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“Os conceitos mais simples são os mais abstratos” 

OTWALD 

 

 

“Pelo caminho da dúvida pode o homem  

chegar facilmente à verdade” 

ROBIN 
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Resumo 

 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem levado ao aparecimento 

de sistemas informáticos cada vez mais sofisticados que modificaram por completo a 

visão que temos sobre bibliotecas e centros de documentação. A introdução de novas 

formas de organização e acesso aos dados tem como objetivo principal a interação 

direta entre o utilizador e o sistema. A automatização tornou o trabalho do indexador 

mais exigente, uma vez que este necessita de um maior controlo sobre o vocabulário. 

Por outro lado, torna-se indispensável que a ciência – seja ela básica ou aplicada – 

mantenha sempre atualizado o seu discurso metalinguístico. Neste sentido, o tesauro é 

um instrumento importante de apoio às pesquisas científicas nas áreas do conhecimento. 

A elaboração deste tesauro de banda desenhada em língua portuguesa surgiu das 

reflexões que temos realizado ao longo do nosso exercício profissional, como 

indexadora na área da banda desenhada. 

 

Palavras-chave: construção de tesauros; tesauro; organização da informação; banda 

desenhada. 
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Abstract 

The evolution of information and communication technologies is leading to the 

appearance of more sophisticated informatics systems, which changed libraries and 

documentation centers. The introduction of new organization forms and data access 

aim at a direct interaction between user and system. The automation has made the 

indexer's work more demanding since he needs a bigger control on vocabulary. On the 

other hand, it is indispensable that science, basic or applied, always keeps an updated 

metalinguistic discourse. In this context, the thesaurus is an important support to 

scientific research in the knowledge areas. The elaboration of this thesaurus of 

portuguese comics emerged from the reflections we had during our work as an indexer 

in the comics area. 

  

Keywords: thesaurus construction; thesaurus; information organization; comics. 
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INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de informação e comunicação são, reconhecidamente, uma das 

áreas do saber humano que mais se tem desenvolvido nas últimas décadas, quer em 

termos de profundidade do conhecimento envolvido quer em termos do espetro da sua 

aplicabilidade. 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem levado ao 

aparecimento de sistemas informáticos cada vez mais sofisticados e à sua utilização em 

vários tipos de organizações e em todos os setores da atividade humana, o que tem 

conduzido à massificação e diversificação da sua aplicabilidade e interesse. 

O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação 

modificou as bibliotecas e os centros de documentação, os principais locais de 

armazenamento de informação, introduzindo novas formas de organização e acesso aos 

dados e obras armazenadas. Possibilitou também o desenvolvimento de instrumentos e 

fontes de informação e a interação desses recursos – acessíveis aos utilizadores locais 

e/ou remotos – a partir de um mesmo ambiente tecnoinformacional, como, por exemplo, 

os catálogos online. 

 

Sendo a informática um fator crucial no processo de recuperação da informação, 

é uma realidade que a cada momento surjam novas tecnologias, algumas mais 

sofisticadas do que outras, estando, no entanto, o objetivo-alvo sempre centrado na 

interação direta entre o utilizador e o sistema. A automatização agilizou o acesso às 

informações, mas tornou-se num fator de maior cuidado para o indexador, que necessita 

de mais controlo sobre o vocabulário utilizado para realmente atender as necessidades 

de informação de um grupo heterogéneo de utilizadores. 

 

Vários problemas de recuperação da informação derivam do uso de vocabulários 

livres ou motivados pela imprecisão de definição dos termos para vocabulários 

controlados. A falta de padronização gera a perda de informação, pois no momento da 

pesquisa somente serão recuperados os documentos que foram indexados pelo termo 

usado na pesquisa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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No processo de indexação há que considerar os conceitos de uma área específica 

do conhecimento representados por intermédio dos termos. Estes termos são objecto de 

estudo da terminologia, sendo esta utilizada na construção de tesauros com o intuito de 

se alcançar maior precisão na definição dos descritores. 

 

O uso das linguagens documentais em bases terminológicas como instrumento 

de representação/recuperação permite a comunicação entre o documento, a informação 

e o utilizador, uma vez que essa comunicação ocorre através desta linguagem. 

Entretanto, a informação registada necessita de uma inter-relação dos conceitos em 

linguagem natural  com a consequente alteração em linguagem documental. 

 

Sendo assim, só o conjunto de termos estruturados numa linguagem particular 

pós-coordenada na sua forma e conteúdo permitirá gerar novos termos e/ou alterar 

significados já existentes, que garantam ao utilizador, no processo de pesquisa, seleção 

da informação e do documento, encontrar a resposta de que necessita numa linguagem 

padronizada e de qualidade. Isto significa que a identificação de conceitos relacionada 

com a sistematização e a representação de uma determinada área do conhecimento é da 

maior importância para os sistemas de recuperação da informação. De facto, o tesauro é 

o instrumento dinâmico que apresenta essa terminologia estruturada de acordo com a 

normalização existente, que evita a polissemia e permite a atualização periódica do 

vocabulário. 

 

A elaboração deste trabalho surgiu das reflexões que temos realizado ao longo 

do nosso exercício profissional, principalmente como indexadora na área da banda 

desenhada. O presente estudo visa a construção de um tesauro de banda desenhada em 

língua portuguesa. A temática partiu da necessidade de consolidar uma terminologia 

apropriada, verificada no tratamento documental efetuado no fundo do Centro Nacional 

de Banda Desenhada e Imagem realizado pelos técnicos da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos. Este fundo é constituído não só por banda desenhada 

portuguesa e estrangeira mas também por obras de referência da área. O interesse pelo 

estudo da construção de linguagens próprias nesta área tem sido insuficiente, ou 

inexistente, uma vez que nos socorremos muito dos materiais estrangeiros, 

nomeadamente franco-belgas e americanos o que na prática se tem mostrado 

insuficiente na indexação e posteriormente para uma correta recuperação da informação. 
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Os tesauros são constituídos com a finalidade de organizar e representar o 

conhecimento registado em áreas especializadas, uma vez que a necessidade de 

representação e recuperação dos conceitos harmoniza-se com as necessidades 

informacionais da sociedade por forma a produzir e transmitir conhecimento. 

 

Em geral, na construção de um tesauro é estabelecido um controlo do 

vocabulário para que cada conceito seja expresso por um único e inequívoco termo ou 

descritor. Para este fim, utilizam-se várias fontes, tais como outros tesauros da mesma 

área ou de áreas afins, dicionários, vocabulários, esquemas de classificação, índices de 

publicações periódicas, assim como outros documentos da literatura especializada em 

que se verifiquem os termos. Por outro lado, torna-se indispensável que se reúna num 

tesauro todos os termos necessários à identificação do tema para uma melhor 

recuperação da informação. Deve-se observar, ainda, o facto de os conceitos deverem 

ser organizados no seio de um sistema conceptual, estabelecendo-se uma rede de 

relações entre eles. 

 

O nosso objeto de estudo é a integração da terminografia na construção de 

tesauros, partindo dos seguintes pressupostos: 

 O estabelecimento de etapas de construção de tesauros contribui para melhorar a 

representação temática da informação; 

 A terminografia possibilita a harmonização dos conceitos, para facilitar o acesso 

à informação desejada na área especializada. 

 

A nossa pesquisa iniciou-se com o levantamento de referências sobre banda 

desenhada e construção de tesauros. No que concerne especificamente a tesauros de 

banda desenhada, não lográmos obter nada em concreto. Nas várias pesquisas feitas a 

catálogos online, tanto em Portugal como no estrangeiro – nomeadamente em França, 

Bélgica e Estados Unidos da América –, não detetámos nenhum tesauro que nos 

pudesse servir de referência. 

 

Assim, optámos por fazer a caraterização da banda desenhada por intermédio da 

revisão da literatura e das condições do seu surgimento, bem como analisar o estilo 

europeu, o estilo americano e a banda desenhada portuguesa. Também apresentamos o 
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grafismo da banda desenhada e as técnicas usadas na sua construção, importantes para a 

definição do seu género  quando da indexação 

 

No que respeita à elaboração do tesauro, utilizámos algumas obras de referência 

tais como dicionários (Catálogo de autores de banda desenhada portuguesa; 

Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, 3 volumes; Dictionnaire de la 

bande dessinée; Dictionnaire mondial de la bande dessinée; The world encyclopedia of 

comics) e fontes recolhidas na Internet – nomeadamente nos sites http://lambiek.com; 

http://wikipédia.org; http://www.bedetheque.com –, utilizando o módulo de linguagens 

documentais do sistema de gestão documental Docbase produzido pela empresa DID.  

 

O tesauro apresentado não é um trabalho final. Trata-se antes de uma primeira 

fase em que abordamos e validamos tão-só a folha de recolha da seção “Árvore”, 

fazendo referência a todos os géneros da banda desenhada. A secção que diz respeito 

aos autores ainda está longe de se encontrar finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Dicion%E1rio%20dos%20autores%20de%20banda%20desenhada%20e%20cartoon%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Dicion%E1rio%20dos%20autores%20de%20banda%20desenhada%20e%20cartoon%20em%20Portugal%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%22%20%2B%20%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
http://lambiek.com/
http://wikipédia.org/
http://www.bedetheque.com/
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CAPÍTULO I 

A BANDA DESENHADA 

1. Definição de banda desenhada 

 

 

É difícil ter uma única definição de banda desenhada. Se observarmos todas as 

obras passíveis de serem assim rotuladas, desde os desenhos pré-históricos utilizados 

pelo homem para representar as suas crenças e o mundo ao seu redor, passando pelas 

tapeçarias da Idade Média, até chegarmos às obras de Topffer no princípio do séc. XIX e 

a todas as que lhe sucederam até aos nossos dias, teremos uma ideia de como é difícil 

chegar a uma definição inclusiva e abrangente. Apesar de todas estas representações 

contarem histórias por intermédio de desenhos, elas não possuem as características 

necessárias para podermos entendê-las hoje em dia como banda desenhada. 

 

Com efeito, Michel Pierre define a banda desenhada como “um processo 

narrativo que utiliza uma sucessão de imagens, incluindo ou não um texto, do qual todo 

ou parte se separa das personagens através de um balão”
1
. Por seu turno, Jean-Bruno 

Renard define a banda desenhada como tendo três elementos sempre presentes “uma 

história traduzida em desenhos e impressa (ou suscetível de sê-lo)”
2
. 

 

A banda desenhada, para além de contar sempre uma história, deve ter 

igualmente uma sucessão temporal de acontecimentos centrados num ou mais 

                                                 
1
 Pierre, M., La bande dessinée, p. 11, Libraire Larousse, Paris, 1976. 

2
 Renard, J.B., A banda desenhada, p.11, Presença, Lisboa, imp. 1981. 
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personagens ou objetos. A sucessão dos acontecimentos vai sendo traduzida numa 

sequência de cenas desenhadas (que pode ou não ser acompanhadas de texto). 

 

Estas condições diferenciam a banda desenhada das ilustrações – que sendo 

desenhos não contam uma história, limitam-se a ilustrá-la – e dos contos ou romances – 

são o relato “não textual” da narrativa. As imagens encontram-se ordenadas por forma a 

facilitar a sua apreensão, e, tal como nos textos literários, coincidem com os hábitos de 

leitura no Ocidente (da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

 

Tanto Michel Pierre como Jean-Bruno Renard insistem que a impressão da 

banda desenhada é indispensável, pois só deste modo tem possibilidade de entrar no 

mundo dos mass media servindo assim como veículo de comunicação, portador de um 

conjunto de emoções e ideologias. 

 

Por seu turno, Sonia Luyten (cit. Fugita, 2009) define banda desenhada como “a 

forma de expressão artística constituída por dois tipos de linguagem: a linguagem 

gráfica (a imagem) e a linguagem verbal (o texto)”
3
. Já Umberto Eco define banda 

desenhada como sendo “um produto cultural, funciona segundo a mecânica da 

persuasão oculta, pressupõe no recetor uma posição de evasão [...] refletindo, na sua 

maioria, a pedagogia implícita de um sistema e funciona como reforço dos mitos e dos 

valores vigentes”
4
. Enfim, Pedro Massano define banda desenhada como “uma narrativa 

por imagens, cuja unidade é o quadrado, tendo como resultado um conjunto modulado e 

coerente de que o texto é parte indissociável”
5
. 

                                                 
3
 http://www.esalq.usp.br/biblioteca/PDF/a_indexacao_de_livros_a_percepcao_de_catalogadores_e_ 

usuarios_de_bibliotecas_universitarias. 
4
 Eco, U., Apocalípticos e integrados, p. 293, Editora Perspetiva, São Paulo, 1987. 

5
 Massano, P., Como fazer banda desenhada, p. 5, Ilustradas Multicor, 1.ª ed., Lisboa, 1995.  
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Definição retirada da Internet: “banda desenhada, história aos quadradinhos 

(português europeu) ou história em quadradinhos, quadradinhos, gibi, HQ (português 

brasileiro) é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar 

histórias dos mais variados géneros e estilos. São geralmente publicadas no formato de 

revistas, livros ou em tiras publicadas em revistas ou jornais. São conhecidos como 

comics nos Estados Unidos da América, bande dessinée na França, fumetti na Itália, 

tebeos na Espanha, historietas na Argentina, muñequitos em Cuba, mangás no Japão, 

manhwas na Coreia do Sul, manhuas na China e com várias outras designações pelo 

mundo fora.”
6
 

 

Em suma, entendemos a banda desenhada como uma história com imagens e 

impressa, portadora de todos os valores e normas sociais, cujo sucesso se deve à 

utilização de onomatopeias e balões que lhe conferem a sua universalidade. Poderemos 

interpretar o conjunto de elementos, bem como a forma como se articulam e são 

percebidos em qualquer parte do mundo, como meio de comunicação que se diferencia 

dos restantes. 

1.1. História da banda desenhada 

 

Como referido anteriormente, para encontrar as origens da banda desenhada é 

preciso retroceder à pré-história quando em cavernas, os nossos antepassados mais 

remotos gravaram imagens em pedras. Posteriormente, através dos hieróglifos, mistura 

de letras e desenhos, os egípcios gravaram histórias sobre os túmulos dos reis, as vidas 

dos faraós desaparecidos. É frequente mencionar a tapeçaria de Bayeux, feita na 

                                                 
6
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandadesenhada. 
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Inglaterra – que tem sido considerada um relato da epopeia dos cavaleiros normandos, 

que se estende ao longo de 70 metros de sequência sucessiva –, como “a maior banda 

desenhada do mundo”. 

 

Os balões que hoje caracterizam boa parte da banda desenhada têm os seus 

antecessores mais remotos num pedaço de madeira gravada em 1370, a famosa Tábua 

Protat. Nela, um centurião romano, diante do Calvário, levanta um dedo em direção à 

cruz e declara: “Vere filius Dei erat iste” (“Sim, na verdade este homem era o filho de 

Deus”). A Tapeçaria de Bayeux e a Tábua Protat revelam a relação dinâmica entre a 

imagem e o texto na banda desenhada. 

 

1.2. Condições do aparecimento da banda desenhada 

 

A verdadeira origem da banda desenhada assenta na ilustração e na caricatura 

política dos séculos XVII a XIX, quando os jornais procuram novas formas de atrir mais 

leitores, e quando a sequência narrativa se começa a impor. Em virtude do 

extraordinário desenvolvimento da banda desenhada nos Estados Unidos da América, é 

comum dizer-se que os americanos são “a pátria da banda desenhada”. Deve-se ao facto 

de, na última década do século XIX, os mais poderosos proprietários de cadeias de 

jornais, Joseph Pulitzer e William Randolph Heaster, terem criado os suplementos 

dominicais numa tentativa de atrair sobretudo os extratos sociais semianalfabetos e os 

emigrantes que tinham dificuldade com o inglês. 
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Em 1896, Richard Outcault criou a personagem The Yellow Kid. A aceitação 

desta personagem traduziu-se num grande sucesso, o que levou o seu autor a produzir, 

semanalmente, material onde existissem imagens daquela personagem. 

 

O grande êxito, no entanto, verifica-se quando o “garoto amarelo” começa a 

falar. O autor introduzira o balão e dera vida à personagem. Estava lançada uma moda 

nova; abandonavam-se os tradicionais textos ao pé da imagem. As narrativas passam a 

ser alegres, com situações cómicas, e daí, “comics”, o nome como ainda hoje é chamada 

a banda desenhada nos Estados Unidos da América. 

 

Estes comics passam a ser publicados em tiras diárias e em suplementos 

dominicais com a compilação das tiras diárias, para que fosse entendida por aqueles que 

liam unicamente esses suplementos. 

 

As tiragens dos jornais crescem, aumentando simultaneamente a produção de 

histórias aos quadradinhos, que leva à criação dos syndicates, estruturas organizacionais 

que se encarregam de controlar, além da produção, a distribuição e vendas para vários 

jornais, pagando aos autores uma determinada percentagem sobre as vendas. 

 

A partir de 1930, também por influência do cinema, a banda desenhada começa 

a deixar de ter a exclusividade do género humorístico, partindo à descoberta da 

aventura, do policial, da ficção científica, e de todo um conjunto de géneros que 

entretanto se popularizavam. 
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Na sequência do sucesso da banda desenhada, surgem grupos que decidem 

pesquisar, recolher e arquivar elementos que impõem um certo tipo de organização. 

Assim, funda-se em 1962, em França, o primeiro clube de banda desenhada. O clube 

funciona como local de redescoberta e de encontro entre amadores. 

Das folhas policopiadas que circulam de mão-em-mão, ligando os elementos do 

clube, passa-se ao fanzine, e, rapidamente, se atingem as luxuosas revistas ilustradas, 

verdadeiro manancial de informação sobre a história da banda desenhada, os estilos 

artísticos, os desenhadores e os argumentistas. 

2. Estilos de banda desenhada 

 

2.1 O estilo europeu 

 

 

A banda desenhada surge na Europa na segunda metade do século XIX por 

intermédio de Rodolphe Topffer (1799-1846), que produz a primeira história de banda 

desenhada, Les amours de Monsieur Vieux-Bois, em 1827, mas que só foi publicada dez 

anos mais tarde. 

 

Georges Colomb, desenhador e humorista, de pseudónimo de Christophe, é um 

dos seguidores de Topffer. Inventa um universo onde o desenho rivaliza com o texto, 

tornando populares a caricatura e a sátira dos costumes sociais. 

 

Em 1905, Rabier ilustra as Fábulas de la Fontaine, onde em torno do texto dos 

desenhos se exaltam os principais momentos da ação, nos quais os animais se 

comportam como pessoas, parecendo conhecer o comportamento humano. 
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Com a criação de Tintin, George Remi, conhecido por Hergé, utiliza um desenho 

realista. Conquista a preferência dos leitores, que passam a assumir novos hábitos de 

leitura. Tintin foi o primeiro herói de banda desenhada em língua francesa. 

 

Em Inglaterra, devido à sua tradição de caricatura, a banda desenhada 

desenvolve-se rapidamente. São os semanários satíricos dirigidos a um público 

modesto,  que rapidamente se impõem tornando-se os veículos da sua divulgação. É, 

porém, por intermédio dos jornais semanários ilustrados e baratos para crianças, em que 

as vedetas são os animais, que a banda desenhada se impõe. O grande êxito é 

conseguido com Jumbo, de Walt Disney. 

 

Na Alemanha, deve-se a Heinrich Hoffman as primeiras histórias por imagem. 

Por seu turno, Wilhelm Busch, muito influenciado por Topffer, cria um estilo que, 

usando pouco ou, por vezes, nenhum texto, dava aos seus desenhos um aspeto 

dinâmico, rompendo com o paradigma da imagem-ilustração. 

 

Na Europa, a partir da ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, e com a 

consequente proibição de importação da banda desenhada norte-americana, vai dar-se 

um impulso decisivo para o desenvolvimento da banda desenhada franco-belga e 

europeia em geral. 

 

2.2 O estilo americano 

 

Paralelamente à evolução verificada na Europa, os Estados Unidos da América 

desenvolvem a sua própria banda desenhada, publicada na imprensa de grande tiragem. 

 



21 

 

A variedade de géneros, bem como o enorme volume de produção, deve-se à 

grande concorrência entre os jornais, particularmente os de domingo que, através da 

publicação de  desenhos divertidos e originais pretendiam atrair novos públicos. 

 

A banda desenhada americana é simples: geralmente um strip/tira de quatro ou 

cinco desenhos, em retângulo, ou uma prancha, formando por si só uma pequena 

história completa. A rápida aceitação deste formato leva a que passem a ocupar espaço 

nos jornais quotidianos. 

 

A primeira banda desenhada americana, publicada em 1892, utilizou o mundo 

animal como representação do mundo humano, e celebrizou, entre outros, Fritz the Cat. 

No ano de 1906 surgiu a primeira banda desenhada de tipo contínuo, abrindo caminho 

para as histórias longas, ou seja, para as verdadeiras aventuras. 

 

A chamada “Era Dourada” da banda desenhada deu-se no final dos anos 30 e 

início dos anos 40 do século passado. Os editores de banda desenhada sentiram a 

necessidade de os leitores lerem histórias de heroísmo passadas em cenário de guerra. 

Criaram-se super-soldados que iriam garantir a superioridade americana na Segunda 

Guerra Mundial. O melhor exemplo é o Capitão América, o maior sucesso da editora 

Marvel nessa época, rivalizando com o Super-Homem e o Batman da editora DC.  

 

Pela sua parte, a Europa mantém um certo conservadorismo na banda desenhada. 

As histórias ilustradas são mais importantes do que a banda desenhada, apresentando-se 

sempre com um texto colocado sob a imagem, sem utilizar sistematicamente o balão. A 

banda desenhada europeia só se viria a desenvolver depois da Grande Guerra, através da 
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aprovação da lei que protegia a produção de banda desenhada europeia, proibindo a 

entrada da americana. Esta atitude é compreendida pelos diferentes setores europeus, 

que consideravam a banda desenhada como veículo de propaganda ideológica, por um 

lado, e como mensagem geradora de violência, por outro. Só o Journal de Mickey 

continuou a publicar-se, pois a sua mensagem assentava sobretudo na preservação dos 

valores morais e na manutenção da ordem. 

 

Com esta lei protecionista, criaram-se condições para o desenvolvimento da 

banda desenhada especificamente europeia. Foi o que aconteceu em França e na 

Bélgica, onde surgiram Spirou e Tintin. Spirou apresenta-se como um herói cómico, 

enquanto Tintin apresenta-se como um herói realista, lutando pela liberdade. 

 

As principais diferenças no aparecimento dos dois estilos de banda desenhada, o 

europeu e o americano, prendem-se com: 

a) A banda desenhada europeia nasce nos jornais infantis ilustrados com 

histórias baseadas em textos literários ou em temas históricos. Ao invés, com 

uma mensagem moralizante e patriota, a banda desenhada americana é fruto 

da concorrência entre os grandes jornais, que a produzem em grandes 

quantidades e variedade de géneros. Os desenhos são divertidos, com o 

objetivo de captar novos públicos; 

b) O surgimento do Le Journal de Mickey e a grande receptividade a este estilo 

fazem com que em pouco tempo se difunda por muitos jornais franceses. O 

colorido americano e a diversidade de temas contrastam com o preto e 

branco do conservadorismo europeu; 
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c) O fator principal prende-se com o tipo de heróis. Enquanto a Europa 

apresenta personagens caricaturais, a banda desenhada americanda apresenta 

heróis imaginários e idealizados, com os quais o leitor se pode identificar. 

3. A banda desenhada portuguesa 

 

Tal como noutros países, também em Portugal, nos locais de culto religioso, 

encontram-se alguns vestigios de banda desenhada, quer em iluminuras quer em painéis 

e vitrais de igrejas. Também nos azulejos do século XVIII se encontram narrativas 

visuais, cujos temas são de caráter religioso, dos quais um dos mais famosos é o do 

Senhor Roubado junto à estrada de Odivelas, que por meio de doze painéis narra o 

roubo dos vasos sagrados da igreja de Odivelas. 

 

É, no entanto, em meados do século XIX que surge a primeira banda desenhada 

portuguesa com a caricatura política e social. O jornal O Asmodeu: semanário burlesco 

e não político (1870) apresenta a primeira sequência de desenhos, não tendo nem o rigor 

nem a técnica empregues por Raphael Bordallo Pinheiro. 

 

Tal como aconteceu nos Estados Unidos da América e na Europa, o início dos 

comics nos jornais políticos vem da tradição da caricatura. E claro, houve repressões e 

perseguições até ao final do regime político de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. 

 

São estas crises dos comics que levam nos finais do século XIX e início do século 

XX à mudança da edição para um público mais novo. Nos Estados Unidos da América 

os comics implantaram-se nos jornais para um público generalista; na Europa houve um 

boom da imprensa infantil. Portugal manteve os comics infanto-juvenis por falta de 

opção.  
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Alguns dos grandes artistas plásticos de Portugal do século passado fizeram 

comics. Por exemplo, o arquiteto e realizador de cinema Cottinelli Telmo (1897-1948) 

fundou o jornal ABCzinho, Stuart de Carvalhais (1887-1961) inventou a série Quim e o 

Manecas, que durante décadas se revelou muito popular. Almada Negreiros (1893-

1970) e Carlos Botelho (1899-1982) também fizeram comics, tendo este último, de uma 

forma algo visionária, realizado reportagens em banda desenhada sobre acontecimentos 

na cidade de Lisboa no jornal Ecos da Semana.  

 

A banda desenhada portuguesa tal como no resto do mundo transformou-se e 

passou a ser destinada ao público infanto-juvenil, predominando as duas linhas mais 

conhecidas do comics popular: o estilo realista/naturalista explorado no género de 

aventuras, que no caso português significou na sua maioria temas de história ou 

adaptação literária; e o estilo caricatural usado no humor ou na aventura humorística. 

Dentro da linha "realista" houve autores que foram "mestres" nesse tipo de desenho: 

José Ruy (1930), José Garcês (1928), Eduardo Teixeira Coelho (1919-2005), Fernando 

Bento (1910-1996) são os nomes mais conhecidos desta geração. Os dois primeiros 

ainda estão ativos, continuando a desenvolver trabalho na matriz histórico-didática. A 

sua época de ouro terá sido nos anos 40 e 50 em jornais como O Mosquito, nome que 

para algumas gerações é sinónimo de banda desenhada.  

 

Eduardo Teixeira Coelho acabou por fazer uma carreira internacional. Nos anos 

40 colaborou com a revista espanhola Chicos, tendo realizado dois comics para este 

periódico: El hechicero de los matabeles e Un jinete del oeste. Mais tarde, foi trabalhar 

para França e Itália, tendo sido no ano de 2005 nomeado para o Prémio de Clássicos no 

importante Festival de Angoulême. Como curiosidade, é de referir que Emílio Freixas, 

nas suas Leciones del dibujo artístico, qualificou Eduardo Teixeira Coelho como 

"verdadero poeta de la línea". 
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Fernando Bento, por sua vez, conseguiu criar obra em ambos os géneros: o 

realista e o cómico. O facto de o país estar economicamente fechado e politicamente 

isolado proporcionou a existência de um período (anos 40-50) em que era possível às 

revistas trabalharem quase exclusivamente com autores portugueses. Porém, nunca se 

criou um verdadeiro mercado exclusivo para os autores nacionais, e muito menos uma 

indústria. De qualquer forma, as eventuais hipóteses de tal suceder viriam a cair nos 

anos 60 com a invasão dos comics franco-belgas. 

 

3.1 A banda desenhada contemporânea  

 

Como vimos, o protecionismo do Estado Novo não foi suficiente. A compra de 

produtos estrangeiros mais baratos era vantajosa e inevitável. O mercado acabou por 

não conseguir estabelecer uma indústria. Assim, as condições de trabalho dos autores e 

os meios de edição foram-se reduzindo, ao longo de décadas, ao ponto de, ainda hoje, a 

edição continuar a ser um problema irresolúvel. Contudo, apesar de todas as 

contrariedades, não se pode dizer que não haja obras com interesse ou autores de 

qualidade. Curiosamente, com a abertura ao mundo a partir dos anos 70, os autores 

portugueses foram surgindo por intermédio de álbuns, livros, revistas e fanzines... E 

foram aparecendo com obras sem espartilhos mercantis, livres e adultas. 

 

Com a revista vanguardista Visão, os autores portugueses de banda desenhada 

ressurgem no final dos anos 80, início dos anos 90, com o periódico Lx comics 

(1990/1991). Mais uma vez, a experiência e o fracasso editorial repetiam-se e a nova 

revista teria uma duração de apenas quatro números. 

 

Infelizmente, o boom que ocorreu entre 1997 e 2001 não durou muito tempo, 

nem desenvolveu o mercado, tendo havido uma óbvia recessão de edições e até de obras 

para publicar. A crise atingiu a própria edição de obras estrangeiras: best sellers em 

França e nos Estados Unidos da América têm tido aqui dificuldade para vender, razão 
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pela qual das oito ou nove editoras de banda desenhada que operavam no mercado, há 

cerca de quatro anos, apenas tenham sobrevivido duas ou três (ASA, Devir e Vitamina 

BD).  

4. Apresentação gráfica da Banda Desenhada 

A banda desenhada como forma de arte poderá representar diversos estilos e 

formatos de publicação. Muito embora ainda hoje se discuta, nos meios académicos, se 

o cartoon, por exemplo, não é uma arte autónoma. 

CARTOON 

Um cartoon, cartune ou cartum é um desenho humorístico acompanhado ou não 

de legenda; de caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante 

sintetizada algo que envolve o dia-a-dia de uma sociedade. Originalmente tratado como 

esboços de um artista, é considerado por muitos especialistas como um formato de arte 

sequencial animada, composto de uma única imagem. 

TIRA 

Uma tira de banda desenhada é o equivalente ao termo inglês comic strips. 

Carateriza-se por uma série de vinhetas publicadas regularmente (normalmente diária ou 

semanalmente) em jornais, revistas e, mais recentemente, nas páginas da Internet 

(webcomic). Pode ser uma obra exclusiva de um artista ou o resultado da colaboração 

com um escritor, ou mesmo de toda uma equipa. 

REVISTA EM QUADRINHOS 

As histórias em quadrinhos começaram no Brasil no século XIX, adotando um 

estilo satírico conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e que depois se 

estabeleceria com as populares tiras. Atualmente, o estilo comics dos super-herois 

americanos é o predominante, mas vem perdendo espaço para uma expansão muito 

rápida dos quadrinhos japoneses (conhecidos como Mangá). 
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GRAPHIC NOVEL 

Um graphic novel ou romance gráfico ou novela gráfica é o termo para um 

formato de banda desenhada que geralmente compreende enredos longos e complexos, 

frequentemente direcionados ao público adulto. O romance gráfico também figura como 

género da banda desenhada. 

WEBCOMICS 

Os webcomics, também conhecidos como online comics, web comics ou digital 

comics, são histórias em quadrinhos publicadas na Internet. 

STORYBOARD 

As storyboard são ilustrações dispostas em sequência, com o propósito de prever 

uma cena animada ou real de um filme.  

FANZINE 

Um fanzine é uma revista em banda desenhada amadora feita de forma artesanal, 

a partir de fotocopiadoras ou mimeógrafos. É uma alternativa barata para aqueles que 

desejam produzir as suas próprias revistas, destinadas a um público específico, contando 

com estratégias informais de distribuição. 

 

4.1. Géneros da Banda Desenhada 

 

AVENTURA 

É um género que reflete um mundo heroico, de combates e aventuras. Retrata 

cenas de muita ação, como lutas e perseguições, sempre em planos curtos. As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta
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personagens são estereotipadas: existe um herói forte e valente contra um vilão. 

Frequentemente, a ação acontece no passado ou num mundo de fantasia. 

 

 

AVENTURA HUMORÍSTICA/HUMOR 

 

Tem a mesma génese da aventura, mas com uma vertente humorística. 

 

WESTERN 

 

Género cinematográfico americano por excelência, o Western é um bom 

exemplo da capacidade de Hollywood para exportar o sonho americano. Apesar de ter 

como ponto de partida a realidade concreta dos Estados Unidos  da América durante o 

século XIX, o Western eleva essa realidade a uma categoria arquetípica, facilmente 

reconhecível em qualquer parte do mundo. Mais do que a história do Oeste americano, o 

Western codifica a sua lenda, uma lenda que se revela ainda mais atraente para aqueles 

que nunca puseram os pés naqueles espaços míticos. 

  

HISTÓRIA 

 

O desenrolar da ação é feita de factos históricos, quer sejam eles verídicos ou 

não. A ação pode desenrolar-se ao longo do tempo. 

 

 

FICÇÃO CIENTÍFICA/FANTÁSTICO 

 

É um género desenvolvido no século XIX, que lida principalmente com o 

impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou os 

indivíduos. O termo é usado, de forma mais geral, para definir qualquer fantasia literária 

que inclua o fator ciência como componente essencial, e, num sentido ainda mais geral, 

para referenciar qualquer tipo de fantasia literária. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(psicologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(literatura)
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SUPER-HERÓIS 

São personagens fictícias o objetivo dos Super-heróis é geralmente a defesa do 

bem, da paz, do combate ao crime, tomando para si a responsabilidade de ser 

protagonista na luta do bem contra o mal. 

POLICIAL 

A ação desenrola-se tendo como base uma investigação ou casos policiais, e a 

sua resolução é feita por um detetive profissional ou amador através do seu poder de 

dedução ou por meio da arte do disfarce. 

 

EROTISMO 

 

A ação desenrola-se tendo como argumento principal o erotismo. 

4.2. Técnica na elaboração da Banda Desenhada 

A configuração geral da banda desenhada apresenta uma sobreposição de 

palavras e imagens em que, para ser compreendida, o leitor tem de exercer uma 

interpretação, quer a nível visual quer a nível verbal. Como sugere Umberto Eco: “O 

artista produz dispondo de uma estratégia de efeitos comunicativos em vista das 

possíveis atitudes dos fruidores.”
7
 Deste modo, o sucesso ou fracasso deste método de 

comunicação depende da facilidade com que o leitor reconhece o significado e do 

impacto emocional da imagem. 

 

Para elaborar uma banda desenhada é necessário ter uma boa ideia. A realização 

da banda desenhada inicia-se pela escrita do argumento da história. Um pequeno texto 

deve descrever a ideia geral da história, o acontecimento-chave, as várias situações que 

irão surgir, bem como os ambientes onde a história decorre. Deve-se fazer um esboço 

para concretizar a ideia. A criação das personagens decorre da ideia inicial da história e 

conclui-se com a sua visualização gráfica através do desenho. 

                                                 
7
 Eco, U., Apocalípticos e integrados, p. 204, Editora Perspetiva, São Paulo, 1987. 
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A planificação detalhada da banda desenhada chama-se guião. A sua elaboração 

é absolutamente necessária para uma boa execução, mas também para garantir o fio 

condutor da história. Esta planificação concretiza-se pela distribuição sequencial das 

vinhetas dos acontecimentos e diálogos que constituem a história, da qual já temos o 

texto geral que narra o seu conteúdo. 

 

A banda desenhada é elaborada página a página, chamando-se prancha a cada 

uma. Cada prancha é constituída por diferentes quadradinhos que se designam por 

vinhetas. Ao conjunto de vinhetas de uma linha chama-se tira. 

 

Fig. 1 – Composição de uma prancha 

A forma como se organizam as tiras e vinhetas traduz o ritmo da ação. Podem 

apresentar-se de modo diferente em planos diferentes, desde o mais próximo ao mais 

afastado, conforme a importância da cena, e também a partir do ângulo de visão de cima 

para baixo ou de baixo para cima. 
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4.2.1. Planos visuais 

Os planos visuais enquadram as personagens e objetos na vinheta. Traduzem a 

distância, dando sensação de afastamento ou de proximidade. 

Plano – Maneira de interpretar as formas, permitindo entender a distância das 

personagens ou objetos. Podemos citar os seguintes: 

Plano geral  

Caracteriza o ambiente em  

que se desenrola a cena. 

                    

Plano de conjunto  

Localiza as personagens no cenário.  

 

 

Plano médio 

As personagens preenchem praticamente 

a altura da vinheta.        

 

 

 

Fig. 2 – Plano geral 

Fig. 3 – Plano conjunto 

Fig. 4 – Plano médio 
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Plano americano 

As personagens aparecem cortadas 

aproximadamente pela altura dos joelhos. 

 

 

Plano aproximado 

As personagens aparecem cortadas pela cintura. 

 

 

Primeiro plano 

Primeiro plano, aparecem cortadas pelos ombros.  

 

 

 

Grande plano 

Apenas se vê o rosto.  

 

 

 

Plano de pormenor 

Identifica um pormenor importante da cena.  

 

Fig. 5 – Plano americano 

Fig. 6 – Plano aproximado 

Fig. 7 – Primeiro plano 

Fig. 8 – Grande plano 

Fig. 9 – Plano  de pormenor 
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4.2.2. Ângulos de visão 

 

Os ângulos dão-nos a posição em relação ao observador, situando a imagem 

acima, abaixo ou ao nível dos olhos. 

 

 

Ângulo Picado 

A cena é vista de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

Ângulo Contrapicado 

A cena é vista de baixo para cima. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Ângulo Picado 

Fig. 11 – Ângulo  Contra Picado 
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A colocação do texto na banda desenhada faz-se de diferentes maneiras: 

 

Fig. 12 – Colocação do texto na banda desenhada 

Legenda – Aparece dentro da vinheta e serve para fornecer informações auxiliares de 

espaço e de tempo; 

Cartucho – É um texto compacto, contido numa moldura geralmente retangular, 

intercalado entre as vinhetas ou junto a elas, que ajuda à compreensão da narrativa; 

Balão – É um espaço da vinheta destacado, com o bico apontado para o emissor, onde 

habitualmente se colocam as falas ou pensamentos das personagens. O balão pode 

tomar várias formas, tais como circular, oval, retangular, quadrangular, poligonal, e o 

traço que o delimita contínuo, descontínuo, quebrado, irregular, etc. Apresenta-se de 

várias formas: 

Balões verbais – Utilizam a palavra e podem ser: balões de fala baixa; balões de fala 

alta; balões de fala coletiva; 
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Balões off – Quando a personagem que fala não se vê; 

 

 

Balões de pensamento – Quando as personagens falam com os seus "botões", pensam; 

 

 

 Fig. 13 – Diferentes tipos de balões verbais 
 

Fig. 14 – Balões Off 

Fig. 15 – Balões de pensamento 
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Balões não verbais – Quando usam símbolos em substituição das palavras. Transmitem 

momentos de raiva, medo ou ódio. Estes símbolos chamam-se metáforas visuais e 

transmitem o estado de espírito das personagens. 

 

 

 

 

 

Para representar graficamente o movimento das figuras usam-se os códigos de 

comunicação: 

Signo cinético – Traço ou linha que representa o movimento das personagens ou 

objetos; 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Balões não verbais 

Fig. 17 – Signo cinético 
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Onomatopeia – Representação de ruídos ou sons por palavras convencionais; 

 

 

Metáfora – Sinal gráfico, que substitui palavras, expressando estados de alma da 

personagem; 

 

 

Legenda – Representa as falas do narrador; 

Personagens – Necessitam de ter uma expressividade muito especial para acompanhar 

as situações e os textos. A expressão dos rostos e a posição do corpo são essenciais; 

Expressões – As fundamentais numa personagem são: de alegria, de tristeza, de 

aborrecimento, de medo, de malícia, de espanto... 

Fig. 18 – Onomatopeia 

Fig. 19 – Metáfora 
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Os elementos gráficos essenciais são: a forma da cara, as orelhas, o nariz, os 

olhos, as sobrancelhas e a boca. 

Em relação aos estilos gráficos, temos os seguintes: 

Linear – Os contornos das figuras são bem recortadas e a espessura da linha é regular e 

constante; 

Expressionista – As figuras e os espaços podem ser sujeitos a todas as espécies de 

deformações visuais, exageros, na expressão das linhas, das manchas e das cores; 

Realista – Os traços do desenho procuram uma semelhança com o real, uma figuração 

de caráter fotográfico, uma aproximação à realidade; 

Gestual – Os contornos das figuras apresenta uma linha com espessura variável, de 

acordo com as manchas provocadas pelo pincel, expressão espontânea e rápida. 

A cor é de extrema importância, visto servir para traduzir sentimentos, e através 

dela se conseguirem efeitos de fantasia e de realismo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

Fig. 20 – Cor e expressão na banda desenhada 



39 

 

CAPITULO II 

 

TESAURO 

1. Definição de tesauro 

 

Existe uma grande diversidade de definições de tesauro. Com o propósito de, por 

um lado, facultar uma visão global da definição, e por outro, contribuir para uma melhor 

compreensão, pretende-se, seguidamente, sintetizar um conjunto de definições, tendo 

como objectivo principal a recuperação da informação. 

 

O tesauro é considerado por Naumis Peña (2007; 2000 cit. por Cervantes, 2009) 

um “sistema de classificação temática ou facetada, cuja estrutura básica está 

conformada por uma relação de descritores que representam ou descrevem autoridades 

ou conteúdos temáticos [...] por meio de unidades linguísticas e semânticas, 

relacionadas, extraídas da linguagem formal de uma disciplina ou área específica do 

conhecimento”
8
. 

 

Gomes define o tesauro como “linguagem documental dinâmica que contém 

termos relacionados semanticamente e logicamente, cobrindo de modo compreensivo 

um domínio do conhecimento”
9
. 

 

Tálamo, Lara e Kobashi definem o tesauro “como um vocabulário estruturado 

segundo um léxico hierarquizado conforme as relações semânticas entre os seus termos, 

os quais contribuem para o exercício da representação. A sua elaboração apoia-se, 

essencialmente, em duas referências: por um lado, no conhecimento categorizado em 

assuntos e, por outro, em um corpus discursivo do qual são compilados os termos 

considerados significativos”
10

. 

 

                                                 
8
 http://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/2237/1998. 

9
 http://www.conexaorio.com/biti/tertulia.htm.  

10
 http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/1282. 

http://www.conexaorio.com/biti/tertulia.htm
http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/1282
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Fugita define tesauro como uma “linguagem documental alfabética construída 

por meio de unidades conceituais extraídas da linguagem formal de uma área específica 

do conhecimento científico ou técnico”
11

. 

 

Simões define tesauro como uma “linguagem documental que consiste num 

vocabulário controlado e estruturado por forma a explicitar as relações semânticas, 

estabelecidas a priori entre os termos que o integram. Tem como função representar e 

recuperar a informação”
12

. 

 

Em seguida elaboramos um quadro com a síntese das ideias representadas 

cronologicamente do termo tesauro segundo normas e/ou autores. 

 

TESAURO 

DEFINIÇÕES SEGUNDO NORMAS E/OU AUTORES ANO 

“[...] vocabulário controlado e dinâmico abrangendo área específica do conhecimento. Em sua estrutura patenteia as 

relações vigentes entre os termos ou descritores – sinonímicas hierárquicas e outras – que, no conjunto, constitui a 

linguagem de indexação.” (IBICT, 1984, p. 5). 

1984 

“[...] vocabulário de uma linguagem de indexação controlado e organizado formalmente com objetivo de explicitar as 

relações a priori entre conceitos (por exemplo, mais genérico que... ou mais específico que...)”. Para isso, descreve a 

linguagem de indexação como: “conjunto controlado de termos extraídos da linguagem natural e utilizados para 

representar de forma breve os assuntos dos documentos”. (ISO 2788, 1986). 

1986 

“[...] Linguagem documentária dinâmica que contém termos relacionados semântica e logicamente, cobrindo de modo 

compreensivo um domínio do conhecimento.” (GOMES, 1990, p. 16). 
1990 

“[...] lista estruturada de conceitos destinados a representar de maneira unívoca o conteúdo dos documentos e das 

consultas dentro de um sistema documental determinado [...] inclui descritores, não-descritores, relações hierárquicas e 

de associação e eqüivalências lingüísticas.” (VAN SLYPE, 1991, pp.23-24). 
1991 

“[...] linguagem documentária, construída por meio de unidades conceituais, extraídas da linguagem formal de uma área 

específica do conhecimento científico ou técnico. Sua estrutura sugere a idéia de sistema, visto que os conceitos 

relacionam-se entre si e são representados por termos. Cada termo, por sua vez, possui vinculação com outro termo, por 

meio de relação de equivalência, de hierarquia ou de associação. O tesauro, utilizado para a organização e recuperação 

da informação, constitui-se em importante [...] instrumento de apoio às pesquisas científicas nas áreas de 

conhecimento.” (FUJITA, 1992, pp. 23-24). 

1992 

“[...] linguagem documentária que representa de forma normalizada os conceitos de uma área específica através de 

termos que se manifestam em estruturas lógico-semânticas.” (TÁLAMO, LARA e KOBASHI, 1992). 
1992 

“[...] vocabulário controlado de uma linguagem de indexação, formalmente organizado para explicitar as relações a 

priori entre conceitos (por exemplo, como genéricas e específicas).” (UNESCO, 1993, p. 14). 
1993 

“[...] vocabulário especializado, normalizado, pós-coordenado, usado com fins documentários, onde os elementos 

lingüísticos que o compõem, termos simples ou compostos, se encontram relacionados entre si sintática e 

semanticamente.” (CURRÁS, 1998). 
1998 

                                                 
11

 http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-

Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/futita_msl_dr_mar.pdf 
12

 Simões, M. da Graça, Da abstração à complexidade formal: relações conceptuais num tesauro, p. 50, 

Edições Almedina, Coimbra, 2008.  
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“[...] sistema de classificação temática ou facetada, cuja estrutura básica está conformada por uma relação de 

descritores que representam ou descrevem autoridades ou conteúdos temáticos [...] por meio de unidades lingüísticas, 

semânticas e suas relações, extraídas da linguagem formal de uma disciplina ou área específica do conhecimento que 

[...] se torna um instrumento de representação e recuperação da informação.”.(NAUMIS PEÑA, 2000). 

2000 

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

com os termos expressos na linguagem dos documentos”. (DODEBEI, 2002, p. 67). 
2002 

“[...] como função – um instrumento de controle terminológico que permite traduzir a linguagem natural dos 

documentos, dos indexadores e dos usuários, numa ‘linguagem sistêmica’ mais rígida (linguagem documentária, 

linguagem do sistema de informação). Como estrutura – um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados 

semântica e genericamente, que cobre um campo específico de conhecimentos.” 

 (ROBREDO, 2005, pp. 157-158). 

“[...] vocabulário controlado organizado em uma ordem conhecida e estruturada de modo que os vários relacionamentos 

entre os termos sejam identificados e indicados claramente por meio de orientações normativas.” 

(ANSI/NISO-Z39.19, 2005, p. 9). 

2005 

“[...] linguagens de estruturas combinatórias e pós-coordenadas, constituídas de termos – unidades linguísticas 

provenientes da linguagem de especialidade e da linguagem natural –, denominados de descritores, providos de 

relações sintático-semânticas, referentes a domínios científicos especializados, possibilitando a representação temática 

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

(BOCCATO; RAMALHO; FUJITA, 2008, p. 201). 

“[...] Tipo de linguagem documental composta de termos analisados e normalizados que guardam entre si relações 

semânticas e funcionais. O tesauro se organiza sob rigoroso controle terminológico, com objetivo de proporcionar um 

instrumento idôneo para o armazenamento e a recuperação da informação em áreas especializadas [...]” 

(BARITÈ, 2008). 

2008 

 

Quadro 1 – Definição de tesauros segundo normas e autores, compilação de Fugita 

 
O tesauro como ferramenta permite a uniformidade dos termos de indexação e 

recuperação da informação num sistema de recuperação de informação, considerando o 

princípio da contextualização. O tesauro é utilizado na indexação das informações, ou 

entrada de dados numa base, e na recuperação da informação, ou saída de dados de uma 

base. 

 

            A função do tesauro é poder representar os assuntos dos documentos e das 

solicitações de pesquisa. A representação do assunto é feita no momento da indexação: 

o documento é analisado, o conteúdo é identificado e devidamente “traduzido”, de 

acordo com os termos do tesauro e com a política de indexação estabelecida. A 

representação do pedido da informação é feita no momento em que o usuário pesquisa 

uma informação no sistema: o pedido é analisado, o seu conteúdo identificado e 

devidamente “traduzido” nos termos do tesauro. 
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          Quadro 2 – Tratamento da informação 
 

A estrutura do tesauro é um elemento importante para que ele possa cumprir a 

sua função: ela permite ao utilizador (indexador) encontrar o(s) termo(s) mais 

adequado(s), mesmo sem saber, de início, o nome correto para representar a ideia ou o 

conceito que ele procura. 

 

1.1. Origem 

 

Entre os instrumentos de que dispõe a linguagem vocabular para a representação 

e recuperação da informação, o tesauro assume particular relevância no vocabulário 

controlado. 

 

Nos fins do século XIX, inícios do século XX, começou a desenvolver-se uma 

linguagem diversificada. No início, esse tipo de linguagem vocabular intitulou-se lista 

de encabeçamentos de materiais. 
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Em meados do século XX, devido a diversas alterações e inovações no mundo da 

documentação, a linguagem vocabular (livre e controlada) ganha uma dimensão e uma 

dinâmica que as classificações enumerativas, mistas e facetadas nunca tinham 

alcançado. É nesse contexto de mudança que emerge um novo instrumento de trabalho 

de linguagem controlada, o tesauro. 

 

Objetivos Metodologia Técnicas 

– Redução da ambiguidade – Controlo das palavras 

homógrafas (polissemia) 

– Controlo da sinonímia e 

parassinonímia 

– Qualificadores 

– Definições 

– Sintagmas nominais preposi-

tivos e sintagmas nominais adjeti-

vos 

– Relações de equivalência 

– Redução da ambiguidade 

sintática 

– Supressão dos encabeçamen-

tos pré-coordenados 

– Utilização nos encabeçamentos 

de termos simples e/ou termos 

compostos 

– Aumento do nível de consis-

tência na representação dos 

conceitos 

– Redução da ambiguidade se-

mântica 

– Controlo da sinonímia e paras-

sinonímia 

– Relações de equivalência 

– Realização de pesquisas 

gerais 

– Estrutura hierárquica que 

privilegie termos específicos e 

termos gerais 

– Relações hierárquicas 

 

Quadro 3 – Estrutura da linguagem controlada 

 

No âmbito biblioteconómico, encontramos o termo tesauro representado com 

diferentes grafias: thesaurus, tesaurus, thesauri, thesauros e tesauros. A palavra tesauro 

tem a sua origem em thesaurus ou thesauros, de origem latina, nome que se dava à sala 

onde se guardava o tesouro. Posteriormente, foi usado para designar certas obras como 

dicionários com a mesma conotação de lugar onde se guarda o mais importante, neste 

caso o saber humano. 

 

Fazendo uma breve história do percurso da palavra tesauro, o termo está 

associado a obras de estrutura diversificada, como dicionários, índices, reportórios de 

termos ou vocabulários. Entre 1262-1268, no Livre du trésor, Florentino Brunetto Latini 

usou pela primeira vez o termo nessa enciclopédia. 
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No século XV, o termo aparece no Thesaurus adversus haereticos de Cirilo de 

Alejandría, cópia do original (s.d.). 

 

Em 1852, o termo popularizou-se a partir da obra de Peter Mark Roget intitulada 

Thesaurus of english words anda phrases. A obra de Roget torna-se importante pelo 

facto de no dicionário as palavras não terem sido agrupadas segundo a ordem alfabética, 

como ocorre com os dicionários da língua, mas "de acordo com as ideias que elas 

exprimem. Tendo a ideia, encontrar a palavra, ou as palavras, pelas quais a ideia possa 

ser expressa de maneira mais adequada e ajustada. Com este objetivo, as palavras e 

frases da língua estão arranjadas não de acordo com o seu som ou sua ortografia, mas 

estritamente de acordo com seu significado". 

 

Em 1950, aparecem as primeiras práticas de indexação pós-coordenada, 

atribuídas principalmente a Calvin Mooers (cit. Gil Leiva, 2008, p. 147). A pesquisa 

refere-se ao processo de construção de tesauros. Vão-se buscar referenciais que tratam 

de métodos para a construção de tesauros com o objetivo de ter uma ideia sobre a 

origem e traços da evolução histórica dos tesauros. 

 

O tesauro documentário surge da necessidade de manipular grande quantidade 

de documentos especializados. Era preciso trabalhar com um vocabulário mais 

específico e com uma estrutura mais complicada do que aquela presente nos cabeçalhos 

de assunto (remissivas e referências cruzadas tipo ver e ver também). Assim, além da 

especificidade, cuidou-se de melhorar a estrutura e as referências cruzadas (ver também) 

deram lugar às relações hierárquicas (vertical) e associativas (horizontal).  

O facto de este novo instrumento da documentação possibilitar, através do 

agrupamento dos termos, o acesso a uma ideia, as novas listas estruturadas de termos 

passaram a ser chamadas de tesauros, com a função de indexar/recuperar a informação. 

 

1.2. Normas e diretrizes 

 

Desde a década de 50 têm vindo a aparecer diferentes normas para a construção 

de tesauros, quer a nível nacional quer a nível internacional. 
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ANO NORMA ORIGEM TÍTULO 
1973 ISO 1951-1973 ISO Symboles lexicographiques particuliérement pour l’emploi dans 

les vocabularies systématiques à définitions. 

1973 NF Z 47-100-

1973 

França Norme experimental Regles d’établissement des thesaurus 

monolingues 

1974 ISO 2788-1974 ISO Documentation – Guidelines for the establishment and 

development of monolingual thesauri (1.ª edición). 

1974 ANSI Z39.19-

1974 

Estados Unidos 

da América 

American national standard guidelines for thesaurus structure, 

construction and use. 

1979  BS 5723:1979  Reino Unido Guidelines for the Establishment and Development of 

monolingual thesauri, Londres: BSI. 

1980 NF Z47-103-

1980 

França Thésaurus monolingues et multilingues-Symbolisation des 

relations. 

1980 NF Z47-101-

1980 

França Principles directeurs pour l’etablissement des thesaurus 

multilingues. 

1981 NF Z47-100-

1981 

França Regles d’établissement des thesaurus monolingues. 

1983 NC-39-14-1983 Cuba Elaboración del tesauro unilingue de búsqueda informativa. 

1985 ISO 5964:1985 ISO Guidelines for the establishment and development of Multilingual 

thesauri. 

1986 ISO 2788-1986 ISO Guilelines for the establishment and development of monolingual 

thesauri (2.º edición). 

1987 BS 5723:1987 Reino Unido British Standart guide to establishment and development of 

monolingual thesauri. 

1987 DIN 1463-1987 Alemanha Erstellung und Weiterentwicklung von Thesauri: Einsprachige 

Thesauri. 2. 

1990 UNE 50-106-90 Espanha Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingues. 

1992 NP 4036: 1992 Portugal Tesauros monolingues: diretivas para a sua construção e 

desenvolvimento. 

1993 ANSI Z 39.19-

1993 

Estados Unidos 

da América 

Guidelines for the Construction, format, and management of  

monolingual thesauri. 

1993 UNI/ISO 

2788:1993 

Itália Linee guida per la costruzione e lo sviluppo di thesauri 

monolingue. 

 2000 NC ISO 

2788:2000 

Cuba Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingues. 

2005 ANSI Z39.19-

2005 

Estados Unidos 

da América 

Guidelines for the Construction, format, and management of  

monolingual thesauri. 

2005 BS 8723-1:2005 Reino Unido Structured vocabularies for information retrieval. Defenitions, 

symbols and abbreviations. 

2005 BS 8723-2:2005 Reino Unido Structured vocabularies for information retrieval. Thesauri. 

2007 BS 8723-3:2007 Reino Unido Structured vocabularies for information retrieval. Vocabularies 
other than thesauri. 

2007 BS 8723-4:2007 Reino Unido Structured vocabularies for information retrieval. Interoperability 
between vocabularies. 

2007 NC ISO 
2788:2007 

Cuba Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 
monolingues. 

? BS 8723-5:200? Reino Unido Structured vocabularies for information retrieval. Exchange 
formats and protocols for interoperability. 

? ISO 2788-200? 
ISO 5964-200? 

ISO A ISO está a trabalhar nas novas normas sobre construção de 
vocabulário controlado. 

 

Quadro 4 – Normas sobre construção de tesauros, segundo Isidoro Gil Leiva 

 

O aparecimento de uma norma não se produz de uma maneira espontânea e 

original. Os trabalhos, atividades e experiências teorico-práticas sobre um determinado 

assunto determinam o seu surgimento. Frederick W. Lancaster mostrou a sua visão de 
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como se fez a norma ISO 2788 (2.ª ed., 1986), partindo da norma de Cutter (1876) e 

passando pelos projetos mais relevantes nas décadas de 1950, 1960 e 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Evolução das normas sobre Tesauros segundo F. W. Lancaster 

 

2. Etapas na construção de um tesauro 

 

          As normas, manuais e outros trabalhos sobre construção de tesauros, na sua 

maioria, baseiam-se na norma ISO 2788 (1986) – Guidelines for the Establishment and 

Development of Monolingual Thesauri, da International Standartization Organization 

(ISO). A seguir iremos analisar a Norma Portuguesa 4036 (1992) – Tesauros 

monolingues: diretivas para a sua construção e desenvolvimento. 
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2.1. Norma Portuguesa 4036 

 

2.1.1. Objetivo e campo de aplicação 

 

1. Pretende-se assegurar uma prática coerente de indexação num organismo ou, por 

exemplo, entre membros de uma rede.  

2. As técnicas descritas estão sujeitas às seguintes restrições: 

a) Os termos a organizar formam um subconjunto controlado da linguagem natural;  

b) Baseia-se, geralmente, na noção de “termos preferenciais”; 

c) Aplica-se apenas aos organismos em que a análise e a indexação dos 

documentos é feita por indexadores, utilizando uma linguagem controlada; 

d) Aplica-se a procedimentos de coleções de documentos listados em catálogos ou 

bibliografias. 

3. As recomendações desta norma aplicam-se aos tesauros monolingues. 

2.1.2. Referências 

 

NP 3715 (1989) Documentação. Método para análise de documentos. 

2.1.3. Definições 

 

Documento: unidade de informação impressa ou não, aplicando-se também a objetos 

tridimensionais ou espécimes de coleção. 

 

Linguagem de indexação: conjunto controlado de termos escolhidos para representar o 

conteúdo dos documentos. 

 

Tesauro: vocabulário de uma linguagem de indexação controlada, organizado de 

maneira a explicitar as relações estabelecidas, a priori, entre os conceitos. 

 

Termo de indexação: representação de um conceito sob a forma de um termo derivado 

da linguagem natural, de preferência um substantivo simples ou composto. 

 

Descritor: Termo que se utiliza na indexação para representar um determinado conceito, 

por vezes chamado “termo preferencial”. 
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Não-descritor: sinónimo ou quási-sinónimo de um descritor. Não pode ser atribuído a 

documentos mas serve de entrada num tesauro ou num índice alfabético sendo remetido 

através de uma nota (ex. use ou veja) para o descritor apropriado. 

 

Termo composto: termo de indexação que pode ser decomposto morfologicamente em 

componentes distintos, podendo cada um destes ser expresso ou reexpresso por uma 

palavra suscetível de servir, por si própria, de termo de indexação. 

 

Ligação virtual: termo artificial não atribuível aos documentos, mas inserido na secção 

sistemática, para indicar as bases lógicas segundo as quais uma categoria foi dividida. 

Também chamado “indicador de faceta”. 

2.1.4. Abreviaturas e símbolos 

 

NE – Nota explicativa: nota que acompanha um termo para indicar o seu sentido. 

USE – O termo que segue este símbolo é o descritor, quando existe uma opção entre 

descritor e não-descritor. 

UP – (usado por): o termo que segue este símbolo é um não-descritor (sinónimo ou 

quási-sinónimo). 

TT – Termo de topo: o termo que o segue é o nome da classe mais genérica à qual o 

termo específico pertence; é muitas vezes utilizado na parte alfabética de um tesauro. 

TG - Termo genérico: o termo que o segue representa uma noção contendo um sentido 

mais amplo. 

TE – Termo específico: o termo que o segue representa uma noção que tem um sentido 

mais restrito. 

TR – Termo relacionado: o termo que o segue é um termo associado, mas não é um 

sinónimo nem um termo genérico ou específico. 

 

Nesta norma usam-se as seguintes convenções: 

 

– Os descritores são impressos em maiúsculas; 

– Os não-descritores são impressos em minúsculas, salvo quando se tratar de um nome 

próprio ou uma abreviatura ou sigla. 



49 

 

2.1.5. Controlo do vocabulário 

 

Existem duas formas de controlo de vocabulário: 

a) Cada termo de um tesauro está geralmente restrito a um único sentido. A 

estrutura de um tesauro, em especial nas relações hierárquicas, indica muitas 

vezes o sentido escolhido para um termo. Se as relações não forem 

suficientemente explícitas deve juntar-se uma nota explicativa. Esta nota deverá 

precisar o sentido escolhido e pode também indicar os sentidos excluídos; 

b) Quando a mesma noção pode ser expressa por vários sinónimos, deve escolher-

se um deles como descritor que será o único utilizado na indexação. A remissão 

para o descritor deve ser feita a partir de todos os sinónimos que possam servir 

de ponto de acesso ao utilizador. 

2.1.6. Termos de indexação 

 

1) Os termos de indexação pertencem às categorias gerais: 

a) Entidades concretas: 

1) Seres objetos e suas partes físicas; 

2) Materiais. 

b) Entidades abstratas: 

1) Ações e acontecimentos; 

2) Entidades abstratas e propriedades dos objetos, dos materiais ou das 

ações; 

3) Disciplinas ou ciências; 

4) Unidades de medida. 

c) Entidades individuais. 

 

2) Forma dos termos 

1 – Nomes e expressões nominais 

As expressões nominais são termos compostos e apresentam-se sob duas formas: 

a) expressões adjetivas – incluem termos compostos numa só palavra; 

b) expressões prepositivas – são termos compostos que têm a função de 

modificador. 
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2 – Adjetivos 

O seu emprego deve ser sempre que possível evitado. 

 3 – Advérbios 

Só podem ser aceites como termos de indexação em expressões adquiridas 

num sentido especial numa linguagem técnica. 

 4 – Verbos 

Não devem ser utilizados. 

 5 – Abreviaturas e acrónimos 

Não devem ser utilizados como descritores exceto se forem largamente 

divulgados. 

 

3) Escolha da forma singular ou plural 

Nas línguas em que existe uma distinção entre singular e plural, a escolha entre 

adotar uma ou outra forma determina-se com um dos dois fatores: indexação pós-

coordenada ou pré-coordenada ou fatores culturais. 

 

4) Homógrafos ou políssemos (homónimos) 

Devem ser completados com um qualificador que não sirva de nota explicativa, 

tanto o termo como o qualificador devem ser considerados como descritores. 

 

5) Escolha dos termos 

 a) Ortografia 

Deve-se seguir a ortografia estabelecida por um dicionário ou glossário. 

Dever-se-á fazer referência a uma escolha entre a ortografia portuguesa e 

brasileira. Se existirem variantes de uso comum, devem entrar com uma 

remissiva para o termo escolhido como descritor. 

b) Palavras noutras línguas e sua tradução 

Deve ser escolhido como descritor o mais utilizado, estabelecendo-se 

remissivas recíprocas. 

c) Transliteração 

Se for necessário transliterar termos de línguas com alfabeto diferente, 

devem-se seguir, sempre que possível, os procedimentos descritos nas 

normas aplicáveis. 
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d) Gíria 

Pode ser usada ou não, consoante se existe termo corrente ou não. 

e) Nomes comuns e nomes comerciais 

Deve ser preferido o nome comum, a marca comercial será um não-

descritor. 

f) Nomes correntes e nomes científicos 

Deve optar-se pela forma mais conhecida do utilizador, mas devem ser 

feitas remissivas recíprocas. 

g) Nomes de lugares 

O descritor é normalmente o nome mais familiar, no entanto, devem ser 

feitas remissivas recíprocas. 

h) Nomes próprios de instituições ou de pessoas 

São frequentemente excluídos, mas se forem incluídos devem ser 

considerados na forma original. 

 

6) Notas explicativas e definições 

Podem acompanhar os termos para limitar e precisar o sentido em que estes devem ser 

utilizados e assim excluir outros possíveis significados. Podem ter outros tipos de 

informação: 

a) Data da adoção de um termo ou data da redefinição do seu sentido; 

b) Fonte do termo, particularmente no caso de neologismos; 

c) Instruções para os indexadores, por exemplo, combinações autorizadas ou 

interditas de termos na linguagem de indexação. 

 

A nota explicativa não é uma definição, serve somente para indicar a utilização do 

termo no contexto do tesauro. Não é necessário juntar notas explicativas ou definições a 

todos os termos de um tesauro. Devem ser apresentadas em carateres tipográficos 

diferentes dos termos que explicam. 

2.1.7. Termos compostos 

 

 Em regra, os termos devem representar, tanto quanto possível, noções simples, 

os termos compostos devem decompor-se em elementos mais simples, a não ser 

que isso possa afetar a sua compreensão; 
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 As noções compostas são frequentemente expressas de várias formas. A Norma 

refere-se simplesmente ao critério que permite determinar se um dado termo 

composto deve ser conservado na sua forma pré-coordenada ou decomposto em 

elementos separados, sendo cada um deles aceite como termo de indexação; 

 Utilizam-se duas técnicas de decomposição: 

1- Decomposição semântica; 

2- Decomposição sintática. 

 Os termos compostos devem ser mantidos como termos de indexação, quando 

no domínio abrangido pelo tesauro a sua expressão por elementos separados 

dificulta a compreensão; 

 As expressões nominais, tanto adjetivas como prepositivas, devem, de preferên-

cia, ocorrer no tesauro pela ordem natural e não invertidas artificialmente. 

2.1.8. Relações básicas num tesauro 

 

Um tesauro inclui: 

 Descritores – Palavras ou expressões que designam, de forma unívoca, os 

conceitos que constituem o domínio abrangido do tesauro. 

 Não-descritores – Palavras ou expressões que designam, na linguagem natural, o 

mesmo conceito, ou palavras ou expressões consideradas, na linguagem do 

tesauro, equivalentes aos que os descritores representam. 

 Relações semânticas – Relações ligadas aos sentidos dos termos entre 

descritores e não-descritores. Estas relações semânticas podem ser de três tipos: 

a) Relações de equivalência; b) Relações hierárquicas; c) Relações associativas. 

a) Relações de equivalência 

 

Relação de sinonímia ou de equivalência que associa descritores, ou termos 

preferenciais, e não-descritores, ou termos não preferenciais. Cada termo é considerado 

como se referindo ao mesmo conceito, sendo feita uma referência cruzada entre os 

termos e os descritores indicando a reciprocidade. 

A reciprocidade da relação de equivalência é expressa pelas seguintes siglas: 
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USE – leva de um termo não preferido (entrada) ao descritor (escrito à frente do não-

descritor). 

UF (used for) ou UP (usado para) – regista termos de entrada levando ao descritor 

(escrito à frente do descritor) 

Exemplo: 

  Bibliotecário USE Profissional da Informação 

  Profissional da informação UP Bibliotecário 

b) Relações hierárquicas 

 

É uma característica básica que distingue um tesauro sistemático de uma lista de termos 

não estruturada, tal como um glossário. Ela mostra, em grau ou níveis de superioridade 

e subordinação, onde o descritor de superioridade representa uma classe ou um todo e 

os descritores subordinados se referem a seus membros ou partes. 

 

A reciprocidade pode ser expressa pelos seguintes indicadores de relacionamento: 

 

TG (Termo genérico) ou BT (broader term) – coloca-se atrás do termo subordinante. 

TE (Termo específico) ou NT (narrower term) – coloca-se atrás do termo subordinado. 

 

Exemplo: 

  TRANSPORTE AÉREO 

  TG MODOS DE TRANSPORTE 

  MODOS DE TRANSPORTE 

  TE TRANSPORTE AÉREO 

 

Os TG e os TE podem ser acompanhados de um número que indica a quantidade de 

níveis hierárquicos existentes entre o descritor específico e cada um dos seus genéricos. 

Exemplo: 

   norma 

  TG1 normalização 

      TG2 regulamentação técnica 

 

   Normalização 
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  TE1 norma 

      TE2 norma de produção 

      TE2 norma de qualidade 

 

As relações hierárquicas compreendem três situações lógicas: 

 

1. Relação genérica – Identifica a ligação entre uma classe ou categoria e os seus 

membros ou espécies. 

2. Relação partitiva ou todo/parte – Cobre uma gama limitada de situações nas 

quais a parte está implícita no todo, em qualquer contexto. Os termos podem, 

então, ser organizados hierarquicamente servindo o todo de termo superior e a 

parte de termo subordinado. 

3. Relação de instância – Estabelece a ligação entre uma categoria geral de coisas e 

espécimes individuais. Esta forma uma classe de um só elemento que é 

representada por um nome próprio.      

 c) Relações Associativas 

 

Inclui relações entre pares de termos que não fazem parte da mesma cadeia hierárquica, 

mas que estão mentalmente associados.  

Esta relação é recíproca e indica-se pela abreviatura TR (Termo relacionado) ou RT 

(Related term) 

Exemplo: 

  Profissional da informação 

  TR Ciência da informação 

 

Existem dois tipos de termos suscetíveis de estarem ligados: 

a) Os que pertencem à mesma categoria; 

b) Os que pertencem a categorias diferentes. 
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2.1.9. Apresentação dos termos e suas relações 

 

Existem três formas básicas de apresentar um tesauro: 

a) Apresentação alfabética, contendo as notas explicativas e indicação das relações 

entre os termos; 

b) Apresentação sistemática, acompanhada de um índice alfabético; 

c) Apresentação gráfica, acompanhada de um índice alfabético. 

a) Apresentação alfabética 

 

Todos os termos, descritores e não-descritores estão organizados numa sequência 

alfabética única, sendo os não-descritores acompanhados pela referência USE que os 

remete para o termo preferencial. 

As informações relativas a um descritor deverão ser enunciadas pela seguinte ordem: 

1) NE notas explicativas ou definições; 

2) UP indicação dos não-descritores; 

3) TI indicação do descritor de topo, se necessário; 

4) TG indicação dos termos genéricos; 

5) TE indicação dos termos específicos; 

6) TR indicação dos termos relacionados. 

 

É o tipo de tesauro mais fácil de construir e de reproduzir, mas o utilizador pode não 

encontrar num só lugar o conjunto dos termos genéricos e específicos que constituem 

uma hierarquia. 

b) Apresentação sistemática 

 

Um tesauro em que os termos estejam organizados sistematicamente deve conter duas 

partes: 

1. Categorias ou hierarquias de termos dispostos segundo o seu significado e as suas 

relações lógicas; 

2. Um índice alfabético que remete o utilizador para o local apropriado da 

apresentação sistemática. Cada descritor deve ter um código que é referência no 

índice alfabético. 
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A parte sistemática é normalmente a que contém a maior quantidade de informação. O 

índice alfabético tem um papel secundário. Na apresentação sistemática não é 

necessário usar TG e TE, porque são óbvios pela hierarquização. 

 

Organização de um tesauro sistemático 

 

A organização pode obedecer a duas formas: 

 

a) Organização em domínios ou disciplinas 

 

Assegura que os termos associados a um dado domínio estão agrupados e separados de 

outros termos. A desvantagem é que uma dada noção pode estar afeta a categorias 

diferentes em tesauros diferentes ou quando surgem novas disciplinas. 

 

b) Organização por facetas 

 

Os termos são organizados em classes ou conjuntos segundo o tipo de noções 

representadas por esses termos. Tem tendência a dispersar as noções relativas a um dado 

domínio, e a base de organização do tesauro é menos evidente para indexadores e 

utilizadores. 

c) Apresentação gráfica 

 

Podem identificar-se dois tipos de apresentação: 

 

a) Índice da estrutura arborescente – não indica relações hierárquicas; 

b) Índice do esquema em flecha – inclui não só notas explicativas mas também as 

relações hierárquicas. 

 

A apresentação gráfica limita-se aos descritores, sendo necessário introduzir um 

símbolo (um número) que servirá de endereço no índice alfabético, sítio onde vão ser 

introduzidas as notas explicativas e relações de equivalência. 
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2.1.10. Gestão da construção do tesauros 

 

Métodos de compilação 

 

Se possível, deve tomar-se uma decisão quanto à forma do tesauro (listas alfabéticas, 

apresentação sistemática, apresentação gráfica) antes de coligir os termos a incluir. 

 

São possíveis duas abordagens: 

 

a) Método dedutivo 

 

Extraem-se termos de documentos e todos os termos são, em seguida, examinados por 

um grupo de especialistas. Estes especialistas devem primeiro identificar os termos que 

representam as categorias mais genéricas, afetando os outros termos a estas categorias, 

partindo do geral para o particular. O controlo do vocabulário deve efetuar-se à medida 

que se vão estabelecendo as categorias. 

 

b) Método indutivo 

 

Admitem-se no tesauro os novos termos à medida que vão sendo encontrados nos 

documentos. Efetua-se o controlo do vocabulário, desde o início, e cada termo é 

colocado numa ou várias categorias anteriormente estabelecidas. O tesauro é construído 

partindo do particular para o geral. 

 

Na prática empregam-se os dois métodos, e como estas técnicas são essencialmente 

empíricas, podem ter de ser revistas à medida que se vai adquirindo experiência. 

 

Registo dos termos 

Deve conservar-se o registo individual dos termos com identificação da fonte e data da 

inclusão. 

 

Verificação dos termos 

Quando se têm termos candidatos à inclusão é necessário controlá-los recorrendo a: 

a) Dicionários técnicos e enciclopédias; 
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b) Tesauros; 

c) Classificações. 

 

Os especialistas de um determinado assunto devem ser consultados, especialmente se 

tiverem alguns conhecimentos de indexação. 

 

Especificidade 

A utilização de termos muito específicos deve ser restringida à essência do domínio 

coberto pelo tesauro. 

 

Admissão e supressão de termos 

a) Os termos e as suas relações devem refletir, de uma maneira geral, as formas de 

utilização da língua falada pelos especialistas do domínio coberto pelo tesauro. 

b) Os termos escolhidos, que ainda não tenham sido usados na indexação, entram 

frequentemente no tesauro para poderem vir a tornar-se descritores. Estes termos 

devem ser assinalados num ficheiro de autoridade com uma expressão como 

“ainda não utilizado”, sendo esta eliminada logo que passem a uso corrente. Em 

relação aos termos muito utilizados (por serem pouco específicos) bem como aos 

raramente utilizados deve prever-se a sua supressão. Se num tesauro se suprime 

um termo que já tinha sido utilizado para indexação, o mesmo deve manter-se no 

tesauro com indicação “só para recuperação” e com a data da supressão. 

 

Utilização de equipamento para processamento automático de dados 

 

Deve-se selecionar um software de gestão de tesauros, em que os indexadores devem ter 

acesso aos equipamentos e programas com capacidade para o tratamento das 

necessidades especiais dos tesauros. 

 

Forma e conteúdo de um tesauro 

1. Não se pode recomendar uma apresentação normalizada, mas deve-se sempre 

distinguir as seguintes partes: 

a) Página do título; 

b) Índice; 

c) Introdução; 
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d) Apresentação sistemática ou gráfica, conforme o caso; 

e) Apresentação alfabética. 

2. Todos os tesauros devem conter uma introdução completa, indicando claramente os 

seguintes pontos: 

a) Objetivo do tesauro; 

b) Os domínios cobertos, distinguindo os domínios marginais dos domínios 

centrais; 

c) Significado de todas as convenções abreviaturas e símbolos; 

d) Número total dos termos de descritores e não-descritores; 

e) Regras adotadas nos termos preferenciais e suas inter-relações; 

f) Regras de ordenação utilizadas; 

g) Sentido dos sinais de pontuação utilizados na forma não-normalizada; 

h) Regras de política de atualização e o contato do organismo responsável; 

i) Data da introdução do último termo. 

 

Questões diversas relativas à edição 

1. Notificação de intenção 

A notificação de intenção deve ser anunciada num jornal profissional apropriado. 

2. Evitar trabalho em duplicado 

Deve saber-se se existe já um tesauro que cubra o mesmo domínio ou parte deste. O 

acesso a um ou vários tesauros de domínios afins pode ser um ponto de partida útil. 

3. Depósito junto de um centro de orientação para a informação. 

O organismo deve depositar um exemplar de todas as edições na entidade nacional 

apropriada e nos centros de informação internacionais. 

4. Fase experimental 

Recomenda-se que se teste o tesauro por meio de uma experiência piloto antes da 

publicação. A versão provisória deve ser testada por um grupo de utilizadores e 

introduzidas as correções que se mostrem necessárias. 

 

Esta norma propõe linhas gerais para a construção, formato e gestão de 

vocabulários controlados monolingues e constitui uma referência normativa importante. 

A construção de vocabulários controlados é um processo demorado e intenso, 

especialmente se o domínio a ser coberto for amplo e a terminologia em uso for rica e 
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complexa. O trabalho envolvido é justificado porque o uso de vocabulário controlado 

contribui para assegurar consistência em indexação e promover uma recuperação mais 

satisfatória (ANSI/NISO, 2005). 

 

No quadro seguinte iremos apresentar uma síntese das etapas de construção de 

tesauro, segundo diferentes autores. Em suma poderemos verificar que os autores 

reconhecem as etapas de compilação de termos e de estabelecimento de relações entre 

termos como essenciais ao conjunto das etapas de construção do tesauro. 

 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE TESAURO SEGUNDO AUTORES 

CATEGORIAS TEMÁTICAS AUTORES 

1) Fase do planeamento 

Tipo de usuário, suas necessidades; abrangência e nível de especificidade 

do tesauro; identificações de fontes de procedimentos e de coleta de 

termos. 

Batty (1989) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Gomes ([2004]) 

2) Formas/métodos de compilação de termos 

Dedutivo 

Indutivo 

Combinação de métodos (dedutivo/indutivo) 

Aitchison; Gilchrist(1979) 

Lancaster (1987) 

Batty (1989) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Gomes ([2004]) 

3) Compilação de termos 

a) Pesquisa – registro e seleção dos termos compilados;  

b) Validação – registro do vocabulário básico; pesquisa e validação de 

termos. 

Aitchison; Gilchrist (1979) 

Lancaster (1987) 

Batty (1989) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Gomes ([2004]) 

4) Estabelecimento de relações entre termos; categorização 

Estruturação de conceitos com controlo terminológico dos termos; 

ordenação dos termos; estabelecimento de categorias elementares; 

organização dos termos básicos em categorias (critério: a afinidade 

semântica); definição de subcategorias; estabelecimento de relações entre 

termos. 

Aitchison; Gilchrist (1979) 

Lancaster (1987) 

Batty (1989) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Fujita (1998) 

Gomes ([2004]) 

5) Especificidade 

Estabelecimento de limites de especificação, dependendo da complexi-

dade do vocabulário. 

Lancaster (1987) 

Gomes (1990) 

Gomes ([2004]) 

6) Uso de equipamento informático para processamento de dados 

Estruturação automática das partes alfabética e sistemática do tesauro 

(etapa 7); produção de uma estrutura final (etapa 7). 

Lancaster (1987) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Gomes ([2004]) 

7) Formas de Apresentação 

Alfabética; sistemática; alfabética classificada; facetada. 

Estruturação automática das partes alfabética e sistemática do tesauro; 

produção de uma estrutura final. 

Lancaster (1987) 

Gomes (1990) 

Fujita (1992) 

Gomes ([2004]) 

Quadro 6 – Síntese das etapas de construção de tesauros segundo vários autores 
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2.2. Software de gestão de tesauros 

 

Para a construção de tesauro é necessário a escolha de um software que possua 

diferentes características de funcionalidades, custo e apoio metodológico, tendo em 

vista o tesauro a ser construído. 

A maioria dos trabalhos publicados sobre software de gestão de tesauro giram em redor 

de três aspetos: 

 – Especificações para o desenvolvimento de programas; 

– Aplicações para a gestão automática de tesauros; 

 – Critérios de avaliação. 

 

Os programas informáticos para a gestão de tesauro dividem-se em duas classes: 

1. Programas que estão disponíveis apenas como um módulo de um sistema de 

armazenamento e recuperação. Este módulo é integrado no sistema e é útil em 

dois momentos específicos: durante a indexação dos documentos, por um lado, 

e, por outro, quando permite ao usuário navegar e ver o dicionário de sinónimos; 

2. Programas que são usados independentemente de qualquer outro software. 

 

A maioria dos programas de gestão de tesauros está definida para realizar as seguintes 

tarefas (Campos, 2006): 

a) Carateristicas gerais 

Neste ponto inserem-se as limitações genéricas, tais como: 

 . Restrição de tamanho; 

 . Número de termos e possibilidade de uso de termos  compostos; 

 . Existência de informação da fonte de origem do termo; 

 . Possibilidade de criação de classes de assuntos; 

 . E se os termos podem ser expressos em mais de um idioma. 

b) Tratamento de relações 

Indicação das relações permitidas entre os termos, ou seja, se o software permite 

relações definidas pelo usuário. 
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    c) Tratamento de dados 

De que forma é feita o armazenamento e aquisição de dados, ou seja, se o software 

permite guardar o tesauro em banco de dados, se permite importação de termos de e 

para outras fontes, se é feito algum controle de restrição de acesso para a utilização do 

tesauro. 

d) Interface/Manipulação dos dados 

Os requisitos neste ponto são para avaliar a maneira que o software permite interagir 

com os seus usuários, se possui interface Web, e se a criação do tesauro é um processo 

intuitivo. 

e) Relatórios 

Em relatórios, estão os requisitos voltados para avaliar a apresentação da estrutura do 

tesauro ao usuário final, ou seja, que tipos de relatórios possuem, entre os seguintes: 

alfabético, sistemático, hierárquico e definido pelo usuário. 

f) Caraterísticas de implementação 

Tem como objetivo avaliar os pré-requisitos que o software possui para ser utilizado, ou 

seja, em que sistema operativo assenta e se é gratuito ou não. 

g) Apoio metodológico 

Avaliar se o software foi projetado com recursos que forneçam apoio ao uso de alguma 

metodologia de construção de tesauros, tais como: 

. Representação gráfica do relacionamento entre termos; 

. Categorização com base no conceito e uso de caraterísticas de divisão. 

h) Apoio ao uso 

Os requisitos estão voltados para avaliar o tipo de apoio que o fabricante do software 

disponibiliza, tais como, suporte, grupo de usuários ativo, ajuda online e documentação. 
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2.3. Gestão de linguagens documentais do sistema de gestão documental da 

DOCBASE 

 

O módulo de linguagens documentais destina-se a realizar tarefas de gestão de 

linguagens documentais. A sua construção tem como base os princípios internacionais 

de normalização para a construção de tesauros. 

 

A interatividade da base do tesauro com as bases bibliográficas permite a 

validação dos termos que constituem pontos de acesso no índice de pesquisa da base de 

dados bibliográfica. Possibilita ainda a transposição de termos de quaisquer campos do 

índice de pesquisa dessas mesmas bases para a base tesauro e posterior criação das 

relações entre termos. 

 

Neste sistema o limite da hierarquização é limitado pela capacidade do registo, 

até 32 000 carateres. 
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METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada neste trabalho divide-se em três etapas. 

 

A primeira etapa consistiu numa pesquisa na Internet, onde se procurou saber da 

existência de referências a algum tesauro, em matéria de banda desenhada, que 

pudéssemos utilizar na indexação de documentos, e consultando os catálogos online das 

bibliotecas e bedetecas, quer nacionais quer internacionais, saber que tipo de obras de 

referência são utilizadas na tarefa de indexação e recuperação de informação. 

 

A segunda etapa passou por uma pesquisa de revisão da literatura, baseada em 

artigos, teses e livros que incidam sobre a construção de um tesauro, com o objetivo de 

servir de base para a construção de uma linguagem documentária e evidenciar a 

utilização no auxílio à indexação e recuperação da informação. 

 

Na terceira etapa, realizou-se a construção do Tesauro de Banda Desenhada em 

Língua Portuguesa utilizando o módulo de linguagens documentais do Sistema de 

Gestão Documental Docbase produzido pela empresa DID. 

 

Nesta terceira etapa, a preparação e conceção da estrutura do tesauros de banda 

desenhada revestiu-se de várias fases. Tendo como base a Norma Portuguesa 4036 – 

Tesauros monolingues: diretivas para a sua construção e desenvolvimento. É 

indispensável entender que este não é um trabalho final, não é um trabalho que se 

realiza e se encerra. Pelo contrário, a partir do momento que se constrói um tesauro, 

deve-se mantê-lo sempre atualizado. Nesta primeira fase debruçamo-nos somente na 

folha de recolha da seção “Árvore” – várias ramificações que o termo pode ter -, 

fazendo referência a todos os géneros da banda desenhada. De referir que este tesauro 

tem como base as normas internas para a indexação da Biblioteca Municipal Fernando 

Piteira Santos. 
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1. Etapas na construção do Tesauros de Banda Desenhada em Língua 

Portuguesa 

 

Pesquisa noutras fontes como: bibliotecas, bedetecas. Na Internet: pesquisa de 

materiais para se poder indexar banda desenhada. 

 

Importa referir que o material de suporte para a construção do tesauro foi o 

seguinte: 

 . Dictionnaire encyclopédique dês hérois et auteurs de BD (3 volumes);  

Catálogo de autores de bBanda desenhada portuguesa; Dictionnaire de la bande 

dessinnée; Dictionnaire mondial de la bande dessinée; The world encyclopedia of 

comics. 

 . Sites utilizados: http://lambiek.com 

    http://wikipédia.org 

    http://www.bedetheque.com 

 

Criação de uma base de dados THABD – Thesaurus de Banda Desenhada em 

Língua Portuguesa - no módulo de Gestão de Linguagens Documentais do software 

DocBase. O objetivo será a interatividade das bases de dados thesaurus com as bases 

bibliográficas, permitindo a validação em linha dos termos que constituam pontos de 

acesso no índice de pesquisa da base de dados bibliográfica. Possibilitar ainda a 

transposição de termos de quaisquer campos do índice de pesquisa dessa mesma base 

para as bases tesauros e posterior criação das relações entre termos. 

1.1. Estrutura de apresentação da base de dados: 

 

O tesauro contém índices alfabéticos, hierárquicos e permutados – ordenados 

alfabeticamente, o que facilita a busca pelo termo. 

 . Folha de recolha de dados, termos do tesauros, glossário e tradução de termos. 

 . Pesquisa de termos na base bibliográfica. 

http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Dicion%E1rio%20dos%20autores%20de%20banda%20desenhada%20e%20cartoon%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Dicion%E1rio%20dos%20autores%20de%20banda%20desenhada%20e%20cartoon%20em%20Portugal%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%22%20%2B%20%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
http://lambiek.com/
http://wikipédia.org/
http://www.bedetheque.com/
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Fig. 21 – Pesquisa de termos na base bibliográfica 

 

 

 . Formatos de visualização de dados: 

 

a) Relações hierárquicas do descritor – árvore global 

 

 

Fig. 22 – Relações hierárquicas 
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b) Termos associados a um descritor – árvore do termo  

 

 

Fig. 23 – Árvore do termo 

  

. Formatos de impressão: 

a) Listagem da árvore de termos; 

b) Listagem do glossário; 

c) Listagem de termos. 

. Importação automática de termos a partir da base bibliográfica. 

 

1.2. Construção do tesauros 

  

Estrutura da folha de recolha de dados do tesauros 

 

 

Fig.  24 – Estrutura da folha de recolha de dados do tesauros 
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Ícones da Folha 

 

     Teclas de navegação                N.º do       N.º regist.        Criar        Reler o                 Pesquisa 

       entre os termos                     registo      no tesauro         registo      registo                 de termos 

 

 

 

 

               Apagar         Gravar           Auto    Árvore de 
                    registo          registo      gravação         termos 

 

 

Fig. 25 – Ícones da folha 

 

 

Folha de recolha 

 

A folha de recolha encontra-se dividida em quatro seções: árvore, traduções, glossário e 

multimédia. 

 

 
 

      

 
          Árvore                              Traduções                          Glossário                        Multimédia 

 

 

 

Fig. 26 – Folha de recolha 
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Campos de preenchimento no tesauro de banda desenhada da folha de recolha na seção 

árvore: 
 

 

Fig. 27 – Folha de recolha a preencher – seção árvore 

 

Este tesauros, na sua construção, não só se referem a autores de banda desenhada mas 

também a heróis de banda desenhada. 

 

 Descritor – Termo autorizado formado por um termo ou conjunto de termos que 

correspondem a um conceito. Seguindo a Norma NP 4036 (1992) correspondente à ISO 

2788 (1986) na determinação de um cabeçalho. 

  THABD – Nome do autor do desenho na banda desenhada, argumentista 

da banda desenhada. No caso do herói de banda desenhada, o nome desse herói. 

  

Nota de aplicação – Pequeno texto sucinto que orienta em relação à aplicação 

do termo. 

  THABD – Qual a função do autor (se é desenhador, argumentista ou 

ambas as funções). No caso do herói, quem foi o desenhador e argumentista da banda 

desenhada. 

O campo é repetível. 



70 

 

 Termo genérico – Termo que, numa relação hierárquica, está imediatamente 

acima do termo autorizado. 

  THABD – No caso de autor: colocou-se banda desenhada ou literatura e a 

sua nacionalidade separado por “- (ifem)”. No caso do herói: o nome dos autores que 

realizaram a banda desenhada. 

O campo é repetível. 

 

 Termo específico – Termo que numa relação hierárquica está imediatamente 

abaixo do descritor. 

THABD – No caso de autor: qual o género a que o autor pertence. No 

caso do herói: a que género pertence o herói. 

O campo é repetível. 

 

Termo relacionado – Estabelece relações de orientação entre termos próximos 

ou aparentados. Informa que um assunto tratado sobre determinado termo também pode 

ser tratado sob o termo que lhe está associado. 

  THABD – País de origem do herói. 

O campo é repetível. 

 

 Usado para – Estabelece relações de sinonímia, apresenta os termos que não são 

utilizados como descritores. Não é possível visionar este termo não-descritor. 

  THABD – Na visualização, apresenta-se a antecedê-lo a sigla USE. O 

termo que se deve usar. 

O campo é repetível. 

 

URL – Endereços de sites 

  THABD – Sites utilizados: http://lambiek.com; http://wikipédia.org; e o 

site http://www.bedetheque.com. 

O campo é repetível. 

 

 Fonte de origem – Fonte de origem do termo 

  THABD – Utilização do Dictionnaire encyclopédique dês hérois et 

auteurs de BD (3 volumes), Catálogo de autores de banda besenhada portuguesa; 

Dictionnaire de la bande dessinnée; Dictionnaire mondial de la bande dessinée; The 

http://lambiek.com/
http://www.bedetheque.com/
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%22%20%2B%20%22TCO%20Dictionnaire%20mondial%20de%20la%20bande%20dessin%E9e%24%22
http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
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world encyclopedia of comics; e a Internet, nomeadamente o site: http://lambiek.com e 

o site da bedeteca de França http://www.bedetheque.com. 

 

Na figura seguinte mostramos uma ficha de recolha da seção árvore toda preenchida: 

 

 

Fig. 28 – Ficha de recolha preenchida 

 

É através da ficha de recolha que se criam novos registos e se estabelece o seu 

relacionamento. 

 

Quando se criam novos registos, podem-se indicar os termos relacionados, 

específicos ou genéricos que se relacionam por validação a partir do índice de termos já 

existentes no mesmo tesauro. 

 

A validação do termo é feita por autovalidação, quando se clica na tecla Enter no 

campo em que estiver posicionado, ou através da tecla F4 em cada termo a validar, 

sendo visível um painel idêntico ao seguinte: 

http://www.cm-amadora.pt/bibliotecas/catalogo/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%22%20%2B%20%22TCO%20The%20world%20encyclopedia%20of%20comics%24%22
http://lambiek.com/
http://www.bedetheque.com/
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Fig. 29 – Pesquisa do termo específico 

 

À medida que os termos são introduzidos, vão aparecendo na janela lateral da folha de 

recolha. 

 

 

Fig. 30 – Introdução de dados na folha de recolha 

 

Esta janela permite também, clicando duas vezes num termo, posicionarmos na sua 

folha de recolha de dados. 
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Outro processo de navegação entre registos é através da navegação na árvore de termos, 

clicando em  na barra de tarefas. 

 

 

Fig. 31 – Navegação entre termos 

 

Esta janela apresenta-se com duas partes distintas: a da esquerda apresenta a árvore do 

termo, com todas as suas relações e as relações de cada termo com que está relacionado; 

a da direita apresenta a árvore do termo com as relações relativas ao termo selecionado. 

Clicando na lupa    acede-se a uma janela de pesquisa. 

  

 

 

 

Fig. 32 – Janela de pesquisa 
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Fig. 33 – Navegação entre termos 

 

Para editar um termo selecionado é necessário clicar em 

posicionar.  

Para realizar uma pesquisa basta aceder ao menu de pesquisa através da tecla 

lupa  na barra de ferramentas e surge a janela seguinte. 

 

 

Fig. 34 – Menu de pesquisa global 

 

A outra maneira de fazer a pesquisa é clicando no menu de pesquisa em 

Thesauri, ou Tesauros, e escolher o tesauro de trabalho; inserir depois o termo de 

pesquisa para que surja na janela à direita o resultado da pesquisa. 
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Fig. 35 – Menu de pesquisa no tesauro 

Clicando duas vezes no termo, ele passa automaticamente para a expressão de 

pesquisa, e clicando em executar apresentamos a seguinte janela. 

 

Fig. 36 – Resultados da pesquisa 

Os registos encontrados, em resultado da pesquisa, poderão então ser exportados 

ou impressos. 

 

Situação atual: Foram introduzidos 7548 entradas de termos, que correspondem a 1028 

registos (MFN) distribuídos pelos seguintes termos: 

Descritor NA TG TE OT TR UP URL 

821 910 1898 1900 1062 446 416 95 
 

Quadro 7 – Quadro síntese de entradas de termos 
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CONCLUSÃO 

A comunicação entre os indivíduos é muitas vezes prejudicada devido à 

utilização de termos que não possuem o mesmo significado entre interlocutores. 

A comunicação faz-se através da linguagem escrita, falada ou simbólica. Os 

signos utilizados devem fazer sentido tanto para o emissor como para o recetor da 

mensagem. Na área científica é fundamental que usemos uma terminologia 

compreensível entre indexador e utilizador. 

 

A questão da indexação envolve um conjunto de requisitos importantes, pois 

para além do trabalho de análise concetual, há que ter em conta os instrumentos de 

apoio. 

 

Um dos aspetos postulados pela terminologia é a normalização dos termos, 

fixando o uso de um termo e ignorando a utilização de outros termos para o mesmo 

conceito. A padronização do vocabulário técnico e científico melhora a comunicação 

entre os especialistas da área. Este é sem dúvida um dos objetivos da Ciência da 

Informação, considerando que a linguagem é um veículo para a indexação e 

transferência das informações. 

O uso de um vocabulário estruturado permite ao pesquisador recuperar a 

informação com o termo exato utilizado para descrever o conteúdo daquele documento 

científico proveniente de termos consistentes, permitindo ao utilizador selecionar a 

informação de que necessita. 

 

A estratégia de recuperação entre as relações conceituais está numa ferramenta 

que traduz o conhecimento em autoconhecimento, e que proporciona a liberdade de 

associação entre termos de forma variada, tendo em vista as possibilidades infinitas de 

exploração do mundo da informação, do conteúdo e dos objetivos da pesquisa. 

 

Dentro das linguagens controladas, os tesauros constituem um dos meios mais 

utilizados para indexação e recuperação de documentos e/ou informações. O objetivo 
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principal do tesauro é dar assistência ao utilizador (pesquisador ou indexador), de 

maneira que ele consiga encontrar o termo que representa um determinado significado 

para o que se procura, ou seja, com a ajuda do tesauro, o utilizador no momento da 

procura poderá identificar termos alternativos, que permitirão descrever a informação 

contida no documento de forma mais adequada. 

 

O objetivo específico deste trabalho é o da construção de um tesauro. Inclui a 

contextualização no âmbito da organização e representação do conhecimento e da 

informação, identificando os aspetos teórico-metodológicos da terminologia que 

contribuem para a construção de tesauros. 

 

A utilização de linguagens codificadas descreve o conteúdo dos documentos de 

forma analítica, permitindo responder, na pesquisa, a questões mais específicas. A 

coordenação de conceitos caracteriza a evolução dos conhecimentos, revelando a sua 

abertura e flexibilidade e promovendo um espaço de maior liberdade ao utilizador. 

 

A primeira linguagem controlada vocabular conhecida, criada com o objetivo de 

levar à representação e recuperação da informação por assunto, foi a lista de cabeçalhos 

de matérias. Este tipo de linguagem permite algumas variáveis, como: o controlo, a 

estrutura semântica (usa relações de hierarquia e associativa) e a coordenação (dos 

conceitos ao nível da pré-coordenação, em que os termos são coordenados no momento 

da indexação, o que lhe confere à indexação uma estrutura combinatória). Contudo com 

o avanço da tecnologia, os sistemas informáticos começaram a ter dificuldades em gerir 

os cabeçalhos pré-coordenados, e, nos meados do século XX, a elevada produção de 

documentação e o emprego da informática associada à biblioteconomia conduziram a 

novas formas de resolução do problema. 

 

Passaria pela adoção de uma linguagem que permitisse, por um lado, uma maior 

acessibilidade à informação e disponibilidade da mesma e, por outro, que facultasse a 

comunicação, sem ruídos e silêncios, entre o documento e o utilizador. 

 

O grande objetivo de um serviço de indexação é o de assegurar a recuperação de 

qualquer documento ou informação no momento em que o utilizador procura um 

assunto num sistema de informação. A sua qualidade é determinada pelo 
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estabelecimento de descritores que representem os assuntos dos documentos, 

permitindo a sua eficaz recuperação. 

 

Sendo este também o objetivo principal dos técnicos da Biblioteca Municipal 

Fernando Piteira Santos, em relação à recuperação da informação relacionada com 

banda desenhada, foi proposto a realização de um tesauro de banda desenhada em 

língua portuguesa que reunisse toda a informação relacionada com o tema, uma vez que 

não temos conhecimento de nenhum tesauro nesta área, e os materiais a nível de obras 

de referências são basicamente em francês e inglês. Este tesauros tem como base e 

obde-se às normas internas para a indexação da referida biblioteca. 

 

O nosso objetivo de pesquisa foi alcançado, pois desenvolvemos um tesauro de 

banda desenhada em língua portuguesa. Sabemos que ainda há muito por fazer, pois o 

projeto está lançado e ainda existe um longo caminho até estar perto da sua conclusão 

(operabilidade), uma vez que um tesauro deverá estar em constante atualização. 
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