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I Participantes
O I Congresso Brasileiro do Capítulo ISKO-Brasil foi organizado levando-se em consideração três
eixos temáticos dentro da temática geral Desafios e perspectivas científicas para a Organização
e Representação do Conhecimento na atualidade.
O primeiro eixo ou subtema, A dimensão epistemológica da organização do
conhecimento,coordenado por Lígia Maria Arruda Café (UFSC) reuniu, entre conferências, mesas
redondas e comunicações, 13 trabalhos sobre as bases conceituais, históricas, metodológicas,
diálogos interdisciplinares e a produção científica em organização do conhecimento, contando
com 20 autores nesse primeiro dia.
O segundo eixo, A dimensão aplicada da organização do conhecimento,coordenado por Maria
Luiza de Almeida Campos (UFF) contou com 17 trabalhos e 29 autores no segundo dia do
evento.
O terceiro eixo temático, A dimensão social e política da Organização do Conhecimento,
coordenado por Marisa Bräscher Basílio Medeiros (UNB),reuniu 9 trabalhos e 23 autores.
No total foram apresentados 39 trabalhos, com 72 autores. Pode-se verificar uma forte presença
de parcerias entre mestrandos e doutorandos com seus orientadores. E ainda, contabilizou-se a
presença de alunos de graduação, dentre os 74 participantes inscritos.
II Representatividade geográfica e institucional
Dos participantes do I Congresso ISKO-Brasil, 9 pesquisadores representaram 5 países
estrangeiros: Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Tivemos a satisfação de
receber o presidente da ISKO Internacional, Professor Peter Ohly que participou da mesa
redonda Visibilidade científica e interlocução internacional em organização e representação do
conhecimento, juntamente com os professores Rosa San Segundo Manuel (ISKO-España),
Fernanda Ribeiro (Portugal), Mario Guido Barité Roqueta (Uruguai). Destaca-se ainda a presença
dos professores Joseph Tennis e Hope Olson (ambos dos EUA) que proferiram respectivamente
as conferências de abertura e de encerramento.
A
distribuição
geográfica
dos
pesquisadores
brasileiros
revela
uma
expressiva
representatividade das Instituições de Ensino Superior brasileiras. No total, estiveram presentes
ao I Congresso ISKO-Brasil 60 pesquisadores de 20 IES: FVG, IBICT, UEL, UFAL, UFBA, UFES, UFF,
UFMG, UFMG, UFPA, UFPB, UFPE, UFPR, UFRJ, UFSC, UFSCAR, UNB, UNESP, UNIRIO e USP.
III Representatividade temática, teórica e metodológica
Notou-se o incentivo e um esforço prático dos grupos de pesquisa em produzir
transdisciplinarmente no campo de estudos da organização e representação do conhecimento, o
que já foi vivenciado neste primeiro congresso com a participação de pesquisadores da ciência
da computação, ciência da informação, ciências humanas e ciências sociais, artes entre outras.
Dos temas apresentados nas comunicações pode-se observar que, de fato, Organização e
Representação do Conhecimento é um campo de estudos já consolidado nos domínios da
Ciência da Informação e, em outros fronteiriços, nota-se uma forte aproximação com seus
fundamentos teóricos-conceituais e metodológicos.
Em um quadro de representação do conhecimento, os instrumentos: tesauros, listas de
cabeçalhos de assunto, mapas conceituais, ontologias e classificações foram objeto de estudos.
Os procedimentos metodológicos que se destacaram no conjunto das pesquisas apresentadas
foram representados por análises bibliométrica, semiótica, do discurso, documentária ou
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documental e de redes. As modelagens de base matemática começam a ser discutidas no
âmbito da OC principalmente como suporte metodológico ao desenvolvimento de ontologias de
domínio.
Destaca-se, em especial, que quatro comunicações científicas apresentadas no evento foram
selecionadas pela Comissão Científica como distinguished papers e serão publicadas na revista
Knowledge Organization , nomeadamente:

a)
b)
c)
d)

ALMEIDA, Carlos Cândido de. A influência metodológica do pragmatismo de Peirce para
a organização do conhecimento;
FREITAS, Juliana, GABRIEL JUNIOR, René F., BUFREM, Leilah Santiago. Aproximações
teóricas entre a produção de autores brasileiros e espanhóis da área de organização do
conhecimento na produção periódica de Ciência da Informação no Brasil;
ORTEGA, Cristina Dotta. Base conceitual e procedimental dos sitemas documentários:
breve sistematização; e,
MIRANDA, Marcos Luiz Cavalcanti de, PARANHOS, João Paulo B., OLIVEIRA, Jonathan
Xisto de, PAES, Michelle S. A organização e representação do conehcimento em
religiões yorubanas na Library of Congress Subject Headings.

Considerações finais
O evento, como primeira iniciativa de sedimentação e de interlocução científica na área, em
âmbito brasileiro, apontou para perspectivas bastante promissoras no que se refere a pesquisas
conjuntas, diálogos interdisciplinares e visibilidade científica, sinalizando a necessidade de sua
continuidade e verticalização em edições futuras.
Vera Lúcia Doyle Louzada de Mattos Dodebei
Relatora-geral
I Congresso Brasileiro de Organização e Representação do Conhecimento
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