquinas, quer 

dizer, a Web Semântica terá a vantagem de estruturar os dados encontrados 
nos sites para que eles, antes de serem entendidos pelos usuários sejam 

entendidos pelo próprio sistema. Desta forma, ao se pesquisar termos 

polissêmicos não existirá o risco de se recuperar significados diferentes 

daquele que seja de interesse do usuário. (VILLALOBOS; SILVA, 2010, p. 
67). 

 

Essa proposta trazida pela WS e suas tecnologias tem se tornado assunto bastante 

discutido e estudado nos meios acadêmicos e tecnológicos, e nos últimos anos com o advento 

da onda de dados abertos, surge a possibilidade de trabalhar a WS juntamente ao conceito de 

dados abertos. Apesar de não possuírem ligação direta, sua junção pode proporcionar 

perspectivas sublimes de organização e acesso de dados, principalmente a partir do uso da 

tecnologia RDF, parte integrante da WS, visto que a linguagem RDF tanto pode ser utilizada 

para disponibilizar dados numa estrutura semântica como também é indicada para 

representação de dados abertos, o uso de metadados e principalmente a construção e aplicação 

de ontologias de domínio (SANTAREM SEGUNDO, 2015).  

Nesse sentido podemos seguir o passo a passo para alcançar os dados abertos tanto para 

realizar o mapeamento da representação da base de dados monográficos do curso de 
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Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri via RDF como também para atingir ao 

parâmetro de dados abertos, visto que os TCC’s são documentos pertencentes a uma instituição 

pública e que devem estar ao alcance da sociedade, servindo de base para novos conhecimentos 

e novas pesquisas. Para entendermos melhor essa junção da WS e dos dados abertos 

discorreremos na próxima seção sobre o conceito de dados abertos e as suas 5 estrelas sugeridas 

por Tim Berners Lee. 

 

4.2 Dados abertos: o que são? 

 

Os dados abertos, como a própria composição do termo já pré-define, são dados 

disponibilizados livremente para acesso de todos, mais não somente para acesso, e sim com o 

intuito também de reuso das informações livremente. Isotani e Bittencourt (2015, p. 20) expõem 

que “[...] a abertura de dados está interessada em evitar um mecanismo de controle e restrições 

sobre os dados que forem publicados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas 

possam explorar estes dados de forma livre.” 

Visando o alcance de disponibilização de dados abertos em sua totalidade o Open 

Knowledge Foundation (2010) estabeleceu três normas que são tidas como os principais passos 

para se alcançar os dados abertos, são elas: 

 Disponibilidade e acesso – define que os dados devem estar disponíveis em sua totalidade 

sob nenhum custo ou sob um custo não maior que um custo de reprodução razoável, estando 

disponíveis para download e para modificação. 

 Reuso e redistribuição – define que os dados devem ser disponibilizados sob termos que 

possibilitem a reutilização e redistribuição. 

 Participação Universal – define que todos devem ser capazes de utilizar, reutilizar e 

redistribuir - não havendo empecilhos contra áreas de atuação, pessoas ou grupos.   

A distribuição de dados de forma que não atinja esses três passos impossibilita 

determinados dados de serem considerados dados abertos, pois de alguma forma vai estar sob 

algum tipo de restrição, o que foge ao conceito de dados abertos. Nesse sentido tem-se que 

dados abertos são:  

[...] dados publicados e distribuídos na Internet, compartilhados em formato 

aberto para que possam ser lidos por qualquer pessoa e por máquinas, 

permitindo o cruzamento com outros dados de diferentes fontes, para serem 
livremente reutilizados pela sociedade” (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015, 

p. 13). 
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Atualmente a disponibilização desses dados muito pode contribuir para a disseminação 

de informações importantes para toda uma sociedade, incluindo dados governamentais, 

acadêmicos etc. que são de interesse de toda uma população. No entanto, o acesso aberto a 

informações é ainda pouco explorado. 

Visando aumentar o índice de uso e a disponibilização dos dados de forma aberta tem 

surgido nos últimos tempos iniciativas que encorajam a utilização desses dados, como é o caso 

da: 

   

[...] campanha feita pela Iniciativa Internacional de Transparência em 

Programas de Assistência (do inglês, International Aid Transparency 

Initiative) sobre a transparência nos registros dos gastos. [...] criação do 
Data.gov, com o objetivo de disponibilizar um portal de dados abertos no qual 

os dados do governo norte-americano poderiam ser acessados na Internet por 

qualquer cidadão. [...] o governo brasileiro foi um dos fundadores da Open 

Government Partnership, criada em 2011, que conta atualmente com a 
participação de 65 países. O governo brasileiro criou também o dados.gov.br, 

portal que disponibiliza dados governamentais seguindo os princípios de 

dados abertos. Os dados abertos governamentais fazem parte da política de 
acesso à informação do governo federal (INDA); ambos foram criados em 

2012. A Administração Pública Federal, por meio da Lei de Acesso à 

Informação, em seu artigo 8º, reconheceu a necessidade de disponibilizar 

dados governamentais em formato aberto. (ISOTANI; BITTENCOURT, 
2015, p. 21). 

 

Mas como classificar o nível de abertura desses dados? Pensando nisso, Tim Berners 

Lee propôs o princípio das 5 estrelas, “[...] um sistema que classifica por meio de estrelas o 

grau de abertura dos dados. Quanto mais aberto, maior o número de estrelas para os dados e 

mais facilidade para ser enriquecido (conectado)” (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015, p. 35). Nas 

próximas linhas explicamos como funciona o princípio das 5 estrelas.  

 

4.2.1 As 5 estrelas dos dados abertos 

 

As 5 estrelas dos Dados Abertos se constituem de 5 passos sugeridos por Tim Berners 

Lee para se alcançar os dados abertos em sua totalidade e que traz custos e benefícios à medida 

que se alcança cada um desses passos. Na Figura 3 podemos ver como Berners Lee classificou 

cada passo para a implementação do seu princípio. 
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Figura 6 - As 5 estrelas do Acesso Aberto 

 

Fonte: HAUSENBLAS, M; KIM, J. G., 2015. 

 

Cada estrela representa um passo para alcançar os dados abertos, quanto mais próximo 

da quinta estrela mais próximo se está de alcançar os dados abertos. A baixo podemos ver uma 

definição mais detalhada de cada estrela e o que as siglas que aparecem a baixo delas 

representam. 

 

Quadro 3 - Significado das 5 estrelas 

ESTRELAS OBJETIVO SIGNIFICADO DAS SIGLAS 

★ 

Tornar os recursos disponíveis na web, independente do 

formato, sob uma Open License (OL) ‘licença aberta’. Ex: 

Portable Document Format (PDF). 

 

 OL- Open License/ Licença aberta. 

 RE – Machine Readable / Legível 

por máquina. 

 OF - Open Format/ Formato aberto 

 URI - Uniform Resource Identifier/ 

Identificador de Recurso Uniforme 

 LD - Linked data/ Dados vinculados 

 

★★ 

Tornar os recursos disponíveis como dados estruturados 

(ex. excel no lugar de imagem escaneada) sob uma OL e 

com formato Machine Readable (RE) ‘Legível por 

máquina’. Ex: Extensible Markup Language (XLS). 

★★★ 

Dissemina a utilização de OL, formatos RE e formatos não-

proprietários ou Open Format (OF) ‘Formato aberto’. Ex: 

Comma Separated Values (CSV). 

★★★★ 

Defende a utilização de OL, RE, OF e Uniform Resource 

Identifier (URI) ‘Identificador de Recurso Uniforme’. Ex: 
Resource Description Framework (RDF). 

★★★★★ 

Visa a conexão dos seus dados com dados de outras pessoas 

para prover contexto, utiliza OL, RE, OF, URI e Linked data 

(LD) ‘Dados vinculados’. Ex: Linked Open Data (LOD). 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 

Segundo Berners Lee (2012 apud 5 DOS DADOS ABERTOS, 2012) cada uma dessas 

estrelas traz custos e benefícios, os quais pode-se observar no Quadro 3. 
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Quadro 4 - Custos e benefícios da implementação das 5 estrelas 

CUSTOS E 

BENEFICIOS 
COMO CONSUMIDOR COMO PUBLICADOR 

★ 

✔ Você pode olhar para ele. 

✔ Você pode imprimir. 

✔ Você pode armazenar (no seu disco rígido, em um 

pendrive, ou na nuvem). 

✔ Você pode introduzir os dados em qualquer outro 

sistema. 

✔ Você pode alterar os dados sempre que você 

quiser. 

✔ Você pode compartilhar os dados com quem 

desejar. 

✔ É simples de publicar. 

✔ Você não precisa explicar 

repetidamente aos outros que eles 

podem utilizar seus dados. 

 

★★ 

Você pode fazer tudo que pode fazer com dados 

Web ★ e adicionalmente: 

✔ Você pode processá-los diretamente com um 

software proprietário para agregar, realizar cálculos, 

visualizações etc. 

✔ Você pode exportar estes dados para outro 

formato (estruturado). 

✔ Ainda continua simples para 

publicar. 

★★★ 

Você pode fazer tudo que pode fazer com dados 

Web ★★ e adicionalmente: 

✔ manipular os dados de qualquer forma que você 

queira, sem estar confinado pelas restrições de 

qualquer software específico. 

Como um publicador … 

⚠ Você precisará de conversores 

ou plugins para exportar os dados 

do formato proprietário. 

✔ Ainda é muito simples de 

publicar. 

 

★★★★ 

Você pode fazer tudo que pode fazer com dados Web 

★★★ e adicionalmente: 

✔ Você pode apontar para ele de qualquer outro lugar 

(na Web ou localmente). 

✔ Você pode marcar como favorito. 

✔ Você pode reusar parte ou todos os dados. 

✔ Você pode reutilizar ferramentas e bibliotecas 

existentes, mesmo se elas só entenderem partes dos 

padrões que o publicador utilizou. 

⚠ Entender a estrutura de um “Grafo” de dados RDF 

pode ser mais útil do que dados tabulares 

(Excel/CSV) ou em árvore (XML/JSON). 

✔ Você pode combinar os dados com outros dados 

seguramente. URIs são um esquema global, se duas 

coisas têm a mesma URI é porque é intencional. 

Assim, de certa forma, já está no caminho para ser 
dados 5 estrelas! 

✔ Você tem controle granular 

detalhado sobre os itens de dados e 

pode otimizar seus acessos 

(balanceamento de carga, cache, 
etc.) 

✔ Outros publicadores de dados 

podem referenciar seus dados, 

promovendo-os a 5 estrelas! 

⚠ Você normalmente investe 

algum tempo separando e fatiando 

seus dados. 

⚠ Você vai precisar definir URIs 

para os itens de dados e pensar 

sobre como representar os dados. 

⚠ Você precisa tanto encontrar 

padrões existentes para reutilizar 
estes dados ou criar os seus 

próprios. 
 

★★★★★ 

Você pode fazer tudo que pode fazer com dados 

Web ★★★★ e adicionalmente: 

✔ Você pode descobrir mais dados (relacionados) 

enquanto consome os dados. 

✔ Você pode diretamente aprender sobre o esquema 

dos dados. 

⚠ Agora você precisa lidar com links de dados 

quebrados, assim como erro 404 nas páginas web. 

⚠ Apresentar dados linkados como um fato é um 

risco porque permite que outras pessoas incluam 

✔ Você torna seus dados 

encontráveis. 

✔ Você aumenta o valor dos seus 

dados. 

✔ A sua própria organização ganha 

os mesmo benefícios que os 

consumidores de dados já tem. 

⚠ Você vai precisar investir 

recursos para ligar seus dados a 

dados de outros na Web. 
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conteúdo de qualquer página web nas suas páginas. 

Portanto, confiança e senso comum são necessários. 
⚠ Você vai precisar reparar links 

quebrados ou incorretos. 

 

Fonte: adaptado de HAUSENBLAS, M; KIM, J. G., 2015. 

 

Essas 5 estrelas dos dados abertos descritas por Berners Lee para certificação dos dados 

têm como objetivo alcançar os dados abertos e a Web Semântica. Tentaremos no decorrer deste 

trabalho alcançar pelo menos a 3º estrela por meio da representação da base de dados 

monográficos da Universidade Federal do Cariri via RDF. Dessa forma abordaremos a seguir 

mais especificamente o RDF e veremos como este pode ser aplicado.  

 

4.3 Resource Description Framework – RDF 

 

Uma das tecnologias que compõe a Web Semântica e que é visto como um alicerce da 

web, se constituindo como a base de sustentação da mesma, é a linguagem de marcação 

Resource Description Framework (RDF). Segundo Catarino; Cervantes e Souza (2013, p. 5) 

“O RDF pode ser considerado um alicerce da Web Semântica e que está relacionado com a 

Representação Descritiva dos recursos da Web”.  

Ele é uma linguagem de marcação, derivada da XML, que permite representar de forma 

flexível e expansível uma variedade de formatos de dados, e com isto permite a 

interoperabilidade de diversas aplicações (W3C, 2014, tradução nossa).  Sua estrutura se 

apresenta em forma de triplas sendo elas Subject – Property – Value (Recurso, propriedade e 

valor, tradução livre): 

 

a) Recurso é o sujeito de uma declaração. Pode ser um website ou parte dele, 

ou ainda um objeto não acessível via Web (livro, CD, entre outros). Um 

recurso pode ser acessado e reconhecido de forma única por meio de um URI.  
b) Propriedade é o predicado de uma declaração. Trata-se de um atributo 

usado para descrever um recurso. Um recurso pode conter diversas 

propriedades: nome do autor, título do artigo, data de publicação, entre outros.  
c) Valor é o objeto de uma declaração. Representa o conteúdo das 

propriedades. Sendo os conteúdos referentes ao nome do autor, título do 

artigo, data de publicação, entre outros (GABRIEL JÚNIOR, 2015, p. 8). 

 

Esse grupo de triplas é denominado de gráfico, e podem ser representados da seguinte 

maneira: 

 

 



46 

 

  

Figura 7 - Gráfico RDF com dois nós (Subject e Object) e um triplo conectando-os 

(Predicate) 

 

Fonte: W3C, 2014, tradução livre. 

 

Aplicando o gráfico a cima a base de dados da qual tratamos neste trabalho, temos que: 

o subject é cada Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que se encontra disposto na base de 

dados, ou seja, cada TCC é um recurso, cada TCC em particular possui 

propriedades/características que são seus títulos, números de páginas, autor etc. que serão os 

predicate, e os valores ou object seriam os nomes dos autores de cada TCC que é específico a 

cada um, o número de páginas que é específico a cada um, o orientador que varia de um para 

outro e etc. 

Sendo assim pode-se dizer que o RDF se constitui como uma estrutura que expressa 

informações sobre recursos, estando esses online ou não, é tanto que Aleixo, Sant’Ana e 

Ramalho (2017, p. 995) expõe que “O recurso é tudo que pode ser descrito em RDF, pode ser 

uma página da Web, parte de uma página da Web, uma coleção de páginas da Web, ou até 

mesmo um recurso não acessível via Web (por exemplo, um livro impresso)”. 

Quando se vai fazer utilização do RDF usa-se ele em “[...] combinação com 

vocabulários ou outras convenções que fornecem informações semânticas sobre esses recursos” 

(W3C, 2014, p. 1, tradução nossa), como é o caso do: Dublin Core (DC), Academic Institution 

Internal Structure Ontology (AIISO), Friend Of a Friend (FOAF), The Document Components 

Ontology (DoCO), Publishing Roles Ontology (PRO) e Scholarly Contribution sand Roles 

Ontology (SCoRO), que serão descritos mais detalhadamente a frente. 

Dessa forma percebe-se que o RDF está totalmente relacionado à representação 

descritiva e se utiliza de diversas tecnologias ou outras convenções para realizá-la e auxiliá-lo 

a obter uma recuperação eficiente de informações.  

O RDF é o modelo de descrição para recursos da Web proposto pelo World 

Wide Web Consortium (W3C). Com base neste modelo de descrição e outras 
tecnologias relacionadas aos vocabulários, inferências, busca de informação, 

ontologias, entre outras, o W3C pretende tornar possível a Web Semântica, na 

qual os todos dados disponíveis na internet, sejam eles armazenados em sites 
ou bases de dados de variados tipos (XML, relacionais, etc), estejam legíveis 

por máquinas e, principalmente, interligados (Linked Data), criando o que se 

chama de Web de Dados (CATARINO; CERVANTES; SOUZA, 2013, p. 1). 

 

Subject Object 
Predicate 
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Seguindo essa linha de estudo traça-se aqui a possibilidade de utilização desses 

elementos/tecnologias para representar mais adequadamente as informações presentes na base 

de dados monográficos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri através 

do RDF.  

Como o RDF já possui, em suas triplas, atributos já definidos para representação de 

recursos com propriedades como: nome de autor, título, datas etc. e já que “Os vocabulários 

obtêm seu valor da reutilização: quanto mais IRIs de vocabulário são reutilizados por outros, 

mais valioso se torna usar os IRIs (o chamado efeito de rede). Isso significa que você deve 

preferir reutilizar o IRI de outra pessoa em vez de inventar uma nova” (W3C, 2014 p. 1, 

tradução nossa), vê-se aqui a possibilidade de construir uma representação da base de dados 

utilizando-se justamente desses recursos/vocabulários já existentes e que destacamos a seguir. 

 

4.3.1 Friend Of a Friend - FOAF 

 

A Friend of a Friend (FOAF) foi um dos primeiros vocabulários RDF usados 

mundialmente, segundo informações da W3C. Seus autores foram Dan Brickley e Libby Miller 

e assim como outros vocabulários a FOAF é composto por propriedades e classes (BRICKLEY; 

MILLER, 2014). 

Segundo Brickley e Miller (2014, tradução nossa) a FOAF pode ser definida como 

sendo um dicionário de propriedades e classes que são nomeadas utilizando-se da tecnologia 

RDF do W3C. Ela foi criada no ano 2000 e desde então vem evoluindo, ou seja, tem passado 

por atualizações que proporcionam a criação de novas versões do documento. A última versão 

da FOAF foi desenvolvida em 2014 e pode ser acessada através do link 

http://xmlns.com/foaf/spec/.  

Brickley e Miller (2014, p. 1, tradução nossa) descreve que: 

 

A FOAF descreve o mundo usando idéias simples inspiradas na web. Nas 
descrições da FOAF, existem apenas vários tipos de coisas e links, que 

chamamos de propriedades. Os tipos de coisas sobre as quais falamos na 

FOAF são chamados de classes. A FOAF é, portanto, definida como um 

dicionário de termos, cada um dos quais é uma classe ou 
uma propriedade. Outros projetos ao lado da FOAF fornecem outros conjuntos 

de classes e propriedades, muitos dos quais estão vinculados aos definidos na 

FOAF. 

 

A FOAF possui seus principais termos agrupados em categorias, como o core e a social 

web, o core forma o núcleo da FOAF, 

http://xmlns.com/foaf/spec/
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Eles descrevem características de pessoas e grupos sociais que são 

independentes do tempo e da tecnologia; como tal, podem ser usados para 
descrever informações básicas sobre pessoas nos contextos atuais, históricos, 

culturais e de bibliotecas digitais. Além de várias características das pessoas, 

a FOAF define classes para Projeto, Organização e Grupo como outros tipos 

de agente (BRICKLEY; MILLER, 2014, p. 1, tradução nossa). 
 

Já a social web são termos utilizados para descrever contas da internet, catálogos de 

endereços e outras atividades baseadas na web (BRICKLEY; MILLER, 2014, tradução nossa). 

Os termos definidos nessas duas categorias são apresentados no Apêndice A. Suas classes 

podem ser usadas para descrever tanto documentos e páginas presentes na web como também 

para representar documentos ainda não dispostos online. Sua estrutura se apresenta como uma 

estrutura simples e de fácil compreensão. 

 

4.3.2 SPARQL 

 

Para dar suporte à consulta dos dados criados, e considerando que estão armazenados 

em uma nova estrutura de dados, se fez necessário criar uma nova tecnologia que permitisse a 

seleção no repositório. Para tal, foi criada a linguagem SPARQL, especificamente para realizar 

consultas no formato RDF (W3C, 2013). Utilizando a estrutura previamente determinada no 

SQL, e já conhecida por programadores e analistas de sistema, a SPARQL busca fazer com que 

as consultas sejam realizadas de forma intuitiva e sem grandes dificuldades por parte daqueles 

que precisam elaborar ferramentas que utilizem estes dados. 

Com esta linguagem, e utilizando os dados presentes no Quadro 4, com a consulta 

apresentada no Quadro 5, se obteriam os resultados apresentados no Quadro 6. Percebe-se, no 

Quadro 5, que os campos que se desejam recuperar estão próximos à cláusula SELECT e os 

critérios junto à WHERE, assim como na linguagem SQL.  
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Quadro 5 - Dados de Exemplo 

 

Fonte: adaptado de W3C, 2018. 

 

Quadro 6 - Comando SPARQL de Exemplo 

 

Fonte: adaptado de W3C, 2018. 

 

No entanto usam-se os valores posicionais como valores propriamente ditos para indicar 

o que se deseja, como é o caso de foaf:name e foaf:mbox no Quadro 5, e aqueles que se deseja 

são iniciados por?, como ?name e ?mbox. Isto indica à ferramenta que eu quero todos os 

registros onde a posição intermediária é foaf:name e foaf:mbox retornando todos os valores de 

?name e ?mbox, como exposto no Quadro 5. 

 

Quadro 7 - Resultado do Comando SPARQL de Exemplo 

Name Mbox 

"Anastasia Q. Borrellas Regalado" <mailto:aqbregalado@example.com> 

"Alan Felipe CirianoNoa" <mailto:alan.noa@example.org> 

Fonte: adaptado de W3C, 2018. 

 

@prefix foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . 

 

_:a  foaf:name   "Anastasia Q. Borrellas Regalado" . 

_:a foaf:mbox<mailto:aqbregalado@example.com> . 

_:b  foaf:name   "Alan Felipe CirianoNoa" . 

_:b  foaf:mbox<mailto:alan.noa@example.org> . 

_:cfoaf:mbox<mailto:carolina@example.org> . 

PREFIX foaf:   <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

 

SELECT ?name ?mbox 

WHERE 

{ ?x foaf:name ?name . 

?x foaf:mbox ?mbox } 
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É importante destacar que, apesar da proposta da Web Semântica incluir a previsão de 

ser possível realizar inferências, como no exemplo da busca por atendimento médico 

previamente apresentada, a linguagem SPARQL não realiza inferências, apenas buscando na 

estrutura dos dados a sequência indicada e solicitada. 

 

4.3.3 Extensible Markup Language – XML 

 

O XML se constitui como sendo um formato de texto simples e bem flexível, mais 

especificamente uma linguagem de marcação. Ela é derivada de Standard Generalized Markup 

Language (SGML) e foi inicialmente desenvolvida pela W3C para enfrentar os desafios da 

publicação eletrônica em larga escala (W3C, 2018, p. 1, tradução nossa). 

Apesar de ser parecido o XML não deve ser confundido com o HTML, o XML “[...] é 

uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificação de 

documentos” (SOUZA, 2018, p. 1) enquanto que o HTML “[...] é a linguagem de marcação 

para a construção de páginas da web” (SOUZA, 2018, p. 1). Ainda segundo Souza (2018, p. 1) 

O XML pode apresentar diversas funcionalidades, como por exemplo: separar dados de HTML, 

simplificar o compartilhamento de dados, simplificar a troca de dados, simplificar a mudança 

de plataformas, aumentar a disponibilidade de dados e ainda pode ser usado para criar novas 

linguagens de Internet.  

Por se tratar de uma linguagem que tem por objetivo definir regras para codificação de 

documentos logo pode-se identificar a sua relação com a representação de dados, pois se ela 

auxilia na codificação de documentos, logo realiza-se um processo de representação com o seu 

uso.  

 

4.3.4 Web Ontology Language - OWL 

 

Para complementar o processo de representação, foi necessário desenvolver alguma 

tecnologia que permitisse a integração entre as representações. Para alcançar este objetivo foi 

criada a Web Ontology Language, mais conhecida por OWL. O objetivo da OWL é representar, 

de forma rica, ontologias3: objetos do mundo, grupos (classes) de objetos, e relações entre esses 

objetos (W3C, 2013, tradução nossa). 

                                                
3 O termo ontologia tem vasto histórico de discussões e definições, tanto na Ciência da Informação como em sua área de origem, 

a Filosofia, mas que não serão discutidas aqui. Para este trabalho, a definição utilizada é a simplificada utilizada nos documentos 

da W3C: artefato computacional, semelhante a um programa, esquema XML ou página web, apresentado em forma de 
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Mesmo que o objetivo da OWL seja o de representar o conhecimento humano dentro de 

um determinado domínio, os criadores estão cientes das limitações intrínsecas da linguagem (e 

dos computadores), e por isso não se propõem a representar todo o conhecimento humano de 

forma literal, mas apresentam a linguagem como uma ferramenta multi-propósito para modelar 

partes do conhecimento humano, em formas simplificadas e expressas na forma de proposições 

precisas (W3C, 2012a, tradução nossa). 

O formato da OWL permite que sua consulta seja realizada por máquinas, e de certa 

forma “entendido” por elas. Seu uso tem como objetivo validar as estruturas de dados 

representadas nos RDF, e com isto verificar se os objetos, suas características (atributos) e 

relações estão conforme o representado no OWL (W3C, 2012b, tradução nossa). No entanto 

isso não é feito de forma sintática, simplesmente validando o arquivo RDF da forma em que o 

RDFs ou XML Schema o fazem, mas verificando se as relações entre os objetos são adequadas 

conforme o representado na ontologia. Com isto, a OWL se mostra mais poderosa que as outras 

linguagens de validação, mas não elimina totalmente os usos de cada uma destas. 

Atualmente em sua segunda versão, chamada de OWL 2, a linguagem permite 

identificar categorias (classes) de objetos e determinar as relações entre elas. As relações vão 

desde hierárquicas, onde uma categoria é subordinada a outra e necessariamente quem é 

membro da inferior é também membro da superior (por ex.: [mãe] é uma subclasse de [mulher]), 

relações de equivalências, onde membros de uma classe são automaticamente membros de outra 

(por ex.: [humano] e [pessoa]), relações de disjunção, na qual ser membro de uma classe indica 

que não pode ser de outra (por ex.: [selvagem] e [doméstico]). 

 

4.3.5 Dublin Core - DC 

 

O Dublin Core, assim denominado por que o evento que originou o seu projeto ocorreu 

em Dublin, Ohio, é um padrão de metadados cujo início se deu a partir do primeiro workshop 

com o objetivo de se chegar a uma definição de um conjunto mínimo de elementos para recursos 

da Web  o “OCLC/NCSA Metadata Workshop”, evento que ocorreu em 1995 e que reuniu mais 

de cinquenta pessoas/profissionais de diversas áreas, dentre elas: ciência da computação, 

bibliotecários, profissionais de serviços de informação “online”, indexadores, catalogadores, 

                                                
documento, que representa na forma de declarações descritivas precisas os objetos que compõem um determinado domínio do 

conhecimento humano (W3C, 2012b).  
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profissionais envolvidos com tratamento de dados geo-espaciais, imagens, museus e arquivos 

etc. (GRÁCIO, 2002, p. 50). 

O evento deu ensejo para a criação de uma organização capaz de gerir os padrões de 

metadados e utilizá-los com a finalidade de recuperar recursos da internet, organização essa 

denominada de Dublin Core Metadada Iniciative (DCMI) e que deu continuidade ao projeto 

Dublin Core (DC), criando o padrão DC, que pode ser definido como sendo um “[...] conjunto 

de elementos de metadados planejado para facilitar a descrição de recursos eletrônicos” 

(SOUZA; VENDRUSCULO; MELO, 2000, p. 93). 

O padrão DC foi 

 

Desenvolvido na língua inglesa, pois teve sua origem nos EUA, a versão 1.1 

já foi traduzida para vários idiomas, havendo um grupo de trabalho no DCMI 
estudando, juntamente com o “World Wide Web Consortium” (W3C), formas 

de juntar as versões traduzidas utilizando tecnologia RDF. (GRÁCIO, 2002, 

p. 50). 

 

Atualmente o Dublin Core apresenta um índice de termos4 de metadados que inclui 

propriedades, esquemas de codificação de vocabulário, esquemas de codificação de sintaxe e 

classes (DUBLIN CORE METADADA INICIATIVE, 2019, p. 1, tradução nossa). Faremos 

uso das propriedades e das classes para auxiliar no mapeamento da representação da Base de 

Dados Monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Cada 

uma dessas propriedades e classes, as quais chamaremos de termos, possuem uma descrição 

própria. 

 

4.3.6 Academic Institution Internal Structure Ontology - AIISO 

 

A Academic Institution Internal Structure Ontology (AIISO) foi criada por Rob Styles 

e Nadeem Shabir com a colaboração de Ian Corns, Sarah Bartlett e Chris Wallace. A estrutura 

da AIISO fornece classes e propriedades para descrição da estrutura organizacional interna de 

uma instituição acadêmica. A primeira estrutura da AIISO foi emitida em maio de dois mil e 

oito e no decorrer do mesmo ano a mesma sofreu modificações significativas relacionadas a 

sua semântica, sendo acrescentadas classes e subclasses no seu escopo (STYLES, SHABIR, 

2008, tradução nossa). 

                                                
4 https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ 
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Atualmente a AIISO disponibiliza no seu site5 um resumo dos termos que compõem a 

sua estrutura, e as quais estão dispostas no Apêndice C.  

 

4.3.7 The Document Components Ontology - DoCO 

 

A DoCO6, assim como o próprio nome já indica, é uma ontologia que oferece uma gama 

de vocabulários voltados para a descrição das partes que compõem um documento. Segundo 

Constantin et. al. (2016, p. 1, tradução nossa) ela 

 

[...] fornece um vocabulário estruturado escrito em OWL 2 DL de 
componentes de documentos, tanto estruturais (por exemplo, bloco, inline, 

parágrafo, seção, capítulo) e retórica (por exemplo, introdução, discussão, 

agradecimentos, lista de referência, figura, apêndice), permitindo que estes 
componentes, e documentos compostos por eles, sejam descritos no RDF. 

 

A Document Components Ontology apresenta a seguinte estrutura: 

 

 

Figura 8 - Estrutura do DoCO 

 
Fonte: CONSTANTIN, 2016. 

 

Dessa estrutura elencaremos as classes que mais se adequem para fazer a representação 

da base de dados monográficos. No Apêndice C são apontadas as classes componentes da 

                                                
5 http://vocab.org/aiiso/  

6 https://sparontologies.github.io/doco/current/doco.html  

http://vocab.org/aiiso/
https://sparontologies.github.io/doco/current/doco.html
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DoCO e a sua descrição. Ao todo a DoCO possui cinquenta e quatro classes, ou seja, são 

cinquenta e quatro componentes de documentos que podem ser encontrados em uma única 

ontologia. 

 

4.3.8 Publishing Roles Ontology – PRO 

 

A Publishing Roles Ontology (PRO) é uma ontologia desenvolvida especificamente 

para caracterizar o papel de cada pessoa em uma publicação/ trabalho. Ela é escrita em: 

 

[...] OWL 2 DL para a caracterização dos papéis de agentes (pessoas, 
entidades coletivas e agentes computacionais) no processo de publicação. Ele 

permite especificar como um agente tem uma função relacionada a uma 

entidade contextual e o período de tempo durante o qual essa função é 
mantida. 

 

A PRO7 possui ao todo 6 classes, sendo que uma delas ainda possui subclasses que são 

usadas para indicar funções específicas. Essas classes e subclasses são apresentadas no 

Apêndice D. 

 

4.3.9 Scholarly Contributions and Roles Ontology (SCoRO) 

 

A SCoRO é uma ontologia que complementa a ontologia Publishing Roles Ontology 

(PRO), segundo Shotton e Peroni (2017, p. 1, tradução nossa) ela “[...] é uma ontologia baseada 

no PRO para descrever as contribuições que podem ser feitas e os papéis que podem ser 

mantidos por uma pessoa em relação a um artigo de periódico ou outra publicação”. Essa 

ontologia possui Classes, Propriedades do objeto e Propriedades de dados, as quais são listadas 

no Apêndice E. 

 

4.3.10 Bibligraphic Ontology (BIBO) 

 

Elaborada por Bruce D'Arcus e Frederick Giasson essa ontologia tem por objetivo 

fornecer propriedades para descrever documentos bibliográficos na Web Semântica. Segundo 

D'Arcus e Giasson (2009, p. 1, tradução nossa) "essa ontologia pode ser usada como uma 

                                                
7 https://sparontologies.github.io/pro/current/pro.html  

https://sparontologies.github.io/pro/current/pro.html
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ontologia de citação, como uma ontologia de classificação de documentos ou simplesmente 

como uma maneira de descrever qualquer tipo de documento no RDF”. Com isto, a BIBO8 

torna-se uma ontologia passível de uso para a representação dos campos da base de dados 

monográficos do curso de Biblioteconomia da UFCA.  

 

4.3.11 Publishing Requirements for Industry Standard Metadata (PRISM) 

 

A PRISM se constitui de um conjunto de documentos classificados em normativos e 

não normativos, sendo que os normativos se relacionam a nomes, atributos, formatos, conteúdo 

etc. e os não normativos dá apoio ao normativo, explicando-o, expandindo-o ou esclarecendo o 

seu material (PRISM, 2008).  

 

 

 

 

                                                
8 http://bibliontology.com  

http://bibliontology.com/
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5 MAPEAMENTO 

 

Nesta seção realizaremos o mapeamento dos campos das tabelas da Base de Dados 

Monográficos do Curso de Biblioteconomia da UFCA. Para realização desse mapeamento 

faremos uso dos vocabulários do Dublin Core (DC), Academic Institution Internal Structure 

Ontology (AIISO), Friend Of a Friend (FOAF), The Document Components Ontology 

(DoCO),Publishing Roles Ontology (PRO) e Scholarly Contribution sand Roles Ontology 

(SCoRO), analisando os vocabulários que mais se adequem aos campos das tabelas e aos 

elementos dos TCC conforme ABNT (2003).  

 

5.1 Tabelas da Base de Dados Monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Cariri 

 

Atualmente a Base de Dados é composta por sete tabelas, como pode-se observar na 

Figura 7, que ilustra a visualização inicial da base de dados, e as quais destacamos na Figura 9 

em separado. 

 

Figura 9 - Tabelas da Base de Dados Monográficos 

 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

Cada uma dessas tabelas (área do conhecimento, áreas da monografia, composição da 

banca, instituição, membros da banca, monografias e orientador) é composta por 

campos/elementos. A seguir identificamos e destacamos esses campos/elementos a fim de 

mapeá-los para as respectivas representações em RDF. 
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Quadro 8 - Campos da Base de Dados Monográficos do Curso de Biblioteconomia da UFCA 

NOME DA TABELA ELEMENTOS POR TABELA 

Monografias 

 Autor 

 Ano de defesa 

 IES 

 Título 

 Número de páginas 

 Palavras chave 

 Resumo 

 Impressa 

 Digital 

 Orientador 

 Título do orientador 

 Arquivo 

 Depósito 

E-book 

Áreas da Monografia  Monografia  Área 

Área do Conhecimento  Nome da área  

Orientador  Nome  E-mail 

Composição da Banca 

 IES 

 Membro 

 Monografia 

 Titulação 

 Suplente 

 Co-orientador 

Membros da Banca  Nome  E-mail 

Instituição  Nome  Sigla 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

De acordo com o quadro apresentado acima, as tabelas da base de dados monográficos 

apresentam ao todo vinte e cinco campos, no entanto nem todos possuem necessidade de serem 

mapeados por não apresentarem valor significativo para a representação, são apenas campos de 

controle interno da base de dados, campos em branco ou campos que podem ser direcionados 

a links, o que torna desnecessário a sua representação, sendo assim representaremos apenas os 

campos que se encontram destacados em negrito no Quadro 7.  

Nas subseções seguintes veremos mais detalhadamente as respectivas representações 

para os campos destacados. Cada um dos termos analisados será apresentado com um extrato 

de sua descrição da ontologia e, nos casos onde existam dois ou mais termos candidatos, será 

explicado o motivo de seleção entre eles. Ao final, será apresentado o comando SQL que utiliza 

estes termos para exportar os dados da base para o formato CSV. 

 

5.1.1 Campo “Ano de defesa” 

O campo ‘Ano de defesa’ refere-se ao ano em que o trabalho foi defendido pelo autor e 

que foi aprovado pela banca avaliadora. Por ser relacionado a data, mas indicando 

especificamente um evento de aprovação, localizamos em meio as ontologias um termo que 

representa exatamente datas e que pode ser utilizado especificamente para essa necessidade, 

como é o caso de [dateAccepted], da DC, e que podemos ver no Vocabulário 1. 
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Vocabulário 1 – dcterms:dateAccepted 

Term Name: dateAccepted 

URI http://purl.org/dc/terms/dateAccepted 

Label Date Accepted 

Definition Date of acceptance of the resource. 

Comment Recommended practice is to describe the date, date/time, or period of time 

as recommended for the property Date, of which this is a subproperty. 

Examples of resources to which a date of acceptance may be relevant are a 

thesis (accepted by a university department) or an article (accepted by a 

journal). 

Type of Term Property 

Has Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Subproperty of  Date (http://purl.org/dc/elements/1.1/date) 

 Date (http://purl.org/dc/terms/date) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

5.1.2 Campo “Autor” 

O campo “Autor” se refere a pessoa que é responsável intelectualmente pela obra 

(monografia), quando avaliamos os termos que compõem as ontologias encontramos dois 

termos que podem vir a representar o referido campo, são eles [creator] e [autor], das ontologias 

DC e PRO, respectivamente. 

 

Vocabulário 2 – dcterms:creator 

Term Name: creator 

URI http://purl.org/dc/terms/creator 

Label Creator 

Definition An entity responsible for making the resource. 

Comment Recommended practice is to identify the creator with a URI. If this is not 

possible or feasible, a literal value that identifies the creator may be 

provided. 

Type of Term Property 

Range Includes http://purl.org/dc/terms/Agent 

http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fdate
http://purl.org/dc/elements/1.1/date
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2fterms%2fdate
http://purl.org/dc/terms/date
http://purl.org/dc/terms/creator
http://purl.org/dc/terms/Agent
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Equivalent 

Property 

http://xmlns.com/foaf/0.1/maker 

Subproperty of  Creator (http://purl.org/dc/elements/1.1/creator) 

 Contributor (http://purl.org/dc/terms/contributor) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

Vocabulário 3 – pro:author 

 

Fonte: SHOTTON, D.; PERONI, S., 2017. 

 

Avaliando-se esses dois termos percebe-se que o termo [author] se torna mais adequado 

para ser utilizado na representação, isso porque ele designa literalmente a pessoa responsável 

pela autoria de um documento, enquanto o termo [creator] é mais amplo, referindo-se a 

entidades/organizações como responsáveis pela construção de um recurso/documento. 

 

5.1.3 Campo “IES” 

O campo ‘IES’ é referente a instituição em que o trabalho foi defendido, esse termo foi 

incluso na base de dados e se torna importante na construção da representação por estar 

diretamente associado à história da instituição, visto que como citado anteriormente, existem 

trabalhos defendidos na instituição quando a mesma era um campus avançado da UFC, se 

constituindo como trabalhos defendidos no âmbito da UFC e existem trabalhos defendidos no 

âmbito da UFCA, que são os trabalhos defendidos a partir do ano de 2013, quando o campus 

foi desmembrado da UFC e recebeu autonomia para se tornar uma universidade como 

universidade. As ontologias FOAF e AIISO contém itens, chamados [organization] e 

[institution] respectivamente, capazes de representar fidedignamente esse campo, visto que ele 

está ligado diretamente à instituição, conforme descrito no Vocabulário 4 e 5.  

 

authorni  

IRI: http://purl.org/spar/pro/author 

The role a person has of authorship of some material (for example a 
document). 

belongs to publishing rolec 

 

http://xmlns.com/foaf/0.1/maker
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fcreator
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2fterms%2fcontributor
http://purl.org/dc/terms/contributor
http://purl.org/spar/pro/author
https://sparontologies.github.io/pro/current/pro.html#d4e363
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Vocabulário 4 – foaf: Organization 

 

Fonte: BRICKLEY, D; MILLER, L., 2014. 

 

Vocabulário 5 – aiiso:institution 

 

Fonte: AIISO, 2008. 

 

Decidimos usar o [institute], do Vocabulário 5, por ser mais específico para o domínio 

da base de dados, por ser de uma ontologia especificamente criada para trabalhos acadêmicos. 

 

5.1.4 Campo “Membro” 

O campo ‘Membro’ inclui todos os membros que participaram como avaliadores de uma 

banca de defesa de TCC, ao avaliarmos as ontologias encontramos dois termos que se 

mostraram passíveis de representação do campo, aqui exibidos nos Vocabulários 6 e 7. 

 

Class: foaf:Organization 

Organization - An organization. 

Status: stable 

Subclass Of Agent  

  

Disjoint With: Document Person 

The Organization class represents a kind of Agent corresponding to social 

instititutions such as companies, societies etc. 

 

Institution 

URI: http://purl.org/vocab/aiiso/schema#Institution    

An Institution is the upper most level of an academic institution. 
Semantics 

Being a member of this class implies also being a member 
of foaf:Organization. 

Status 

 2008-05-14 – first issued 
 

http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Document
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Person
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Organization
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent
http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization
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Vocabulário 6 – dcterms:contributor 

Term Name: contributor 

URI http://purl.org/dc/terms/contributor 

Label Contributor 

Definition An entity responsible for making contributions to the resource. 

Comment The guidelines for using names of persons or organizations as creators 

apply to contributors. 

Type of Term Property 

Range Includes http://purl.org/dc/terms/Agent 

Subproperty of Contributor (http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

Vocabulário 7 – pro:reviewer 

 

Fonte: SHOTTON, D.; PERONI, S., 2017. 

 

Analisando os termos foi selecionado um que, pelas suas definições, se mostrou mais 

adequado para a representação do campo, sendo eles ‘Reviewer’. Adotaremos aqui o termo 

‘Reviewer’ devido este remeter à função de revisor, deixando claro que o mesmo é o campo 

que reúne os membros da banca cuja função é de revisar o trabalho que se encontra sob 

avaliação com o intuito de tecer críticas construtivas sobre o mesmo. 

 

5.1.5 Campo “Nº de páginas” 

O campo Nº de páginas representa o volume/extensão em páginas do 

documento/monografia, enquanto o termo mais usado é o dcterms:format, que permite a 

reviewerni  

IRI: http://purl.org/spar/pro/reviewer 

The role of a person who subjects a publication to a written review and 

critical analysis of its content, scope and quality. 

belongs to publishing rolec 

 

http://purl.org/dc/terms/contributor
http://purl.org/dc/terms/Agent
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fcontributor
http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
http://purl.org/spar/pro/reviewer
https://sparontologies.github.io/pro/current/pro.html#d4e363
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definição de tamanhos e dimensões físicas, aqui exibido no Vocabulário 8, identificamos nas 

ontologias um termo que representa exatamente o campo, bibo:numPages, no Vocabulário 9.  

 

Vocabulário 8 – dcterms:format 

Term Name: format 

URI http://purl.org/dc/terms/format 

Label Format 

Definition The file format, physical medium, or dimensions of the resource. 

Comment Recommended practice is to use a controlled vocabulary where available. 

For example, for file formats one could use the list of Internet Media Types 

[MIME]. Examples of dimensions include size and duration. 

Type of Term Property 

Range Includes  http://purl.org/dc/terms/MediaType 

http://purl.org/dc/terms/Extent 

Subproperty of Format (http://purl.org/dc/elements/1.1/format) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

Vocabulário 9 – bibo:numPages 

 

Fonte: D'ARCUS, B.; GIASSON, F., 2009. 

 

 

Data Property: bibo:numPages 

http://purl.org/ontology/bibo/numPages 

Asserted Object Property Hierarchy 

 bibo:numPages 

Annotations (4) 

 isDefinedBy: "http://purl.org/ontology/bibo/" (anyURI) 

 term_status: "stable" 

 comment: "The number of pages contained in a document" (en) 

 label: "number of pages" (en) 

Domains (1) 

 bibo:Document 

Ranges (1) 

 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

 

http://purl.org/dc/terms/format
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
http://purl.org/dc/terms/MediaType
http://purl.org/dc/terms/Extent
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fformat
http://purl.org/dc/elements/1.1/format
http://purl.org/ontology/bibo/
file:///C:/Users/Denysson/Downloads/source-archive/bibotools/bibo-ontology/trunk/doc/classes/Document___-538479979.html
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5.1.6 Campo “Orientador” 

O campo orientador refere-se ao professor responsável por auxiliar o aluno no 

desenvolvimento do seu TCC, é parte importante para se construir um trabalho com coerência 

à medida que repassa suas orientações. Ao analisar as ontologias identificamos o termo 

[supervisor], que busca representar exatamente a atividade de supervisão durante um projeto de 

pesquisa para objetivos de um curso em uma universidade, como pode ser visto no Vocabulário 

10. 

Vocabulário 10 – scoro:supervisor 

 

Fonte: SHOTTON, D.; PERONI, S., 2017. 

 

5.1.7 Campo “Palavras chave” 

O campo ‘Palavras chave’ é o campo que auxilia na identificação do assunto dos 

documentos. Segundo Borba e Laan (2012, p. 27) “[...] a palavra-chave deveria ser um termo 

da área de conhecimento sobre a qual o autor trata. Portanto, seria uma unidade tanto de 

representação como de recuperação da informação”, dessa forma as palavras chave de um 

documento são elementos de importância significativa visto que elas também influenciam na 

recuperação desse documento, o que impacta diretamente na sua utilização pelos usuários de 

uma unidade de informação.  

Por representar diretamente o assunto tratado nos documentos existe o termo do DC que 

visa diretamente a representação do assunto, chamado [subject], no entanto a prática 

recomendada na DC, como pode ser visto no Vocabulário 11, é usar a etiqueta com a URI da 

palavra-chave, o que não é possível no momento atual da base, e por isso utilizamos o termo 

[keyword] do vocabulário PRISM, aqui exibido no Vocabulário 12. 

supervisorni 

IRI: http://purl.org/spar/scoro/supervisor 

The role of a person who guides and oversees the research activities of a 
team member, or who formally supervises a student during that student's 

research project undertaken as part of a degree course at a university. 

belongs to educational rolec 

 

http://purl.org/spar/scoro/supervisor
https://sparontologies.github.io/scoro/current/scoro.html#d4e461


64 

 

  

Vocabulário 11 – dcterms:subject 

Term Name: subject 

URI http://purl.org/dc/terms/subject 

Label Subject 

Definition A topic of the resource. 

Comment Recommended practice is to refer to the subject with a URI. If this is not 

possible or feasible, a literal value that identifies the subject may be 

provided. Both should preferably refer to a subject in a controlled 

vocabulary. 

Type of Term Property 

Subproperty of Subject (http://purl.org/dc/elements/1.1/subject) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

Vocabulário 12 – prism:keyword 

4.2.31 prism:keyword 

Name  Keyword  

Identifier  prism:keyword  

Definition  An element used to tag keywords that are likely to be used in search 

queries.   

Occurrence  Occurs 0 or more times  

Comment  Note that this differs from a subject or elements such as dc:subject, 

prism:person, prism:event, or prism:organization that are the subject of 

the article.  Best practice is to use values from a keyword controlled 

vocabulary for this element.  

PAM  Yes  

Profile #1    

Element Content  String  

Attributes  None  

Example  <prism:keyword>virus</prism:keyword>  

Profile #2    

Model #1    

Element Content  Plain Literal  

Attributes  xml:lang (optional) designed for identifying the human language used  

Model #2    

Element Content  XML Literal  

Attributes  rdf:parseType=”Literal”  

xml:lang (optional) designed for identifying the human language used  

Examples  Model #1  
<prism:keyword>virus</prism:keyword>  

  
Model #2  

http://purl.org/dc/terms/subject
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fsubject
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
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<prism:keyword rdf:parseType=”Literal”>0015&ndash;8259</prism:keyword>  

Profile #3 (XMP)    

Field Value  bag Text  

Fonte: adaptado de IDEAlliance, 2008, p. 36. 

 

5.1.8 Campo “Resumo” 

O campo ‘Resumo’ que é uma apresentação inicial e resumida sobre o que trata o 

trabalho, conforme NBR 6028 (ABNT, 2003), seus objetivos e metodologia também 

apresentam um termo específico em meio às ontologias, aqui exibido no Vocabulário 13. 

 

Vocabulário 13 – dcterms:abstract 

Term Name: abstract 

URI http://purl.org/dc/terms/abstract 

Label Abstract 

Definition A summary of the resource. 

Type of Term Property 

Subproperty of  Description (http://purl.org/dc/elements/1.1/description) 

 Description (http://purl.org/dc/terms/description) 

Fonte: DCMI, 2020. 

 

5.1.9 Campo “Título” 

Para o campo ‘Título’ utilizamos o termo [title] utilizando a ontologia do DC que já 

remete diretamente ao campo e é amplamente utilizada em repositórios institucionais. 

 

Vocabulário 14 – dcterms:title 

Term Name: title 

URI http://purl.org/dc/terms/title 

Label Title 

Definition A name given to the resource. 

Type of Term Property 

Has Range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Subproperty of Title (http://purl.org/dc/elements/1.1/title) 

http://purl.org/dc/terms/abstract
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2fdescription
http://purl.org/dc/elements/1.1/description
file:///C:/Users/Denysson/Downloads/Description
http://purl.org/dc/terms/description
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http%3a%2f%2fpurl.org%2fdc%2felements%2f1.1%2ftitle
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
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Fonte: DCMI, 2020. 

5.1.10 Campo “Título do orientador” 

O campo ‘Título do orientador’ é referente ao grau de instrução máximo que o 

orientador possui no ato da defesa: bacharel, especialista, mestre (a) ou doutor (a). O objetivo 

da representação deste campo é identificar a evolução da titulação dos docentes ao longo do 

tempo e como seus trabalhos e pesquisas influenciaram nas orientações. Este campo também 

foi representado na base de dados para cada um dos membros da banca, e utilizaremos o mesmo 

mapeamento para a titulação destes.  

Na análise das ontologias localizamos um termo do FOAF chamado [title], aqui exibido 

no Vocabulário 15, mas este se refere à forma pessoal de tratamento, como “sr.”, “sra.”, “V. 

Ex.” etc. Além disto, devido à palavra title ser polissêmica, o termo está sendo avaliado para 

ser descontinuado e trocado pelo campo [honorificPrefix], que é mais explícito e objetivo. Com 

isto, o termo que melhor se adequa à representação necessária para a base é a expressa no 

Vocabulário 16, [degree] da ontologia BIBO. 

 

Vocabulário 15 – foaf:title 

 

Fonte: BRICKLEY, D; MILLER, L., 2014. 

 

Class: foaf:title 

title - Title (Mr, Mrs, Ms, Dr. etc) 

Status: stable 

This property is a candidate for deprecation in favour of 'honorificPrefix' 

following Portable Contacts usage. See the FOAF Issue Tracker. 

The approriate values for title are not formally constrained, and will vary 
across community and context. Values such as 'Mr', 'Mrs', 'Ms', 'Dr' etc. 

are expected. 

 

http://wiki.foaf-project.org/w/IssueTracker
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_title
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Vocabulário 16 – bibo:degree 

 

Fonte: D'ARCUS, B.; GIASSON, F., 2009. 

 

5.2  Mapeamento ER-CSV com uso de Ontologias 

 

Para realização do mapeamento a proposta foi seguir algo semelhante ao realizado pela 

British Library (2013), mas ao invés de indicar o componente da tabela da base de dados, 

exibidos aqui na Figura 8, no formato MARC 219como faz a British Library, buscamos 

elementos nos vocabulários que representem cada um dos campos das tabelas. Os vocabulários 

utilizados foram:  

 

 Friend Of a Friend – FOAF 

 Dublin Core – DC 

 Academic Institution Internal Structure Ontology - AIISO 

 The Document Components Ontology - DoCO 

 Publishing Roles Ontology – PRO 

                                                
9Os formatos MARC são padrões para a representação e comunicação de informações bibliográficas e 

relacionadas em formato legível por máquina. (http://www.loc.gov/marc/) 

Object Property: bibo:degree 

http://purl.org/ontology/bibo/degree 

Asserted Object Property Hierarchy 

 bibo:degree 

Annotations (5) 

 editorialNote: "We are not defining, using an enumeration, the range of the bibo:degree to 
the defined list of bibo:ThesisDegree. We won't do it because we want people to be able to 
define new degress if needed by some special usecases. Creating such an enumeration 
would restrict this to happen." (en) 

 isDefinedBy: "http://purl.org/ontology/bibo/" (anyURI) 

 term_status: "unstable" 

 comment: "The thesis degree." (en) 

 label: "status" (en) 

Domains (1) 

 bibo:Thesis 

Ranges (1) 

 bibo:ThesisDegree 

 

http://www.loc.gov/marc/
http://purl.org/ontology/bibo/
file:///C:/Users/Denysson/Downloads/source-archive/bibotools/bibo-ontology/trunk/doc/classes/Thesis___-417333818.html
file:///C:/Users/Denysson/Downloads/source-archive/bibotools/bibo-ontology/trunk/doc/classes/ThesisDegree___533691442.html
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 Scholarly Contributions and Roles Ontology (SCoRO) 

 Bibligraphic Ontology (BIBO) 

 Publishing Requirements for Industry Standard Metadata (PRISM) 

 

No entanto o resultado do mapeamento é fruto de uma pesquisa muito maior, para 

chegarmos aos vocabulários citados a cima foram analisadas diversas outras ontologias para 

selecionar as que mais se aplicavam para o desenvolvimento desse trabalho. Dos demais 

vocabulários que foram analisados, mas não utilizados, podemos citar: 

 

 Simple Knowledge Organization System (SKOS); 

 Participation Schema 

 vCard Ontology - for describing People and Organizations 

 FOAF Essential ontology 

 The Time-indexed Value in Context 

 The Pattern Ontology Describing documents by means of their structural components 

 The Discourse Elements Ontology (DEO) 

 FRBR-aligned Bibliographic Ontology (FaBiO) 

 Citation Typing Ontology (CiTO) 

 Bibliographic Reference Ontology (BiRO) 

 Citation Counting and Context Characterisation Ontology (C4O) 

 Publishing Status Ontology (PSO) 

 Publishing Workflow Ontology (PWO) 

 Essential FRBR in OWL2 DL Ontology (FRBR)  

 Discourse Elements Ontology (DEO) 

 Funding, Research Administration and Projects Ontology (FRAPO)  

 DataCite Ontology (DataCite)  

 Bibliometric Data Ontology (BiDO) 

 Five Stars of Online Research Articles Ontology (FiveStars)  

 FAIR* Reviews Ontology (FR)  

 

A proposta inicial desse trabalho foi averiguar a viabilidade do uso do RDF para a 

representação da base de dados. No decorrer do trabalho podemos ver que o RDF mostra-se 

viável para essa representação, no entanto limitações foram encontradas para se atingir os dados 

https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/cito
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/biro
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/c4o
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pso
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pso
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pso
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pso
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pso
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pwo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pwo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pwo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pwo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/pwo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/frbr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/frbr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/deo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/frapo
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/datacite
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/bido
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fivestars
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fivestars
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fivestars
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fr
https://web.archive.org/web/20190916164912/http:/www.sparontologies.net/ontologies/fr
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abertos em sua totalidade e a criação dos arquivos em RDF propriamente ditos devido os TCC’s 

não estarem disponibilizados na web, o que afeta diretamente a conclusão dos itens das estrelas 

4 e 5 (Figura 4), que necessitam de hiperlinks para seu adequado funcionamento.  

Entretanto o que foi proposto no início do trabalho de mapear os campos/elementos da 

base de dados para o modelo RDF através das ontologias foi cumprido, como podemos 

acompanhar nas subseções anteriores. O que facilita trabalhos posteriores relacionados a base 

de dados, já que o seu mapeamento já foi realizado, sendo preciso apenas dar continuidade para 

atingir as estrelas 4 e 5 e tanto alcançar os dados abertos como também criar os arquivos em 

RDF propriamente ditos.  

Para tornar ainda mais prático a elaboração de trabalhos futuros foi feita uma exportação 

dos dados em CSV, indicando os campos das tabelas com as propriedades das ontologias. Como 

optamos por exportar a base de dados para o formato CSV com o intuito de também alcançar 

os dados abertos, ignoramos campos de controle interno das tabelas (identificadores) e aqueles 

que não estão preenchidos em sua totalidade (e-mails, data de depósito etc.), já que são 

irrelevantes para a exportação, e com isto não foram representados todos os campos das tabelas 

da base de dados. A exportação em CSV foi obtida com a execução do comando SQL exibido 

na Figura 9.  
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Figura 10 - Código SQL para posterior exportação em CSV 

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. 

 

O resultado do mapeamento caracteriza-se tanto como um objeto de representação, 

como também pode alavancar trabalhos futuros a respeito da disponibilização da base de dados 

na web em formato aberto.  

SELECT mono."TÍTULO" as "dcterms:title", 
 mono."AUTOR" as "pro:author", 
 "RESUMO" as "dcterms:abstract", 
 "PALAVRAS - CHAVE" as "prism:keywords", 
 "Nº DE PÁGINAS" as "bibo:numPages", 
 "ANO DE DEFESA" as "dcterms:date", 
 "IES" as "aiiso:institution", 
 public."Orientador"."Nome" as "scoro:supervisor", 
 "TITULO ORIENTADOR" as "bibo:degree", 
  (select membro."Nome" as "pro:reviewer" 
  from public."Composição da Banca", public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = "Composição da Banca"."Monografia" and 
   membro."Código" = "Composição da Banca"."Membro" and 
   not "Composição da Banca"."Suplente" limit 1), 

(select comp."Titulação" as "bibo:degree" 
  from public."Composição da Banca" comp, public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = comp."Monografia" and 
   membro."Código" = comp."Membro" and 
   not comp."Suplente" limit 1), 

(select membro."Nome" as "pro:reviewer" 
  from public."Composição da Banca", public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = "Composição da Banca"."Monografia" and 
   membro."Código" = "Composição da Banca"."Membro" and 
   not "Composição da Banca"."Suplente" limit 1 offset 1), 

(select comp."Titulação" as "bibo:degree" 
  from public."Composição da Banca" comp, public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = comp."Monografia" and 
   membro."Código" = comp."Membro" and 
   not comp."Suplente" limit 1 offset 1), 

(select membro."Nome" as "pro:reviewer" 
  from public."Composição da Banca", public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = "Composição da Banca"."Monografia" and 
   membro."Código" = "Composição da Banca"."Membro" and 
   not "Composição da Banca"."Suplente" limit 1 offset 2), 

(select comp."Titulação" as "bibo:degree" 
  from public."Composição da Banca" comp, public."Membros da Banca" membro 
  where mono."Identificação" = comp."Monografia" and 
   membro."Código" = comp."Membro" and 
   not comp."Suplente" limit 1 offset 2) 
FROM 

public."Monografias" mono, public."Orientador",  
public."Área do Conhecimento", public."Áreas da Monografia" 

Where 
"Orientador"."Código" = mono."ORIENTADOR" and 
mono."Identificação" = "Áreas da Monografia"."Monografia" and 
"Área do Conhecimento"."Código" = "Áreas da Monografia"."Área" 

order by 6, 2; 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral abordar os processos de Organização, 

Representação e Recuperação da Informação, analisando-se a viabilidade do uso do Resource 

Description Framework (RDF) para a representação do Mapeamento da Base de Dados 

Monográficos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), para 

isso utilizamo-nos de bibliografias para discorrer desde os primeiros indícios de organização e 

representação na humanidade até os dias de hoje, onde a tecnologia se encontra cada vez mais 

presente na sociedade. 

Com o uso cada vez mais constante dos suportes tecnológicos e devido ao grande 

volume de dados que a World Wide Web dissemina todos os dias surge a necessidade de 

organização das informações não só no suporte material (livro, caderno, folheto etc.) mas 

também no ambiente Web, nessa perspectiva surge novas idealizações de Web’s, dentre elas a 

Web Semântica, criada especificamente para a representação da informação no ambiente Web. 

Neste sentido, e visto que a atividade de Representação das Informações está 

diretamente relacionada à área da Biblioteconomia, passamos a analisar especificamente a 

viabilidade do uso de uma das tecnologias da WS, o RDF, para mapear a representação de uma 

base de dados já existente, a base de dados monográficos do Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Cariri.  

O RDF mostra-se viável para a representação da base de dados monográficos por se 

tratar de uma linguagem de marcação voltada para a representação descritiva dos recursos na 

Web, no entanto como os TCC’s ainda não se encontram disponibilizados no ambiente Web, 

pois ainda não se encontram indexados no sistema Pergamum da instituição à qual pertencem, 

não foi possível criar os arquivos em RDF propriamente ditos, com o uso de URI como 

mencionam as boas práticas e o guia das 5 Estrelas dos Dados Abertos, mas foi possível utilizar 

os vocabulários responsáveis por fornecer informações semânticas sobre os recursos definidos 

no RDF para mapear a representação da base de dados monográficos do curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri para o modelo RDF e alcançar até a 3 

estrela. 

Sendo assim, identificamos os elementos/campos da base de dados passíveis de 

representação e fizemos o mapeamento destes para as respectivas representações em RDF 

através dos vocabulários. Feita a identificação foi necessário exportar a base de dados do 

formato proprietário Access para um sistema aberto, neste caso o PostgreSQL, visto que se trata 

de documentos de uma instituição pública cujo acesso deve ser aberto a toda a sociedade, sendo 
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assim entra também a questão de dados abertos, e para atingirmos o mapeamento dos campos 

da base de dados e os dados abertos, visando as 5 Estrelas, fizemos a exportação das tabelas da 

base de dados para o formato CSV.  

Com isto, espera-se que as representações intermediárias entre a base de dados e os 

vocabulários RDF sejam capazes de inspirar novos trabalhos nesta perspectiva, trazendo a Web 

Semântica e os processos de representação neste ambiente para dentro da Biblioteconomia e 

contribuindo para posterior desenvolvimento, após disposição dos trabalhos no Pergamum, de 

um repositório institucional que agrupe os dados científicos construídos no âmbito da UFCA, 

assim como um repositório de dados que permita o fácil armazenamento e distribuição de dados 

de pesquisa.  

O desenvolvimento deste trabalho no âmbito da UFCA e da Biblioteconomia permite 

uma aproximação maior com as tecnologias que virão a se tornar essenciais no desenvolvimento 

de suas atividades e também tende a preservar sua memória através de um repositório digital 

que agrupe os trabalhos desenvolvidos no âmbito da instituição, além de ser uma fonte 

riquíssima de pesquisa que pode originar novos trabalhos e novos conhecimentos.  
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