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RESUMO 

 

Investiga a representação documentária no domínio da Botânica, por meio da análise das 

estruturas de representação em Linguagens Documentárias e documentos específicos da 

Botânica, a partir da identificação dos termos nos sites da rede Specieslink e Flora do Brasil. 

Tem como objetivo geral, Contribuir para o desenvolvimento da representação da informação 

do domínio da botânica no site da rede Specieslink e Flora do Brasil e, como objetivo 

específico: Propor uma linguagem documentária para representar o domínio da Botânica no 

site da rede Specieslink e Flora do Brasil, utilizando o modelo de construção de tesauro da 

Cervantes (2009). Demonstra a importância de utilizarmos as Linguagens documentárias para 

facilitar a vida do usuário que está em busca de informação. Elabora uma estrutura 

documentária do domínio da Botânica tendo, como parâmetro, as estruturas das Linguagens 

Documentárias e os documentos específicos da área. A pesquisa conclui que este modelo é um 

instrumento consolidado e exequível para construção de Linguagens Documentárias.      

 

Palavras-chave: Representação Documentária. Linguagem Documentária. Informação no 

domínio da Botânica.  



 

ABSTRACT 

 

Investigates the documentary representation in the field of botany, through the analysis of the 

representation structures in documentary languages and specific documents of botany, from 

the identification of the terms on the websites of Rede Specieslink and Flora of Brazil. The 

general objective is to contribute to the development of the representation of the information 

in the field of botany on the site of Rede Specieslink and Flora of Brazil and, as a specific 

objective: to propose a documentary language to represent the domain of botany on the site of 

the network Specieslink and Flora of Brazil, using the building model of Cervantes Thesaurus 

(2009). It demonstrates the importance of using documentary languages to facilitate the life of 

the user who is seeking information. It draws up a documentary structure in the field of 

botany, as a parameter, the structures of the documentary languages and the specific 

documents of the area. The research concludes that this model is a consolidated and feasible 

instrument for the construction of documentary languages.       

 

Keywords: Representation documentary. Documentary language. Information in the field of 

botany. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, que tem como título “A representação documentária do domínio 

da botânica dos sites da rede Specieslink e Flora do Brasil”. Tem, como objetivo geral, 

contribuir para o desenvolvimento da representação da informação do domínio da botânica no 

site da rede Specieslink e Flora do Brasil e, como objetivo específico: propor uma linguagem 

documentária para representar o domínio da Botânica no site da rede Specieslink e Flora do 

Brasil, utilizando o modelo de construção de tesauro da Cervantes (2009), citada por Cavati 

Sobrinho (2014).  

Em 2016, quando optei pela cadeira de monografia I do curso de graduação em 

biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), resolvi que poderia associar meus 

conhecimentos na área agronômica a este trabalho, uma vez que sou bacharel em Agronomia 

também pela UFC, para realização de minha monografia. E corroborando com a minha linha 

de pensamento inicial meu orientador o professor Doutor Heliomar Cavati Sobrinho sugeriu 

que fosse feita a associação do meu arcabouço teórico a prática, e para que isso acontecesse o 

mesmo indicou que fosse feita uma análise do sistema de recuperação da informação com 

enfoque para utilização de linguagens documentárias dentro do domínio dos sites da rede 

Specieslink e Flora do Brasil. E para minha surpresa constatei através de contatos realizados 

com administradores do sistema que realmente os supracitados sites não dispunham de 

Linguagem Documentária, contendo apenas bases de dados para pesquisas e introdução de 

novas informações.  

Logo em minha primeira reunião de orientação e para dar início de fato as minhas 

pesquisas me foi sugerido pelo professor Doutor Heliomar Cavati Sobrinho a realização de 

buscas dentro do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) sobre temas ligados a Representação, Representação Documentária e 

Linguagens Documentárias dentro da área de botânica. Bem como realizar pesquisas também 

a procura de outros sites que já utilizem linguagem documentária dentro da área em questão. 

Este trabalho, inicialmente direciona-se na perspectiva de Cintra et al. Para entender as 

linguagens documentárias. (2002), citada por Cavati Sobrinho (2014). 

Linguagem Controlada (LC) ou vocabulário controlado pode ser definido como um 

conjunto de termos organizados de forma hierarquizada e/ou alfabética, com o objetivo de 

possibilitar a recuperação de informações temáticas, reduzindo substancialmente a 

diversidade de terminologia. São também conhecidos como Linguagens Documentárias (LDs) 

ou Linguagens Controladas. Uma base de dados que utilize um vocabulário controlado 
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possibilita, ao intermediário no planejamento da estratégia de busca, a recuperação, no campo 

específico de descritor, apenas daquelas palavras-chave listadas no thesaurus e/ou vocabulário 

controlado da base de dados. Revista Ciência da Informação (2002). Dessa maneira, fica bem 

claro a importância da existência de algum tipo de Linguagem Documentária como as mais 

desenvolvidas como o tesauro que segundo Cintra et al. (2002, p. 42): 

 
Uma vez elaboradas e postas em uso, as LDs mais desenvolvidas como os tesauros, 

são permanentemente atualizadas, mediante operações de supressão de termos em 

desuso, reagrupamento de descritores em função da existência de palavras raramente 

utilizadas e ou adição de termos novos. Só assim as LDs se mantêm como 

instrumentos dinâmicos capazes de incorporar os avanços do conhecimento e as 

modificações de significado de termos já existentes.  

 

Revendo o processo de busca de informação usando o vocabulário controlado, 

Brundage (1989) traçou um paralelo entre a linguagem científica e a linguagem controlada. 

Relembrou que os cientistas de uma certa forma estão familiarizados com o vocabulário 

controlado em suas áreas de especialização, portanto os paradigmas dos conhecimentos 

recebidos nas disciplinas podem ser usados como modelo no ensino do uso, especialmente, 

dos tesauros. Observou que o intermediário que operacionaliza as buscas dispõe de 

conhecimentos prévios sobre o uso da Linguagem Controlada (LC) e da Linguagem Natural  

(LN), porém o usuário final possui uma profunda intuição sobre a terminologia de seu campo 

de especialização, e essas diferenças vão orientar os programas de treinamento para os 

diversificados grupos de participantes. Revista Ciência da Informação (2002). 

Cintra et al. (2002, p. 33), citada por Cavati Sobrinho (2014, p. 32), diz que as LDs 

são “construídas para indexação, armazenamento e recuperação da informação e 

correspondem a sistemas de símbolos destinados a ‘traduzir’ os conteúdos dos documentos”. 

Esta tradução acontece para fazer a conversão da linguagem natural do usuário, fazendo com 

que a mesma esteja dentro de um conjunto de termos específicos os quais se enquadrem em 

regras sintáticas. “A operação de tradução de textos em LN para uma LD denomina-se 

indexação. Inerente ao processo de indexação estão operações de classificação. ” (CINTRA et 

al., 2005, p.39). 

Dessa maneira, como dito no início, a nossa proposta é analisar a informação no 

domínio da Botânica e propor uma linguagem documentária para o site da rede specieslink, 

utilizando o modelo de construção de tesauro da Cervantes (2009), citado por Cavati Sobrinho 

(2014), com o objetivo geral de contribuir para o desenvolvimento da representação da 

informação do domínio da botânica no site da rede Specieslink e Flora Brasil. Os objetivos 

específicos são os seguintes: 
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a) Investigar os aspectos teóricos da representação documentária no domínio da 

Botânica; 

b) Propor uma linguagem documentária para representar o domínio da Botânica no 

site da rede specieslink, utilizando o modelo de construção de tesauro da Cervantes 

(2009). 

De acordo com a proposta, serão desenvolvidos os seguintes capítulos teóricos 

metodológicos (Quadro 1): 

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

ESTRUTURA 

SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

DELIMITAÇÃO 

Título 
A REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA DO DOMÍNIO DA 

BOTÂNICA DOS SITES DA REDE SPECIESLINK E FLORA 

DO BRASIL.  

Problema 
Necessidade de investigar a existência de uma Linguagem 

Documentária no domínio da Botânica do site da rede Specieslink e 

Flora do Brasil. 

Proposta 

Analisar a informação no domínio da Botânica e propor uma 

Linguagem Documentária do site da rede specieslink e Flora do 

Brasil, utilizando o modelo de construção de tesauro da Cervantes 

(2009). 

Objetivo Geral 
Contribuir para o desenvolvimento da representação da informação 

do domínio da Botânica no site da rede specieslink e Flora do Brasil. 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa, de natureza bibliográfica, descritiva, 

exploratória e de aplicação experimental. 

 

 

      Capítulo 2 

  

Capítulo 3 

Objetivo específico 1: Investigar os aspectos teóricos da 

Representação Documentária no domínio da Botânica. 

A representação documentária e a análise de estruturas 
de Linguagens Documentárias. 

A delimitação conceitual da informação em Botânica e 
suas estruturas de Representação Documentária. 

 

 

Capítulo 4 

Objetivo específico 2: Propor uma Linguagem Documentária 

para representar o domínio da Botânica no site da rede specieslink e 

Flora do Brasil, utilizando o modelo de construção de tesauro da 

Cervantes (2009). 
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Metodologia  

Desenvolvimento da pesquisa empírica e resultados. 

Capítulo 5 
Desenvolvimento da pesquisa empírica, análises e 
resultados. 

Capítulo 6 Considerações finais. 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A realização desse trabalho justifica-se pela vontade de pôr em prática muito do conhecimento 

adquirido em sala, bem como pela visão empreendedora de se implantar ou melhorar sistemas 

de representação da informação em áreas pouco exploradas dentro do tema.  

 Por ser uma pesquisa de natureza bibliografica, esploratória e de aplicação 

experimental, que tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento da 

representação da informação do domínio da botânica no site da rede Specieslink e Flora do 

Brasil, através da proposta de eleboração de modelo de Linguagem Documentária mais 

próxima da realidade da área Botânica, iniciará com a exposição do referencial teórico já no 

capítulo 2. 

 Contempla, também, a importância da utilização do tesauro para realização do 

trabalho, tudo segundo o “Modelo Metodológico Integrado para construção de Tesauro” 

Cervantes (2009), citado por Cavati Sobrinho (2014). 

 Ao que se refere o 3 capítulo temos a delimitação do conceito de informação no 

domínio da Botânica e suas estruturas de Representação Documentária. 

 No capítulo 4 temos a metodologia. Trasendo uma metódologia que compreende 

inicialmente uma revisão de literatura e elaboração da estrutura de Representação 

Documentária do domínio da Botânica, baseada no “Modelo Metodológico Integrado para 

Construção de Tesauro” de Cervantes (2009), citado por Cavati Sobrinho (2014), que 

sintetizou as suas etapas apoiando-se nas teorias e normas da área da Terminologia e da 

Ciência da Informação. 

 O capitulo 5 vem com o desenvolvimento da pesquisa empírica e análise dos 

resultados. Finalmente, aplica-se o modelo, elaborando a estrutura documentária do domínio 

da Botânica. 

 Para finalizar, temos as considerações finais no capítulo 6. 
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2 A REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA E A ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE 

LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS 

 

 O capítulo traz, a análise das LDs como instrumentos de Representação da Informação 

e contextualizadas como objetivos de estudo da área de Organização e Representação do 

Conhecimento. Será descrita a sistematização de etapas para construção de tesauros por meio 

do “modelo Metodológico Integrado para construção de Tesauro” e, em seguida, as 

macroestuturas que abragem o domínio da Botânica. 

 

2.1 A ORIGEM DAS LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS 

 

 Assim como os pré-socráticos procuravam o princípio (a arché) de todas as coisas, 

conclui-se que a tentativa de esclarecer os modos de representação do conhecimento passa 

pela compreensão dos princípios, fundamentos teóricos e elementos constitutivos desse 

campo específico do saber. Se toda ciência é regida por princípios ou leis, para fundamentar 

suas práticas, o especialista em Análise Documentária precisa dominar alguns conceitos e  

conhecer seus princípios básicos.  

 A explicitação desses conceitos e princípios, portanto, passa pela discussão sobre os 

modelos de organização do conhecimento que deve acontecer, segundo Dodebei, a partir das 

Linguagens Documentárias, nesse campo de atuação, corresponde ao de metalinguagens na 

produção de conhecimentos e as “memórias documentárias”, segundo a autora, são  

constructos do conhecimento gerado pela sociedade Dodebei (2002, p.19).  

 E quando se pensa em princípios para a construção dessas “memórias documentárias” 

se deve pensar que um Sistema de Recuperação da Informação teria como principal função 

possibilitar de forma ampla e segura ao usuário o acesso a informação, documentos e 

memoria, prevendo a viabilidade e utilidade da informação procurada. 

 Para estudar as representações documentárias, o modelo também de caráter sistêmico 

denominado “ciclo da informação”, ou modelo de transferência da informação, estrutura a 

representação do conhecimento, em seis etapas: produção, registro, aquisição, organização, 

disseminação e assimilação. Com algumas modificações à proposta original de Lancaster 

(1979), Dodebei (2002, p. 25) incorporou o conceito de “memória documentária”. 
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 2.2 LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA 

 

 

 Para Boccato (2009b, p. 119) as linguagens documentárias são 

 
linguagens estruturadas e controladas, construídas a partir de princípios e de 

significados advindos de termos constituintes da linguagem de especialidade e da 

linguagem natural (linguagem do discurso comum), com a proposta de representar 

para recuperar a informação documentária. 

  

 Isso posto, entendemos que o usuário de bibliotecas universitárias - discente de 

graduação, pós-graduação e docente pesquisador – fazendo uso de uma linguagem 

documentária representativa de sua área científica e de sua cultura terminológica na busca 

bibliográfica em catálogos on-line ou não terá mais condições de obter resultados úteis e 

pertinentes à sua atividade investigativa os quais possibilitarão assisti-lo nas tomadas de 

decisões, nas resoluções de problemas e na geração de novos conhecimentos. Desde que o 

sistema permita introdução de dados por parte do usuário. 

 Dessa forma e considerando-se a universalização, no nível global e a particularização, 

no nível local que a linguagem documentária deve possuir, torna-se fundamental a interação 

entre os subsídios teóricos e metodológicos da Terminologia, das Teorias apresentadas, das 

diretrizes estabelecidas pelas normas internacionais e dos princípios de garantia literária, 

garantia de uso, garantia organizacional e garantia cultural na construção de linguagens 

consistentes para a representação de assuntos e recuperação da informação científica 

especializada em catálogos. 

 Baseado no estudo de Lopes (2002), citado por Boccato (2012), apresentamos as 

vantagens e desvantagens na adoção da linguagem documentária no processo de 

representação e recuperação da informação. Dentre as quais podemos citar: 

 

 Como vantagens: 1. Controle total do vocabulário utilizado na representação da 

informação no processo de indexação, amenizando os problemas de comunicação 

entre bibliotecários indexadores e usuários; 2. A partir das notas de escopo do 

tesauros, os bibliotecários indexadores podem escolher mais adequadamente os 

descritores que retratam os assuntos dos documentos; 3. Uma linguagem 

documentária bem elaborada e consistente pode ocasionar alta precisão e relevância 

na recuperação da informação, transmitindo confiança ao usuário perante um 

possível resultado negativo e, consequentemente, a credibilidade no catálogo on-

line.; 4. As relações hierárquicas, de equivalência e não hierárquicas dos tesauros 

auxiliam tanto o bibliotecário indexador, quanto o usuário na identificação de 

conceitos relacionados e referência de termos associados. E como desvantagens 

podemos citar: 1. Necessidade de disponibilização da linguagem documentária na 

interface de recuperação da informação para o usuário final; 2. Necessidade de 

treinamento no uso do tesauros, tanto para usuários profissionais (bibliotecários), 

quanto para usuários finais; 3. Desatualização da linguagem documentária poderá 

conduzir a representação de assuntos inadequados e resultados insatisfatórios e 
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negativos ao usuário; 4. Custo na construção e na gestão, além da necessidade 

constante de atualização e manutenção da linguagem documentária. (LOPES, 2002, 

p. 48 citado por BOCCATO, 2012, p. 148-149). 

 

 Podemos observar que diante do exposto os resultados dos ganhos em relação as 

perdas são mais significativos, uma vez que cumprindo etapas necessárias como atualização e 

manutenção  da linguagem utilizada  e realização de treinamentos podemos obter resultados 

bastante expressivos relativos a interação dos usuários ao sistema de recuperação da 

informação.      

 A representação documentária pode ser compreendida como o aporte teórico 

conceitual e metodológico de representação de objetos documentais (textos, imagens, sons e 

museália), por processos de análise e codificação documentária, com a finalidade de elaborar 

e construir produtos (catálogos, índices e resumos) e instrumentos (LDs, como o tesauro, por 

exemplo), a fim de promover sua utilização (arranjo físico de documentos e localização de 

documentos). (DODEBEI, 2002). 

 As LDs, portanto, são instrumentos de estruturação e representação do conhecimento, 

em que a “representação por conceitos assume função preponderante entre o significado do 

conteúdo documentário e o termo que o representa. Em continuidade, o termo que representa 

o conteúdo documentário é representado por uma linguagem documentária”. (FUJITA, 2013, 

49). 

 Segundo Moraes (2013) a representação da informação e do conteúdo do documento, 

só é possível pela utilização de uma LD que permite a sua “síntese” temática, ou seja 

 

pode-se dizer que a área de análise documental de conteúdo pode ser definida como 

um conjunto de procedimentos de natureza analítico/sintética, que envolve os 

processos de análise do conteúdo temático dos documentos, e sua síntese, por meio 

da condensação ou da representação em linguagens documentárias. MORAES 

(2013, p. 27). 

   

O estabelecimento de Linguagens Documentária para recuperação da informação não 

é fato novo visto que desde a década de 1960 já vem tendo sua utilização realizada e isso se 

deve principalmente a dificuldade de se armazenar informações devido ao grande crescimento 

do conhecimento cientifico e tecnológico no mundo.  

 A linguagem documentária que para Cintra et al (2002). Para entender as linguagens 

documentarias. É conceituada da seguinte forma:  

 
é um conjunto de termos providos ou não de regras sintáticas utilizadas para 

representar conteúdos dos documentos técnico-científicos com fins de classificação 

ou busca retrospectiva de informação.   
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Seguindo a ideia de que a representação documentária é obtida por meio de um 

processo que tem início quando fazemos a analise textual, para identificarmos conteúdos 

pertinentes em função das finalidades do sistema e da representação desses conteúdos de 

forma sintética, padronizada e unívoca é que vemos a relação intrínseca que o assunto tem 

com o nosso tema de trabalho que é “A Representação Documentária no domínio da 

Botânica”. 

Mas para que nosso trabalho aconteça de forma correta e coerente se faz indispensável 

que se estabeleça uma boa política de indexação que para Marilia Vidigal Carneiro (1985), é: 

 

Uma política de indexação, como um guia para tomada de decisões, deve levar em 

conta os seguintes fatores; a) características e objetivos da organização, 

determinantes do tipo de serviço a ser oferecido; b) identificação dos usuários, para 

atendimento de suas necessidades de informação; c) recursos humanos, materiais e 

financeiros, que delimitam o funcionamento de um sistema de recuperação de 

informações. São elementos a se considerar na elaboração de uma política de 

indexação: cobertura de assuntos, seleção e aquisição de documentos, o processo de 

indexação (níveis de exaustividade e especificidade, capacidade de revocação e 

precisão, linguagem), estratégia de busca, forma de saída, tempo de resposta do 

sistema, avaliação do sistema. As decisões tomadas devem ser registradas para 

maior eficiência do serviço de orientação de ações futuras para a necessária 

verificação de falhas.   

 

 Dando ênfase ao elemento referente a escolha da linguagem vemos que de acordo com 

o tipo de linguagem a ser escolhida poderemos ter reflexos no índice de desempenho do 

sistema, pois para Lancaster (2004), o qual diz que a linguagem de indexação afeta o 

desempenho de um sistema de recuperação de informações em dois pontos: na estratégia de 

busca, estabelecendo a precisão com que o técnico de busca pode descrever os interesses do 

usuário e na indexação, estabelecendo a precisão com que o indexador pode descrever o 

assunto dos documentos.  

 No nosso caso em que o sistema analisado é automatizado e que a nossa área de 

assunto é bastante específica, estamos optando em eleger uma Linguagem Controlada, mesmo 

sabendo que nesse caso o processo de indexação será mais lento, só que teremos a nosso favor 

o desprendimento de um menor esforço no processo de busca. 

 As LDs, portanto, são instrumentos de estruturação e representação do conhecimento, 

em que a “representação por conceitos assume função preponderante entre o significado do 

conteúdo documentário e o termo que o representa. Em continuidade, o termo que representa 

o conteúdo documentário é representado por uma Linguagem Documentária”. (FUJITA, 2013, 

49), citada por Cavati Sobrinho (2014). 

 Sendo assim temos que as Linguagens Documentárias são construídas com o objetivo 
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de possibilitar a comunicação entre os conteúdos dos documentos e os usuários de um sistema 

de informação. 

 De acordo com Lara (1999), citada por Cavati Sobrinho (2014), a representação 

documentária: 

 

deve ressaltar a representação como algo que se desenvolve no universo da 

linguagem e como uma construção que modeliza, a seu modo, a significação, mas 

cuja apropriação está condicionada ao modo como operacionaliza e veicula tal 

sistema de significação. Gênero de sistema intermediário de comunicação, as 

representações através das linguagens documentárias configuram um sistema 

modelizante secundário que imprime aos universos representados um ponto de vista 

de organização fundado na previsibilidade de associações e princípios de 

compartilhamento. (LARA, 1999, p. 161) 

 

 Pode-se considerar, então, o conceito de representação da informação como “uma 

estrutura de significação que agencia a produção do conhecimento”, por meio de “atividades 

documentárias de representação”, nas quais estão inseridas as LDs, que auxiliam a 

“decodificação do sistema de significação veiculado”, que, neste trabalho, é a representação 

documentária do domínio da botânica. (LARA, 1999, p. 154-161), citada por Cavati Sobrinho  

(2014, p.32). 

 A Linguagem Documentária segundo Gardin (1968), citada por Cintra et al (1994, p. 

25), é “um conjunto determos providos ou não de regras sintáticas, utilizado para representar 

conteúdos de documentos técnico-científicos, com fins de classificação ou busca retrospectiva 

de informações”. 

 As linguagens documentárias também vão sendo refinadas quanto à proposição de 

suas características formais. De uma lista de termos, vão a léxico, passam a incorporar a 

necessidade de procedimentos sintáticos, até serem reconhecidas formalmente como 

estruturas com significação dada pelo uso. Ou seja, mais do que um instrumento com a função 

de indexar, as Linguagens Documentárias passam a ser reconhecidas como um tipo de 

linguagem. Vogel (2007, p. 19). 

 Vale (1987, p.14) trabalha com o conceito de Linguagem Documentária aproximando-

o da linguagem de indexação, e diz que “A escolha de uma linguagem de indexação é fator 

essencial para eficácia de um sistema de recuperação de informação. 

 De fato indexadores corretos minimizam a possibilidade de haver grande revocação 

que é o excesso de itens encontrados quando realizamos uma simples pergunta durante o  

processo de busca da informação, e quando fazemos um processo de indexação correto o que 

conseguiremos certamente será uma ótima precisão em busca de nossos objetivos 
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informacionais. 

 Fujita (1992, p.17) ao trabalhar com conceitos de VAN SLYPE para LDs afirma que 

“um sistema de representação do conteúdo dos documentos e das perguntas, tendo como 

finalidade a recuperação dos documentos. Para isso é dotada de estrutura própria, controlada, 

padronizada e hierarquizada” e tem como objetivo “assegurar o controle do vocabulário para 

assuntos gerais e específicos”. A autora considera o tesauro como a Linguagem Documentária 

mais característica. 

 Falando da questão da Linguagens Documentárias sendo vistas como metalinguagens, 

Lara afirma que “uma LD só seria uma metalinguagem se ela se consubstanciasse, de fato, 

como elemento da própria análise, ou seja, se ela funcionasse como instrumento de 

conhecimento” (LARA, 1993, p. 126). 

 Para Tálamo (1997):  

 

de maneira geral, define-se linguagem documentária (LD) como uma linguagem 

construída, oposta à natural, portanto, tem como objetivo especifico tratar a 

informação para fins de recuperação. Atualmente as questões relativas à sua 

construção são tratadas pela Linguística documentária e aquelas relativas ao seu uso 

encontram-se integradas as questões mais amplas relativas ao tratamento e 

recuperação da informação, discutidas no âmbito da Análise Documentária (AD).      
     

 As hierarquias e as estruturas são organizadas no escopo das LDs, apresentando-se por 

macroestruturas, que são “as entradas organizadas em ordem alfabética dentro dos campos 

conceituais que têm a função de cabeçalhos para facilitar e agilizar a consulta”. 

(CERVANTES, 2009, p. 143), citada por Cavati Sobrinho (2014, p.33). 
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3 A DELIMITAÇÃO CONCEITUAL DA INFORMAÇÃO EM BOTÂNICA E SUAS 

ESTRUTURAS DE REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA 

 

3.1 A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO BOTÂNICO 

 

Encontra-se em Furon et al. (1959) que o estudo das plantas é tão velho quanto a 

humanidade, pelo fato do homem viver parcialmente da coleta. Nota-se que os conhecimentos 

teóricos atuais vêm de um processo prático muito intenso, da busca por vegetais utilizáveis 

para a alimentação, para a cura de doenças, para a elaboração de vestimentas, armas, 

ferramentas etc. Os chineses são, sem dúvida, os povos que, na antiguidade (há vários 

milênios da era cristã), cultivaram o maior número de plantas, elaborando verdadeiros 

tratados sobre a utilização de plantas medicinais na cura das mais diversas doenças. Sendo 

assim trazemos para esse trabalho a grande dimensão que a Botânica ocupa no cotidiano da 

humanidade desde as épocas mais remotas. 

No mundo greco-romano, a botânica “caiu na mão” dos agricultores e farmacologistas, 

os quais colhiam vegetais para uso medicinal, deixando descrições de plantas com grande 

precisão. Alguns deixaram, até mesmo, ilustrações de cada uma das plantas descritas e seus 

trabalhos nos fornecem informações preciosas sobre a vegetação e sobre as formas de cultura 

conhecidas pelos antigos (BEAUJEU, 1959). A utilização da botânica por parte dessas 

categorias citadas tornou possível a disseminação do conhecimento que em forma de registros 

pode ser utilizado por civilizações futuras. E um fator importante se deve a linguagem 

descritiva feita de forma clara e objetiva. 

 Em relação ao conhecimento e à utilização do mundo vivo, observou-se que os índios 

da América, bem antes da era cristã, já mostravam suas aptidões de observadores e 

experimentadores, iniciadas pela domesticação de plantas selvagens como a batata, o milho, a 

mandioca, o feijão, o tomate, o abacaxi etc. A partir daí, deve-se acentuar também a riqueza 

de seus conhecimentos médicos, tendo como consequência a utilização de remédios vegetais. 

Além disso, objetos necessários ao dia-a-dia desses povos como arcos, flechas, seringas, 

baquetas, bolsas etc., também foram criados a partir dos vegetais (STRESSER-PÉAN et al., 

1959). Na verdade quando da chegada dos povos colonizadores da américa os povos nativos 

já possuíam todo um conhecimento pragmático a respeito do que poderia ser extraído da 

natureza sobre tudo dos vegetais. E com a questão da “domesticação” de muitas dessas tribos 

o que se viu foi um aumento considerável na capacidade produtiva inclusive por parte de 

quem estava dominando, pois as técnicas utilizadas pelos povos nativos muitas das vezes se 
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mostravam mais eficazes do que as dos colonizadores, isso porque já estavam aclimatadas ao 

solo e ao clima local. 

 Estudando-se a ciência árabe no campo da botânica (STRESSER-PÉAN et al., 1959), 

pode-se perceber que suas obras são simples coletâneas de “maravilhas” da natureza, nas 

quais o lendário e o fantástico se mesclam com o real. As ciências naturais constituem, entre 

os árabes e também entre os povos bizantinos, ciências auxiliares da agricultura e da 

medicina, imprimindo-lhes um cunho utilitário e prático. A necessidade pratica pode ter 

impulsionado ainda mais a botânica, pois o que vemos é a utilização de fármacos de origem 

vegetal que carregam dentro de suas essências todo o poder do mundo vegetal. 

 Em se tratando especificamente de Brasil, encontra-se em Ferri (1980) que a botânica 

iniciou-se realmente com os indígenas (período pré-cabralino), os quais tinham bons 

conhecimentos botânicos, logicamente empíricos ou pré-científicos: 

 

Para nutrir-se, o índio devia encontrar, além de caça, raízes, frutos e sementes de 

certas plantas que não podiam ser confundidas com outras. Quando ia à caça levava 

arco e flecha, esta às vezes envenenada com substâncias extraídas de determinadas 

plantas. [...] Para pescar, o índio muitas vezes usava timbó para envenenar as águas e 

recolher os peixes que quisesse, com a máxima facilidade. A habitação indígena era 

feita de materiais de origem vegetal. [...] É claro, pois, que o indígena brasileiro já 

dispunha de uma “cultura botânica” baseada em observações que pouco a pouco 

acumulara e que era transmitida oralmente, de geração a geração (FERRI, 1980, p. 

80-81). 

 

 Mas muito dessa “cultura botânica” acabou por se perder, talvez pelo fato de a mesma 

não possuir o sistema de registros sendo conforme citado transmitida de forma oral o que 

decretou de certa forma o desaparecimento de muito do conhecimento acumulado pelos 

nativos sobre tudo quando suas tribos foram dizimadas levando com sigo todo o arcabouço de 

sabedorias adquiridas com muita observação e sacrifício. 

 A partir da segunda metade do século XVIII, o início das especializações nas ciências 

começava vagarosamente a substituir a figura dos naturalistas polímatas, ou seja, estudiosos 

com bons conhecimentos e prática em várias ciências, por cientistas com conhecimentos mais 

aprofundados em uma ou duas áreas (SANTOS, 2006). Isso ocorre talvez pelo fato da grande 

expansão do conhecimento o qual já necessitava de um maior aprofundamento visto que o 

conhecimento cientifico ao contrario do senso comum tenta se especializar para entregar a 

fundo tudo que esta relacionado a um determinado fenômeno ou objeto de estudo. 

 Destaca-se aqui a botânica: “Ciência que tem por objeto o estudo dos vegetais” 

(FERREIRA, 2002, p. 106). Isso porque esta profundamente ligada as características 

morfofisiológicas dos vegetais além de seus aspectos químicos entre outros. 
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 Em se tratando dos vegetais, muito embora para um leigo os termos “floresta”, “flor”, 

“raiz” etc. tenham um sentido extremamente unitário podemos, por meio da observação mais 

acurada descobrir, naquilo que aquelas palavras representam, uma grande complexidade de 

estrutura e organização. O que parece tão simples para o leigo, é de grande complexidade para 

o botânico (COUTINHO, 1976). Na verdade o que cada termo representa traz um grau 

elevadíssimo de divisões polissêmicas e de significantes e significados que serviram de base 

para estruturação do estudo botânico. Mas essa história de desmembramento dos termos 

botânicos para estudo não é tão antiga pois como é dito por Raven et al. (2007, p. 10-11) 

destacam que o estudo dos vegetais foi realizado por milhares de anos, tornando-se 

diversificado e especializado somente durante o século XX, como todas as áreas científicas. 

Até o final do século XIX, a botânica era um ramo da medicina. Hoje em dia, contudo, a 

biologia vegetal é uma disciplina científica importante e com muitas subdivisões: 

 

[...] fisiologia vegetal, que é o estudo de como funcionam as plantas, isto é, como 

elas capturam e transformam a energia e como elas crescem e se desenvolvem; 

morfologia vegetal, que é o estudo da forma das plantas; anatomia vegetal, que é o 

estudo da estrutura interna das plantas; taxonomia e sistemática vegetal, estudo que 

envolve a nomenclatura e a classificação das plantas e o estudo de suas relações 

entre si; citologia vegetal, o estudo da estrutura, função e histórias de vida das 

células dos vegetais; genômica e engenharia genética vegetal, que é a manipulação 

de genes para o melhoramento de certas características dos vegetais; biologia 

molecular vegetal, que é o estudo da estrutura e função das moléculas biológicas; 

botânica econômica, o estudo dos usos passados, presentes e futuros das plantas pela 

humanidade; etnobotânica, o estudo dos usos das plantas com propósitos medicinais, 

entre outros, por populações indígenas; ecologia vegetal, que é o estudo das relações 

entre os organismos e seu ambiente; e paleobotânica, que é o estudo da biologia e 

evolução de plantas fósseis.  

 

 O Homem classifica as plantas desde tempos remotos (DAMIÃO FILHO, 1993). No 

início, as classificações eram relacionadas com suas necessidades, sendo algumas plantas 

classificadas intuitivamente como vitais (alimento, remédio, vestuário, moradia etc.), 

enquanto outras representavam perigo, por conterem princípios tóxicos. Havia, ainda, aquelas 

plantas que eram utilizadas nos ritos religiosos, por serem alucinógenas. Dessa maneira tinha 

um certo controle do mundo vegetal que se apresentava como algo que o acompanharia para o 

resto de suas vidas, posto que nos seres humanos dependemos intimamente do reino vegetal 

para manutenção da vida em nosso planeta isso passou a ser fator de grande atenção por parte 

dos estudiosos do assunto. 

 E sendo assim os esforços do Homem voltaram-se para a classificação das plantas em 

sistemas baseados nas semelhanças existentes entre elas, originando grandes grupos vegetais. 

Gradualmente, com o aperfeiçoamento das ideias, os sistemas de classificação dos indivíduos 
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passaram a se basear em suas descendências de ancestrais comuns. Pode-se dizer que existem 

vários sistemas de classificação de plantas, sendo que os mais recentes consideram os 

aspectos citológicos, bioquímicos, morfológicos e anatômicos das plantas, ordenando-as em 

categorias taxonômicas (do grego táxis – ordem, arranjo e nomos – lei, norma) (DAMIÃO 

FILHO, 1993). 

De acordo com leituras preliminares realizadas em livros da área foi constatado que 

em botânica são utilizados para a questão da organização da informação métodos relacionados 

principalmente a taxonomia e a sistemática, não sendo verificado até então Linguagens 

Documentárias relacionadas com o tema botânica. Isso se configurou inicialmente como um 

fator limitante para o andamento do trabalho a ser realizado, pois sem um estudo anterior 

torna-se difícil a tomada de referência sobre um determinado assunto. 

Segundo Joly (1976), a sistemática ocupa um ponto culminante dentro da Ciência 

Botânica, pois é para ela que convergem as informações provenientes de outros ramos da 

botânica e de várias outras ciências afins em um esforço conjugado, visando a uma melhor 

compreensão e melhoria do atual sistema de classificação. “Esta é, por excelência, uma 

ciência de síntese e de organização” (p. 3). 

De acordo com os princípios da sistemática ou taxonomia: 

 

[...] todas as plantas pertencem a uma dada espécie, estas são reunidas em 

gêneros, estes, agrupados em famílias, estas, por sua vez, em ordens, que estão 

dispostas em classes e assim por diante. Cabe ao taxonomista classificar seu 

espécimem segundo estes princípios, adotando, em geral, um dos sistemas de 

classificação existentes (JOLY, 1976, p. 4). 

 

 Barroso (1978) acrescenta: 

 

Muitos botânicos consideram sinônimos os termos sistemática e taxonomia; outros, 

porém, reservam a designação Taxonomia para a ciência que elabora as leis da 

classificação e Sistemática para a que cuida da classificação dos seres vivos, ciência 

baseada, fundamentalmente, na morfologia (p. 3).  

 

 No conceito antigo, a sistemática era uma ciência que se restringia ao estudo de 

fragmentos de plantas, devidamente etiquetados e conservados em um herbário, baseando-se 

em um estudo morfológico desses espécimes. Já a sistemática moderna tanto estuda o 

comportamento da planta na natureza, como se fundamenta na morfologia e na estrutura 

anatômica dos vegetais, nos seus caracteres genéticos, na sua ecologia, na sua distribuição 

geográfica, no estudo de seus antepassados e outras características para compreender e 

estabelecer as verdadeiras afinidades e graus de parentesco existentes entre os diversos grupos 
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de plantas (BARROSO, 1978). 

 Um histórico referente aos sistemas de classificação de plantas pode ser encontrado 

em Barroso (1978): I – Classificação baseada no hábito das plantas: Theophrastus (370 a.C.), 

Albertus Magnus (1193-1280), Otto Brunfels (1464-1534), Andrea Caesalpino (1519-1603), 

Jean Bauhin (1541-1631), John Ray (1628-1705), Joseph Pitton e Tournefort (1656-1708); II 

– Sistemas artificiais baseados em caracteres numéricos: Carolus Linnaeus ou Carl Linné 

(1707-1778), considerado o pai da taxonomia vegetal e zoológica; III – Sistemas baseados na 

forma de relações entre as plantas: Michel Adanson (1727-1806), Lamarck (1744-1829), De 

Jussieu (Antoine, 1686-1758; Bernard, 1699-1776 e Joseph, 1704-1799); De Candolle (1778 

1841); entre 1825-1845 cerca de 24 sistemas de classificação foram propostos, destacando-se 

Endlincher, Brongniart, Lindley, Bentham e Hooker; IV – Sistemas baseados em filogenia, 

baseado nas teorias de evolução das espécies: Eichler (1839-1887), Engler (1844-1930), 

Bessey (1845-1915), Hutchinson (1884-1972), Tahktajan (1961), Cronquist (1968), Dahlgren 

(1975). 

 Pode-se observar que diversos são os sistemas de classificação apresentados ao longo 

da história do estudo dos vegetais, cada qual com seus principais autores. Até então, sistemas 

parciais do reino das plantas foram apresentados. Muitas das inovações destes sistemas 

encontram-se perfeitamente adaptadas ao sistema de Engler. Assim, Joly (1976), em seu livro 

sobre a taxonomia vegetal, um dos mais conhecidos entre os estudantes de Ciências 

Biológicas e principalmente entre os botânicos, segue o sistema de classificação de Engler. 

 De acordo com Engler (1954 e 1964) apud Joly (1976), o reino vegetal é classificado 

da seguinte forma: divisão I BACTERIOPHYTA, divisão II CYANOPHYTA, divisão III 

GLAUCOPHYTA, divisão IV MYXOPHYTA, divisão V EUGLENOPHYTA, divisão VI 

PYRROPHYTA, divisão VII CHRYSOPHYTA, divisão VIII CHLOROPHYTA, divisão IX 

CHAROPHYTA, divisão X PHAEOPHYTA, divisão XI RHODOPHYTA, divisão XII 

FUNGI, divisão XIII LICHENES, divisão XIV BRYOPHYTA, divisão XV 

PTERIDOPHYTA, divisão XVI GYMNOSPERMAE, divisão XVII ANGIOSPERMAE. 

 Barroso (1978) adota a classificação de Cronquist em seu livro sobre a sistemática das 

angiospermas no Brasil, por considerá-la muito simples e didática. É importante esclarecer 

que Cronquist (1981) direciona sua classificação às angiospermas da seguinte forma: Divisão 

Magnoliophyta, Classe Magnoliopsida (dicotiledôneas), Subclasses: I – Magnoliidae, II – 

Hamamelidae, III – Caryophyliidae, IV – Dilleniidae, V – Rosidae, VI – Asteridae; Classe 

Liliopsida (monocotiledôneas), Subclasses: I – Alismatidae, II – Arecidae, III – 

Commelinidae, IV – Zingiberidae, V – Liliidae. 
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 Assim como em Barroso (1978), o estudo das angiospermas foi, por muito tempo, 

baseado na classificação de Cronquist. Ao pesquisar em sua obra (CRONQUIST, 1981), 

destaca-se que seu sistema de classificação foi desenvolvido baseando-se na tradição 

filosófica de A. P. de Candolle, Benthan e Hooker, Hallier e Bessey, conquistando grande 

aceitação no meio botânico, proporcionando uma reorganização geral. 

 O sistema de classificação APG (Angiosperm Phylogeny Group) é descrito por Judd, 

Campbell, Kellogg e Stevens (1999) no livro “Plant Systematics: a phylogenetic approach”. 

Este sistema de classificação, considerado um marco na botânica, foi organizado 

considerando-se características moleculares, por meio da utilização de técnicas que 

fundamentam um maior aprofundamento no estudo da evolução e filogenia. Atualmente é 

utilizado o APG II, baseado no livro de Judd et al., revisado em 2002. O sistema ainda está em 

desenvolvimento, sendo revisado constantemente à medida que detalhes filogenéticos e novas 

características anatômicas e morfológicas são descobertas. 

 O método mais atual utilizado para classificar os organismos é conhecido, portanto, 

como cladística. A cladística é uma forma de análise filogenética na qual o enfoque se 

concentra na ramificação de uma linhagem a partir de outra no curso da evolução. Ela tenta 

identificar grupos monofiléticos, ou clados, que possam ser definidos pela posse de atributos 

derivados exclusivos que reflitam uma origem evolutiva comum. O resultado da análise 

cladística é um cladograma, que fornece uma representação gráfica de um modelo de trabalho, 

ou hipótese, sobre as relações filogenéticas de um grupo de organismos (RAVEN et al., 2007). 

 Concomitantemente ao desenvolvimento tecnológico, às descobertas e ao 

aprofundamento nas pesquisas sobre os vegetais, mudanças no conteúdo referente à biologia 

foram sendo apresentadas exigindo, consequentemente, uma atualização do professor para 

que este pudesse criar diferentes formas de ensinar botânica, proporcionando aos alunos um 

conhecimento geral e atualizado sobre o tema. 

 Destaca-se, portanto, que esta atualização não vem ocorrendo e que, à medida que o 

conhecimento científico se torna cada vez mais específico, um maior distanciamento entre 

este e o professor vem sendo assumido. Segundo Santos (2006), somente no campo da 

botânica, um sem-fim de áreas e subáreas e um mundo de informações novas são 

apresentados a cada dia. Neste sentido se faz necessário a utilização de novas linguagens para 

se obter uma melhor organização e recuperação da informação dentro da área botânica. 

 Considerando-se o ensino da botânica desenvolvido nos dias atuais é possível dizer 

que este é, em sua grande parte, feito por meio de listas de nomes científicos e de palavras 

totalmente isoladas da realidade, usadas para definir conceitos que possivelmente nem ao 
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menos podem ser compreendidos pelos alunos e pelos professores. Soma-se a isso a 

confirmação desta especialização impressa nos livros didáticos, com conteúdo teóricos 

específicos e complexos, cada vez mais distantes da realidade de alunos e professores. Sendo 

assim a introdução de uma linguagem documentária com a utilização do tesauro que pode 

inclusive trabalhar a questão das ontologias que nos permitiria organizar um domínio de 

conhecimento com termos relações entre esses termos, definições sobre esses termos o que 

nos permitiria modelar um domínio de conhecimento como a botânica. 

 

 Segundo Praia et al. (2002, p. 130): 

 

Os alunos, muitas vezes, não sabem do que andam à procura e ainda que tentem dar 

um nexo aos seus conhecimentos fazem-no desgarradamente, por parcelas, já que 

lhes falta um fio condutor, um organizador, um problema que unifique as ideias. Em 

particular, no trabalho experimental, os estudantes executam tarefas sem saber para 

onde caminham e que respostas hão de dar e a quê. Parece – e parece-lhes – que os 

conhecimentos surgem claros, óbvios e não precisam ser interrogados e têm uma 

resposta que surge natural. Esta é a pior maneira de usar um bom instrumento de 

aprendizagem. 

  

Os sites relacionados com a área de Botânica que foram pesquisados de forma 

preliminar se limitam a trabalhar a questão da introdução de dados e a recuperação da 

informação bem como a disseminação da informação quase sempre utilizando o sistema de 

banco de dados para a gestão da informação. 

 Das instituições a serem pesquisadas inicialmente além das duas que já fazem parte do 

tema principal de nossa pesquisa, temos que dar uma certa atenção também ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), bem com o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por serem referências 

nacionais na coleta e divulgação de dados relacionados também a área botânica. 

 Então, o campo de estudo relacionado a Linguagens Documentárias no domínio da 

botânica configura-se atualmente como sendo escasso e pouco explorado, pois nas linhas de 

construção já existentes temos quase que em sua totalidade algo voltado para taxonomia, ou 

então porque os custos de produção e manutenção da base de dados terá despesas bem 

maiores uma vez que será necessária uma equipe de indexadores, sendo também preciso que 

se mantenha pessoal especializado na atualização do tesauro. 
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3.2 ASPECTOS TEÓRICOS DA REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA NO DOMÍNIO 

DA BOTÂNICA  

 

Conforme leituras realizadas em livros da área foi observado que a representação 

documentária no domínio da Botânica é feita prioritariamente por meio de taxonomia, 

mantendo a linha de pensamento utilizada nas questões relacionadas as Ciências Biológicas. 

Mas ao conhecermos as características do que é produzido na área Botânica e a demanda 

informacional por parte dos usuários seremos capazes de atribuir termos descritores que sejam 

mais apropriados ao conteúdo da área em questão. Para isso, as etapas de indexação devem 

ser rigorosamente seguidas: a análise conceitual do documento, a tradução para a linguagem 

do sistema e o controle de qualidade de todo o processo Pinto (2001). 

De acordo com Dewey (1978), são cinco as condições para a aprendizagem: só se 

aprende o que se pratica; não basta praticar, deve-se ter a intenção de adquirir determinado 

conhecimento; aprende-se por associação; não se aprende nunca uma coisa só – à medida que 

aprendemos uma coisa, várias outras são simultaneamente aprendidas; toda aprendizagem 

deve ser integrada à vida, adquirida em uma experiência real de vida. Assim, para ele, o que 

se aprende “isoladamente”, de fato não se aprende. 

 Entende-se, portanto, que a passagem da Linguagem Natural para a Linguagem 

Documentária tendo como meio de execução o tesauro só tende a agregar valor na 

representação e recuperação da informação na área Botânica, isso porque esse tipo de 

vocabulário controlado traz uma eficácia para o usuário nos processos de busca, 

independentemente de que o mesmo seja um pesquisador ou apenas um cidadão comum em 

busca de informação. 

De acordo com as orientações de Vogel (2015), o tesauro se caracteriza como sendo 

uma linguagem controlada em nível institucional, e a proposta deste estudo é a de justamente 

construir uma ferramenta que auxilie nos trabalhos de representação da informação no 

ambiente dos sites da rede Specieslink da área de Botânica. Baseado em experiência própria, 

concorda-se com Vogel (2015) quando ela enfatiza que:  

[...] dificilmente uma instituição consegue usar um tesauro desenvolvido 

por outra instituição sem fazer ajustes ou mesmo acrescentar novas partes. Por isso, 

os tesauros são o contraponto aos esquemas de classificação universais. Eles são 

(pelo menos deveriam ser) institucionalizados [...] (informação repassada como 

notas de aula). 
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 Sendo assim os tesauros se tornam uma importante ferramenta, pois tratam a 

informação de maneira particular dentro de áreas especificas do conhecimento humano. 

 A informação não é um dado. Ela se constrói no encontro de duas dinâmicas: a 

dinâmica de quem “emite”, de quem “enuncia” (o enunciador) e a dinâmica de quem “recebe” 

o enunciado (o enunciatário). Ela ocorre sempre num espaço onde as posições de quem “fala” 

e de quem “ouve” são intercambiadas, num jogo de forças permanente Cintra (1994, p. 10) 

 Os estudos da LDs têm avançado, progressivamente, na direção da definição dos 

constituintes e de suas inter-relações, gerando varias linguagens, de acordo com o domínio de 

especialidade. Isto, por um lado, permitiu que a área fosse se liberando do monopólio das 

classificações universais, mas, por outro tem mostrado inúmeros problemas ligados à falta de 

rigor na construção das LDs Cintra (1994, p. 30). 

 Isso posto o que temos é a particularização dentro de cada domínio, e o que vemos 

atualmente é o interesse de estudiosos em determinadas áreas do conhecimento humano se 

interessando cada vez mais pelas questões que envolvem a construção de LDs para que assim 

possa disponibilizar os conteúdos de sua área de forma inequívoca e precisa. Sendo assim um 

engenheiro agrônomo quando utilizar desse instrumento para elaborar LDs dentro da subárea 

dirigida a Botânica fará com que a informação seja de melhor compreensão e acabe por 

atingir o maior número possível de usuários interessados no assunto.      
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa, de natureza bibliográfica, exploratória e de aplicação 

experimental, que tem como objetivo principal contribuir com o desenvolvimento da 

representação da informação do domínio da Botânica, através dos resultados da análise de 

como ela é representada nas Linguagens Documentárias. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida à partir de materias publicadas em livros, 

artigos, dissertações e teses em particular a do professor Doutor Heliomar Cavati Sobrinho. E 

será parte de uma pesquisa descritiva que terá a função de registrar, analizar e correlacionar 

fatos e fenômenos. O caráter exploratório terá como função definir objetivos e buscar mais 

informações sobre tudo com relação Linguagem Documentária dentro da área Botânica, visto 

que há pouco conhecimento sobre o problema estudado conforme citado anteriormente. 

Quanto a aplicação experimental faremos uma manipulaçao das variáveis relacionadas com o 

objeto de estudo. Promovendo a elaboração de um micro tesauro para área de Botânica. 

 Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado 

da arte sobre determinado tema.” 

Uma das principais características desse trabalho é utilizar, como método, o “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, proposto por Cervantes (2009), citado 

por Cavati Sobrinho (2014). 

 Procura-se demonstrar que este modelo é um instrumento consolidado e exequível 

para construção de Linguagens Documentárias. Elaborou-se uma estrutura documentária do 

domínio da Botânica tendo, como parâmetro, as estruturas das Linguagens Documentárias e 

os documentos específicos da área. A partir da compilação do corpus de termos botânicos dos 

sites em questão, da sua comparação e verificação nas linguagens pesquisadas, classifica-los 

para, em seguida, apresentar uma proposta de categorização deles no subdomínio 

“Indicadores botânicos”, inserindo-os no Vocabulário controlado a ser elaborado. 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DE LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS 

 

 Epistemologicamente, a construção de LDs inicia-se em 1852, com Roget, é 

aprofundada por Sausurre, em 1915, ao conceber a teoria dos eixos sintagmáticos e 

paradigmáticos, e recebe as contribuições do método analítico-sintético de Ranganathan, na 

década de 1930. Em seguida, passa a ser formalizada, em 1948, com a criação do 
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Classification Research Group (CRG) e sistematizada por Dahlberg, em 1974, com a criação 

da Revista Internacional de Classificação e as pesquisas sobre os fundamentos universais da 

organização do conhecimento, até Begtol, em 1986, que analisa a noção de assunto 

(aboutness) por meio da linguística textual. (RIVIER, 1992). 

 Nesse ínterim, recebe as contribuições das Teorias Linguísticas e, consequentemente, 

da Terminologia linguística, culminando no levantamento, realizado por Cervantes (2009), de 

autores e normas contemporâneos. 

 Cervantes (2009), ao investigar os procedimentos metodológicos para construção de 

Tesauros em áreas de especialidades, além dos autores da área, conforme apresentados no 

quadro em que relaciona a síntese das etapas de construção de tesauros, analisa e utiliza as 

normas NBR 12676 (ABNT, 1992), NBR 13789 (ABNT, 1997a), NBR 13790 (ABNT, 

1997b), ANSI/NISO Z39.19 (2005), ISO 1087 (1996), ISO 1087-1 (2000), ISO 2788 (1986), 

além das Diretrizes da UNESCO (1993) e do IBICT (1984). 

 Dentre os procedimentos, destacamos os que estão relacionados com esta monografia, 

que são a escolha do domínio e da língua do tesauro, a delimitação do subdomínio, o 

estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica temática, assim como a coleta e a 

classificação dos termos, conceituados e descritos no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 2 - Sistematização de etapas da construção de tesauros. 

MODELO METODOLÓGICO INTEGRADO PARA CONSTRUÇÃO DE TESAURO 

Sistematização de etapas da construção de tesauros (normalização, literatura e tesauros) - 

Procedimentos terminográficos 

1. Trabalho preliminar (Orientações gerais/Uso 

de equipamento automático de processamento de 

dados) 

- Escolha do domínio e da língua do tesauro;  

 - delimitação do subdomínio;  

 - estabelecimento dos limites da pesquisa     

terminológica temática;  

 - consulta a especialista do domínio/subdomínio 

2. Método de compilação (Abordagem de 

compilação) 

- coleta do corpus do trabalho terminológico;  

 - estabelecimento da árvore de domínio;  

 - expansão da representação do domínio 

escolhido. 

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

4. Verificação de termos (Admissão e exclusão      

de termos /Especificidade) 

- verificação, classificação e confirmação de    

termos;  

 - elaboração de definições; 

  - uso do vocabulário de especialidade para o    

estabelecimento de relações entre os descritores    

e de relações entre descritores e não descritores.  

- organização das relações entre descritores. 

5. Forma de apresentação de um tesauro - trabalhos de apresentação do tesauro. 

Fonte: Cervantes, 2009, p. 163. 
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Talvez tenhamos como principal dificuldade para execução do trabalho, a escassez de 

material bibliográfico a respeito do assunto linguagens bibliográficas relacionadas a Botânica. 

Mas ao contrário do que alguns podem pensar, isso acaba por se tornar um fato motivador 

para realização da pesquisa científica. 

 

4.2 DELIMITAÇÃO DO SUBDOMÍNIO 

 

 A escolha da área de subdomínio é levada em consideração pelas necessidades 

informacionais percebidas pelo autor para os usuários do tesauro. Conforme descrito pelo 

professor Doutor Heliomar Cavati Sobrinho. 

 

A etapa de delimitação de subdomínio é de suma importância, além de ser uma das 

etapas iniciais. Dentre os procedimentos, destacamos os que estão relacionados com 

esta tese, que são a escolha do domínio e da língua do tesauro, a delimitação do 

subdomínio, o estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica temática, 

assim como a coleta e a classificação dos termos [...] (CAVATI, 2014) 

 

Sendo assim escolhemos dois sites ( rede Specieslink e Flora do Brasil) para a nossa 

consulta. Utilizando 238 termos encontrados neles, apresentamos explanações básicas no 

QUADRO 3.   

 

Quadro 3 – explanação do corpus terminológico  

CORPUS TERMINOLÓGICO 

 TERMOS 

DOCUMENTO 1 100 

DOCUMENTO 2 138 

TOTAL 238 

CONFIRMADOS 57 

DOCUMENTO 1 – SITE SPECIES LINK 

DOCMUENTO 2 – INCT FLORA BRASIL  
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4.3 ESTABELECIMENTO DOS LIMITES DA PESQUISA TERMINOLÓGICA 

TEMÁTICA E COLETA DO CORPUS DO TRABALHO TERMINOLÓGICO 

 

 Esse trabalho apresenta a sugestão de um Microtesauro de língua Brasil, portuguesa. 

No subdomínio da Botânica, para a especialização da representação dos assuntos tratados no 

domínio da Botânica. Pretendendo assim, melhorar a indexação e recuperação da informação 

desejada. 

 O projeto estabelece o subdomínio da Botânica para a elaboração de um Microtesauro 

que terá como público alvo especialistas e interessados. Baseados em documentação da área e 

glossários especializados. Como o GLOSSÁRIO CIENTIFICO DE TERMOS BOTÂNICOS 

[2012-2013], concebido por Francisco Carrapiço.  

 

4.4 CLASSIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS 

  

 O processo de construção do micro tesauros se iniciou pela identificação das fontes 

especializadas, pelo levantamento de termos nestas fontes e comparação entres termos das 

duas fontes, apresentados no APÊNDICE B e APÊNDICE C. Em seguida, será efetuada a 

organização dos conceitos designados assim de “termos”. É previsto que a apresentação do 

microtesauros se dê concomitantemente à inclusão dos dados no sistema informatizado, 

permitindo, assim, maior acesso aos registros criados, verificação de inconsistências, 

correções e validação. 

 Os descritores serão grafados em português, sendo somente admitidos vocábulos 

estrangeiros quando não existir equivalente na língua portuguesa ou quando o termo for 

consagrado no campo da conservação. 

 O controle terminológico estabelecerá o relacionamento entre os descritores, 

identificando as relações de equivalência, as relações hierárquicas e associativas, relações 

entre um assunto e os conceitos que o compõem, bem como as notas de aplicação e o registro 

das fontes utilizadas. As informações relativas a um descritor são enunciadas pela seguinte 

ordem: 

NE – Notas explicativas ou definições que acompanham um termo; indicando o seu 

sentido, numa linguagem de indexação; 

           USE – Indicação do descritor preferido; 

UP – Indicação do descritor não preferido, o que indica sinônimo e equivalência; 

TG – Indicação dos termos genéricos ou seja de maior abrangência; 
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TE – Indicação dos termos específicos; 

            TR – Indicação dos termos relacionados. Indica relação associativa não hierárquica; 

 CAT – categoria. 

4.5-FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TESAURO 

 Relação formal entre os termos, utilizando os descritores apresentados, sendo estes    

apresentados estruturalmente no APÊNDICE D. Um exemplo do Microtesauros é 

demonstrado abaixo.  

Quadro 4 – Introdução ao Microtesauro 

EXEMPLO – MICROTESAUROS EM BOTÂNICA 

TG: BOTÂNICA 

TR: HERBÁRIO 

 TR: EXSICATA 

NE: bio campo da biologia que tem por objetivo o reino vegetal e que se divide em 

grandes áreas de estudo, como a fisiologia, a morfologia e a sistemática, subdividida em 

vários ramos especializados. 

 

TG: HERBÁRIO 

 TR: BOTÂNICA 

 TR: EXSICATA 

NE: é local (sala, prédio, instituição) que abriga essa coleção; ervário, fitoteca. 

 

TG: EXSICATA 

 TR:HERBÁRIO 

 TR: BOTÂNICA 

 TE: VEGETAL RESSECADO 

NE: é um fragmento ou exemplar vegetal, dessecado e geralmente prensado, 

acompanhado de uma ou mais etiquetas, com informações diversas sobre o espécime 

(nome da espécie, local de coleta, nome do coletor etc.), e conservado em herbário. 

 

TG: ÁRVORE 

 TR: CELULOSE 

 TR: TRONCO 

 TE: PARÊNQUIMA 

 TE: BORNE 

 TE: DURAMEN 

 TE: COLOFÓNIA 
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 TE: MEDULA 

 

TG: DURAMEN 

 TR: CERNE 

NE: Em botânica, é a Zona do tronco que circunda a medula. É a parte principal do 

tronco, constituída por uma massa compacta e resistente capaz de armazenar substâncias 

de reserva. Tem uma estrutura em anéis concêntricos. 

 

 

 O quadro 3 trata de uma representação de um tesauro da área Botânica em menor 

escala, mas pelo qual podemos perceber nitidamente os conceitos de equivalência, hierarquia 

e associação entre outros vistos em nosso trabalho em questão de maneira que, guardadas as 

devidas proporções, serve de referência para o trabalho como um todo.  

 Uma versão reduzida, nesse caso, tem como função demonstrar que a métrica e a 

ordem de organização utilizadas quase sempre irão utilizar-se dessa padronização e que apesar 

de parecer um algoritmo traz dentro de seu conteúdo uma essência linguística, que relaciona e 

conjuga os significados aos significantes apresentados.  
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5 O TESAURO COMO CONTRIBUIÇÃO PARA ÁREA BOTÂNICA 

 

 Conforme as Diretrizes para Elaboração de Tesauros Monolíngues do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT, 1984, p. 5), o tesauro é definido 

como sendo um “vocabulário controlado e dinâmico abrangendo área específica de 

conhecimento. Em sua estrutura patenteia as relações vigentes entre os termos ou descritores 

– sinonímicas, hierárquicas e outras – que, no conjunto, constitui a linguagem da indexação.” 

Também se destaca a definição de Ebecken, Lopes e Costa (2003), quando expõem que um 

tesauro apresenta relações de equivalência, pertinência e associações entre os termos, com 

objetivo de auxiliar o usuário potencial a encontrar a informação de que necessita com a 

menor margem de erro possível. Em suma, entende-se que o tesauro pode ser considerado um 

instrumento constituído por uma lista alfabética com palavras chave e referências cruzadas, 

com o intuito de apontar uma hierarquia para os conceitos; num segundo momento, é a 

estrutura hierárquica em si que apresenta facetas e/ou categorias. A etimologia da palavra 

indica que thesauro, do latim, e thesauró, do grego, são as origens da palavra tesauro, que 

significa “tesouro”. O tesauro é um instrumento de recuperação da informação, bem como de 

manutenção da memória documentária. Partindo da compreensão do conceito de tesauro e de 

qual é a sua importância, esse instrumento é inserido no contexto de auxílio ao usuário na 

busca da informação e no acesso a documentos e publicações de acordo com as suas 

necessidades e expectativas. Por exemplo, diferentes usuários podem expressar as mesmas 

necessidades de informação usando uma linguagem diferente, com sinônimos, abreviações, 

acrônimos, entre outros, e o tesauro serve para resolver esses problemas característicos da 

linguagem natural, relacionando os termos que representem o mesmo conceito, selecionando 

apenas um termo como padrão, enquanto os outros termos restantes serão considerados 

sinônimos, além de estabelecer relações entre esses termos. 

 Os tesauros são exemplos de linguagens documentárias com alto rigor de construção 

terminológica e de relações conceituais, possibilitando a flexibilização na representação e 

recuperação da informação, pois são, 

 

linguagens de estruturas combinatórias e pós-coordenadas, constituídas de termos - 

unidades linguísticas provenientes da linguagem de especialidade e da linguagem 

natural -, denominados de descritores, providos de relações sintático-semânticas, 

referentes a domínios científicos especializados, possibilitando a representação 

temática do conteúdo de um documento, bem como a recuperação da informação. 

(BOCCATO; RAMALHO; FUJITA, 2008, p. 201). 
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 Os tesauros são formados por uma base léxica (descritores e não descritores) 

estruturada em relações conceituais dos tipos hierárquicas (termos genéricos e específicos), 

não hierárquicas (associativas – termos relacionados) e de equivalência (não-descritores – 

sinônimos ou quase-sinônimos) (BOCCATO, 2008). 

 As linguagens documentárias devem ser construídas com base na terminologia de uma 

área, com categorias e subcategorias delimitadas, a partir de relações sintático-semânticas de 

termos precisos, explícitos e bem definidos (BOCCATO, 2011). A Terminologia, a Teoria da 

Classificação Facetada de Ranganathan, a Teoria do Conceito proposta por Hjørland (2009) e 

as normas internacionais possuem grande importância na construção de linguagens 

documentárias, com destaque para os tesauros conceituais, fornecendo subsídios teóricos, 

metodológicos e diretivos na compreensão, definição e compilação de termos, bem como no 

estabelecimento de relacionamentos conceituas entre eles. 

 Os preceitos da Teoria da Classificação Facetada de Ranganathan são colaborativos na 

construção de tesauros conceituais na medida em que eles norteiam o agrupamento de termos 

em domínios homogêneos e de suas divisões em categorias ou facetas, a hierarquização dos 

termos componentes de cada faceta e a flexibilidade nas combinações entre termos dessas 

facetas. Totalmente passível de utilizado na construção do tesauro na área Botânica.  

 A Terminologia estuda, teoricamente, os termos e seus respectivos conceitos, os 

sistemas de conceitos e sua representação. Entendemos, pois que a Terminologia é uma 

disciplina de caráter sistêmico que prepara corpus especializados com o fim de elaborar 

produtos técnico-científicos como dicionários e glossários de uma área do conhecimento em 

particular. “As vertentes teóricas da Terminologia estão relacionadas a propósitos 

pragmáticos, visando à comunicação universal do conhecimento e de suas ciências 

relacionadas” (BOCCATO; FUJITA, 2010). 

 Numa perspectiva pragmática, a Teoria do Conceito de Hjørland (2009) preconiza que 

um conceito pode possuir mais de uma significação, sendo que pode estar representado em 

mais de uma categoria ou dentro de uma mesma categoria, com diferentes significados. 

Entendemos, pois que o conceito deve ser entendido como “significado socialmente 

construído”, identificado não só pelos discursos científicos, mas também pelos discursos dos 

usuários. E dessa forma não se trabalha a informação no contexto da representação de forma 

unilateral. 

 Os tesauros conceituais são indicativos de linguagens controladas e documentárias que 

retratam tais características. Construídos pelas perspectivas teóricas e metodológicas da área 

de Organização e Representação do Conhecimento em Ciência da Informação, do campo 
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científico da Terminologia e das diretrizes e dos princípios estabelecidos pelas normas 

internacionais tornam-se sistemas de organização do conhecimento compatíveis entre a 

necessidade de representação, o mais fiel possível, dos conteúdos dos documentos para a 

recuperação precisa da informação de usuários especialistas. 

 Gomes (1990) define tesauro como “linguagem documentária dinâmica que contém 

termos relacionados semântica e logicamente, cobrindo de modo compreensivo um domínio 

do conhecimento” (GOMES, 1990, p.16). Van Slype (1991) afirma que tesauro é “una lista 

estructurada de conceptos, destinados a representar de manera unívoca el contenido de los 

documentos y de las consultas dentro de un sistema documental determinado, y a ayudar el 

usuário en la indización de los documentos y de las consultas” (VAN SLYPE, 1991, p. 23-24). 

 O tesauro é caracterizado pela especificidade e pela complexidade existente no 

relacionamento entre os termos. Geralmente é temático, voltado para uma área específica de 

conhecimento, ou criado de forma multidisciplinar objetivando solucionar um problema em 

especial (SALES, 2008). 

 Se verificou que a rede de relações do tesauro está baseada em um esquema de 

equivalência, pois quando dois ou mais significantes compartilham do mesmo conceito, e 

trabalhada a sua distribuição de forma equivalente, sendo criadas o que chamamos de 

remissivas, possibilitando dessa maneira que se alcance o objetivo almejado. Já as 

distribuições de equivalência parcial trabalham com as relações hierarquizadas, compreendem 

os termos genéricos e termos específicos, onde encontramos a mesma característica do 

primeiro, acrescida de uma diferença. É utilizada a norma, pois dos termos coletados da 

língua, escolhe-se somente os pertencentes ao contexto onde está sendo realizado o estudo, 

eliminando-se as variáveis. Transforma-se o tesauro em um subproduto ou subcódigo que se 

aproxima de forma mais fiel da realidade de uma área.  

Tomando por base o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, 

proposto por Cervantes (2009). Temos que inicialmente: 

 

[...]os tesauros são geralmente voltados para uma área de especialidade. Essa área 

pode ser uma disciplina (Física) ou uma atividade (Engenharia Civil). É necessário 

definir qual é o âmbito a ser coberto pelo tesauro, em vista da literatura a ser 

indexada e de acordo com as necessidades do usuário final. Para definir o domínio 

pode-se recorrer a instrumentos terminológicos como: glossários, vocabulários e 

dicionários técnicos já existentes ou consultar classificações sistemáticas. É 

importante, também, delimitar o número aproximado de termos preferenciais a 

serem incluídos no tesauro. 
 

Adotando o modelo de construção concebido por Cervantes apud Cavati (2014), 

propomos a construção de um microtesauros inserido nos domínios da Botânica. Esses 
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conceitos propiciam um melhor entendimento de como acessar as informações contidas nos 

sites da rede SpeciesLink. O APÊNDICE A representa as relações entre os domínios e o 

subdomínio analisados, através de conceituações de autores das áreas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Montar um tesauro não é tarefa fácil, pois demanta muito tempo e dedicação por parte 

do pesquisador, sendo interessante que o mesmo seja conhecedor da área específica em 

questão para que assim consiga coletar os termos de maneira apropriada e mais próxima da 

realidade do domínio específico sempre procurando vislumbrar as relações hierárquicas, junto 

as de associação bem como as de equivalência. Proporcionando, assim, um caminho mais 

fluido e inteligível por parte de quem necessita da informação em uma determinada área do 

conhecimento. 

 Profissionais, pesquisadores e estudantes da área agronômica voltados sobre tudo para 

o estudo botânico podem utilizar esse trabalho, mas como apoio como fonte de pesquisa, pois 

o mesmo ainda não foi finalizado. 

 De acordo com as investigações dos aspectos teóricos da representação documentária 

do domínio da Botânica, pode-se constatar que nossa pesquisa vai ao encontro de muito do 

que grandes teóricos e especialistas dizem, guardadas as devidas proporções, nos fazendo crer 

que apesar de muitas dificuldades encontradas conseguimos entregar um esboço de uma 

proposta de uma Linguagem Documentária voltada para o domínio da Botânica. 

Sendo assim o tesauro configura-se como uma ferramenta de suma valia durante o ato 

da pesquisa científica aliada a indexação, busca e recuperação da informação. É de grande 

importância que o tesauro se torne um instrumento de conversão da Linguagem Natural para 

Linguagem Documentária, facilitando assim o entendimento de quem precisa acessar 

determinado sistema. Por isso faz-se necessário o desenvolvimento da representação da 

informação dentro da área Botânica sobre tudo no domínio dos sites da rede Specieslink e 

Flora do Brasil. 

Apesar de muitas dificuldades encontradas para realização do trabalho em questão o 

fizemos, uma vez que, tudo que foi aqui estruturado pode servir de base para o melhoramento 

de sites na área de Botânica de maneira mais específica, pois ferramentas de controle de 

vocabulário, como é o caso do tesauros, podem e devem ser utilizadas sobre tudo para 

dinamização de serviços como os de disseminação seletiva da informação. Hoje verificamos o 

incremento de motores de busca cada vez mais sofisticados, mas, é importante ressaltar que a 

estruturação de um tesauro dentro de um sistema ainda é o ponto forte para facilitar a busca de 

informações de maneira clara e eficaz.   
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APÊNDICE A - ÁRVORE DE DOMÍNIO: CAMPO NOCIONAL 

 

CAMPO NOCIONAL CONCEITUAL 

 

BOTÂNICA 

AUTORES CONCEITOS 

 Gullich (2003) 

A botânica divide-se em quatro grandes fases:  

A botânica Erudita (Antiguidade); 

A botânica Clássica (Idade Média); 

A botânica Moderna (Idade Moderna e Contemporânea 

dos séculos XIX e XX); 

E a Contemporânea (final do século XX até os dias 

atuais). 

Atividades de pesquisa e ensino- Ao longo de sua 

trajetória, a Botânica vem influenciando diretamente a 

pesquisa científica e o ensino, através da proposição de 

teorias, geração de pensadores e ampliação do 

pensamento. Isso proporcionou a difusão de concepções 

de Ciência, Ensino e Currículo.  

O ensino- Hoje a crescente preocupação com o ensino de 

Botânica marca um ponto histórico, onde a difusão dessa 

ciência nos diversos campos de ensino, seja educação 

básica ou superior, revela a importância e a grandeza de 

se ensinar Botânica. 

No Brasil- a Botânica tem uma constituição como saber 

do povo (popular) anterior ao seu desenvolvimento 

científico, passando, inicialmente, pela criação de Jardins 

Botânicos e Herbários, e depois, ao lado da Química nas 

Escolas de Agronomia. A formação botânica restringia-se, 

inicialmente, às áreas agronômica, farmacêutica e médica. 

Somente mais tarde, a Biologia constituiu-se como uma 

ciência, em que a botânica se inscreve. Isso permitiu que 

o seu ensino fosse também impregnado dessas formas de 

fazer ciência, uma abordagem mecanicista passou a 

imperar por muitos anos nessa disciplina, cujas 

consequências estão presentes até hoje  

 

HERBÁRIO 

AUTORES CONCEITOS 

(Judd et al. 2009) 

Herbário têm como objetivo principal possibilitar e 

manter a comunicação científica entre os taxonomistas do 

mundo. 

EXSICATA 

AUTORES CONCEITOS 

http://pibidcbioufersa.blogspot. 

com.br/2013/07/ 

Exsicata é a unidade básica de coleção de um herbário, 

pois constitui material testemunho referencial para futuros 

estudos. Ela é registrada e numerada antes de ser 

incorporada ao acervo. 
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APÊNDICE B - ESTABELECIMENTO DOS LIMITES DA PESQUISA 

TERMINOLÓGICA TEMÁTICA E COLETA DO CORPUS DO TRABALHO 

TERMINOLÓGICO 

 

  
HELDO DE SOUZA LIMA 

CORPUS TERMINOLÓGICO – BOTÂNICA 

 DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 

1  Herbário   

2  Flora    

3  Fungo    

4  planta   

5  vegetal   

6  Ecologia    

7  Nome cientifico   

8  Espécie    

9  tipo   

10  Família    

11  polém   

12  Tipo    

13  Classe    

14  Ordem    

15  Filo    

16  Coletor    

17  Coleções    

18  Acervos    

19  Mapas    

20  Coordenadas    

21  Nincho    

22  Ecológico    

23  Taxonômicos    

24  Georeferência    

25  Duplicata    

26  Fosseis    
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27  Microrganismos    

28  Estatísticas    

29  Xiloteca    

30  Acurácia    

31  Genérico    

32  Ornamentais    

33  raiz   

34  Caule    

35  Flor    

36  Estipe    

37  Durâmen   

38  Hemicelulose   

39  Enzima   

40  Heterótrofo   

41  Pecíolo    

42  Antera    

43  Arquegónio    

44  Bolbo    

45  Cálice    

46  Câmbio    

47  Célula    

48  Cloroplasto    

49  Corola    

50  Córtex    

51  Cotilédone    

52  Darwin   

53  Descrição    

54  Dioico    

55  Diploide    

56  Validação   

57  Fecundação    

58  Dissacarídeo    
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59  Endoderme    

60  Esclerênquima    

61  Esporo    

62  Estroma    

63  evolução   

64  Exina    

65  Microclima   

66  Medula   

67  fanerogâmicas   

68  Feloderme    

69  Floema    

70  Flavonoide    

71  Parênquima   

72  Fruto    

73  Gene    

74  Genoma    

75  Pigmento   

76  Habitat    

77  herbáceo   

78  Inflorescência    

79  Isogamia    

80  Lígula    

81  Macros poro    

82  Macrofilo    

83  Meristema    

84  Morfologia    

85  nectário   

86  Nomenclatura    

87  Oorgónio    

88  Oósporo    

89  Opérculo    

90  Ordem    
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91  Osmose    

92  Ovário    

93  Ovulo    

94  Paleobotânica    

95  Parasita    

96  Parênquima    

97  Pecíolo    

98  Pistilo    

99  Policárpica    

100  Rizoide    

101    Exóticas  

102    Invasoras  

103    Biodiversidade  

104    Impactos ambientais 

105    Diversidade biológica  

106    Plantas daninhas 

107    Silviculturais  

108    Plantas ornamentais 

109    Grãos 

110    Naturalistas  

111    Biossegurança  

112    Bioinvasão 

113    Ecológica  

114    Fitossociologistas  

115    Ante-rosto 

116    Táxon  

117    Floras  

118    Catálogos  

119    Plantas cultivadas  

120    Florísticos  

121    Heterogeneidades  

122    Conspícuas  
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123    Subespontânea  

124    Fitossociologia  

125    Naturalizada  

126    Espécie nativa 

127    Capacidade dispersiva  

128    Competência ecológica  

129    Distribuição geográfica 

130    Organismos mutualistas  

131    Espécie expansiva 

132    Espécie migrante  

133    Espécie colonizadora  

134    Espécies indígenas 

135    Espécies autóctones  

136    Ecossistemas  

137    Caatinga  

138    Amazônia  

139    Alienígena  

140    Alóctone  

141    Impacto ecológico  

142    Naturalização  

143    Invasora agressivas  

144    Reprodutivas  

145    Vegetativamente  

146    Descendentes  

147    População viável  

148    Persistentes  

149    População autônoma  

150    Áreas agrícolas  

151    Exótica transiente 

152    População autoperpetuante 

153    Maduros  

154    Maturidade  
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155    Perpetuação  

156    População viável  

157    Estabelecer-se 

158    Apreciáveis  

159    Áreas degradadas  

160    Ruderal  

161    Propágulos  

162    Distância de referência  

163    Rizomas  

164    Estolões  

165    Caules reptantes  

166    Pinus  

167    Graminae  

168    Manejo  

169    Arcabouço conceitual  

170    Espécie subespontânea  

171    Espécie adventícia   

172    Literatura taxonômica 

173    Ciências agrárias   

174    Nomenclatura  

175    Pastagens  

176    Antropocêntrico  

177    Peste  

178    Biogeográfico 

179    Sucessão ecológica  

180    Áreas degradadas  

181    Efeitos antrópicos  

182    Desmatamento  

183    Glossário  

184    Restauração ecológica  

185    Flora ilustrada  

186    Anacardium occidentale L. 
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187    Mangifera indica L. 

188    Frutíferas  

189    Espécies ornamentais 

190    Cactos  

191    Araucariáceas 

192    Flora Fanerogâmica 

193    Coautores  

194    Envergadura  

195    Rotulação  

196    Especialidade  

197    Monografias  

198    Urochloa decumbens 

199    Panicum maximum 

200    Zea mays L. 

201    Liliaceae 

202    Balsaminaceae 

203    Homogeneidade  

204    Espécies extra  

205    Orchidaceae 

206    Bromeliaceae 

207    Araceae 

208    Arecaceae 

209    Fungos  

210    Floresta Atlântica 

211    Calotropis procera 

212    Impatiens walleriana 

213    Ricinus communis L. 

214    Oeceoclades maculata 

215    Florística  

216    Amostradas  

217    Sugestão  

218    Publicar  
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219    Tese  

220    Compilados  

221    Fitogeográfico  

222    Truncadas  

223    Levantamentos  

224    Registros  

225    Onipresente  

226    Protocolo de métodos 

227    Subamostradas  

228    Checklist  

229    Espécies ornamentais 

230    Colecionadores  

231    Rotulem  

232    Naturalização  

  100 132 

TOTAL 232 

DOCUMENTO 1 – SITE SPECIES LINK 

DOCMUENTO 2 – INCT FLORA BRASIL 
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APÊNDICE C - VERIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS 

  
CORPUS TERMINOLÓGICO – COMPARAÇÃO 

DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 COTEJAMENTO 

1 Herbário  0 

2 Flora   1 

3 Fungo   1 

4 planta  1 

5 vegetal  1 

6 ecologia   0 

7 Nome cientifico  0 

8 Espécie   1 

9 tipo  1 

10 Família   1 

11 pólen  1 

12 Tipo de local   0 

13 Classe   1 

14 Ordem   1 

15 Filo   0 

16 Coletor   0 

17 Coleções   0 

18 Acervos   0 

19 Mapas   0 

20 Coordenadas   0 

21 Nincho   0 

22 Ecológico   0 

23 Taxonômicos   1 

24 Georeferência   0 

25 Duplicata   0 

26 Fósseis   1 

27 Micro-organismos   0 

28 Estatísticas   0 

29 Xiloteca   0 
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30 Acurácia   0 

31 Genérico   0 

32 Ornamentais   0 

33 Raiz  0 

34 Caule   1 

35 Flor   1 

36 Estipe   0 

37 Duramen  0 

38 Hemicelulose  0 

39 Enzima  1 

40 Heterótrofo  0 

41 Pecíolo   1 

42 Antera   1 

43 Arquegónio   1 

44 Bolbo   1 

45 Cálice   0 

46 Câmbio   1 

47 Célula   1 

48 Cloroplasto   0 

49 Corola   0 

50 Córtex   1 

51 Cotilédone   1 

52 Darwin  0 

53 Descrição   1 

54 Dioico   0 

55 Diploide   1 

56 Validação  0 

57 Fecundação   0 

58 Dissacarídeo   0 

59 Endoderme   1 

60 Esclerênquima   0 

61 Esporo   1 

62 Estroma   0 
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63 evolução  0 

64 Exina   0 

65 Microclima  0 

66 Medula  0 

67 fanerogâmicas  0 

68 Feloderme   0 

69 Floema   0 

70 Flavonoide   0 

71 Parênquima  1 

72 Fruto   1 

73 Gene   1 

74 Genoma   0 

75 Pigmento  1 

76 Habitat   0 

77 herbáceo  0 

78 Inflorescência   0 

79 Isogamia   0 

80 Lígula   0 

81 Macrosporo   1 

82 Macrófilo   1 

83 Meristema   1 

84 Morfologia   0 

85 nectário  0 

86 Nomenclatura   0 

87 Oogônio   0 

88 Oósporo   0 

89 Opérculo   0 

90 Ordem   0 

91 Osmose   0 

92 Ovário   1 

93 Ovulo   1 

94 Paleobotânica   0 

95 Parasita   0 
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96 Parênquima   1 

97 Pecíolo   1 

98 Pistilo   0 

99 Poli cárpica   0 

100 Rizoide   0 

101  Exóticas  0 

102  Invasoras  0 

103  Biodiversidade  0 

104  Impactos ambientais 0 

105  Diversidade biológica  0 

106  Plantas daninhas 0 

107  Silviculturais  0 

108  Plantas ornamentais 0 

109  Grãos 0 

110  Naturalistas  0 

111  Biossegurança  0 

112  Bioinvasão 0 

113  ecologia  0 

114  Fitossociologistas  0 

115  Ante-rosto 0 

116  Táxon  1 

117  Floras  1 

118  Catálogos  0 

119  Plantas cultivadas  0 

120  Florísticos  0 

121  Heterogeneidades  0 

122  Conspícuas  0 

123  Subespontânea  0 

124  Fitossociologia  0 

125  Naturalizada  0 

126  Espécie nativa 0 

127  Capacidade  1 
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128  Competência ecológica  0 

129   Geográfica  1 

130  Organismos  1 

131  Espécie expansiva 0 

132  Espécie migrante  0 

133  Espécie colonizadora  0 

134  Espécies indígenas 0 

135  Espécies autóctones  0 

136  Ecossistemas  0 

137  Caatinga  0 

138  Amazônia  0 

139  Alienígena  0 

140  Alóctone  0 

141  Impacto ecológico  0 

142  Naturalização  0 

143  Invasora agressivas  0 

144  Reprodutivas  0 

145  Vegetativamente  1 

146  Descendentes  1 

147  População  1 

148  Persistentes  1 

149  Autônoma   1 

150  Áreas agrícolas  0 

151  Exótica transiente 0 

152  População autoperpetuante 0 

153  Maduros  1 

154  Maturidade  0 

155  Perpetuação  0 

156  População viável  0 

157  Estabelecer-se 0 

158  Apreciáveis  0 

159  Áreas degradadas  0 

160  Ruderal  0 
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161  Propágulos  0 

162  Distância de referência  0 

163  Rizomas  1 

164  Estolões  0 

165  Caules reptantes  0 

166  Pinus  0 

167  Graminae  1 

168  Manejo  0 

169  Arcabouço conceitual  0 

170  Espécie subespontânea  0 

171  Espécie adventícia   0 

172  Taxonômica  1 

173  Ciências  1 

174  Nomenclatura  0 

175  Pastagens  0 

176  Antropocêntrico  0 

177  Peste  0 

178  Biogeográfico 0 

179  Sucessão ecológica  0 

180  Áreas degradadas  0 

181  Efeitos antrópicos  0 

182  Desmatamento  0 

183  Glossário  1 

184  Restauração ecológica  0 

185  Flora  1 

186  Anacardium occidentale L. 0 

187  Mangifera indica L. 0 

188  Frutíferas  0 

189  Espécies ornamentais 0 

190  Cactos  0 

191  Araucariáceas 0 

192  Flora Fanerogâmica 1 

193  Coautores  0 
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194  Envergadura  0 

195  Rotulação  0 

196  Especialidade  0 

197  Monografias  0 

198  Urochloa decumbens 0 

199  Panicum maximum 0 

200  Zea mays L. 0 

201  Liliaceae 0 

202  Balsaminaceae 0 

203  Homogeneidade  0 

204  Espécies extra  0 

205  Orchidaceae 0 

206  Bromeliaceae 0 

207  Araceae 0 

208  Arecaceae 0 

209  Fungos  1 

210  Floresta Atlântica 0 

211  Calotropis procera 0 

212  Impatiens walleriana 0 

213  Ricinus communis L. 0 

214  Oeceoclades maculata 0 

215  Florística  0 

216  Amostradas  0 

217  Sugestão  0 

218  Publicar  0 

219  Tese  0 

220  Compilados  0 

221  Fitogeográfico  0 

222  Truncadas  0 

223  Levantamentos  0 

224  Registros  0 

225  Onipresente  0 

226  Protocolo de métodos 0 
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227  Subamostradas  0 

228  Checklist  0 

229  Espécies ornamentais 0 

230  Colecionadores  0 

231  Rotulem  0 

232  Naturalização  0 

233  Exóticas  0 

234  Invasoras  0 

235  Biodiversidade  0 

236  Impactos ambientais 0 

237  Diversidade biológica  0 

238  Plantas daninhas 0 

  100 138  

TOTAL 238 57 

DOCUMENTO 1 – SITE SPECIES LINK ; DOCMUENTO 2 – INCT FLORA BRASIL 

TERMOS COLETADOS DO DOCUMENTO 1 = 100 

TERMOS COLETADOS DO DOCUMENTO 2 = 138 

TOTAL DE TERMOS = 238 

TOTAL DE TERMOS CONFIRMADOS = 57 
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APÊNDICE D – PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO TESAURO DE BOTÂNICA 

 

CAT    BOTÂNICA  

 TG    PLANTAS 

TR    vegetal  

TR    cloroplasto  

NE: vegetal, ser vivo desprovido de movimento locomotor 

TG VEGETAL 

 TR  plantas 

 TR   cloroplasto 

NE: ser orgânico, desprovido de movimento locomotor 

TG CLOROPLASTRO 

 TR vegetal 

 TR plantas 

 

TG  FLORA 

 TR flor 

 TR sépalas 

NE: plantas que crescem em uma área geográfica particular 

TG  FLOR 

 TR flora 

 TR sépalas  

TG  SÉPALAS 

 TR flora 

 TR flor 

NE: apêndices estéreis da estrutura floral 

 

TG  FUNGO 

 TR eucarionte 

 TR líquen 

NE: organismos do reino Fungi, uni ou pluricelulares, cuja parede celular é composta por 

quitina, de estrutura filamentosa, com nutrição feita por absorção. 

TG  EUCARIONTE 
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 TR fungo 

 TR líquen 

TG  LÍQUEN 

 TR fungo 

 TR eucarionte  

NE: Organismo constituído por um fungo e uma alga clorófita ou uma ciano bactéria que 

vivem em simbiose permanente. 

 

TG ESPÉCIE  

 TR táxon 

 TR população  

TG TÁXON 

 TR espécie  

 TR população 

NE: Termo aplicado a qualquer grupo taxonômico 

TG POPULAÇÃO 

 TR táxon  

 TR espécie  

 

TG FAMÍLIA  

 TR ordem 

 TR gênero  

TG ORDEM 

 TR família  

 TR gênero 

TG GÊNERO 

 TR ordem  

 TR família  

 

TG POLÉN 

 TR perina  

 TR exina 

TG PERINA  

 TR pólen  
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 TR exina  

NE: Parte externa da parede de um grão de pólen. 

TG EXINA 

 TR perina  

 TR polén 

NE: Camada externa da parede do grão de polén. 

 

TG FÓSSEIS  

 TR paleozoico 

 TR paleobotânica  

TG PALEOZOICO 

 TR fosseis 

 TR paleobotânica  

 

TG PALEOBOTÂNICA 

 TR fosseis 

 TR paleozoico 

NE: Ciência que estuda as plantas fosseis. 

 

TG ENZIMA 

 TR celulase 

 TR coenzima  

 TR adenina 

TG CELULASE 

 TR enzima 

 TR coenzima 

 TR adenina 

TG COENZIMA 

 TR enzima 

 TR adenina 

 TR celulase 

TG ADENINA   

   TR coenzima 

   TR celulase 
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   TR enzima 

 

TG PECÍOLO 

 TR folha  

 TR lígula 

NE: Talo que liga o limbo da folha ao caule.  

TG FOLHA 

 TR pecíolo  

 TR lígula  

TG LÍGULA 

 TR folha  

 TR pecíolo   

NE: Pequeno apêndice membranar resultante do crescimento da epiderme adaxial e formado 

na junção do limbo com o pecíolo da folha. 

 

TG CÂMBIO 

 TR felogene 

 TR procâmbio  

NE: Tecido meristemático que da origem a tecidos secundários. 

TG FELOGENE 

 TR cambio 

 TR procâmbio 

NE: Tecido meristemático formado a partir de algumas células da epiderme. 

TG PROCÂMBIO 

 TR cambio 

 TR felogene 

 

TG CÉLULA 

 TR esporo 

 TR celulase  

NE: Unidade estrutural e fisiológica que constitui a base da organização dos organismos 

biológicos. 

TG ESPORO 

 TR célula  
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 TR celulase 

NE: Célula haploide resultante de um processo meiótico. 

TG CELULASE 

 TR esporo  

 TR célula  

 

TG FRUTO 

 TR angiospérmica  

 TR pedúnculo 

TG ANGIOSPÉRMICA 

 TR fruto 

 TR pedúnculo  

TG PEDÚNCULO 

 TR angiospérmica 

 TR fruto 

NE: Talo de uma flor ou fruto. 

 

TG GENE 

 TR plasmídeo  

 TR transcrição 

TG PLASMÍDEO  

 TR gene 

 TR transcrição  

NE: Elemento genético de natureza extra cromossômica presentes nas bactérias e que sofre 

replicação autônoma. 

TG TRANCRIÇÃO 

 TR plasmídeo 

 TR gene 

NE: Transferência da informação genética do A.D.N. para o A.R.N. das células e igualmente 

do núcleo para o citoplasma.  

 

TG PIGMENTO 

 TR carotenoide 

 TR ficocianina  
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TG CAROTENÓIDE 

 TR pigmento  

 TR carotenoide 

NE: Pigmento fotossintético acessório presente na maioria das espécies vegeteis. 

TG FICOCIANINA 

 TR carotenoide 

 TR pigmento. 

 

TG MACROSPÓRO 

 TR micrósporo 

 TR pistilo  

NE: Esporo que, em certos criptógamos, dá origem a um prótalo feminino. 

TG MICRÓSPORO 

 TR Macrosporo 

 TR pistilo 

TG PISTILO 

 TR micrósporo 

 TR Macrosporo  

 


