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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é aplicar um modelo de reengenharia para transformar

um tesauro tradicional em um sistema de organização do conhecimento (SOC), convergente 

com o meio digital. A modelagem será aplicada no tesauro THESAGRO, dentro de um

recorte temático, tendo como fundamento teórico conteúdos sobre semântica, web semântica, 

os SOC e seus relacionamentos semânticos, o conceito e a definição que o delimita. A 

metodologia utilizará o modelo de Soergel e coautores (2004), que consiste no 

aperfeiçoamento e na explicitação formal dos relacionamentos na estrutura conceitual de um 

tesauro tradicional. Espera-se validar o modelo aplicado, demonstrando a viabilidade da 

conversão de um tesauro tradicional, possibilitando obter interoperabilidade entre os distintos 

SOCs e entre diferentes sistemas de recuperação de informação (SRI).
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1 INTRODUÇÃO

O termo “sistema de organização do conhecimento” (SOC) pode ser considerado uma 

classe que nomeia os instrumentos de organização da informação (sistemas de classificação, 

lista de cabeçalho de assuntos, tesauros, ontologias, entre outros) que estão alinhados às 

inovações tecnológicas. Nesse contexto, exigem-se instrumentos que permitam explicitar, de 

maneira clara e mais formalizada, os relacionamentos semânticos existente em sua estrutura 

conceitual. 

O tesauro é considerado um modelo clássico de controle terminológico de um domínio, 

que possui uma estrutura semântica com relacionamentos de equivalência, hierárquicos e 

associativos. Com isso, permite reunir assuntos correlatos e evitar a dispersão de temas 

associados, tentando minimizar a ambiguidade da linguagem natural. Essa estrutura conceitual 

vem evoluindo (MOTTA, 1987; CAMPOS, 1995; CAMPOS; GOMES, 2003; CAMPOS, 2004, 

entre outros), e já há evidências de diferentes desdobramentos para cada um desses tipos de 

relações. Contudo, na estrutura do tesauro tradicional, esses relacionamentos não estão 

adequadamente explícitos. 

Neste trabalho, apresenta-se uma pesquisa que tem por objetivo aplicar um modelo de 

reengenharia de tesauro tradicional para torná-lo um SOC, alinhado para uso em meio digital. O 

modelo utilizado na pesquisa foi desenvolvido por Soergel e coautores (2004) e consiste no 

aperfeiçoamento e na explicitação formal dos relacionamentos que compõem a estrutura 

conceitual do tesauro tradicional. 



2 METODOLOGIA

A modelagem será aplicada no tesauro THESAGRO Brasileiro, em um recorte temático 

da intensificação agropecuária. Esse tesauro é mantido pela Biblioteca Nacional de Agricultura 

(BINAGRI), órgão da Secretaria de Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

A metodologia inclui também a análise da estrutura conceitual do THESAGRO, 

mapeando o conjunto de termos, notas e tipos de relacionamentos cobertos pelo instrumento, 

assim como a existência de homonímia e de equivalências. Esse mapeamento também 

abrangerá a verificação da existência de possíveis falhas semânticas, em especial as referentes 

às relações do tipo RT (termos relacionados), que em geral não explicitam o seu significado 

semântico. Ademais, será feita uma compilação, de forma contínua, dos tipos de 

relacionamentos encontrados durante o mapeamento do THESAGRO. 

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da pesquisa propõe aplicar o modelo de reengenharia de Soergel e 

coautores (2004), conforme FIG.1. 

FIGURA 1 – Modelo conceitual para transição de SOC tradicional em SOC avançado

Fonte: traduzido de Soergel e coautores (2004, p.11).



Os autores propõem uma modelagem de reengenharia com uma clara separação de nos 

níveis de conceito, de termo (que representa o conceito) ou lexicalização e no nível de string

(variantes: regionais, plural/singular, entre outros). No modelo, até mesmo as notas explicativas 

e os relacionamentos são considerados como elementos independentes, podendo agregar 

distintos dados informacionais. Essa estrutura permite que as informações formalizadas sobre os 

distintos níveis sejam individualizadas, podendo ocorrer relacionamentos entre entidades de 

mesmo tipo (por exemplo, entre conceitos, entre strings ou entre relacionamentos), como 

também podem ser estabelecidas relações entre as diferentes entidades. 

4 RESULTADOS PARCIAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns resultados já podem ser observados, tais como a compilação de um corpus de 

termos descritores no domínio temático da intensificação agropecuária, assim como a definição 

para tais termos. A partir dessas definições, será possível determinar os relacionamentos 

existentes entre conceitos, termos e strings e também estabelecer o conjunto de relacionamentos 

necessários para a adequada representação do domínio temático escolhido. 

Espera-se, também. validar o modelo, demonstrando a viabilidade da conversão de um 

tesauro tradicional em uma estrutura formalizada, possibilitando obter interoperabilidade entre 

distintos SOCs e entre diferentes sistemas de recuperação de informação (SRI).
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