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1 INTRODUÇÃO 

Em Digital Humanities, mapas conceituais podem ser utilizados como pontos de 

partida de análises que pretendam entender mapas da ciência. Em História da 

Ciência, procedimentos coerentes levam à seleção de documentos para depois 

realizar uma dissecção destes.1 

Para alcançar qualquer objeto há que saber antes onde ele está localizado. Esta 

assertiva é válida se nos expressarmos tanto em termos filosóficos quanto de modo 

pragmático. 

Seja tratando de objetos2 que resultarão em uma epistemologia de primeira ou de 

segunda ordem – objetos esses que se constituirão respectivamente como pertencentes à 

Ciência e à História da Ciência –, a obtenção de documentos e a análise desses documentos, 

obtidos e selecionados, são necessidades indiscutíveis.3 

Ferraz, Alfonso-Goldfarb e Waisse descrevem o objeto da História da Ciência 

analisando posições de diversos autores, com destaque àquelas defendidas por Canguilhem. 

As autoras trataram dessa e de outras questões de forma confessadamente não exaustiva, 

procurando esboçar um cenário onde o personagem Historiador da Ciência se move e não 

um mapa preciso de tal território. Procuramos nos aproximar de uma das características do 

papel desse personagem, qual seja, entender como – através de quais meios e métodos – um 

documento pode ser localizado em um acervo informatizado.4 

                                                 

1 Goldfarb, Odécio, “Possibilidades de sintaxe para eScience”, 2. 
2 Utilizaremos termos em itálico como entradas que serão alcunhadas pelo menos no capítulo denominado Glossário. O leitor de uma 

versão impressa perceberá palavras e frases grifadas que apontam para capítulos e seções do presente texto, ou para links da internet. 

Ao acessar uma versão eletrônica, o leitor terá todos os links ativos, tanto os das seções e capítulos, quanto os da internet, possibilitando 

uma navegação dinâmica através do nosso texto (nas versões eletrônicas testadas, as teclas <Alt>+<◄> [seta para esquerda] 
conduzirão o leitor de volta, após a navegação para um item). 

3 Ferraz, Alfonso-Goldfarb e Waisse, “Reflexões sobre a constituição de um corpo documental”. Pode-se entender documentos, segundo 

Martins, “Ciência versus historiografia”, 136, como “... escritos da época (publicados ou não, como jornais, pronunciamentos, 
panfletos, correspondência, etc.) e outros vestígios não verbais (edifícios, pinturas, roupas e outros objetos ...)”. Para maior 

entendimento sobre como interpretar este termo, sugerimos explorar Jaramillo, "Las Fuentes para la Escritura de la Historia de la 

Ciencia", 37-43; Santos, "Saberes e Fazeres Interdisciplinares", 57-70; Beltran, "A Produção do Salitre", 225-36; Beltran e Machline, 
“Images as documents for the history of science.” 

4 Ibid. 
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O objeto que se deve localizar será denominado documento. Localiza-lo constitui um 

desafio a ser apoiado pela CesimaDigital. Além dessa característica do trabalho do 

Historiador da Ciência, outras mais específicas podem ser enumeradas, tais como a 

necessidade de lidar com a transitoriedade das árvores de conhecimento, ou a questão do 

over-tagging. Nós as analisaremos, dentre outras, no corpo da presente tese. Essas 

características, confrontadas com o estabelecimento de acervos eletrônicos de documentos, 

expressam a necessidade e relevância da presente pesquisa.5 

O objeto mais evidente desta tese é uma base de reflexão, que faz dialogar com o 

acervo eletrônico do CESIMA um algoritmo computacional baseado em Inteligência 

Artificial (IA). Observe-se que a IA representa uma questão pungente, de modo particular 

nestas primeiras duas décadas do século XXI. A não trivialidade dessa questão pode ser 

reiterada, pelo extenso relato oferecido pela Royal Society de Londres sobre o “projeto para 

criar uma coleção digital de todas as suas publicações da era pré-digital”.6 

O objetivo geral desta tese, é oferecer e analisar uma ferramenta acessória à atividade 

de localização e seleção de documentos, especialmente os pertencentes ao Centro Simão 

Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA) e a partir dos preceitos determinados 

ao Historiador da Ciência pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPGHC-PUCSP). 

Como objetivos específicos, articulamos componentes epistemológicos e tecnológicos 

– que serão detalhados nos capítulos seguintes –, com a finalidade de fertilizar a construção 

de novos saberes, dos quais emerge a CesimaDigital. Dentre estes, procuramos analisar mais 

profundamente questões relativas às árvores da ciência, à classificação e à atividade de 

busca de documentos, além de explorar uma delimitação possível das fronteiras da IA. 

                                                 

5 Ambas as questões, Árvores de Conhecimento e over-tagging, são tratadas, dentre outras, no capítulo denominado Amálgama de Saberes. 
6 http://blogs.royalsociety.org/publishing/digitising-the-royal-society-journals/, acessado em 22 de janeiro de 2019. 

http://blogs.royalsociety.org/publishing/digitising-the-royal-society-journals/
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A ferramenta oferecida, assim como sua análise, atendem ao norte determinado para 

esta tese, cujo sentido é dar resposta à questão “como uma ferramenta, baseada em técnicas 

de mineração de dados, especialmente mineração de textos, pode contribuir para a 

localização de obras em uma biblioteca digital (acervo informatizado) dedicada à História 

da Ciência, de modo a atender demandas particulares dos pesquisadores do PEPGHC-

PUCSP?”7 

Segundo nossa expectativa, uma ferramenta baseada em IA tem o potencial de obter 

descritores confiáveis de cada um dos documentos depositados no acervo do CESIMA.  

Para além dessa expectativa, de forma marginal, em primeiro lugar atende-se às 

necessidades do CESIMA relativas ao acesso “via internet” e sobre a preservação do direito 

de cópia dos documentos de seu acervo; em segundo lugar, possibilita-se acompanhar as 

atividades dos pesquisadores, com o intuito de reunir dados que possibilitem uma 

construção colaborativa de conhecimento. 

Em nossa trajetória, é considerada a pré-existência da ferramenta DSpace, assim como 

a parceria, que emergiu entre o PEPGHC-PUCSP e o Programa de Pós-Graduação em 

Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para o 

uso do SOBEK. Em não sendo uma tese direcionada à tecnologia da informação, não se julga 

o mérito das escolhas – obviamente há outras ferramentas disponíveis, ou é possível 

desenvolver algoritmos capazes de catalogar documentos e minerar seus dados –, mas 

articulam-se saberes e recursos que possibilitem respostas, na forma de uma ferramenta que 

oferece suporte às atividades do pesquisador que opera no território da História da Ciência. 

A CesimaDigital constitui uma proposta não integralmente implementada para tal 

ferramenta. Sendo assim, a conclusão desta tese sinaliza tão somente um ponto intermediário 

                                                 

7 No escopo desta tese, serão considerados pesquisadores os Professores e alunos atuais e egressos do PEPGHC-PUCSP, assim como 

professores e estudiosos afiliados a outras instituições que habitualmente se relacionam com o Programa. 
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que se encontra materializado por um conjunto de obras cujos metadados básicos, 

registrados e disponíveis em http://cesimadigital.pucsp.br, que estão referenciados como 

CESEIMA Digital. Outro conjunto, qualificado como metadados adicionais, a serem 

efetivados no futuro, se reporta a essa proposta. 

Os metadados adicionais são obtidos a partir das atividades de geração de descritores 

de cada documento e resultarão do uso de um conjunto de conhecimentos denominado IA 

(vide a seção denominada Localização de Documentos & seus metadados), assim como do 

acompanhamento devidamente autorizado das atividade dos usuários, ou seja, resultará da 

ação de recolher conhecimento sobre o modo como os pesquisadores utilizarão esse artefato 

(vide a seção denominada Colaboração). 

Entendemos que a motivação desta tese não está em responder a uma questão de 

resolução quase auto evidente, mas em organizar um certo conjunto de ações e 

conhecimentos – poder-se-ia dizer “fazer dialogar a Techné e a Ciência” – e responder ao 

desafio de propor os requisitos que permitam criar uma interface que se dirija à construção 

colaborativa de conhecimento a partir da e sobre a CesimaDigital. 

Acreditamos ainda que sejam válidos o posicionamento e a adequação desta tese uma 

vez que ela se insere nos esforços e frutos já alcançados pelo “Temático Três”, como ficou 

conhecido no seio do CESIMA.8 

O que realizamos e analisamos é uma “proposta de um índice”, de um “mecanismo de 

recuperação”, que não contempla, não se relaciona diretamente com sistemas de 

classificação ou catalogação, que de forma convencional, existem em bibliotecas, apesar da 

CESIMA Digital conter metadados que são usualmente encontrados em catálogos de 

bibliotecas, aos quais nos referimos como metadados básicos. 

                                                 

8 Designado oficialmente como “Revelando os processos naturais através do laboratório (Fase II): a busca por princípios materiais nos três 

reinos até a especialização das ciências no Oitocentos”; processo: 2011/14040-9, projeto financiado pela FAPESP. 

http://cesimadigital.pucsp.br/


Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

23 

 

Iniciativas recentes, mais incisivamente designadas como Humanidades Digitais, têm 

lidado intensamente com questões relativas a nuvens de conceitos e grandes acervos de 

documentos, tanto de conteúdo genérico, quanto específico de determinada Ciência ou 

instituição. Palmilhamos uma trajetória similar, através da análise de procedimentos para a 

localização de documentos que porventura estejam depositados em um acervo 

informatizado, objetivando propor as bases para a construção de uma ferramenta 

computacional, referenciada como CesimaDigital.9 

Uma particularidade desta tese está em um movimento aparentemente contrário àquele 

que se nota na criação de bibliotecas digitais, particularmente neste início do século XXI. 

Esforços contemporâneos têm sido encetados no sentido de criar grandes conjuntos de dados, 

genéricos ou especializados e deles extrair conhecimento. Em outras seções, como Web 

Semantic e Data Warehouse, Big Data, Mineração de Dados & de Textos, esses esforços 

contemporâneos serão devidamente explorados e pode-se  citar o RCN-Black Goat10 como 

exemplo desse tipo de iniciativa.   

A CesimaDigital atua sobre um acervo que, em comparação, pode ser entendido como 

pequeno. Nosso conjunto de cerca de 30.000 obras assim deve parecer.11 Tal dimensão é 

fruto da especificidade dos documentos, os quais foram reunidos sob o objetivo específico 

de atender a pesquisas em História da Ciência. A solução CesimaDigital e a dinâmica de 

geração de conhecimento que pretendemos dela advirá, almejam contribuir para uma 

possibilidade que não é contrária, mas complementar aos mencionados esforços 

contemporâneos. 

                                                 

9 CESIMA Digital é uma iniciativa do Centro Simão Mathias de estudos em História da Ciência - CESIMA - e do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em História da Ciência, ambos afiliados à PUC-SP. O CESIMA conta também com o suporte da FAPESP e do CNPq. 

Identificação do Projeto FAPESP, conhecido internamente como “Temático Três”, https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/46811/revelando-

os-processos-naturais-atraves-do-laboratorio-fase-ii-a-busca-por-principios-materiais-n/, acessado em 3 de junho de 2019. 
10 Vide seção Participação no RCN / Black Goat. 
11 Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”, 6. 

https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/46811/revelando-os-processos-naturais-atraves-do-laboratorio-fase-ii-a-busca-por-principios-materiais-n/
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/46811/revelando-os-processos-naturais-atraves-do-laboratorio-fase-ii-a-busca-por-principios-materiais-n/
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Como se posiciona nossa tese em relação à História da Ciência? Será que a 

necessidade que sentimos em expressar tal questão e para ela formular uma resposta coloca 

em risco sua cientificidade?12 Afinal, já que declaramos algumas vezes, e ainda declararemos 

– e a esta altura nos foge à memória a autoria desta declaração – que fazer ciência é assumir 

riscos, arrisquemo-nos. 

Desde as primeiras disciplinas do curso de mestrado do PEPGHC-PUCSP, é ensinado 

que “o cientista é aquele que aponta para o conhecimento, enquanto o historiador da ciência 

é aquele que aponta para quem aponta para o conhecimento.”13 Ousamos afirmar que os 

trabalhos mais bem avaliados em História da Ciência são aqueles que, a partir da profunda 

análise de um conjunto específico de documentos, habitualmente de autoria de um 

determinado cientista, utiliza outros documentos que dialogam com aquele primeiro 

conjunto, com a finalidade de respeitar-lhes e explicar-lhes o contexto, temporalidade e 

princípios científicos. 

A um tempo, tanto a limitação quanto o pretendido mérito desta tese está em ter 

tomado como central a questão da classificação das ciências e estudar como, no âmbito do 

PEPGHC-PUCSP, esse assunto foi sendo tratado, assim como averiguar quais ferramentas, 

quais conceitos e estratégias, poderiam ser colocadas a favor daquilo em que se confundem 

seu objeto e o objetivo, a CesimaDigital, além de incluir tal iniciativa como objeto da 

História da Ciência.14  

                                                 

12 Cabe relembrar que cientificidade, cientista e científico estão sendo utilizado de forma que pode ser considerada anacrônica, já que é 
um termo relativamente recente, “... que só passou ao uso corrente há cerca de cem anos [entre os séculos XVIII e XIX]”, segundo 

Knight, “Trabalhando à luz de duas culturas”,148. Em Ross, "Scientist: The story of a word", pode-se encontrar um oportuno conjunto 

de considerações sobre estes termos: “A palavra entrou nas línguas românicas (It. Scientifico; Fr. scientifique) com este significado, 
mas entrou em inglês somente em 1600.” Esta e as demais versões para a língua portuguesa são de nossa responsabilidade; solicitamos 

ao leitor observar o preâmbulo do capítulo Bibliografia para maiores esclarecimentos. 
13 Se nossa memória não nos trai, a fala exata da Profa. Dra. Silvia Waisse de Priven: “O cientista é o homem que aponta para a lua; o 

historiador da ciência é o homem que aponta para o homem que aponta para a lua”. Homem aqui tomado como espécie, não como 

gênero. 
14 Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Waisse, "Between Comte and Canguilhem", 115. Resumidamente, uma possível interpretação para “o 

objeto da história da ciência, que colocamos na interseção de três esferas de análise [: ...] epistemologia [, ...] historiografia [... e ...] 

contexto.”  
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1.1 Dado não é dado, mas tomado 

Muito pode ser dito a respeito do que sejam e como se relacionam os conceitos dado, 

informação e conhecimento. Na seção Cibernética & Digital (& Conhecimento) 

demonstraremos o sentido “tomado” para conhecimento. 

Para caracterizar informação, uma curta definição, que nos basta: 

[Informação pode ser tida como] o significado dos dados, uma vez que se 

destinam a ser interpretados pelas pessoas. Dados são fatos; eles se tornam 

informações quando são vistos no contexto e transmitem significado às pessoas. 

Os computadores processam dados sem qualquer tipo de compreensão sobre o que 

esses dados representam.15 

Esta definição foi escolhida justamente porque evidencia uma característica que 

desejamos destacar. Observe-se que “dado não é dado, mas tomado”16, ou seja, ao 

“transmitir significado” e “se tornarem informação” dependem de um “contexto” que – 

alegamos – é por si mesmo dependente de interpretação. 

Considerando que interpretar seja atribuir sentido17, podemos afirmar que “dados são 

tomados” durante o processo de busca de conhecimento. 

Em nossa trajetória dedicada à ampliação dos recursos do pesquisador em História da 

Ciência, desponta a CesimaDigital com a potencialidade de instrumentalizar a produção da 

matéria prima que esse pesquisador requer para realizar seu objetivo. O pesquisador requer 

“dados” e a facilitação para identificar as distintas interfaces que surgem entre eles. A 

CesimaDigital não produz conhecimento, mas expõe relações, interfaces entre “dados”. Essa 

exposição é uma necessidade desse pesquisador que poderá elaborar narrativas que revelam 

como os “dados” estão interligados, que processos eles constroem e a significância dos 

                                                 

15 Computer Dictionary, s.v. “Information.” Apesar de termos que observar que a IA pretende dotar os computadores de algum nível de 

compreensão, não acreditamos ser conveniente modificar a citação. 
16 Setzer, Dado, Informação, Conhecimento e Competência. Originalmente, “O mesmo dado pode ser tomado como duas informações 

diferentes.” Nossa versão tenta dar uma interpretação “filosófica” à afirmação pragmática do autor. 
17 Aulete, s.v. “Interpretar”: Dar sentido a; explicar (palavra, texto, lei etc.). 
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eventos. Os “dados” requerem alguma forma de organização que facilite essa tarefa e 

propicie confiança na representação do mundo real. 

A construção de conhecimento por parte do pesquisador nasce da exploração dessas 

interfaces que despontam entre os “dados.” Considerando que conhecer seja atribuir sentido 

a cadeias de causas através das quais o pesquisador constrói cadeias de razões, seu trabalho 

depende da riqueza, representatividade e confiabilidade dos “dados tomados” durante o 

processo de construção do conhecimento. 

Embora se reconheça que o conhecimento busca objetividade, sua construção depende 

da seleção dos “dados” entre muitos fatos disponíveis e observáveis. Nem todos os fatos são 

necessários, ou úteis para a produção do conhecimento, porque nem todos participam ou 

afetam a cadeia de causalidades. Essa responsabilidade de seleção e sua justificativa expressa 

a força do pesquisador.  

Ao reiterar que “dado não é dado, mas tomado”, ou seja, que o “dado” é utilizado para 

“transmitir significado”, logo “se tornando informação”, faz-se necessário evidenciar que 

esse  “dado” e então a informação decorrente, dependem de um “contexto” que – alegamos 

– é por si mesmo sujeito à interpretação e avaliação por parte do pesquisador. 

Esta afirmação que pode ser vista como óbvia e até certo ponto tautológica, mas que 

encerra um obstáculo cuja transposição depende de assumir que, se por um lado, o resultado 

do trabalho do especialista humano contém um certo grau de incerteza, por outro (do mesmo 

modo, talvez não no mesmo grau), aquele que resulta do uso da IA também. 

Para explicar melhor o obstáculo ao qual nos referimos, observemos que “dado” é um 

termo que pode se referir tanto a uma fração de informação, quanto a algo que foi concedido, 

entregue a outra pessoa, entre muitas outras possibilidades de conotação.18 Observe-se que, 

                                                 

18 Aulete, s.v. “Dado”: 

Que se deu; que foi oferecido, presenteado: A cavalo dado não se olham os dentes. 
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na oração anterior, fizemos uma escolha, “tomamos” dois sentidos da própria palavra 

“dado”, tanto como “fração de informação”, quanto como “entrega de algo.” 

É justamente esta a característica do trabalho científico que queremos evidenciar, 

considerando que a cada passo, a todo momento, o cientista escolhe que caminho seguir, que 

“dados” utilizar e que “dados” podem estar fora da sua amostra. E aqui queremos aludir 

exclusivamente a atividades absolutamente lícitas, imbuídas das melhores intenções e 

direcionadas fielmente por protocolos de procedimento reconhecidos e éticos, “tomados” 

sob as devidas preocupações filosóficas.19 Estamos, portanto afirmando que cada “dado” 

existente na CesimaDigital é fruto de uma escolha, ou seja, foi “tomado da realidade”, dos 

“dados disponíveis” no momento apropriado. 

Isto posto, um resumo, um digesto, uma resenha, um conjunto de descritores que 

pudesse ser incluso como metadado dos documentos de nossa – e de qualquer outra – 

biblioteca, carrega a mesma questão daquela explorada a respeito de “dado”, qual seja, ele 

será sempre a interpretação de alguém, que por mais ético e preciso que tente ser, tenderá a 

ter sua relação de descritores influenciada por fatores “tomados” da sua realidade, do seu 

momento, de seus interesses de pesquisa.  

Em sendo um pesquisador em História da Ciência, o estudioso provavelmente estará 

atento a questões anacrônicas, por exemplo, mas – afirmamos, sob pena de apelar 

inadequadamente para o “senso comum” –, ainda assim ele estará fornecendo uma relação 

                                                 

Que se concede, permite; FACULTADO: "Eram providências dadas pela viúva." (Camilo Castelo Branco, A enjeitada.)) 

Que é afeito; que está habituado: "Foram quase uma revelação para as pessoas dadas ao estudo das questões marítimas." (Rui Barbosa, 

Cartas de Inglaterra.)) 
Algo já conhecido que contribui para a formulação de um pensamento, para a solução de um problema etc.: Procurava novos dados 

para sua argumentação: Um novo dado vital esclareceu o crime. 

Resultado de uma investigação ou pesquisa: Os dados estatísticos não provavam grande coisa. 
Informação ou conjunto de informações esclarecedoras sobre uma pessoa, um grupo ou instituição: Queremos todos os dados sobre 

esse cidadão. 

Inf. Informação que um computador pode processar. 
Fil. Elemento inicial ou básico de um processo de conhecimento. 

19 Laplanea, et ali. "Why science needs philosophy", 3949. Indicamos este ponto do artigo, muito embora todo ele trate desta questão. 
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de termos que tende a conter alguma parcialidade – porque, tende a ser criada sob critérios 

pelo menos subjetivos e difíceis de interpretar no futuro. 

Ao sugerir que a CesimaDigital utilize uma relação de descritores criada por um 

algoritmo, estamos incorrendo também em um risco, mas não semelhante. Conforme 

descrito na seção Abrindo a caixa preta SOBEK, o componente de IA utilizado “tomará 

dados”. Mas considerando que isso acontecerá sob condições reconhecíveis, sob critérios 

objetivos, talvez os resultados possam ser tão eficazes quanto os descritores obtidos desde 

o trabalho de um especialista. 

Ainda que tenhamos procurado esclarecer, na seção Inteligência [& Consciência] 

Artificial & Aprendizagem de Máquina, a diferença entre as diversas estratégias possíveis 

para a aproximação entre o que se pode considerar inteligência humana e IA,20 o extenso 

trabalho estatístico que se dirigisse à prova desta intuição21 não faz parte do objeto desta 

tese, podendo sugerir pesquisas futuras. 

1.2 Trajetória 

Observe-se que nossa tese tem sua finalidade delimitada pela proposição “para servir 

à História da Ciência, propondo como tornar operacional a biblioteca virtual do CESIMA, 

nossa CESIMA Digital”.  

De forma a delimitar o contexto desta tese, expomos características e histórico desse 

Centro, o que confere estofo ao capítulo intitulado CESIMA. 

                                                 

20 Barone, Sociedades Artificiais, 9. No prefácio dessa obra coletiva, o autor enumera essas principais estratégias. Na seção Inteligência 

Artificial, Aprendizagem de Máquina, Consciência Artificial utilizaremos principalmente a descrição que Negnevitsky oferece em 

Artificial Intelligence. 
21 O termo foi utilizado propositalmente, de forma a tentar causar alguma reflexão sobre o papel, as responsabilidades humanas, as 

possibilidades – sejam elas utópicas ou distópicas – de e sobre a IA. Segundo o Aulete, s.v. “Intuição” (grifos nossos): 

1. Percepção pronta e clara; instinto, sexto sentido. 
2. Pressentimento sobre acontecimento futuro; PRESSÁGIO 

3. Fil. Forma de conhecimento imediato, independente de qualquer processo de raciocínio. 
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Diversos conceitos advindos especialmente da Ciência da Computação e outras 

Ciências, comparecem, pelo menos para elucidar sobre quais princípios tecnológicos 

fundamentaram-se a construção do pretendido mecanismo (a CesimaDigital). Trabalhos 

como “Aspectos Ontológicos da web-semântica”22 e seus desdobramentos norteiam nossas 

investigações epistemológicas, presentes no capítulo Amálgama De Saberes. 

Iniciamos essa amálgama pela seção Classificar & Localizar, onde se “tomaram” 

recortes que evidenciam aspectos históricos do ciclo classificar-armazenar-localizar. A 

sequência de nossa análise explicita o problema denominado over-tagging, após o qual 

tratamos de particularidades contemporâneas. Destacamos dessas, na seção iniciativas do 

CESIMA em direção às Classificações das Ciências, a análise de trabalhos oriundos do 

PEPGHC-PUCSP, como uma pesquisa que analisa “O lugar da ciência na classificação dos 

documentos do Archivo Público do Império (1838-1889),”23 da qual se assinala a dinâmica 

“arquivar ... posteriormente ... para consultar ...” e, realizando uma trajetória desde a 

Biblioteconomia até questões mais explícitas da classificação das ciências, outra pesquisa, 

“Ciências de interface.”24 

Na conclusão dessa seção Classificar & Localizar, traçamos considerações sobre como 

a classificação constitui, para esta tese, a um tempo, tanto uma bússola, quanto um obstáculo 

epistemológico.25 

A reunião de todas as análises explicitadas até então, conduzem ao esclarecimento de 

como o uso de uma certa ferramenta – advinda de outro esforço interdisciplinar – é utilizada 

                                                 

22 Fontes, “Aspectos Ontológicos da web-semântica.” 
23 Neves, "O lugar da ciência na classificação." 
24 Pereira de Souza, “Ciências de interface.” 
25 Rodrigues & Grubba, em "Bachelard e os Obstáculos Epistemológicos à Pesquisa Científica do Direito", oferecem uma visão possível 

desse tipo de obstáculo, a partir da “epistemologia bachelariana”, cujo detalhamento se encontra no capítulo primeiro de Bachelard, 

La formación del espíritu científico. 
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e como colabora para a principal função de nossa iniciativa, o que constitui o conteúdo do 

capítulo Desde o SOBEK até a CesimaDigital. 

No capítulo CesimaDigital ∩ CESIMA Digital, explicitamos quais as funcionalidades 

que efetivamente se encontram disponíveis neste primeiro semestre de 2019 e como deverão 

ser implementadas tanto a geração de descritores quanto os aspectos colaborativos.  

Um capítulo adicional – muito embora tal localização seja pouco usual –, denominado 

Glossário e a justificativa para tanto, pode ser encontrado antes da Bibliografia. 

Nos anexos estão fornecidos principalmente os detalhes da construção e uso dos 

componentes computacionais efetivamente entregues e disponíveis em 

http://cesimadigital.pucsp.br. 

 Assim, mantemos nosso objeto e expectativa, propondo um mecanismo interativo 

que proporcionará ao pesquisador em História da Ciência uma certa facilidade, 

especialmente na localização de documentos através da CesimaDigital. 

  

http://cesimadigital.pucsp.br/
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2 CESIMA 

Fazer História da Ciência significa refletir sobre a ciência.26 

O Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência, 

CESIMA/PUC-SP, congrega pesquisadores assim como estudantes de graduação 

e pós-graduação, de diversas áreas e instituições. Localizado no campus Marquês 

de Paranaguá da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, objetiva promover 

estudos centrados na História da Ciência.27 

Tomamos este centro de pesquisa como nosso contexto. É de seus vastos esforços e de 

seus reconhecidos resultados, que recebemos os encargos que estamos materializando e é 

dele que tomamos questões epistemológicas fundamentais para tal realização. 

2.1 A vocação do Centro 

O título desta seção e diversas assertivas de seu conteúdo parecerão desagradavelmente 

uma apologia. Esse “tom” deverá causar estranheza aos leitores minimamente treinados em 

História da Ciência e invalidaria se não toda esta tese, pelo menos toda esta seção; afinal, o 

endeusamento da Ciência, a busca dos pais dos conhecimentos e diversos outros caminhos, 

pelo menos arriscados, têm sido apontados pelos pesquisadores do PEPGHC-PUCSP como 

provavelmente equivocados. Se esta última sentença parecer evasiva é porque foi redigida 

para parecer exatamente desse modo.  

Para entender os objetivos do CESIMA, segundo Alfonso-Goldfarb: 

Em agosto de 2008, Simão Mathias, nosso patrono, completaria cem anos 

[...] Para a história da ciência, sonhava, por exemplo, com a criação de uma espécie 

de pequena “Biblioteca de Alexandria” [...] Também como em Alexandria, essa 

biblioteca não deveria ser apenas um depósito de originais preciosos, mas servir 

como alimentos para um grupo de estudiosos que, aos poucos, iria criando uma 

escola. Parte da realização desse sonho se deu com a criação do centro que leva 

seu nome: Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência – CESIMA.28 

                                                 

26 Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 78. Adaptado do texto original: “Para que a História da Ciência se tornasse o espaço 

adequado a uma reflexão sobre as muitas formas de fazer ciência em várias épocas e lugares.” 
27 https://www.pucsp.br/pos/cesima/historico/index.html, acessado em 18 de abril de 2018. 
28 Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”, 5. 

https://www.pucsp.br/pos/cesima/historico/index.html
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Muito esforço tem sido feito pelos pesquisadores do PEPGHC-PUCSP, para que a frase 

que colocamos no início desta seção seja entendida e respeitada. “Refletir” não seria 

“julgar”, mas “avaliar”, ou para explicar essa atitude, que dentre outras norteiam esta nossa 

tese, gostaríamos de destacar uma definição de “crítica”, frequentemente utilizada e sempre 

levada a sério:  

Criticar, aliás, quer dizer analisar os critérios (normas, regras, princípios) 

de alguma coisa. E se alguns desses critérios tiverem problemas, incluir sugestões 

para sua modificação. Criticar, portanto, não é simplesmente pichar algo de que 

não estamos gostando. Sendo assim, os instrumentos mais afiados para se fazer 

uma crítica da Ciência estavam com a História da Ciência. Tendo convivido 

intimamente com a Ciência e suas transformações durante séculos, a História da 

Ciência conhecia como quase nenhuma outra área de estudos os processos internos 

dela.29 

Isto posto, podemos nos dedicar à proposta de nosso subtítulo. O CESIMA foi fundado 

antes do PEPGHC-PUCSP cujas aulas foram iniciadas, como Mestrado, tendo sido pouco 

tempo depois, autorizado como Doutorado. Desde muito cedo, contou com suporte do CNPq 

e da FAPESP. 

Pode-se depreender das competências declaradas pelo CNPq30, assim como da missão 

indicada pela CAPES31, que a integração de centros de pesquisa e programas de pós-

graduação, se não é obrigatória, é – no mínimo – desejável. Na PUC-SP não aconteceu de 

forma diferente, de modo que, por exemplo, uma de suas iniciativas mais conhecidas e 

frequentemente citadas, o periódico Circumscribere,32 é publicado pelo CESIMA e tem como 

patrocinadores o PEPGHC-PUCSP e a própria PUC-SP.33 

O CESIMA promove também eventos que visam a apresentação, discussão e 

popularização de temas ligados à História da Ciência, dentre os quais, em parceria com o 

                                                 

29 Alfonso-Goldfarb, O que é história da ciência, 13. Grifo nosso. 
30 http://www.cnpq.br/web/guest/competencias, acessado em 18 de abril de 2018. 
31 http://www.capes.gov.br/historia-e-missao, acessado em 18 de abril de 2018. 
32 Circumscribere, International Journal for the History of Science, ISSN: 1980-7651, disponível em http://revistas.pucsp.br/circumhc, 

acessado em 19 de abril de 2018, foi citado durante a abertura do 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, 
realizado em julho de 2017 na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

33 https://revistas.pucsp.br/index.php/circumhc/about/journalSponsorship, acessado em 19 de abril de 2018. 

http://www.cnpq.br/web/guest/competencias
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
http://revistas.pucsp.br/circumhc
https://revistas.pucsp.br/index.php/circumhc/about/journalSponsorship
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Centro de Referência Haroldo de Campos da Casa das Rosas, o “Jardim da Ciência”, 

evidenciando a relação entre Arte e Ciência. Estes e outros tantos podem ser explorados no 

endereço eletrônico http://www.pucsp.br/pos/cesima/eventos/index.html, o qual possui 

registros desde 2001. 

Há que se citar também os programas denominados “Nova Stella - Ciência em Debate” 

e “Nova Stella - Ex Libris” concebidos com a finalidade de “coloca[r] a ciência em discussão 

sob múltiplas perspectivas para que no novo milênio, ‘Novas Stellas’ (novas estrelas) 

possam, uma vez mais, indicar novos caminhos.” São gravados desde 2006 pela TV PUC 

São Paulo e estão disponíveis tanto através do seu site, quanto em canal específico do 

YouTube, onde se pode assistir suas mais de 250 edições.34 

Dos resultados propiciados pela já indicada sinergia entre o centro de pesquisa e o 

programa de pós-graduação, interessam particularmente aqueles relativos à aquisição de 

documentos, assim como os que percorreram a trajetória que pretende o entendimento das 

possibilidades da Classificação das Ciências.  

O CESIMA é, portanto, o lar da CesimaDigital, ou para utilizar um termo utilizado no 

âmbito das desejadas três esferas de análise, pelo menos seu contexto. 

2.2 Objeto da História da Ciência 

Muito embora fartamente divulgado e utilizado, acreditamos ser útil evidenciar uma 

importante contribuição de nosso centro de estudos e, portanto, de seus pesquisadores, ao 

que pode ser considerado um meio seguro para se entender o objeto da História da Ciência, 

conhecido como “as três esferas”, em cuja interseção localiza-se tal objeto. 

                                                 

34 http://tvpuc.com.br/home/?weblizar_portfolio=nova-stella  &  https://www.youtube.com/playlist?list=PL99vyy3WwlvrTS-
lg1PoFrK4vVwHfvzzC  &  https://www.youtube.com/playlist?list=PL99vyy3WwlvopesVNWg6JmBJVUFy6yn0y, acessados em 01 

de maio de 209. 

http://www.pucsp.br/pos/cesima/eventos/index.html
http://tvpuc.com.br/home/?weblizar_portfolio=nova-stella
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99vyy3WwlvrTS-lg1PoFrK4vVwHfvzzC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99vyy3WwlvrTS-lg1PoFrK4vVwHfvzzC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99vyy3WwlvopesVNWg6JmBJVUFy6yn0y
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A primeira esfera abarca os aspectos intrínsecos das teorias e práticas científicas sob 

estudo, combinando a crítica textual (assumida a partir de um modelo filológico) e a análise 

teórico contextual interna ao texto (através da análise epistêmica de seus principais conceitos 

e argumentos). 

A segunda é uma esfera historiográfica e inclui as várias formas através das quais já se 

analisou um determinado problema, ou documento. 

A terceira esfera diz respeito ao contexto propriamente histórico, com destaque para as 

circunstâncias sob as quais foi elaborada a documentação em análise. Ao Historiador da 

Ciência cabe operar sobre noções e conceitos configurados e reconfigurados de modos 

diferentes, por sociedades diferentes, ao longo do tempo.35 

2.3 O Acervo: trajetória de aquisição & popularização do acesso 

Antes mesmo da fundação do CESIMA, seus pesquisadores participavam de atividades 

acadêmicas em diversos países das Américas, da Europa e mesmo da Ásia. Tais atividades, 

dentre seus resultados, possibilitaram a aquisição de documentos cujo número é composto 

também por doações de bibliotecas particulares, como uma porção daquela que pertenceu ao 

Prof. Dr. Simão Mathias e aquisições, patrocinadas por projetos CNPq, FAPESP e CAPES. 

Todos esses documentos estão originalmente em diversos formatos, físicos ou 

eletrônicos, em diversos suportes e línguas, muitos deles sob explícitas “licenças de uso”, 

ou copyrights, somando pelo menos 30.000 obras36, as quais compõe o que qualificamos 

como acervo. 

                                                 

35 Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Waisse, “Reflexões Sobre a Constituição de um Corpo Documental para a História Da Ciência”. Extrato. 
Vide também Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Waisse, "Between Comte and Canguilhem", 115. 

36 Pereira de Souza, "Ciências de interface”, 8. 
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A partir do momento que se evidenciou o objetivo de tornar disponível tal acervo via 

internet,37 ficou clara a necessidade de homogeneização do formato dos documentos. 

Chegou-se mesmo ao desenvolvimento e adaptação de equipamentos, a partir dos quais 

microfilmes e microfichas puderam ser convertidos para arquivos de computador em padrão 

PDF.38 

Os PDFs foram então submetidos a algoritmos de reconhecimento de caracteres – 

Optical Character Recognition (OCR) –, de modo que o futuro acesso pudesse oferecer 

amplas possibilidades para sua manipulação. Tal etapa, o reconhecimento eletrônico de seus 

caracteres, processo apelidado de OCRzação, tem sido realizado, quando possível, 

considerando-se que até junho de 2019, os recursos disponíveis ao CESIMA somente 

permitiam o reconhecimento de caracteres ocidentais (a, b, c ...) que não estivessem 

manuscritos. 

Um processo similar foi executado pela Royal Society de Londres. Sua cuidadosa 

descrição foi publicada sob o título “Digitising the Royal Society journals.”39 

Derivou-se desse esforço o primeiro sentido de CesimaDigital, qual seja, por volta de 

2010, foi realizada a instalação de uma ferramenta denominada DSpace, onde foram sendo 

registrados os documentos reunidos, torando-os passíveis de serem acessados 

“popularmente” e “via Internet”, através de http://cesimadigital.pucsp.br, o endereço 

público da CESIMA Digital. 

Coube-nos, em 2018 coordenar a reinstalação e devida configuração do DSpace, assim 

como a “importação” dos documentos desde a configuração antiga. Desde então, temos 

atuado como “curadores” da CESIMA Digital, acompanhando a inserção de novos 

                                                 

37 O Projeto Temático Três, já referenciado, suportado pela FAPESP, incluiu o objetivo de tornar tais documentos acessíveis 

eletronicamente. 
38 https://acrobat.adobe.com/br/pt/acrobat/about-adobe-pdf.html, acessado em 18 de maio de 2018. 
39 http://blogs.royalsociety.org/publishing/digitising-the-royal-society-journals/, visitado em 22 de janeiro de 2019. 

http://cesimadigital.pucsp.br/
https://acrobat.adobe.com/br/pt/acrobat/about-adobe-pdf.html
http://blogs.royalsociety.org/publishing/digitising-the-royal-society-journals/
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documentos, de forma a garantir a qualidade de seus metadados. A inclusão de novos 

pesquisadores e o registro de seus níveis de acesso é também uma tarefa de curadoria. 

Nos anexos desta tese, apresentamos detalhes sobre todas essas atividades. 

2.4 Participação no RCN / Black Goat 

Para concluir o desenho do CESIMA como nosso contexto, devemos explicitar o 

projeto RCN e seus desdobramentos, os quais figuram dentre as mais significativas ações 

presentes dos seus pesquisadores. 

O projeto RCN, Developing an Integrative Approach to Computational and Digital 

History and Philosophy of Science [Desenvolvendo uma Abordagem Integrativa, 

Computacional e Digital, para a História e Filosofia da Ciência], lida com questões 

convergentes àquelas que tentamos equacionar. O propósito de tal projeto é desenvolver 

“uma Rede Internacional de Coordenação de Pesquisa (RCN)”.40 

Essa RCN deverá desenvolver “métodos computacionais e big data para pesquisa de 

história e filosofia da ciência (HPS)”. De particular interesse, no sentido da convergência 

com a CesimaDigital, é seu potencial de “fornecer uma representação estruturada do 

conhecimento de HPS e a base para uma infraestrutura de HPS computacional baseada em 

dados.”41 

Outro aspecto que converge com os propósitos desta tese é sua atenção a autoridades. O 

fruto esperado da RCN é gerar “autoridades e ontologias coordenadas”, que permitam o 

compartilhamento e integração dos dados “entre projetos individuais,” proporcionando 

benefícios caracterizados como “economia de escala”, “impacto transformador dos métodos 

computacionais no HPS.”42 

                                                 

40 https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1656284&HistoricalAwards=false (acessado em 25 de março de 2018). 
41 Ibid. 
42 Ibid. 

https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1656284&HistoricalAwards=false
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Um dos importantes desdobramentos do RCN foi denominado “Black Goat”, detalhado 

e justificado por seu principal desenvolvedor como sendo “um modelo para alinhamento não 

hierárquico entre serviços de autoridade de nomes.” 43 

 O modelo pretendido pelo Black Goat deverá se materializar em “um serviço web 

simples,” que deverá oferecer uma solução para “um problema iminente de projetos em 

humanidades digitais que usam autoridades de nomes.”44 

 As autoridades de nomes são uma parte extremamente importante de 

qualquer projeto que exija referências precisas a atores históricos, lugares, 

organismos ou outros conceitos. Em sua forma mais simples, uma autoridade de 

nome é uma lista de representações padronizadas de conceitos em um domínio, 

por exemplo, uma lista de ortografias preferidas dos nomes das pessoas. As 

autoridades nominativas existem desde sempre (os cabeçalhos de assunto da 

Biblioteca do Congresso datam do final do século XIX) e são usados 

principalmente para indexação.45 

  

                                                 

43 https://erickpeirson.github.io/infrastructure/projects/2016/11/16/black-goat.html (acessado em 25 de março de 2018). 
44 Ibid. 
45 Ibid. 

https://erickpeirson.github.io/infrastructure/projects/2016/11/16/black-goat.html
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3 AMÁLGAMA DE SABERES 

Todos os aspectos da ciência são históricos. O objeto da história da ciência 

não é o objeto das ciências, porque é sempre um discurso.46 

Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta ... 

Tudo é construído.47 

Ao utilizar o termo amálgama, queremos evidenciar o alcance dos recortes que 

executamos, ao “tomar” saberes advindos de Ciências conhecidas como Biblioteconomia, 

da Informação ou Computação, dentre outras, e elaborar um diálogo entre elas, “formando 

um todo.”48 Tais recortes – nosso material epistemológico –, são justificados em função do 

contexto aplicável, qual seja, a necessidade da criação da CesimaDigital, ou aquele de onde 

o recorte foi extraído. Nossa historiografia se origina dos documentos selecionados, os 

componentes amalgamados, que compõe então um novo todo, com características 

peculiares. De uma maneira geral, não se pretende definir componentes oriundos de um certo 

conjunto de saberes, mas demonstrar como se usa, ou como se refuta o seu uso, no universo 

da CesimaDigital. 

Aproveitando as ideias de Gattinara, poderíamos dizer que a presente seção apresenta as 

origens e as inspirações do discurso que construímos.49 

Muitos desses termos, fato corriqueiro para o Historiador da Ciência, são alvo de 

diversas interpretações possíveis, a partir de diferentes conjuntos de saberes e diferentes 

pensadores, em localidades ou em momentos diversos. Assim, entendemos ser necessário, 

no mínimo, esclarecer qual sentido estamos “tomando” de cada “dado” – ou termo – 

utilizado, daí, inclusive, a extensão de nosso Glossário. Faz-se necessário reiterar as 

considerações sobre a questão “dado não é dado, mas tomado.” 

                                                 

46 Gattinara, "Dossier Georges Canguilhem," 14. Para reforçar essa imagem, embora de forma mais geral: “a realidade com que as ciências 

têm que lidar é sempre e inevitavelmente determinada por conceitos”, 16. 
47 Bachelard, La formación del espíritu científico, 18. 
48 Aulete, s.v. “amálgama”. 
49 Gattinara, "Dossier Georges Canguilhem.” 
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Utilizando ou atualizando (no sentido de tornar atual, ou revisitar) cada um desses 

termos, e indicando como os estamos manipulando, evidenciamos de que forma exploramos 

nossos recortes com a finalidade [ou expectativa] de caracterizar esses termos, expondo de 

cada um as facetas que julgamos mais significativas, mais importantes, que melhor 

cooperaram para a construção da referida amálgama. 

Essa amálgama não se formou ao acaso. Pelo menos desde 1992, temos trabalhado com 

um artefato cibernético nomeado por seu criador “Gabriela”. Epstein indicou que entre 

outros, Wiener teve papel importante no estabelecimento desse campo de estudos, 

denominado cibernética. Na introdução do mais citado livro de Wiener, pode-se verificar 

que diversas instituições e atores, especialmente nos Estados Unidos da América se 

relacionaram e cooperaram, tanto para o estudo da cibernética, quanto para a criação daquele 

que reputamos ser seu fruto mais famoso, o computador. Esse cenário é corroborado por 

outros tantos autores como Fonseca, Breton e Ceruzzi, que habitualmente creditam ao 

EDVAC o mérito de ter sido o primeiro computador, ao iniciar suas operações pouco depois 

da segunda guerra mundial. Daí decorre um elemento bastante complexo da nossa 

amálgama, aquilo que se convencionou chamar de computador, que é montado e colocado 

em funcionamento num dado momento, contendo elementos de diversos campos do saber.  

Qualquer análise pouco distraída constatará que existem artefatos anteriores, desde 

saquinhos preenchidos de pedrinhas, utilizados para contar carneiros, assim como nós atados 

ou desatados em cordas, passando por outros, usualmente denominados ábacos, relógios de 

sol e mecânicos, autômatos e servomecanismos – como aquele preparado para impedir que 

uma caldeira a vapor exploda –, ou ainda máquinas de ordenar cartões perfurados – como as 

construídas para o censo norte-americano no final do século XIX, possivelmente inspirada 
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em máquinas como o tear de Jacquard –, ou ainda mais, aqueles conjuntos de engrenagens 

como as máquinas de Pascal ou Babbage.50 

Note-se ainda termos trabalhado também com Edgar Frank Codd (1923-2003). Em 

textos que citam os autômatos de John von Neumann (1903-1957) e seus estados, 

usualmente é citado o trabalho de doutoramento de Codd.51 

É justamente dessa reunião que tomamos os elementos que tencionamos ter devidamente 

estudado. Não há uma novidade, alguma criação nossa, no sentido de gestar um 

conhecimento evidentemente novo, mas existe uma certa articulação, necessária para 

entender como tais elementos colaboram para a gênese e desenvolvimento da CesimaDigital.  

Assim, tentamos traçar não toda a história, mas de um lado as prováveis origens da IA, e 

por outro como ela tende a operar, pelo menos no âmbito do minerador de textos utilizado – 

o SOBEK (na seção desde O SOBEK até a CesimaDigital oferecemos detalhes sobre essa 

ferramenta) –, o qual deverá fornecer entradas que sugerimos sejam usadas como origem 

dos descritores das obras depositadas na biblioteca, cuja ferramenta de manipulação ora 

estamos propondo criar. 

3.1 Classificar & Localizar 

Classificar significa obter um “agrupamento real, ou ideal, daquilo que é 

semelhante e a separação do que é diferente.” 52 

Nesta seção, esclarecemos quais os recortes que efetuamos, os quais evidenciam 

primeiro como questões relativas à Classificação – tanto do conhecimento em si, quanto do 

                                                 

50 Computador: Smartphone; Tablet; NoteBook; LapTop; HandleHeld; DeskTop; MainFrame; são alguns dos adjetivos aplicáveis, que 

costumam indicar sua forma, capacidade ou propósito: dispositivo ou artefato capaz de executar um algoritmo, usualmente absorvendo 

dados e instruções, executando operações a partir desses dados, entendendo instruções desde outros computadores ou oriundas de 
pessoas e armazenando o resultado dessas operações; normalmente contém dispositivo ou dispositivos que permitem demonstrar o 

resultado das operações executadas - vide GUI e Large Digital Computers. Dentre os documentos consultados, dos quais derivaram 

esta interpretação, Ceruzzi, History of Modern Computing & Computing: a concise history; Breton, História da Informática; Fonseca 
Filho, História da Computação; Banks, “Charles Babbage” & “O invento de Jacquard e os Computadores”. 

51 Souza, “Edgar Frank Codd e o Banco de Dados Relacional,” 22. Ver também Barone, Sociedades Artificiais, 21, 48. 
52 Cunha, Dicionário de Biblioteconomia, s.v. “Classificação”. “Tomamos” o segundo sentido do termo, dentre diversos deles. Em 

Richardson, Classification,1, pode-se encontrar a mesma assertiva: “Each function of the process is a putting together according to 

likeness.” [Cada função do processo é reunir de acordo com a semelhança]. Grifo nosso. 
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seus repositórios mais usuais, livros e outros impressos – e a Métodos para Localização 

[Busca] foram sendo abordadas historicamente, para então discutir como a Classificação 

constituirá, para a CesimaDigital, a um tempo, tanto uma bússola, quanto um obstáculo 

epistemológico.53 Não se trata de negar ou corrigir os métodos existentes, mas de sugerir um 

caminho adicional para a solução da questão da localização e portanto da classificação [ou 

da classificação e por consequência de uma boa viabilização da localização. A ordem dos 

tratores altera o viaduto !!! ???]. 

Segundo Richardson, ao iniciar suas considerações a respeito da classificação – ou 

ordem – das Ciências, “o objetivo é [criar] um todo orgânico em que há lugar para tudo e 

para tudo há seu lugar [...] A ordem das ciências é a ordem das coisas [... e] ideias são coisas 

reais.”54 

Pelo menos no conjunto de conhecimentos considerado pela História da Ciência, o termo 

documento alcança um universo não restrito aos livros, mas, como citado adiante, coisas 

concretas complexas, que ao serem manipuladas exigem 

certos ajustes ou adaptações de ordem estritamente lógica e que são 

necessárias em matéria de classificação de livros pelo fato de não estarmos lidando 

com ideias, mas com coisas concretas. Essa necessidade de ajustar a classificação 

teórica às condições práticas não é peculiar à classificação dos livros, mas é 

característica do tratamento de todas as coisas concretas complexas.55 

Os citados ajustes ou adaptações são importantes para nossas análises porque em certos 

momentos delas tanto o classificar da Ciência quanto o ordenar do documento considerarão 

finalidades, métodos, objetivos convergentes. 

                                                 

53 Rodrigues & Grubba, em "Bachelard e os Obstáculos Epistemológicos à Pesquisa Científica do Direito", oferecem uma visão possível 

desse tipo de obstáculo, a partir da “epistemologia bachelariana”, cujo detalhamento se encontra no capítulo primeiro de Bachelard, 

La formación del espíritu científico. 
54 Richardson, Classification, 9-10 e 13. 
55 Ibid., 23. Grifo nosso. 
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Portanto, para atender ao nosso curso de análise, consideraremos que se classifica um 

documento como condição sine qua non para que seja possível recuperar tal documento 

posteriormente [Busca]. 

Inserida na análise de Ferraz sobre o catálogo da biblioteca do Conde da Barca, 

encontramos, uma necessidade adicional para a classificação bibliográfica, qual seja, a 

criação de um instrumento que tinha como finalidade orientar a comercialização de acervos 

bibliográficos, “da mesma forma que se propunham árvores do conhecimento ou das 

ciências, temos aqui as árvores bibliográficas.” Outra importante consideração, “essa 

coleção e sua classificação refletem não só a forma de pensar daquele momento como 

também da pessoa que está fazendo uso dos livros.”56 Esta última permeia fortemente as 

considerações de Richardson. 

Tomamos como base as ideias de Richardson a esse respeito. Muito embora sua última 

edição localizada seja de 1935, sendo indicada como terceira edição, refere-se basicamente 

às aulas ministradas entre 1900 e 1901 na “Associação da Escola de Bibliotecas do Estado 

de Nova York”. Acreditamos que a análise do conteúdo dessa obra oferece, além de uma 

visão conveniente de diversos métodos de classificação – árvores de conhecimento –, o 

devido diálogo com as necessidades e possibilidades de organização de acervos de 

bibliotecas, questão que o autor liga diretamente às possibilidades e necessidades de 

localização de documentos [Busca].57 

Observe-se também o site da ISKO, “International Society for Knowledge 

Organization”, sociedade acadêmica internacional dedicada à teoria e prática da organização 

do conhecimento.58 Ousamos afirmar que o diálogo entre estas duas fontes seja profícuo, já 

                                                 

56 Ferraz, “A classificação das ciências na biblioteca do Conde da Barca”. 
57 Richardson, Classification. 
58 Hjørland, Encyclopedia of Knowledge Organization. O site é assim referenciado uma vez que Birger Hjørland (University of 

Copenhagen, Denmark) é membro do Conselho Executivo da organização e aparece frequentemente como autor dos textos que lá 

aparecem. 
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que a segunda encerra uma visão atual para o mesmo assunto, chegando a mencionar 

Richardson como autor de “importantes contribuições para o desenvolvimento da biblioteca 

e ciência da informação (LIS), [que] vêm, no início do século XX”.59 

Richardson analisa a classificação de livros em relação às necessidades de bibliotecas 

específicas,60 argumento este que poderia inspirar algum tipo de atitude em relação à 

CesimaDigital, uma vez que nossa biblioteca está inserida em uma departamentalização, um 

grupo de estudos, que se por um lado abraça todas as expressões do conhecimento – através 

da multidisciplinariedade que lhe é tão característica –, por outro o faz sob um viés bastante 

específico. Tal especificidade reforça o que caracterizamos como obstáculo epistemológico; 

afinal, é bem menos importante, ou mesmo inexpressivo, para nosso pesquisador o local 

atual, na árvore do conhecimento, de um certo conjunto de saberes, sendo, entretanto, 

fundamental o entendimento de tal local segundo o prisma de seu autor, em sua época, sob 

seu contexto.  

O vasto, ainda que não absoluto, repertório de ordens da ciência apresentado a propósito 

de “história da classificação”61, demonstra as diversas interpretações possíveis, muitas delas 

concomitantes, em termos de tempo e espaço, que podem suscitar uma dúvida sobre em qual 

aba (folha, em inglês, leaf) depositava um certo autor o conjunto de conhecimentos que 

pesquisava. 

Poderíamos utilizar um raciocínio análogo ao de Richardson (ponderando sobre o uso de 

um mesmo livro para uma área de Agricultura ou de Economia), ao considerar que conjuntos 

de descritores como estamos propondo para a CesimaDigital, deveria encontrar abrigo, não 

dentro de uma ciência específica num determinado momento ou para um determinado uso, 

                                                 

59 Nossa adaptação do original http://www.isko.org/cyclo/kos, acessado em 01 de outubro de 2018. 
60 Richardson, Classification, 40. Neste ponto de sua análise, o autor expõe os interesses dos departamentos de Agricultura e de Economia 

da mesma universidade. 
61 Ibid., 43. 

http://www.isko.org/cyclo/kos
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mas apontando para um documento a partir de características independentes, quais sejam, 

suas palavras, imagens, marcas. 

Consideremos o seguinte exemplo: não importando se o pesquisador está pensando em 

termos de “História Natural”, “Filosofia Natural”, ou em termos de “Física”, ao tentar 

localizar estudos a respeito de “luz”, encontraria hipoteticamente pelo menos dois grupos de 

documentos, sendo um primeiro grupo onde luz estaria mais diretamente ligado à ideia de 

onda e um segundo grupo onde luz estaria ligado de forma mais enfática ao conceito de 

partícula. Dependendo dos interesses desse pesquisador – luz versus partícula, ou luz versus 

onda – ele teria obtido auxílio na localização de qual grupo de documentos “tomar”, pelo 

menos em que ordem, com qual prioridade, estudá-los. 

Desse modo, voltando a Richardson, retomemos a questão da “semelhança”, como 

sendo a ideia prevalecente, o quesito principal, que se deve manter presente, a cada etapa do 

processo de colocar os livros em suas classes, termo que aponta, em última hipótese, para a 

“aba” da árvore da ciência onde melhor se acomodaria um documento, que então se 

colocaria apropriadamente em “agricultura” ou “produção agrícola”, não importando se em 

uma biblioteca de um departamento de “Pesquisa em Agricultura” ou de “Economia”.  

Observe-se que é uma decisão vinculada à materialidade de um documento, que deve 

ser fisicamente mantido e manipulado em um departamento ou em outro, em locais 

específicos segundo a frequência de sua utilização, ou ainda, segundo seu tamanho, ou tipo 

de encadernação (seria difícil acomodar um jornal ao lado de um volume de dicionário, para 

dar um exemplo). Quando nos reportamos a documentos “virtuais”, a acervos 

informatizados, essa questão, a semelhança, perde significância.62 

                                                 

62 Richardson, Classification, 40-1. 
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No início do apêndice sobre sistemas de classificação Richardson explica que o objetivo 

desta parte de sua obra não é uma monografia a respeito de um ou dois – na verdade cento e 

sessenta e quatro – sistemas de classificação da ciência que ele descreve, mas fornecer um 

guia bibliográfico para os estudantes de classificação,  destacando ponderações 

fundamentais, ao alegar que a separação  do homem das outras espécies, digamos, não 

racionais, é a capacidade de classificação, argumento que fundamenta referindo-se ao 

Gênesis como contendo dois momentos de classificação. Primeiro o homem, ao ser chamado 

para dar nome aos animais, os está “agrupando a partir daquilo que é semelhante, ou 

separando do que é diferente.”63 Segundo, a escolha de Eva, materializada por tomar ou não 

o fruto de uma árvore o que determina uma escolha, portanto a separação por igualdade e 

desigualdade, entre o bem e o mal.64 

Não poderíamos terminar a análise de Richardson sem destacar a influência do ideário 

“comteano” em seu texto e anotar que a época em que tal livro é escrito coincide com o 

início da sistematização da História da Ciência, aspectos que evidenciam a influência do 

positivismo, ou do pensamento positivista, na organização das Árvores de Conhecimento, e 

outras ideias expressas pelo autor.  

                                                 

63 Parafraseando os conceitos expressos por Cunha, Dicionário de Biblioteconomia, s.v. “Classificação” & Richardson, Classification,1. 
64 Richardson, Classification, 43-5. O aspecto que nos chamou a atenção, foi sua colocação da classificação como a distinção entre o 

pensamento animal e o pensamento do homem, mais uma vez mantendo juntos coisas em grupos de acordo com suas semelhanças ou 

dessemelhança, claramente discriminando essas linhas, ou seja, classificar é uma capacidade que distingue o homem dos demais 
animais. Homem aqui  é referenciado como espécie, não como gênero, salvo quando da referência aos Gênesis; lá foi o homem 

nomeado Adão o personagem referenciado. 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

 

 

3.1.1 Over-tagging 

Mensagem (Isaurinha Garcia)65 

Quando o carteiro chegou, 

E o meu nome gritou, 

Com uma carta na mão. 

Ante surpresa tão rude, 

Nem sei como pude 

Chegar ao portão. 

Lendo o envelope bonito, 

No subscrito eu reconheci, 

A mesma caligrafia, que me disse um dia: 

Estou farto de ti. 

Porém não tive coragem 

De abrir a mensagem 

Porque na incerteza, eu meditava e dizia: 

Será de alegria? 

Será de tristeza? 

Quanta verdade tristonha 

Ou mentira risonha, uma carta nos traz... 

E assim pensando rasguei, tua carta 

E queimei, para não sofrer mais. 

 

A repentina menção musical é uma estratégia para pedir ao leitor que reflita um pouco 

sobre a comunicação interpessoal por um lado e, por outro, sobre resultados de pesquisas na 

internet. 

Utilizando Apps de acesso à internet, apesar de repetidas tentativas de refinamento da 

consulta, obtém-se numerosa quantidade de resultados, fenômeno comumente referenciado 

pelo termo over-tagging.  

Se nesta letra de 1946, a personagem tem um sobressalto ao receber uma missiva isolada, 

em 2019, através das assim chamadas redes sociais e de outros Apps, é comum receber-se 

dezenas, centenas ou até mesmo milhares de mensagens todos os dias. Se a quantidade de 

informação é considerável como mínima naquele momento da primeira metade do século 

XX, sendo então assustador o seu conteúdo, a avalanche que se impõe neste final da segunda 

década do século XXI é igualmente aterradora, quer por sua quantidade, quer por seu 

                                                 

65  https://www.letras.mus.br/isaurinha-garcia/924485/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaurinha_Garcia#Maiores_sucessos, acessados em 

03 de setembro de 2018. 

https://www.letras.mus.br/isaurinha-garcia/924485/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaurinha_Garcia#Maiores_sucessos


Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

47 

 

conteúdo, bastando, para dar peso a esta consideração, observar o fenômeno hoje 

denominado “fake news”, ou nas frequentes tentativas de “fishing” ou ainda nas 

“pirâmides”. 

 Tem-se uma boa medida para o fenômeno que representa “excesso de respostas” (over-

tagging) observando o questionamento a um navegador de internet que responde com 

1.120.000.000 resultados à palavra “luz”, ou 2.320.000 resultados para “luz partícula ou 

onda”, ou ainda “luz+partícula+onda” recebe 11.900.000.66 

Em “Uma ‘viagem’ entre documentos e fontes”, pode-se verificar que o fenômeno over-

tagging não é exatamente um privilégio oferecido pela internet. Segundo as autoras, “sem 

estabelecer previamente os critérios de busca, até mesmo um especialista poderá ver a 

coleção de seus sonhos transformar-se num labirinto semelhante”.67 Tal labirinto se 

configura tanto pela indicada falta de critério quanto pela quantidade de documentos (ou 

candidatos a documentos) que um fundo documental pode oferecer. 

3.1.2 Particularidades Contemporâneas 

Utilizando-se de exemplos que partem dos escritos de membros da Royal Society no 

século XVII, passando depois por Bacon, Chambers e chegando às realizações de Diderot e 

D’Alembert, Alfonso-Goldfarb, Ferraz e Waisse, demonstram variações de árvores de 

conhecimento, assim como de que modo certas práticas do ramo que hoje conhecemos como 

Química vão sendo consideradas ou daí excluídas. As pesquisadoras não elegem nenhuma 

delas como correta ou como melhor, mas indicam como os autores dessas classificações 

aproveitam ou descartam critérios, e como dialogam entre si. É dado destaque à ausência da 

alquimia no resultado dessa trajetória. Estamos utilizando tal artigo para exemplificar que, 

                                                 

66 Consultas realizadas através do “Google Chrome Versão 72.0.3626.119 (Versão oficial) 64 bits” em 01 de março de 2019. O App 
antepõe às quantidades informadas o termo “aproximadamente”. 

67 Alfonso-Goldfarb, Ferraz, Aceves, “Uma ‘viagem’ entre documentos e fontes”. 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

 

 

se não se pode hoje ignorar a alquimia, se não se pode classificá-la como pseudo, ou proto, 

ou pré-ciência, por outro lado, não se poderia chamá-la de Ciência, se nos referíssemos a ela 

através da ótica do século XIX.68 

Ao analisar a relevância da Ciência experimental no trabalho de Peirce, Bacha nos 

oferece um exemplo característico dessa transitoriedade de conceitos ao afirmar, citando 

Lenzen, que “a determinação da gravidade era considerada um problema astronômico 

naquele tempo.”69 

Mais adiante, o que queremos considerar variações de interpretação de um conjunto de 

conhecimentos, “em 1867, Peirce apresenta uma série de cinco artigos ... onde ele discutiu o 

que ele chamou de ‘psicologia empírica’ em oposição à ‘psicologia introspectiva’, que ele 

classificou como ‘não confiável’.”70 

Considerando que Weldon tem sido editor da Isis Bibliography desde 2002,71 

acreditamos que é significativo observar quais aspectos da classificação ele destaca, ao 

descrever como e por quais motivos a Isis teve sua metodologia de classificação determinada 

e como tal classificação evoluiu. Pode-se depreender da leitura de seu artigo “The Isis 

Bibliography from Its Origins to the Present Day: One Hundred Years of Evolution of a 

Classification System” que ao criar o periódico, em 1913, George Sarton (1884-1956) 

pretendia determinar um “espaço de compartilhamento de conhecimento [... para ...] o campo 

de estudo que imaginava”72 e que oferecia já na sua primeira edição uma ferramenta 

essencial de acesso, na forma de uma classificação bibliográfica cuja característica de  

ter um esquema organizacional claro e sistemático de modo que a 

bibliografia fosse útil para o pesquisador ... evoluiu gradualmente ao longo do 

                                                 

68 Alfonso-Goldfarb, Ferraz, Waisse, "Crossing over time", 9-24. 
69 Bacha, "Charles Sanders Peirce and experimental science", 27. 
70 Ibid., 29. 
71 Segundo o site da ISISCB, http://isiscb.org/staff-2, acessado em 30 de janeiro de 2018. 
72 Weldon, “The Isis Bibliography”, 27. Estamos utilizando o termo original “fórum” como traduzido por “espaço de compartilhamento 

de conhecimento” pois entendemos que assim se reforça a noção de “colaboração” que mais adiante discutiremos. 

http://isiscb.org/staff-2
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tempo, mas sempre seguiu alguns princípios básicos que são a cronologia e a 

disciplina científica reconhecidas como os dois eixos centrais da organização.73 

A classificação analisada em 2008, data da criação desse artigo, contém ainda marcas 

daquela classificação estabelecida por Sarton, muito embora tenha sido feito algum esforço 

para “considerar as sucessivas gerações de pesquisadores”74. Essas sucessivas gerações 

apontavam de forma diferente para os mesmos assuntos. Interesses novos, como IA ou focos 

diferentes, como a visão de Joseph Needham (1900-1995) sobre a ciência que não era 

exercida no ocidente. Poder-se ia dizer que a classificação das ciências deveria mudar já 

que, a especialização, a fragmentação, a unificação, além de outros fatores e eventos, 

alteraram a abrangência da atividade humana denominada ciência, especialmente entre 1913 

e 2008.75 

Consequências da manipulação de termos compostos, quando submetidos a sistemas 

computadorizados foram observadas, de modo que foi necessário adaptar uma nova lista de 

vocábulos, “thesaurus que podem ser usados para indexar uma entrada.”76 

Pode-se perceber aqui que três aspectos parecem se confundir, sendo o primeiro a 

classificação das ciências em si; o segundo, o índice que serve para apontar para documentos 

existentes na publicação Isis; e em terceiro lugar o conjunto de rótulos (tags ou 

descritores).77 Os dois primeiros não são discutidos, ao que nos parece, sob pena de parecer 

“lugar comum”; não seriam escolha direta do agente de classificação; não nos parece 

razoável que um artigo que tratasse, por exemplo, do uso de um dispositivo auxiliar para 

operações aritméticas utilizado na China, hipoteticamente estivesse classificado como 

“matemática oriental”, no domínio da classificação das ciências e como “física ocidental” 

                                                 

73 Weldon, “The Isis Bibliography”, 28. 
74 Ibid., 29. Pesquisadores, aqui alcança um universo mais amplo daquele que utilizamos no nosso Glossário. Weldon se refere a toda a 

comunidade da História da Ciência, direta ou indiretamente. 
75 Ibid., 44. 
76 Ibid. 
77 Ibid. “Tagging of items”, no original. Ver também Cunha, Dicionário de Biblioteconomia, s.v. “Descritor”. 
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em uma edição do periódico. Uma tag, entretanto, é usada por Weldon como um dos 

elementos de um Thesaurus cuja utilização evidencia uma escolha do agente da 

classificação.78 

Se, nos primórdios do que se pode chamar de institucionalização da História da Ciência, 

ao organizar sua bibliografia, Sarton considerava vital uma classificação coerente dos itens 

publicados, especialmente para oferecer ao pesquisador a capacidade de utiliza-la, mais vital 

ainda é hoje, onde ao invés de tomar um restrito conjunto de cadernos impressos, o 

pesquisador deve mergulhar em um universo virtual e que se não é infinito, tende ao 

incontável.  

As opiniões de Weldon que tomamos como base para estas nossas assertivas, evidenciam 

ainda uma outra questão de grande impacto, mas para a qual talvez possamos oferecer uma 

saída. Nas palavras de Sarton, “a Classificação da Ciência nunca parou de evoluir”, e não 

acreditamos ser razoável crer que venha a parar.79 

Essa evolução – ou mudança, para não vestir um manto positivista – corrobora o 

argumento sobre a possibilidade de que diversas autoridades, em momentos diversos, em 

função de diversos recortes, com diversas finalidades ou a partir de diversas árvores ou 

mapas do conhecimento oferecerem diversas classificações diferentes para um mesmo 

documento. 

Outro fator a considerar foi nomeado por Weldon como “Indexing”:  

a estrutura de classificação mantém um lugar central na bibliografia, mas 

nunca pode substituir um bom índice para os pesquisadores que trabalham em 

assuntos que não se enquadram perfeitamente nas categorias padronizadas ... um 

conjunto preciso de termos de índice é necessário para a pesquisa de assuntos. O 

                                                 

78 Weldon, “The Isis Bibliography”, 45-46 oferecem um exemplo visual dos efeitos destas assertivas, assim como na conclusão do artigo 
podem ser considerados como corroboração destas nossas observações. 

79 Weldon, "La Classification des sciences", 307-8. 
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conjunto de termos utilizados como níveis da estrutura de classificação, assim 

como para tais índices é denominado thesaurus.80 

Tudo o que for essencial para criar uma boa interpretação histórica deve 

ser mantido.81 

A Isis Bibliography é uma bibliografia enumerativa (ou sistemática), uma 

forma de arte que está mais próxima da atividade algorítmica e repertória do que 

outros aspectos da bibliografia, o que a torna mais acessível às aplicações 

computacionais.82 

É possível depreender dos artigos de Weldon aqui citados que há duas características 

computacionais privilegiadas pela Isis Bibliography. A primeira, que fortemente seguiremos 

na CesimaDigital, é o uso de listas de termos cuidadosamente selecionados para nomear nós 

das árvores de conhecimento, conceito que ele nomeia thesaurus. A segunda, a criação de 

links, ligações, endereçamentos, entrelaçamentos de citações, que permitirão “para contar 

muitas histórias diferentes, desde que a informação dentro das citações possa ser organizada 

e exibida de diferentes maneiras.”83 

Nesse ponto, a CesimaDigital toma outro caminho oferecendo outra possibilidade de 

construção colaborativa de conhecimento, através da possibilidade de compartilhamento de 

diversos agrupamentos de documentos que um hipotético futuro pesquisador realizar, 

obtendo da CESIMA Digital documentos úteis para um certo “objetivo de pesquisa”. A partir 

do registro deste hipotético “objetivo de pesquisa” a CesimaDigital pode obter a “trilha” 

(vide trace) de pesquisas de um “Expert” (ou Pesquisador). 

  

                                                 

80 Weldon, "La Classification des sciences", 325-6. 
81 Weldon, “Historians and Their Data", 304. 
82 Ibid., 306. 
83 Ibid., 308. 
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3.1.3 Iniciativas do CESIMA em direção às Classificações das Ciências 

“Trata-se de uma reflexão sobre as atividades dos historiadores da 

ciência.”84 

Para dar um sentido mais específico para a questão em tela, observemos mais uma vez a 

opinião de Alfonso-Goldfarb: 

um dos nossos sérios problemas foi encontrar uma classificação adequada 

para esses documentos. A divisão tradicional em grandes áreas modernas produz 

sérias distorções e anacronismos, sobretudo no que diz respeito a documentos 

antigos. Não deixam, porém, de ser relevantes também as distorções causadas por 

esse modelo de classificação em obras mais próximas ao período moderno, mas 

cujas concepções remetem ainda a árvores e divisões antigas do conhecimento. 

Com isso, campos inteiros do conhecimento anteriores aos modernos foram 

lançados ao limbo das pré-, proto- e pseudo-ciências. Por outro lado, há exemplos 

frequentes de conhecimentos que muito divergem de seus homônimos atuais, mas 

foram abrigados na mesma classificação desses últimos. Pouco adequada e até 

mesmo impertinente, essa fórmula classificatória costuma confundir a busca e 

seleção de materiais para a história da ciência, além de prejudicar a reflexão sobre 

sua própria identidade.85 

Não por acaso, pesquisadores e estudantes ligados ao CESIMA (entre eles, 

documentaristas e bibliotecários) se dispuseram a discutir e até mesmo propor uma 

nova classificação que deverá ser sugerida à Classificação Decimal Universal 

(UDC) a fim de tornar mais coerentes e específicas as buscas de documentos para 

a história da ciência. Essa proposta de classificação baseia-se numa série de 

argumentos que serão colocados para discussão e debate durante o seminário de 

agosto. Parcialmente indicados acima, tais argumentos incluem as particularidades 

dos métodos de trabalho com documentos, quando se trata de questões em história 

da ciência. 86 

Uma dessas iniciativas materializou-se como o Projeto que ficou conhecido como 

Temático Três, financiado pela FAPESP.87 

Dentre os trabalhos que palmilharam a já mencionada trajetória, a qual proporciona 

reflexões sobre a Classificação das Ciências, acreditamos que aquele que culminou com o 

                                                 

84 Martins, “Ciência versus historiografia”, 117. 
85 Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias.” 
86 Ibid. A mencionada sugestão à UDC está detalhada em Pereira de Souza, “Ciências de interface.” 
87 Designado oficialmente como “Revelando os processos naturais através do laboratório (Fase II): a busca por princípios materiais nos 

três reinos até a especialização das ciências no Oitocentos”; processo: 2011/14040-9. 
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doutoramento da profa. Elaine Pereira de Souza,88 tenha fincado um marco, ao estudar a 

questão “da classificação de documentos ‘em’ e ‘para’ a História da Ciência”.89 

Sua análise da “Cientometria”, incluindo medições matemáticas, para ser mais preciso, 

estatísticas, da produção científica e elucidando possíveis caminhos percorridos por sua 

comunicação, desde missivas entre estudiosos, até comunicações divulgadas pelas primeiras 

sociedades científicas e o surgimento dos periódicos, nos conduz às classificações utilizadas 

para programas de pós-graduação no Brasil, argumentando que tais classificações se 

destinam a determinar e organizar esses programas, além de serem auxiliares ao processo de 

financiamento de pesquisa.  

Observe-se que nesse ponto a pesquisadora se esteja encarregando de evidenciar 

enquadramento divergente para duas importantes agências de fomento brasileiras, conquanto 

a História da Ciência “encontra-se na nona Grande Área, denominada ‘Multidisciplinar’ 

pela CAPES e ‘Outros’ pelo CNPq.”90 

Estreitando nosso foco para a questão da classificação, podemos notar que classificar o 

conhecimento, assim como classificar documentos, são ações que partem de necessidades 

distintas, mas terminam por utilizar uma estrutura comum de organização. As árvores ou 

mapas do conhecimento foram – e estão sendo – criadas e aprimoradas para dar ordem àquele 

conjunto de realizações humanas que hoje reconhecemos sob o termo ciência. Se aceitarmos 

que uma das características desta é seu ensino e compartilhamento, e que o conjunto de 

suportes onde ela é registrada se expressa mais intensamente sob a forma de livros (enquanto 

objetos físicos, a serem organizados em prateleiras de bibliotecas e de livrarias), temos aí a 

                                                 

88 Pereira de Souza, “Ciências de interface.” 
89 Ibid., 10. 
90 Ibid., 29. Pode-se avaliar essa pungência pela longa análise de que se ocupa a pesquisadora, análise esta que introduz um assunto que 

toca mais de perto o propósito desta nossa seção. 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

 

 

estrutura organizacional física que norteia os métodos e a teoria que os fundamentam até 

pelo menos o final do século XX. 91  

Neste princípio do século XXI, os fatores que permeiam o cenário propiciado pela 

internet têm feito emergir questões que ora convergem, ora não, para a classificação de 

outrora; autores como Ranganathan têm sido considerados, especialmente para atender essas 

“não convergências.”92   

Como os livros (e outros documentos) estão normalmente organizados em coleções (que 

conhecemos como Bibliotecas, Museus, Centros de Memória, Fundos Documentais, entre 

outros) e que o acesso a um determinado conhecimento depende da possibilidade de 

descobrir um certo conjunto de documentos no interior dessas coleções, acreditamos lícito 

afirmar que a questão da descoberta (o resultado da busca) parte da classificação. Além 

disso, evidenciamos que a questão mais relevante desta tese não é “classificar material de 

pesquisa por si,” mas “classificar o material de pesquisa para, com a finalidade de, servir à 

História da Ciência”.93 

Até 2010, portanto, os estudos levaram até uma possibilidade devidamente 

fundamentada, qual seja, “a adoção do CDU, com apropriação da classe 4” para abrigar os 

documentos do acervo do CESIMA.94 

  

                                                 

91 Pereira de Souza, “Ciências de interface”, 10-1. 
92 Ibid., 68-71. 
93 Ibid., capítulo 2. Tentamos esclarecer neste parágrafo, nossa visão sobre a convergência entre Árvores do Conhecimento e Classificação 

Bibliográfica, acreditando que tal visão se apoia fortemente nesta fonte, a qual afirma que “as classificações bibliográficas derivam 
da classificação do conhecimento humano.” 56. 

94 Ibid.,78. 
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3.1.4 Bússola & Obstáculo 

Existem diversos motivos para guardar informações. Desde os tabletes de barro 

milenares, até os tablets eletrônicos e smartphones – exemplos populares dos mais modernos 

computadores –, impõe-se a necessidade de, retendo dados e organizando-os, preservar a 

memória, seja sobre a organização de um espaço entre rios na Mesopotâmia, seja sobre a 

movimentação de bitcoins de um investidor no século XXI.95 

Tal atividade de retenção (guarda) de informações, entretanto, é uma atividade 

absolutamente infrutífera se não for possível recuperá-las. Ao analisar detalhes das ciências 

que cuidam efetivamente da guarda dos “dados”, como a computação, a arquivologia ou a 

biblioteconomia, observa-se estas ciências como tributárias de um conjunto de 

conhecimentos denominado árvore da Ciência. 

Desde pelo menos Aristóteles (384-322 a.C.) até Steve Jobs (1995-2011) e os seus 

sucessores, alguma noção de organização do conhecimento foi necessária. A tal organização 

chamaremos de árvore da Ciência ou árvore ou mapa do Conhecimento. Considerando que 

a CesimaDigital seja, em última hipótese, uma biblioteca, um dos seus componentes 

fundamentais deveria ser uma árvore do Conhecimento.  

Considerando os diversos trabalhos existentes, inclusive aqueles desenvolvidos no seio 

do CESIMA, ao invés de descrever aquilo que já é bastante conhecido, tratemos das 

motivações para a criação das estruturas de tais árvores e sua relação com a biblioteconomia: 

cabe perguntar, por que a classificação das ciências deveria ser o princípio 

norteador da classificação bibliográfica? A resposta mais imediata, ao menos na 

tradição ocidental, é que esse é um princípio vigente desde a própria origem da 

ciência ocidental na Grécia antiga. E, precisamente, uma compreensão profunda 

dos modos como essa divisão do saber foi considerada ao longo da história é a que 

nos permitirá constituir uma classificação adequada para os documentos da 

História da Ciência.96 

                                                 

95 Bitcoin é uma criptomoeda desvinculada de governos ou outros proprietários isolados. Vide https://bitcoin.org/pt_BR/, acessado em 17 
de outubro de 2018. 

96 Pereira de Souza, “Ciências de interface”, 40. 

https://bitcoin.org/pt_BR/
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Adaptando ligeiramente outra passagem do mesmo texto, poder-se-ia afirmar “que as 

únicas diferenças entre os aspectos teóricos e práticos da classificação residem no fato de 

que os aspectos práticos requerem uma série de ajustes concretos, enquanto as questões de 

princípio se aplicam por igual em ambos.”97 A “quais aspectos”, ou melhor, “aspectos do 

que” está a autora se referindo? Os práticos são a ação de acomodar as obras físicas, os 

documentos em formato físico mesmo, desde livros de bolso até dicionários enciclopédicos; 

organizados de diversas formas diferentes, diretamente subordinadas à conveniência de sua 

guarda ou oportunidade de localização. Os aspectos teóricos, a que ramo da Árvore do 

Conhecimento vincular um documento.98 

Faz-se necessário, ainda considerando as ponderações da autora, destacar que 

as propostas de divisões do saber são virtualmente infindáveis, sendo 

objeto de reflexão para filósofos e eruditos pelo menos desde Platão até a 

atualidade. Nesse contexto, no entanto, podem ser identificados quatro momentos 

particulares em função de sua influência nesse gênero de debate. Referimo-nos às 

propostas de Aristóteles (384-322 a.C.), de Francis Bacon (1561-1626), da 

Encyclopédie (1751-1722) e de Auguste Comte (1798-1857).99 

Assim, a classificação e a relação mútua entre as ciências têm sido objeto 

de preocupação e pesquisa de um grande número de estudiosos. Em particular, a 

emergência de novas disciplinas no decorrer do tempo e as mudanças no próprio 

conceito do que seja a “ciência” exigiram e continuam a exigir novas 

classificações [...] ao se formular uma classificação para as ciências, é necessário 

levar em conta tanto a natureza do objeto peculiar a cada uma, quanto suas 

perspectivas de abordagem. E dessa maneira, porquanto ambos, objeto e 

abordagens, mudam em função do tempo, pode-se dizer que a própria existência 

da ciência deve estar diretamente relacionada a suas classificações e aquisições 

através da história.100 

Não caberia aqui observar que nosso objeto, a CesimaDigital, dispensaria de dentro 

dessa ponderação, as questões relativas às características físicas do documento, já que não 

                                                 

97 Pereira de Souza, “Ciências de interface”, 37. 
98 Observe-se que em Richardson, Classificação, 40-2 esse aspecto é também elucidado. 
99 Pereira de Souza, “Ciências de interface”, 40; neste ponto, é indicado que a obra de Richardson, Classification contém um uma lista 

abrangente das diversas tentativas de classificação do saber, desde Platão até o início do século XX. 
100 Ibid., 57. 
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enfrenta a problemática da dimensão física deste, questão tornada dispensável pelo aspecto 

“virtual” de cada documento armazenado? 

A proposta específica de Pereira de Souza é importante pelo menos por dois aspectos 

fundamentais. Primeiro, pelo olhar cuidadoso a partir dos conhecimentos epistemológicos 

dominados pela autora. Segundo, pelo exercício que propõe, ao examinar o mesmo acervo 

que a CESIMA Digital pretende abarcar. Os itens por ela enumerados, ao explicar a técnica 

utilizada nos parece, entretanto, justificar sua não execução. Tais seriam esses itens: 

1) A folha de rosto informa sobre título e subtítulo; 2) o prefácio e/ou a 

introdução, via de regra, informam sobre o objetivo e o assunto do livro; 3) segue 

uma análise de conteúdo tópico-específica, visando à compreensão do assunto e 

geral, vale dizer, uma visão de conjunto; 4) a bibliografia citada permite a correlação 

da obra em questão com outras similares; 5) desse modo, é possível procura pela 

classe que mais satisfaz as exigências do assunto, começando a classificação pelo 

assunto mais abrangente [...] Uma situação bem mais complexa aparece quando há 

vários assuntos, ou a partir das relações entre eles, devendo-se determinar em que 

consiste essa relação.101 

Sob a luz desta citação, pode-se observar que cada documento a ser classificado demanda 

um estudo profundo, cujo resultado deveria ter o alcance de uma resenha. Não é possível 

classificar um documento, portanto, sem ser um especialista nos assuntos que ele aborda. 

O leitor que tomar um documento que respeite a regulamentação brasileira102 encontrará 

uma “ficha de catalogação”, cujos dados tendem a negar nosso argumento imediatamente 

anterior. Seria natural supor que o autor do documento, ou pelo menos seu editor, seriam os 

mencionados “especialistas” e que, portanto, a resenha a que nos referimos seria dispensável. 

Essa negação somente seria válida, entretanto, se esse leitor desconsiderasse a natureza dos 

documentos do acervo do CESIMA (vide O Acervo: trajetória de aquisição & popularização 

do acesso). A quase totalidade desses documentos não possui uma “ficha de catalogação.” 

                                                 

101 Pereira de Souza, “Ciências de interface”, 79-80. 
102 Política Nacional do Livro - Lei 10753/03 | Lei no 10.753, de 30 de outubro de 2003. Art 6°: Na editoração do livro, é obrigatória a 

adoção do Número Internacional Padronizado, bem como a ficha de catalogação. Disponível em 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98248/politica-nacional-do-livro-lei-10753-03, acessado em 01 de junho de 2019. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98248/politica-nacional-do-livro-lei-10753-03
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Adicionalmente, evocamos o senso comum no sentido de que se aceite a premissa de 

Heráclito, ao afirmar que “o mundo é um eterno fluir, como um rio; e é impossível banhar-

se duas vezes na mesma água,”103 logo, cada leitura de um documento, em função da simples 

passagem do tempo desde a leitura anterior, devidamente “temperada”, influenciada, por 

prováveis alterações de pontos de vista ou interesses, alterações estas inerentes ao fazer do 

especialista, do pensador, requereriam um permanente ou pelo menos constante 

“reclassificar” de cada documento. Isto sem imaginar que sua essência, sua episteme, seu 

local mesmo de ser na Árvore da Ciência, fossem mutáveis.  

Desde um estudo a respeito do termo cientista, obtivemos uma evidência adicional a 

respeito desse obstáculo que estamos descrevendo, qual seja, a possibilidade de considerar-

se, licitamente, locais distintos para um mesmo conjunto de conhecimentos; ou lugar nenhum 

(vide o trecho que sublinhamos adiante): 

O próprio Newton, [...] lançara os Principia na forma da Geometria de 

Euclides, num esforço tácito para elevar a filosofia natural à categoria de 

“ciência”. Mesmo no século XIX, encontramos Hegel negando à física o título de 

ciência; os físicos simplesmente encolheram os ombros; o que teria perturbado 

Newton.104 

Os resultados alcançados comprovam a validade de alguns preceitos assumidos no início 

desta tese, assim como evidenciam a sua própria fragilidade.105 Ao escolher quais metadados 

se vai coletar de um documento, ou ainda quais é possível coletar, ou como registrá-los, 

estabelece-se uma determinada visão, ou recorte, da realidade. Mal necessário, já que se 

deseja oferecer uma alternativa para uma tarefa que tende ao impossível, durante qualquer 

tipo de pesquisa, qual seja, ler e interpretar corretamente cada item existente de modo a 

                                                 

103 Abrão, História Da Filosofia, 18. 
104 Ross, “Scientist: The story of a word”, 68. Destaque sublinhado de nossa responsabilidade. 
105 Quais sejam, 1-Encontra-se significância e, portanto, ajuda, suporte à pesquisa, na existência de metadados obtidos pela coleta de 

conceitos significativos de uma obra através de ferramentas como o SOBEK. 2-A indicação de com qual sentido “tomamos” tais 

“dados” (conceitos). 
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selecionar (ou “tomar”, para reforçar nossa hipérbole) nessa coleção (que tenderia, em 

quantidade, ao infinito) quais os itens de interesse, quais dialogam com quais, etc. 

Uma das objeções que se fez, conforme se pode observar em Pereira de Souza, a métodos 

como o de Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), que impossibilitariam sua 

utilização, isto é, a dificuldade de operacionalização, estariam solucionados pelo método 

implementado pela CesimaDigital (vide a seção A efetiva integração entre o SOBEK e a 

CesimaDigital). 

Aquela objeção à utilização da classificação proposta por Ranganathan é fortemente 

centrada na questão do anacronismo. Se um pesquisador imaginar um termo cibernético no 

sentido que estamos trabalhando no presente texto ele se reportará a questões relativas à 

manipulação de Sistemas, conforme a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), ou a Sistemas de 

Informação, ou – por exemplo – a questões aristotélicas (a governança de um barco ou de 

um povo), ou ainda àquela que atualmente se direciona (uma seleta de textos extraídos ao 

acaso durante o ano de 2017, evidencia que cibernético se refere mais fortemente a uma 

questão de componentes de software que seriam capazes de comportamentos maliciosos, 

como interferências tendenciosas em redes sociais, ou subtração indevida de dados pessoais 

de terceiros). Entretanto, se o pesquisador estiver interessado pelo conjunto conceitual 

definido por Wiener (cibernético no sentido que estamos trabalhando no presente texto) ele 

não estará necessariamente vinculado à Ciência da Informação, ou melhor dizendo, seu 

interesse não se direciona ao comportamento de um algoritmo na rede mundial de 

computadores, a internet, ou das chamadas redes sociais.  

Então, pressupondo que o pesquisador saiba em que contexto o termo que ele procura, 

o descritor que lhe interessa, está ligado a conceitos como caixa-preta e comportamento do 

animal ou da máquina (propositalmente assim colocado para evidenciar a ligação da suposta 

pesquisa com o texto de Wiener), então provavelmente, se um determinado texto contém 
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como descritores os valores “cibernética” e “eleições” ele potencialmente perceberá que tal 

texto não seria o mais apropriado para sua pesquisa atual. 

Os esforços aqui enumerados – cremos poder afirmar – levam à seguinte conclusão sobre 

a Classificação das Ciências: ela depende fortemente do contexto, do momento, do local e 

do autor de um significante (conforme definido por Peirce). De tal forma, enumerar os 

diversos loci onde um objeto (novamente tomando o sentido definido por Peirce) foi, é, ou 

será “pendurado” nas diversas árvores do conhecimento possíveis, argumentamos, seria 

exercício infrutífero, no sentido de impor-lhe anacronicamente um significado (ainda 

tomando o sentido definido por Peirce). Na melhor hipótese, portanto, os metadados da 

CesimaDigital conteriam o registro da posição do objeto conforme se puder inferir seu lócus 

no momento, local e circunstância utilizados pelo autor do documento que referencia.106 

Observe-se ainda que tal inferência é relativa ao ponto de vista de um certo pesquisador, 

dentro de um dado contexto. 

Observando alguns momentos das sucessivas reuniões que determinaram quais seriam 

os metadados registrados pela CesimaDigital, podemos explicar o que chamaremos de 

armadilhas da classificação. Para melhor esclarecer um aspecto de tal armadilha, 

observemos o termo “editor”, palavra homógrafa para dois idiomas, o português e o inglês. 

Neste século XXI, pode-se dizer, que em português designa a função de escolher, determinar 

sua coerência linguística, fazer imprimir um texto, transformando-o potencialmente em um 

livro, e cuidar de sua distribuição. Nesse sentido, portanto, “Casa Editora” lhe equivaleria. 

Quando uma obra coletiva é criada, entretanto, um ou mais autores lhe conferem ordem, em 

português, função designada como “Organizador(es)”; esta última, função corresponde ao 

termo “Editor” nos Estados Unidos da América. 

                                                 

106 Peirce, Semiótica e Filosofia, 93-7, 115.  
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Resumidamente, se a classificação e suas “consequências” (como as possibilidades de 

recuperação) determinam o norte seguido pela CesimaDigital, oferecem-lhe também um 

obstáculo, por possibilitar considerações anacrônicas sobre os seus documentos. 

Daí decorre a abstenção da CesimaDigital em relação à classificação de um documento. 

Argumentamos, em suma, ser um esforço bastante dispendioso, em termos dos recursos 

humanos demandados e do tempo para sua execução, e com uma finalidade efêmera que, 

ora nos indicaria um caminho errado, por superado, segundo os argumentos imediatamente 

anteriores, ora geraria, caso optássemos por reter diversas classificações de um mesmo 

documento, a um desconcertante over-tagging. 

Mas se estes argumentos e conclusões ainda não convenceram nosso leitor, sugerimos 

atenção à questão expressa de forma Shakespeariana na seção To classify or not to classify. 

That’s the question. 

3.1.5 To classify or not to classify. That’s the question! 

Então, qual a classificação correta? Argumentamos que não existiu, não existe e não 

existirá. Pelo menos não para um trabalho que hoje respeite o conjunto de conhecimentos 

que consideremos lícitos em História da Ciência. E se formos coerentes com tal conjunto de 

conhecimentos, deveremos considerar que não temos autoridade para decretar “uma única” 

classificação para um documento. Daí advém o argumento que sugere a necessidade de 

indicar diversas classificações possíveis, ou diversas posições possíveis nos diversos ramos 

das árvores do conhecimento, dependendo de quem, e com que finalidade, ou utilizando 

“dados” de análise de qual época, realiza a classificação. 

Esta possibilidade, muito embora fosse tecnologicamente possível, acabou por ser 

descartada, por muito pouco viável na prática. O trabalho dos diversos agentes, indicando 

possibilidades de classificação que melhor representassem sua leitura de um certo 

documento em um dado momento, associado à extensa tarefa de curadoria decorrente do 
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zelo pela qualidade e precisão dos metadados da CESIMA Digital, fizeram com que na 

CesimaDigital ela fosse explicada, mas não tornada real. Esta extensa discussão sobre as 

questões relativas à classificação, imitando o caminho tomado por autores como os 

considerados na presente seção, é apresentada por não acreditarmos que seja uma questão 

resolvida de forma definitiva.  

Não nos cabe, reiteramos, determinar se esta ou aquela Ordem da Ciência tem 

fundamento, seja ao apagar das luzes desta segunda década do século XXI, seja no momento 

e local em que foram elaboradas, assim como optamos por não repetir a história contada por 

nossas fontes e pelos desdobramentos destas obtidos, mas consideramos aqui os aspectos da 

classificação que serão utilizados pela CesimaDigital ou que lhe norteiam o caminho. 

Pela não inclusão de metadados que referenciassem alguma ou algumas classificações 

dos seus documentos pesa um argumento significativo para o Historiador da Ciência, para 

quem a localização de um documento em um determinado ramo da árvore classificatória 

poderia induzir a erros de busca. 

3.2 Cibernética & Digital (& Conhecimento) 

Nesta seção, tecemos considerações sobre a necessária diferenciação entre os termos 

cibernética e digital, já que de forma muito frequente são usados como se fossem sinônimos. 

Observe-se que “aparece” entremeada a eles a ideia de conhecimento. 

Para dar um exemplo, durante o ano de 2017 foi muito fácil observar na imprensa, escrita 

e falada, notícias sobre “guerra cibernética”, habitualmente significando um evento de 

“invasão de repositórios de informações”. A linguagem corrente então parece utilizar 

cibernética como algo que acontece no interior dos computadores. Da seção que se refere à 

Inteligência Artificial, pode-se depreender que comportamentos passíveis de serem tomados 

como cibernéticos podem sim acontecer dentro de computadores, mas uma planta, ao 
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procurar uma posição melhor para a exposição de suas estruturas ao sol, ou um dispositivo 

giratório que regula a exaustão gasosa, como forma de controlar a pressão da caldeira de 

uma máquina a vapor, também demonstram esse tipo de comportamento. 

Wiener traça um cenário de como o espaço de conhecimento denominado cibernética 

vai ser construído, como um vasto conjunto de pensadores interage para tanto, em um 

“colaboracionismo” bastante intenso e curioso, que diverge um tanto do “rivalismo” que 

podemos exemplificar observando “Newton versus Descartes”.107  

É oportuno observar, nesse texto, como Wiener repentinamente abandona o termo 

“calculadora” em favor do termo “computador” e quais adjetivos vai usando junto com tais 

termos. 

De qualquer modo, desejamos evidenciar que distinguir os diversos conceitos, ou 

confundi-los, parece mais uma questão de como o leitor se aproxima dessas palavras. Isto 

não é uma obviedade, não é uma questão de heurística, mas – queremos crer – trata-se de 

uma característica desta ciência onde ainda é necessário ou possível dar diversas 

interpretações divergentes ou convergentes a determinados termos, como, para dar um 

exemplo, “... a teoria dos autômatos sensíveis é estatística.”108 

Não pertence estritamente ao escopo desta tese uma análise daquele conjunto de 

conhecimentos denominado “Teoria Geral dos Sistemas”, mas não pudemos nos furtar a 

uma observação sobre a tangência, se não a correlação entre tal teoria e a cibernética, no 

ponto em que ambas se apresentam como profundamente dependentes do fenômeno de 

retroalimentação, frequentemente referenciado como feedback. Pode-se observar no 

trabalho de Amaral uma possibilidade de veracidade desta afirmação.109 

                                                 

107 Wiener, Cybernetics, 25-56. 
108 Ibid., 72. 
109 Amaral, “A Teoria Geral dos Sistemas”, 75-8, 97, 108-9, 112, 114-7, 121. Possível inspiração para trabalhos futuros. 
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De forma que essa alegada “relação íntima” possa ser verificada, observe-se que  

a abordagem condutista consiste no exame do output do objeto e das 

relações desse output com o input. Por output entende-se toda mudança produzida 

pelo objeto no ambiente em redor. Por input, reciprocamente, entende-se todo 

evento exterior ao objeto que modifica esse objeto de alguma maneira... omite a 

estrutura específica e organização intrínseca do objeto... funcional ... o objetivo 

principal é a organização intrínseca da entidade sob estudo, sua estrutura e 

propriedades; as relações entre objeto e ambiente são relativamente incidentais.110 

Se a abordagem condutista observa o input e o output omitindo a estrutura e organização 

do objeto, este objeto é uma Caixa Preta. 

 Por conduta entende-se toda mudança numa entidade em relação ao seu 

ambiente [...] O termo servomecanismo foi, precisamente, cunhado para designar 

máquinas com conduta intencional intrínseca [...] Teleologia, Teleológica: 

conduta intencional ativa com feedback, o qual, sendo negativo restringe 

outputs.111 

Outra evidência a registrar pode ser encontrada em Shannon, de forma bastante 

resumida, “o efeito do ruído no canal ... as mensagens frequentemente têm significado ... 

esses aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para o problema da 

engenharia...”112 

 

Aqui, a “construção” denominada computador encontra um de seus elementos 

construtivos: 

Primeiro consideramos o caso discreto. Este caso tem aplicações não só na 

teoria da comunicação, mas também na teoria das máquinas de computação, o 

design de centrais telefônicas e outros campos. Além disso, o caso discreto 

                                                 

110 Rosenblueth, Wiener, & Bigelow, “Behavior, Purpose and Teleology”. 
111 Ibid. 
112 Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”. Que é também a fonte da ilustração que segue. 
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constitui uma base para os casos contínuos e mistos que serão tratados na segunda 

metade do trabalho.113 

Por outro lado, digital, se levarmos em conta a interpretação do termo isolado, se refere 

à representação do dígito, em um computador.114 Na obra referenciada, entretanto, seguem 

treze termos compostos, como digital computer, ou digital signal, por exemplo, usos que 

apontam fortemente para “algo que acontece dentro de computadores”. 

Em um trabalho formulado no universo da História da Ciência, analisando a “revolução 

digital”, o autor assume apropriadamente a relação entre digital e “algo que acontece no 

interior dos computadores”.115 

Propositalmente “algo que acontece dentro de computadores” foi citado nesta seção três 

vezes. A primeira no âmbito da cibernética e estas duas, ligadas a digital. Isto reafirma o 

que chamamos de “uso corrente”. 

Aquela, a cibernética, para efeito deste texto, apontamos como um uso inapropriado, 

argumentando que os trabalhos sobre cibernética dão conta de uma ciência que abrange 

comportamentos em animais e em máquinas, as quais, quando construídas como 

computadores, conduzem a um conjunto de conhecimento que se aproximará da IA. 

Caracterizaremos digital como “algo que acontece dentro de computadores”, lembrando 

que a comunicação entre computadores utiliza software e hardware que também estarão 

assim classificados. 

Antes de dar por concluída esta seção, precisamos indicar um entendimento possível do 

termo conhecimento, já que no processo de sua aquisição, um entendimento possível do 

termo aprendizagem, estaria a fronteira entre os conceitos aqui delineados para cibernética 

e uma sua utilização específica, a IA. Indicamos adiante a interpretação de Negnevitsky. 

                                                 

113 Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”. 
114 Computer Dictionary, s.v. “Digital”; o s.v. “Digit” deve ser também observado. 
115 Pelegrini, “Claude Elwood Shannon e a revolução digital.” 
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Conhecimento é uma compreensão teórica ou prática de um assunto ou um 

domínio. Conhecimento também é a soma do que é atualmente conhecido, e 

aparentemente conhecimento é poder. Aqueles que possuem conhecimento são 

chamados de especialistas. Eles são as pessoas mais poderosas e importantes em 

suas organizações. Qualquer empresa de sucesso tem pelo menos alguns 

especialistas de primeira classe e não pode permanecer no negócio sem eles.116 

Também em Barone podemos observar que “os cientistas [...] podem ter que lidar com 

novos conhecimentos emergentes como o surgimento de um conhecimento robótico ...”117 

Para não nos restringirmos a fontes oriundas das Ciências da Informação e da 

Computação, observemos algumas das associações possíveis, indicadas em dicionário, o que 

mostrará ao leitor que puder olhar para seu próprio Smartphone, algumas – no mínimo – 

semelhanças: 

• Ato de conhecer algo pela razão, pela experiência ou pela informação recebida. 

• Compreensão, percepção intelectual dos fatos e relações entre eles (relativos a 

determinado assunto ou parcela da realidade). 

• O conjunto do que é conhecido, sabido por alguém, ou por um grupo, ou em 

determinado campo de atividade, determinada época. 

• Instrução, erudição. 

• Capacidade ou faculdade de conhecer, de formar, reunir e organizar informações 

a respeito da realidade, dos acontecimentos. 

• Consciência de si, da própria existência e das percepções e relações com o 

mundo em redor [esta foi mantida, apesar de inferências, digamos, por demais 

otimistas].118 

3.3 Inteligência [& Consciência] Artificial & Aprendizagem de Máquina 

Como a “tempestade elétrica” dos neurônios em nosso crânio é conectada 

à nossa consciência?119 

Ainda [está] aberta a questão a ser tratada aqui sobre como conceber a 

relação entre a mente e seu ambiente natural não-mental.120 

De modo a tentar sintetizar, sabendo do risco que uma definição, sendo uma construção, 

pode falsear a verdade, acreditamos poder afirmar que IA pressupõe “[...] racionalidade. Um 

                                                 

116 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 25. 
117 Barone, Sociedades Artificiais, 272. 
118 Aulete, s.v. “Conhecimento.” Algumas diretamente associadas aos nossos propósitos. Grifo nosso. 
119 Gabriel, I am Not a Brain, 12. 
120 Ibid., 18. 
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sistema é racional se ‘faz tudo certo’, com os dados que tem”.121 Para diferenciar um 

comportamento qualquer de um comportamento inteligente, seria determinante a 

racionalidade, ou consciência abstrata, como é explicado por Bergson através da análise de 

Coelho.122 

Para Negnevitsky, IA pode ser conceituada como “o campo da ciência da computação 

preocupada em desenvolver máquinas que se comportam de uma maneira que seria 

considerada inteligente se observada em humanos.”123 

É preciso dizer que dentro de um computador, o que temos até este momento não pode 

ser confundido com a criatividade ou racionalidade, nem com emoção. Um computador e o 

software rodando dentro dele, pode ser inteligente, pode, por exemplo, digitalizar um texto 

e desde regras estatísticas, reunir seus principais termos, correlacionando palavras que são 

mencionadas constantemente, como explicado por Schenker e colocado em funcionamento 

pela equipe brasileira liderada por Reategui (App denominada SOBEK).124  

Não como Ada Lovelace mencionou, nem como Hall foi apresentado, mas como um 

minerador de dados. Aqui nós gostaríamos de caracterizar a IA como a possibilidade detida 

por um computador em executar algoritmos tão rapidamente e tratar tantos dados, e dentro 

de tão pouco tempo, que uma pessoa deveria ter dias ou anos para fazê-lo. Nós preferimos 

ver as máquinas como o Watson da IBM e o esforço que se está realizando com este tipo de 

máquina responsiva, fazendo um trabalho intenso e organizando dados, que um cérebro 

humano, com sua característica criatividade, emoção e experiência, pode juntar, por 

exemplo, considerando todas as possibilidades de diagnosticar uma doença, e assim 

                                                 

121 Russel & Norvig, Artificial Intelligence, 4. 
122 Coelho, Consciência e matéria, 133-4. 
123 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 366. 
124 Goldfarb, J.L. e Odécio Souza, “Possibilidades de sintaxe para eScience” procura explorar detalhes do uso que a equipe de Reategui 

deu de conceitos como aqueles elucidados por Schenker. As principais referências apresentadas então estão enumeradas sob a epígrafe 

SOBEK. Estes dois parágrafos procuram condensar os principais argumentos daquele nosso artigo. 
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assessorar um médico na ação de salvar uma vida. Como Isaacson disse, uma inteligência 

colaborativa.125 

Um outro aspecto a analisar, é o conjunto de conhecimentos que abrange a Consciência 

Artificial. Ainda que sabidamente de forma quase superficial, não podemos deixar de 

manipulá-lo. 

 “A Objeção De Lady Lovelace” é o primeiro registro que incluiremos neste recorte. 

Segundo Isaacson, aquela mulher que, em cooperação com Babbage, teria adicionado ao 

conceito de algoritmo exemplos notáveis, haveria protestado veementemente quanto à 

possibilidade de criar uma máquina capaz de criatividade poética. Criatividade aqui 

consideraria uma característica particular da consciência. Lady Lovelace teria afirmado que 

“nenhum computador, por mais potente que fosse, poderia um dia ser de fato uma máquina 

‘pensante’.”126 

As considerações que colocaram na mesma esfera tanto as máquinas de Babbage quanto 

o cérebro humano são esclarecidas por Banks uma vez que “... as faculdades de percepção e 

discriminação da mente eram mecânicas e estavam baseadas nas operações de análise de sua 

época.”127 

Uma das características dos projetos de Babbage, que chegou a conjecturar até que ponto 

se estaria construindo um “cérebro eletrônico”, era a memória que aparecia tanto como 

conjuntos de instruções, quanto entradas de dados iniciais ou intermediários. Mas o 

fundamental, para nossa análise é observar o quanto as funções indicadas nestes últimos 

                                                 

125 Goldfarb, J.L. e Odécio Souza, “Possibilidades de sintaxe para eScience” procura explorar detalhes do uso que a equipe de Reategui 

deu de conceitos como aqueles elucidados por Schenker. As principais referências apresentadas então estão enumeradas sob a epígrafe 

SOBEK. Estes dois parágrafos procuram condensar os principais argumentos daquele nosso artigo.  
126 Isaacson, Os Inovadores, locais do Kindle 9709-9720. 
127 Banks, “Charles Babbage”, 150. 
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parágrafos, quais sejam, mente e dentro dela, memória, podem ser aparentemente 

confundidas com aquilo que funciona hoje em um computador. 128 

Procurando explicar a IA – conforme vista no período compreendido entre meados da 

última década do século XX [1995] e os primeiros anos do século XXI [2003] e sem tentar 

explicar seu contexto histórico –, através de um alegado tema unificador, qual seja, o uso de 

agentes inteligentes, Russel e Norvig definem “a IA como o estudo de agentes [inteligentes] 

que recebem preceitos [entradas] do meio ambiente e realizam ações.” Tais entradas, 

explicam adiante, são as “maneiras pelas quais um agente inteligente pode perceber o 

ambiente onde atua, seja pela visão, tato, audição, ou compreensão da linguagem, assim 

como tornar seus planos em ações reais ...” Afirmam ainda “IA sistematiza e automatiza 

tarefas intelectuais.”129 

Negnevitsky, no processo de explicar sua visão do que poderia ser a IA, afirma que 

“podemos definir inteligência como ‘a capacidade de aprender e entender, de resolver 

problemas e de tomar decisões’.”130 Apresenta ainda dois argumentos: a) seres humanos 

diferentes têm diferentes níveis de capacidades e “portanto devemos esperar que, se as 

máquinas puderem pensar, algumas delas podem ser mais inteligentes do que outras em 

alguns aspectos.”131 b) “Para construir um sistema de computador inteligente, temos que 

capturar, organizar e usar conhecimento especializado humano em alguma área restrita de 

especialização.”132. 

                                                 

128 Banks, “Charles Babbage”, 11, 152 referenciam Cérebro Eletrônico e 71, 114, 150 Memória. O termo memória aparece diversas outras 

vezes no texto, mas se referindo a registros autobiográficos de Babbage. Isto nos interessa aqui justamente para destacar esses dois 
sentidos possíveis, a saber, tanto a memória mecânica, registrável em um suporte qualquer, quanto aquilo que reside na mente.  

129 Russel & Norvig, Artificial Intelligence, vii-viii, 1. 
130 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 2. 
131 Ibid. 
132 Ibid., 4. 
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Entre esses dois argumentos, apresenta de forma sucinta o “Jogo da imitação” de Turing, 

descrevendo-o como um dos primeiros e mais significativos trabalhos em “inteligência de 

máquina”. 

Então, para Negnevitsky, 

• Inteligência é a capacidade de aprender e entender, de resolver problemas e de 

tomar decisões. 

• A inteligência artificial é uma ciência que definiu seu objetivo como máquinas que 

façam coisas que precisariam de inteligência se fossem feitas por humanos. 

• Uma máquina é considerada inteligente se puder alcançar desempenho em nível 

humano em alguma tarefa cognitiva. Para construir uma máquina inteligente, 

temos que capturar, organizar e usar conhecimento especializado humano em 

alguma área problemática.133 

 

Ainda que não negando tais pontos de vista, os autores congregados por Barone afirmam 

– e a repetição dessa afirmação, em quase todos os onze capítulos, nos parece a necessidade 

de reiterar uma ideia significativa –, que a ciência carece ainda de um conceito 

universalmente aceito para o que seja inteligência. Igualmente opacos, carecendo, portanto, 

de uma conceituação “universal”, estariam os conceitos que particularmente interessam ao 

estudo da IA, quais sejam, mente, cognição, pensar, consciência, criatividade e mesmo vida. 

Um caso particular, em se tratando de IA é a “Aprendizagem de [ou em] Máquinas 

[Machine Learning].” Previsores são artefatos (ou dispositivos, Wiener diz máquinas) que 

aprendem.134 Daí, acreditamos ser lícito afirmar que uma característica da inteligência seria 

o aprendizado. Sobre esta característica, declara Negnevitsky: 

Em geral, o aprendizado de máquina envolve mecanismos adaptativos que 

permitem aos computadores aprender com a experiência, aprender pelo exemplo 

e aprender por analogia. Capacidades de aprendizado podem melhorar o 

desempenho de um sistema inteligente ao longo do tempo. Mecanismos de 

aprendizado de máquina formam a base para sistemas adaptativos. As abordagens 

mais populares para aprendizado de máquina são redes neurais artificiais e 

algoritmos genéticos.135 

                                                 

133 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 18. 
134 Wiener, Cybernetics, 16-7. 
135 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 165. 
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Outro aspecto que, apesar de não o termos citado em primeiro lugar, nos parece o mais 

significativo, e novamente recorrendo a Barone, a contraposição entre “Inteligência 

[Sociedade] Artificial Fraca” e “Inteligência [Sociedade] Artificial Forte”. Mais 

modernamente, tais termos têm sido reinterpretados, assumindo respectivamente a forma de 

“IA Restrita” e “IA Ampla”.136  

Também em Negnevitsky, podemos encontrar esta diferenciação, podendo-se afirmar 

que há, então, diversos tipos ou níveis de IA, ou seja, se nestes primeiros dezenove anos do 

século XXI o ser humano ainda não foi completamente mimetizado em suas características 

criativas e emocionais – e alegamos portanto que a IA Ampla ainda não foi alcançada –, ela 

se manifesta, existe efetivamente, foi implementada e está disponível em algumas 

modalidades que aqui estão nomeadas como IA Restrita. 

“Inteligência [Sociedade] Artificial Fraca ou Restrita,” sob a pena de ser repetitivo, 

aquela IA que efetivamente existe, capaz, desde meados da época que se pode designar como 

Guerra Fria, de corrigir a rota de mísseis balísticos, presente em Apps aparentemente simples 

como o Waze (https://www.waze.com/pt-BR/about), ou ainda dotadas de capacidade 

responsível de alto nível, como as demonstradas pelo Watson da IBM 

(https://www.ibm.com/watson/). 

“Inteligência [Sociedade] Artificial Forte ou Ampla,” seriam máquinas ou redes de 

máquinas que igualariam ou superariam o ser humano, em capacidades físicas e intelectuais. 

Aqui, questões como “emoção”, “abstração”, “falso versus verdadeiro”, “mentira” e mesmo 

“erro” entrariam em cena. Ainda se configuram neste final de segunda década do século XXI 

como utópicas, ou como querem alguns, distópicas. Barone apresenta alguns curiosos 

                                                 

136 Barone, Sociedades Artificiais, 18, 232, 281, 331. 

https://www.waze.com/pt-BR/about
https://www.ibm.com/watson/
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argumentos a respeito dessas questões, ressaltando o que apresentaremos como uma síntese, 

que pode ser vista como paradoxal: “afinal, errar é humano”.137 

As modalidades de IA Restrita seriam138: 

• rule-based expert system (sistema especialista baseado em regras), que se 

fundamentam em reter conhecimentos oriundos de especialistas humanos (como 

procedimentos de diagnóstico médico, por exemplo) e facilitar, especialmente 

desde a técnica “if-then” (se ... então ...) a localização de soluções conhecidas a 

partir de condições determinadas. Tais sistemas se justificariam por propiciar 

acesso rápido e preciso a atividades de tomada de decisão, especialmente aquelas 

que dependessem de uma grande quantidade de variáveis – considerações de 

fatores diversos para identificação de um problema – a partir das quais um 

problema devesse ser corretamente identificado. A perspectiva de unir de uma 

única vez, eu um lance único, o conjunto de conhecimentos de muitos especialistas 

seria sua “Inteligência” tendo, entretanto como contraponto a necessidade de 

unificação da “linguagem” através da qual tal conhecimento tivesse sido 

depositado.139 

• fuzzy expert systems (sistemas especialistas difusos).  A possibilidade descrita em 

“rule-based expert system” depende da clareza da “linguagem” utilizada, como foi 

dito, mas também da precisão de suas operações. Lá se esperam afirmações como 

“Se A=B e B=C, então A=C”. Mas e se o especialista humano usar termos como 

“quase” ou “parecido”, aparecerá a necessidade de utilização de métodos que 

foram denominados “Lógica Fuzzy”. É importante notar que “lógica fuzzy não é 

lógica que é imprecisa, mas lógica usada para descrever imprecisão”. Ainda, “A 

lógica fuzzy é determinada como um conjunto de princípios matemáticos para a 

representação do conhecimento [humano, ou senso humano dos termos] com base 

nos graus de associação, e não na associação à lógica binária clássica.” Dentre 

seus métodos de “aprendizagem” encontra-se o uso de redes neurais, às quais nos 

referiremos adiante.140 

• frame-based expert systems (sistemas especialistas baseados em quadros 

[cenários]). “Basicamente, quadros são uma aplicação de programação orientada 

a objetos para sistemas especialistas.” Tais objetos são criados a partir de uma 

“modelagem de dados” apropriada. “Um quadro é uma estrutura de dados com 

conhecimento típico sobre um objeto ou conceito.”141 

• artificial neural networks (redes neurais artificiais) encerram um conjunto de 

conhecimentos que se dirigem ao entendimento e mimetização do cérebro humano. 

“A aprendizagem é uma característica fundamental e essencial das redes neurais 

biológicas.”142 

• genetic algorithms (algoritmos genéticos) são um subconjunto da designada 

“Computação Evolucionária”, a qual coloca em ação a possibilidade de 

mimetização de uma analogia entre o que acontece dentro de um computador e o 

que acontece na natureza. A ligação entre essas ideias é mais estreita pela via da 

                                                 

137 Barone, Sociedades Artificiais, 289, 301. 
138 Ibid., 332, para uma relação sucinta, com a qual estabelecemos diálogos a partir de outras fontes. 
139 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 25-54. 
140 Ibid., 87-130. 
141 Ibid., 131-164. 
142 Ibid., 165-218. 
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“Seleção Natural”, imaginando-se que é válido afirmar que “a evolução (mudança) 

ocorre em função de algum fator intangível (que não interessa considerar) e, se a 

entidade que evoluiu sobrevive, então essa mudança é boa e passará para seus 

descendentes.”143 

 

 

A ilustração acima esclarece a visão de Negnevitsky sobre cada possibilidade explorada 

para a IA, ao argumentar a favor das estratégias que categorizará como Sistemas Híbridos 

Inteligentes, “uma combinação de diferentes tecnologias inteligentes [oriundas daqueles 

aspectos da IA até então expostos].”144 

3.4 Data Warehouse, Big Data, Mineração de Dados & de Textos 

Dados são o que coletamos e armazenamos, e conhecimento é o que nos 

ajuda a tomar decisões informadas [fundamentadas nos dados]. A extração de 

conhecimento dos dados é chamada de mineração de dados.145 

O objetivo final da mineração de dados é descobrir conhecimento.146 

A mineração de dados é caracterizada pela extração de conhecimento a 

partir de conjuntos de dados. Também pode ser definido como a exploração e 

análise de grandes quantidades de dados para descobrir padrões e regras 

significativos. O objetivo final da mineração de dados é descobrir 

conhecimento.147 

                                                 

143 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 219-58. Utilizamos aspas para ressaltar uma nossa interpretação, não sendo uma referência direta 
ao texto do autor. 

144 Ibid., 259-300. Inclusive a ilustração apresentada. 
145 Ibid., 349. 
146 Ibid., 362. 
147 Ibid., 301-64. 
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Acreditamos ser lícito afirmar que a enorme abrangência de uso e o custo 

progressivamente mais baixo desse uso, notadamente em função da popularização dos 

aparelhos denominados smartphones, especialmente a partir do final da primeira década do 

século XXI148, propiciaram o fenômeno conhecido como Big Data. Podemos observar como 

ele se liga – de uma forma que nos interessa especialmente – à IA: 

Embora uma rede neural artificial (RNA) atual assemelha-se ao cérebro 

humano, da mesma forma que um avião de papel se parece com um jato 

supersônico, é um grande passo à frente. As RNAs são capazes de “aprender”, isto 

é, usam a experiência para melhorar seu desempenho. Quando expostos a um 

número suficiente de amostras, as RNAs podem generalizar para outras que ainda 

não encontraram.149 

Pode-se dizer que Big Data e Data Mining são eventos, para não dizer fenômenos que se 

complementam. Já tivemos a oportunidade de observar que de nada adianta guardar, 

preservar, dados se deles não se puder extrair informações. Perguntar simploriamente à uma 

agenda de três mil nomes quem são nossos familiares (supondo que tal atributo tenha sido 

corretamente associado a determinados contatos) requer um esforço computacional que 

poderia até mesmo ser executado manualmente, mas inferir dentre três milhões de clientes 

de uma rede varejista se eles comprariam cerveja, durante a desagradável tarefa de adquirir 

fraldas em um chuvoso sábado à noite, exige questionamentos, pesquisas, computações 

extensas.150 Os hábitos de consumo, classe social, local de moradia dos supostos clientes 

constituem, ao serem devidamente armazenados e organizados, um conjunto que se pode 

denominar Data Warehouse, uma instância de Big Data; às inferências possíveis, a partir de 

tal conjunto, denominaremos Data Mining. 

Cabe aqui uma observação a respeito do termo “prospecção”. Parece-nos que em língua 

portuguesa o termo se adequa melhor à realidade que “mineração”. Mantivemos, entretanto, 

                                                 

148 “o iPhone foi apresentado por Steve Jobs em janeiro de 2007”. Disponível em https://www.tecmundo.com.br/produto/121997-historia-

iphone-celular-revolucionario-apple-video.htm, acessado em 28 de fevereiro de 2019. 
149 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 167. 
150 https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-que-cerveja-tem-a-ver-com-fraldas-m0053931/, acessado em 28 de fevereiro de 2019. 

https://www.tecmundo.com.br/produto/121997-historia-iphone-celular-revolucionario-apple-video.htm
https://www.tecmundo.com.br/produto/121997-historia-iphone-celular-revolucionario-apple-video.htm
https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-que-cerveja-tem-a-ver-com-fraldas-m0053931/
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este último em razão do seu uso corrente ser muito mais frequente. Desta possibilidade, 

deriva a questão da prospecção de dados. Adotar tal termo (prospecção) é um 

encaminhamento para evidenciar que se executa mais do que “separar o joio do trigo”. 

Prospectar, afinal, pode ser “tomado” como tentar descobrir, localizar, ou conhecer151. 

Para não manter tais assertivas como uma opinião própria, recorremos ao autor estudado 

particularmente nesta seção: 

As organizações modernas devem responder rapidamente a qualquer 

mudança no mercado. Isso requer acesso rápido aos dados atuais normalmente 

armazenados em bancos de dados operacionais. No entanto, uma organização 

também deve determinar quais tendências são relevantes e isso não pode ser 

realizado sem acesso a dados históricos armazenados em grandes bancos de dados 

chamados data warehouses. 152 

Tais dados, podem ser considerados como estruturados, uma vez que facilmente são 

organizados em tabelas (também denominadas relações), e comumente deles se extraem 

relacionamentos. A estatística supre as estratégias de coleta, organização e utilização de 

dados numéricos, auxiliando na interpolação e extrapolação, podendo ser considerada como 

parte de um processo complexo, conhecido como Engenharia do Conhecimento (Knowledge 

Engineering): 

processo de construção de sistemas inteligentes baseados no conhecimento. 

Existem seis etapas principais: avaliar o problema; adquirir dados e conhecimento; 

desenvolver um sistema protótipo; desenvolver um sistema completo; avaliar e 

revisar o sistema; e integrar e manter o sistema.  

Sistemas inteligentes são normalmente usados para diagnóstico, seleção, 

previsão, classificação, agrupamento, otimização e controle. A escolha de uma 

ferramenta para a criação de um sistema inteligente é influenciada pelo tipo de 

problema, disponibilidade de dados e conhecimento e a forma e o conteúdo da 

solução necessária. 

Os sistemas inteligentes, ao contrário dos programas de computador 

convencionais, são projetados para resolver problemas que, muitas vezes, não têm 

soluções “certas” e “erradas” claramente definidas. Portanto, o sistema é 

normalmente avaliado com casos de teste selecionados pelo usuário.153 

                                                 

151 Aulete, s.v. “Prospectar.” 
152 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 350. 
153 Ibid., 350-2, 361. 
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Estas sucessivas citações se fizeram necessárias por endereçarem diretamente a 

resolução de nossa questão de pesquisa. Não há necessariamente um “certo” ou um “errado” 

na leitura de um texto, na atividade de recolher de um conjunto de palavras organizado por 

um certo autor sobre um determinado assunto, dentro de um contexto político, ou econômico 

ou cultural, em um ponto do tempo. Há sim limites metodológicos a respeitar, uma vez que 

não se poderia atribuir a Turing o uso de um iPhone; como não se pode negar o interesse de 

Sir Isaac Newton por um conjunto de conhecimentos que se denomina alquimia.154 

É possível, entretanto, reconhecer a frequência de certos conjuntos de caracteres 

(palavras) e a proximidade de algumas dessas palavras com outras, endereçando uma 

determinada hierarquização entre elas. A esta possibilidade, analogamente a Data Mining, 

se atribui a designação Text Mining. A seção Abrindo a caixa preta SOBEK explica como a 

CesimaDigital utiliza a mineração de textos. 

3.5 Colaboração e Autoridades 

Há, na pretendida característica de colaboração, o uso já milenar, para dar um exemplo, 

de artifícios gráficos, descritos por Bonder como Janelas e Portais. Diálogos de trechos do 

conteúdo do Talmud com outros trechos de seu próprio texto e de outros escritos, verdadeiros 

debates entre autoridades que podem ser encontrados nas margens do próprio texto, 

constituem elementos que contém similitudes com a moderna tecnologia verificável na 

internet.155 

Executando um verdadeiro “salto temporal”, encontramos considerações traçadas em 

2018, sobre  

profissionais distantes geograficamente [que] estão colaborando entre si 

com mais frequência, e suas relações de trabalho e colaboração passam a ser 

mediadas na sua totalidade por plataformas digitais. Nesses ambientes virtuais, os 

                                                 

154 Na obra organizada por Cohen e Westfall, Newton, a parte sete, pelo menos, apresenta uma importante análise sobre tal interesse. 
155 Bonder, Portais Secretos. A referência específica sobre a dinâmica dessas páginas, está entre 29 e 31. 
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integrantes interagem registrando, compartilhando, selecionando e resgatando 

informações a fim de produzir conhecimento e realizar projetos em conjunto.156 

Deste salto, destaque-se a profunda ligação entre colaboração e produção de 

conhecimento. Quando sugerimos, portanto, que a CesimaDigital seja dotada da capacidade 

de automaticamente registrar os caminhos de pesquisa de documentos, criamos uma rede de 

saber que transcende as possibilidades de citações cruzadas entre trabalhos, como sugeriu e 

implementou Weldon.157 

Até algum momento da primeira década do século XXI158, redigir um artigo e publicá-

lo em um periódico impresso era, se não o único, o mais intensamente reconhecido meio 

para um cientista159 comunicar suas ideias e descobertas. Em cartas pessoais e comunicações 

dirigidas para associações científicas, pode-se verificar tanto esse tipo de comunicação (de 

ideias e descobertas), quanto debates, amigáveis ou não, construções que classificaremos 

como colaborativas.160 

Queremos nomear o ato de redigir mensagens em papel e utilizar algum serviço de 

entrega física deste, como “cartas pessoais”. Através da observação do nosso próprio 

comportamento, podemos verificar o quanto tal ação foi sendo eliminada. Sugerimos ao 

leitor que apure quando foi a última vez que recebeu ou enviou uma “carta pessoal”. 

Provavelmente, entretanto, interrompeu a leitura do texto presente algumas vezes, para 

atender uma chamada em algum App como Twitter, WhatsApp ou Facebook Messenger e 

receberá, em substituição a “cartas pessoais”, mensagens de correio eletrônico (e-mails), os 

quais, entretanto, pode-se observar que também têm se tornado menos frequentes. 

                                                 

156 Terceiro, "Ferramentas digitais para colaboração em times virtuais", 75. Grifos nossos. 
157 http://isiscb.org/the-isiscb-a-collaborative-bibliography, acessado em 2 de março de 2019. 
158 Vide seção Internet, WWW, Cloud. 
159 Aqui poderíamos ser acusados de anacronismo, já que termos como cientificidade, cientista e científico são relativamente recentes, “... 

que só passou [aram] ao uso corrente há cerca de cem anos [entre os séculos XVIII e XIX]”, segundo Knight, “Trabalhando à luz de 
duas culturas”,148. Em Ross, "Scientist: The story of a word", pode-se encontrar um oportuno conjunto de considerações sobre estes 

termos: “A palavra entrou nas línguas românicas (It. scientifico; Fr. scientifique) com este significado, mas entrou em inglês somente 

em 1600.” 
160 Observe-se em Os Inovadores, Isaacson, tece considerações significativas sobre o aspecto colaboração. Nossas sugestões se dirigem 

forte e propositalmente para esse sentido. 

http://isiscb.org/the-isiscb-a-collaborative-bibliography


Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

 

 

Em não se tratando de um estudo de Ciências Sociais, não nos cabe discutir tal fenômeno, 

mas sugerimos que um certo efeito colateral dele se apresenta à Ciência. Como exemplo, 

oferecemos o debate encetado pelo historiador espanhol Carlos Barros (1946-). Nossa leitura 

de suas publicações nos leva a crer que, dentre outras questões, ele tem conclamado os 

historiadores a participar de uma construção de conhecimentos que passa por ferramentas de 

colaboração, como listas de e-mails.161 

Essa colaboração alcançaria, em uma dimensão específica, uma possibilidade 

historiográfica, considerando, por exemplo, os 

seres humanos que sofreram as consequências das guerras e ditaduras do 

século XX, cujas famílias, descendentes e companheiros organizam movimentos 

de memória e direitos humanos, com a colaboração cada vez mais frequente de 

historiadores e outros acadêmicos.162 

Mas em uma dimensão mais geral, para considerar o que ele classifica como história 

imediata, “... tratando de promover o uso da internet para os historiadores ... utilizar[em] a 

metodologia colaborativa”.163 

Tais noções possibilitariam relacionamentos entre pesquisadores e articulações de 

saberes de uma maneira particular que se materializará na CesimaDigital. 

Talvez ainda não esteja claro para nosso leitor o sentido que estamos utilizando para 

autoridades. Cada indivíduo, seja um pesquisador humano, seja um algoritmo 

computacional (como nossa utilização do SOBEK), terá, na CesimaDigital, um registro 

como autoridade. Cada autoridade, ao realizar buscas ou gerar metadados, tem tal atividade 

registrada, de modo a permitir posteriores pesquisas sobre seu comportamento, informação 

que pode vir a ser útil no sentido de se categorizar documentos (gerar possibilidades de 

observação sobre quais obras são selecionadas por qual autoridade). 

                                                 

161 O conjunto dessas publicações pode ser encontrado em: http://h-debate.com/; http://cbarros.com/; https://usc-es.academia.edu/ 

CarlosBarros. 
162 Barros, "Oficio de historiador", 3. 
163 Barros, “Historia a Debate”, aos 19 minutos.    

http://h-debate.com/
http://cbarros.com/
https://usc-es.academia.edu/%20CarlosBarros
https://usc-es.academia.edu/%20CarlosBarros
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Observe-se na seção Participação no RCN / Black Goat que outro sentido corrente e 

importante pode ser dado ao termo autoridade e igualmente nos interessa. 

3.6 Internet, WWW, Cloud 

Estes termos são frequentemente utilizados como se fossem entidades autônomas e 

simples. Queremos esclarecer que ao utilizarmos o termo internet estamos referenciando um 

conjunto tecnológico cujos princípios podem, e frequentemente são utilizados para a criação 

de acervos de conhecimento restritos às instituições, o que neste caso ganha a qualificação 

de intranet. 

A WWW, World Wide Web, teve seu maior impulso desde a tentativa de organização 

de documentos pertencentes ao CERN. Apesar de existir como um subconjunto da internet, 

é referenciada como se fosse o seu todo.164 

Cloud, nuvem, se refere meramente a uma técnica de endereçamento que ofusca ao 

utilizador final uma complexa infraestrutura de processamento e armazenamento de 

“dados”. 

3.7 Web Semantic 

Um documento publicado na internet respeitando a forma e conteúdo preconizados pela 

Web Semantic carrega seus próprios metadados, de forma que possam ser facilmente 

incluídos em indexadores que reconheçam esse padrão.165 

Antes de mergulharmos na Web Semantic propriamente dita, acreditamos ser oportuno 

observar que é “uma questão inserida diretamente na problemática de recuperação de 

informações.”166  

                                                 

164 https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web, acessada em 13 de maio de 2019. 
165 Também citada como “Semantic Web”, como em http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/367/1890/991, acessado em 05 de 

fevereiro de 2019. 
166 Romagnano, Marchetta, Domínguez, "Metodología para Asistir al Usuario Web en su Búsqueda de Información en un Dominio 

Específico" contém um exemplo de análise da complexidade da recuperação de dados e informações na internet.  

https://home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/367/1890/991
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Conforme já havíamos indicado, trabalhos diversos, oriundos do PEPGHC-PUCSP 

analisam esse problema, como em Neves, ao descrever questões relativas ao “Archivo 

Público do Império”, especialmente analisando a problemática “arquivar ... posteriormente 

... para consultar ...” A autora lida com a conhecida questão de como os documentos são 

depositados e em que lugar. Muito embora compareça a questão da preservação desses 

documentos contra pragas, ou incidentes como incêndio ou alagamento, fica também 

evidente o problema de o “documento ter sido fisicamente colocado em um local 

inapropriado”.167  

Quando em acervos físicos, essa dificuldade parece mais evidente. Usualmente os 

profissionais de biblioteconomia recomendam aos consulentes que, ao utilizarem as 

bibliotecas pelas quais são responsáveis, não devolvam documentos às prateleiras. Não é um 

comportamento motivado pela gentileza ou pela necessidade de manter os funcionários da 

biblioteca ocupados, mas o conhecimento da dificuldade em se localizar um documento que 

não se encontre no lugar que lhe foi designado para ocupar.  

Classificar e armazenar um documento físico de forma correta significa, então, garantir 

que seja possível recuperá-lo. A questão se agrava quando se trata de um arquivo de 

computador, ou documento digital. Se um documento físico tem um aspecto visual, um 

formato, uma capa, alguma característica peculiar que pode permitir alguma facilidade para 

a sua localização, um documento digital facilmente se confunde com muitos outros. O leitor 

contemporâneo potencialmente já “perdeu” um arquivo dentro dos milhares que tem 

depositado em seu computador. Estamos aqui alegando que um documento digital é uma 

agulha mais fácil de confundir-se em um palheiro.  

                                                 

167 Neves, "O lugar da ciência na classificação." 
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Localizar documentos em acervos específicos, como sugerem Romagnano, Marchetta e 

Domínguez, criando métodos dedicados, é sem dúvida plenamente viável, mas conta com a 

hipótese de atendimento de padrões que podem até existir e serem seguidos em um dado 

momento no tempo, mas que não se sustentam, em função de possíveis, para não dizer 

prováveis evoluções nesses padrões. A indústria da informática tem sido célere em substitui-

los, tanto ao nível dos algoritmos, quanto ao nível dos seus componentes físicos. Se o leitor 

não acreditar em nossa assertiva, observe a quantidade de formatos diversos dos conectores 

de dados e energia que existem nos dispositivos móveis à sua volta. 

Iniciativas, como aquelas analisadas por Fontes, encerram uma necessária padronização, 

que se pode no máximo esperar que sejam atendidas, e ainda, que em sua provável evolução 

sejam lançadas possibilidades de não as tornar obsoletas.168 

De qualquer forma, é aparentemente uma supervalorização, para uso em nosso escopo, 

uma vez que a Web Semantic está hoje restrita a conferir para uma publicação na internet de 

um conteúdo pré-indexado, respeitados parâmetros de indexação prévios. Desse modo, 

alcançado um dado conjunto de parâmetros universais, ao publicar um conteúdo, um autor 

ou editor teriam condições de imediata e automaticamente oferecê-lo aos sistemas de 

descoberta disponíveis. Nosso problema é inverso, nossos documentos foram escritos 

quando a Web Semantic não existia, ou, ao serem criados em formatos que utilizaram 

suportes diferentes daquele existente como uma “página HTML”, não contém os descritores 

que tal tecnologia propõe.169 Isto sem considerar que os padrões ora existentes, por melhores 

que sejam, são isentos de universalidade. 

 

                                                 

168 Fontes, “Aspectos Ontológicos da web-semântica”. 
169 http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/367/1890/991, acessado em 05 de fevereiro de 2019, ajudará a entender detalhes de tal 

tecnologia. 

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/367/1890/991
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3.8 Apps 

Esta seção deverá parecer bastante óbvia, pelo menos para o leitor vivente em 2019. Um 

App será, para um observador superficial, uma figurinha (tecnicamente um ícone) presente 

ou a ser instalada em seu smartphone, que tocada, oferecerá alguma funcionalidade, como 

acesso à sua conta corrente bancária, ou auxílio na localização de um endereço, dentre 

centenas ou milhares de outras funcionalidades. Por trás desse ícone, haverá um algoritmo 

computacional, um software aplicativo. 

Para um observador mais crítico, um App terá o potencial de representar tão somente a 

Interface Gráfica com o Usuário, do Inglês Graphical User Interface, ou GUI. 

Frequentemente, Sistemas de Informação, envolvendo grandes quantidades de algoritmos 

computacionais e múltiplos equipamentos computacionais estão envolvidos na coleta, 

processamento, armazenamento e apresentação de dados e informações as quais são 

transmitidas através de uma tecnologia que denominaremos internet para o computador que 

evocou o App. 

Para elucidar tal argumento, sugerimos observar as operações de uma companhia de 

varejo ou uma instituição bancária, em qualquer momento no tempo, a partir do início deste 

século XXI. Mesmo a mais simplória quitanda, até mesmo um vendedor ambulante terá 

provavelmente um dispositivo capaz de possibilitar o pagamento de mercadorias ou serviços 

através de um cartão de crédito ou débito. Tal cartão, ao ser utilizado, terá a presente 

transação submetida, por exemplo, a uma vasta “base de conhecimento” que deverá “julgar” 

se a transação parece ou não uma fraude. Uma transação com valor ou local “fora da curva”, 

“além dos hábitos do usuário do cartão” pode ser assim classificada. 
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3.9 Bibliotecas Digitais 

É provável que também esta seção pareça bastante óbvia, assim como aquela sobre Apps. 

Do mesmo modo, demanda esclarecimentos sobre os recortes executados, “tomados”.  

Ao observar, por exemplo, a descrição de conjuntos de algoritmos computacionais em 

documentos datados da segunda metade do século XX, nota-se que “por meio de um 

programa fortran em que as sub-rotinas apropriadas da Biblioteca Digital foi 

incorporada.”170 Ainda hoje. algoritmos computacionais que pretendem facilitar as 

atividades de criação de outros algoritmos computacionais são denominados Biblioteca 

Digital. 

Por outro lado, um conjunto de documentos, cuja imagem ou texto foram reunidos e 

armazenados em um computador, e cujo acesso é oferecido em alguma medida ou 

profundidade, usualmente através de uma GUI, utilizando-se recursos usualmente 

referenciados como internet, é também denominado Biblioteca Digital. 

3.10 DSpace 

DSpace é uma ferramenta criada e mantida pela DuraSpace,  

uma organização independente, sem fins lucrativos, que fornece liderança 

e inovação para tecnologias abertas que promovem acesso persistente e durável a 

dados digitais. Colaboramos com comunidades acadêmicas, científicas, culturais, 

tecnológicas e de pesquisa, apoiando projetos e promovendo serviços para ajudar 

a garantir que as gerações atuais e futuras tenham acesso ao patrimônio digital 

coletivo.171 

Possibilitando a criação de  

repositórios digitais abertos [...] preserva e permite acesso fácil e aberto a 

todos os tipos de conteúdo digital, incluindo texto, imagens, imagens em 

movimento, mpegs e conjuntos de dados. E com uma comunidade cada vez maior 

                                                 

170 Fatania, Matthews & Dalziel, "On the mechanism of NADP", 372. Escolhemos de forma tão aleatória quanto possível este texto 

publicado em 1982 e não oriundo diretamente da Ciência da Computação para tentar demonstrar que um uso comum do termo 
Biblioteca Digital aponta para uma direção distinta daquela pretendida pela CesimaDigital. 

171 https://duraspace.org/about/, acessado em 08 de janeiro de 2019. 

https://duraspace.org/about/
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de desenvolvedores, comprometida com a contínua expansão e melhoria do 

software, cada instalação do DSpace se beneficia da próxima.172 

Estas suas características levaram à sua escolha, com a finalidade de dar suporte ao 

registro dos metadados de cada documento, os quais estão descritos na seção Localização de 

Documentos & seus metadados. Dentre eles, destaque-se que os descritores serão gerados 

para dar suporte para a “Ferramenta de Pesquisa” (localização das obras ou indexing). 

DSpace possui mecanismos próprios de pesquisa que foram tornados disponíveis. Pretende-

se ainda capturar a atividade de pesquisa e download de cada usuário e constituir a partir 

dessa captura uma base adicional de conhecimento que possa referenciar cada obra e como 

ela comparece na atividade de cada uma dessas autoridades. Discutimos esta característica 

na seção denominada Colaboração. 

 

  

                                                 

172 https://duraspace.org/dspace/about/, acessado em 08 de janeiro de 2019. 

https://duraspace.org/dspace/about/
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4 DESDE O SOBEK ATÉ A CesimaDigital 

Temos estudado a ferramenta de mineração de textos SOBEK há algum tempo e tivemos 

a oportunidade de expor nossa visão aos nossos pares em 2016.173 Dessa exposição, certas 

ideias foram aproveitadas: 

Acreditamos ser plausível observar os resultados da utilização de um 

determinado algoritmo computacional, um software, uma ferramenta de 

mineração de texto, o SOBEK, como nosso documento. Os autores deste nosso 

documento apontam sua utilização no suporte educacional à dinâmica de criação 

e aprimoramento de textos e também a obtenção – mineração – de conceitos em 

outras áreas de atuação. Observe-se que conceitos é aqui utilizado como se 

carregasse o mesmo significado de rótulo, termo ou tópico – label, tag, term, topic 

– conforme é mais comum se encontrar em textos tidos como relativos às Digital 

Humanities. Por texto, tomaremos tanto algum conjunto não estruturado de dados 

– como um conjunto de manifestações a respeito de um certo evento em uma rede 

social –, quanto um artigo ou livro, ou um conjunto destes, seja qual for seu 

tamanho, sendo estes últimos considerados dados estruturados. Em ambos os 

casos, por sua diversidade e quantidade, são alvo de um certo acervo de práticas e 

conhecimentos, fenômeno que tem se acentuado modernamente, referido 

constantemente como Big Data.174 

Trocando em miúdos, para o devido entendimento do uso do SOBEK, devemos explicar, 

pelo menos como ele tem sido utilizado – e para tanto redigimos a seção A ferramenta 

SOBEK, como caixa preta – e como ele funciona, nossa seção subsequente, denominada 

Abrindo a caixa preta SOBEK.  

Deve ser útil ao leitor, entretanto, ter em mente que uso se fará dessa ferramenta. 

Expliquemo-nos, portanto. 

Ao se aproximar de uma coleção de documentos físicos, uma pessoa encontrará uma 

ficha ou um catálogo, sejam físicos ou em formato eletrônico, que – composto de forma 

clássica – informará o nome do documento, seu autor e ano. Tal catálogo informará um 

código – que tem usualmente na sua composição letras, números e outros caracteres – 

indicativo do local em que tal documento foi depositado. Este local tem sua determinação 

                                                 

173 Goldfarb, José Luiz, Odécio Souza. “Possibilidades de sintaxe para eScience”, 2. 
174 Ibid. 
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influenciada por diversos aspectos que pretendemos ter devidamente analisado na seção 

denominada Classificar & Localizar. Quando consideramos essa classificação e lhe 

atribuímos a possibilidade de obstáculo (vide seção Bússola & Obstáculo), argumentamos 

sobre a necessidade de uma atividade profissional de catalogação, resultado da “leitura” dos 

documentos. Dentro de tal atividade, a criação de descritores eficazes para os documentos 

seria desejável. 

Reservaremos a responsabilidade de obtenção desses descritores eficazes para o SOBEK. 

Considerando que a CesimaDigital existe como uma biblioteca digital, seu catálogo é 

composto por metadados, que indexam um conjunto – unitário ou não – de arquivos 

computadorizados, os quais, na seção O Acervo: trajetória de aquisição & popularização do 

acesso indicamos como PDFs. 

Esses PDFs serão “lidos” pela ferramenta SOBEK, gerando um conjunto de descritores 

que, armazenados junto aos demais metadados, deverão oferecer auxílio ao pesquisador no 

sentido de escolher entre documentos a investigar, ou pelo menos ordenar, priorizar, a 

investigação. Esses descritores são oriundos de “termos” ou “conceitos” obtidos a partir do 

uso do SOBEK. A questão do “conceito” também carece de elucidação. Partiremos dela, 

portanto. 

Em muitas das referências, mantemos – a despeito do risco – a indicação original da ideia 

“conceito”. Os autores dos documentos analisados neste capítulo – Desde o SOBEK até a 

CesimaDigital – eventualmente alteraram “conceito” para “termo”, já que o aludido risco 

requereria uma longa pesquisa que fosse capaz de provar que algoritmos computacionais 

fossem capazes de apreender “conceitos” a partir da leitura de um texto, ou pelo menos 

reconhece-los. Gostaríamos aqui de estabelecer um recorte que pretendemos esclarecedor 

para a presente interpretação e delimitação desse “risco”. 
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Devemos, entretanto, cuidar antes da demarcação de um limite, cuja argumentação está 

baseada em Negnevitsky.175 Trata-se de algo como argumentar que se um indivíduo humano 

conta com capacidades diversas – ou talentos – para solucionar questões distintas (como a 

capacidade de uns em cálculo matemático, de outros em tocar piano, ou terceiros, em 

conceber e materializar perfumes ou, em contraponto, a incapacidade de realizar outras. Não 

se espera que um “chef de cuisine” seja também um “virtuose” violonista, ainda que não seja 

impossível tal conjunto de talentos), então é válido argumentar que “entidades” concebidas 

artificialmente, e denominadas IA Restrita,176 podem, através de métodos diversos, que 

mimetizam funções humanas, ser eficientes e eficazes em solucionar questões específicas. 

Determinado então um recorte, um território específico onde estamos navegando, qual 

seja, a IA Restrita, é possível interpretar “conceito”, enquanto utilizado nesse contexto. Não 

desejamos argumentar que o SOBEK seja capaz de gestar um poema sobre “as dores do 

amor” a partir de sua própria leitura de textos e portanto ter sua própria “conceituação” de 

“dor” e de “amor”, mas que lendo um texto assim intitulado, ele é capaz de qualificar os 

“conceitos” mais significativos de tal texto e como eles se relacionam. 

No sentido de esclarecer nosso uso ou, qual o alcance da IA Restrita que argumentamos 

utilizar, sugerimos que o leitor imprima o texto do quadro adiante e tomando de um 

instrumento – como um marcador de textos – evidencie as palavras ou conjuntos de palavras 

que remetam às características essenciais do texto, gerando portanto um primeiro conjunto 

de soluções para esta questão.177 

 

 

                                                 

175 Negnevitsky, Artificial Intelligence, 2. 
176 Microsoft, The Future Computed. Explicitamente: De muitas maneiras, a IA ainda está amadurecendo como uma tecnologia. A maior 

parte do progresso até o momento foi no ensino de computadores para executar tarefas restritas. 
177 "AS DORES DO AMOR" por Luiza Fletcher em 6 de julho de 2015, escrito por Débora Marx – Via Obvious, 

https://osegredo.com.br/as-dores-do-amor/, acessado em 03 de outubro de 2018. 

https://osegredo.com.br/as-dores-do-amor/
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O mesmo trecho foi submetido ao SOBEK178, cujo resultado gráfico, adiante, deverá 

apresentar a mesma seleção de palavras, ou pelo menos a um conjunto bastante similar. 

 

                                                 

178 Interpretado por SOBEK, acessado em 15 de junho de 2019, http://sobekonline.herokuapp.com/tela. 

AS DORES DO AMOR  

Não que eu esteja pregando o ceticismo romântico, mas é preciso concordar: Amar às vezes 

machuca. Amar às vezes nos marca de uma forma indelével, de uma forma incisiva e sem reparos. Quando 

se ama se espera muito, se espera tudo. É inevitável ! Expectativa desfeita é bicho danado, é dor que começa 

sorrateira e depois toma conta de tudo. 

Dessa forma, por mais que saibamos que essas dores passam, sabemos também que, enquanto 

duram, são perversas e tiranas, dominam ditatorialmente corpo e mente. Os sentidos não pertencem mais 

ao louco que resolveu amar sozinho, e sim às lembranças e memórias. 

São dias que custam a passar, é a voz que embarga quando precisamos disfarçar e dizer que tudo foi 

terminado “numa boa”, são horas perdidas pensando em como esquecer a tal pessoa, é um vazio irracional, 

ferida aberta, barril de pólvora que explode em lágrimas. 

No fim, todos querem um amor desses açucarados, irresistíveis, que tiram o ar. Quando se ama não 

se pensa no fim, não se pensa na dor. Cansei de conhecer gente que se lança em chamas por um grande 

caso de amor – que nunca existiu –, e enquanto as labaredas são altas e fortes tudo parece bem, mas depois 

de algum tempo só sobram as cinzas e as escaras de uma paixão não pensada. 

Cazuza dizia que prender o choro é aguar o bom do amor, concordo, nada na vida é fácil. Nada que 

vem sem sacrifícios vale a pena – aprendemos isso desde pequenos, não é segredo – mas será que as 

dificuldades, estas que fortalecem o convívio e fazem solidificar o sentimento, não estão sendo confundidas 

com a dor do abandono, da traição, da mentira? 

É certo que o amor não gosta de acomodação, a vida quer de nós é coragem! Precisamos escrever 

nossa própria história e isso implica em se arriscar, em viver intensamente, em demonstrar interesse, porém 

nunca confunda isso com implorar paixão, afeto, carinho ou atenção, estes sentimentos não devem ser 

mendigados, mas sim doados livremente, se não for assim não vale a pena. Quando se ama alguém precisa 

amar por completo. Do contrário, não é amor. 

“Amor é um fogo que arde sem se ver, 

É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente, 

É dor que desatina sem doer.” 

A dor desse amor que Camões falava realmente não se sente, pois é vivida junta, pois o outro está 

ali esperando a tua cura – a cura de ambos, a cura da relação. Quando o fim se resume às amigas te 

consolando, a você e a um quarto vazio, acredite, não era amor. Nunca foi. 

Apesar disso tudo, um dia você irá acordar e perceberá que aquilo que latejava antes, hoje é uma 

cicatriz fechada que já faz parte daquilo que você é. Além disso, saberá que apesar dos tombos só um louco 

desistiria do amor e que tudo que você sofreu serviu de aprendizado. Tenha certeza, um dia você encontrará 

a tal “pessoa certa” e entenderá o porquê de nenhum caso ter dado certo até aquele momento. 

 

 

 

http://sobekonline.herokuapp.com/tela
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Para efeito desta tese, estes dois conjuntos (aquele formado pelas palavras grifadas pelo 

leitor e este resultante do trabalho do SOBEK) teriam uma área de interseção se não perfeita, 

muito próxima e revelariam os “conceitos” do texto analisado. 

Pretendemos ter assim esclarecido que tipo de “talento” se está solicitando da ferramenta 

computacional. Para encerrar a incursão pelo “risco” aludido, apresentamos duas possíveis 

caracterizações para 

Conceito: Representação mental abstrata e universal que sintetiza as 

características essenciais de um conjunto ou classe de objetos ou de seres. A sua 

expressão verbal é o termo.179 

Denominamos ‘verdadeira’ uma proposição, se ela corresponde aos fatos, 

ou se as coisas são como as descritas pela proposição. Isto é, o que é chamado de 

conceito absoluto ou objetivo da verdade que cada um de nós usa 

constantemente.180 

                                                 

179 “Sofos, expressões filosóficas”, http://sofos.wikidot.com/conceito, acessado em 05 de outubro de 2018. 
180 Poper, Lógica das Ciências Sociais, 28. 
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4.1 A ferramenta SOBEK, como caixa preta 

Utilizar um artefato como uma caixa preta e seus comportamentos (estas ideias estamos 

utilizando segundo a interpretação de Ashby181), significa propor que se tome esse App sem 

procurar entender seus mecanismos internos, mas observando suas diversas possibilidades 

de entrada e as consequentes saídas. 

Este é o trabalho exposto na presente seção, qual seja, oferecemos um cenário para o 

qual primeiro indicamos nossa interpretação final, e depois alguns comentários a respeito 

das fontes que acreditamos justificar a afirmação sobre o “SOBEK [ser] capaz de extrair 

gráficos de textos, revelando suas principais ideias.”182 

O leitor atento perceberá que já passamos por esse ponto. Na verdade, oferecemos uma 

primeira evidência, que se destinava mais a delimitar o alcance do uso da palavra “conceito”. 

Agora, propomos observar primeiro algumas notas verbais, alguns comentários de Reategui, 

pesquisador líder da equipe que vem desenvolvendo o SOBEK, gravados para o programa 

“Nova Stella - Novas Tecnologias na Educação - 18ª Temporada - PGM 01.”183 Entre os 

minutos 14:00 e 20:30, oferece uma visão geral sobre os usos do SOBEK, quando aplicado 

a “processos de letramento” e “compreensão de texto”, assim como a capacidade da 

ferramenta em dar suporte à escrita de textos, ao nível da criação de “Trabalhos de Conclusão 

de Curso”.  

No “Nova Stella - Bancos de dados digitais - 18ª Temporada - PGM 03”184, entre os 

minutos 13:37 e 17:09, Reategui explica a visão inicial sobre o uso do SOBEK, ao que se 

acrescenta a ideia de reter o histórico de busca. Daí, até 22:10, observações sobre um dos 

                                                 

181 Ashby, Introdução à Cibernética, 100-37. 
182 Reategui, Klemann & Finco, “Using a text mining tool to support text summarization”, 607. 
183 Nova Stella,18ª Temporada - PGM 01, acessado em 20 de julho de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=3NEhwG6IfaY. 
184 Nova Stella,18ª Temporada - PGM 03, acessado em 20 de julho de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=WfO5WhUpWzc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3NEhwG6IfaY
https://www.youtube.com/watch?v=WfO5WhUpWzc
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usos do SOBEK, na qualificação de textos e outras a respeito do uso de IA. Aos 35:30, 

observe-se que “Projeto Retrieve” é a designação que evoluiu para CesimaDigital. 

Temos então que o SOBEK é capaz de inferir desde um texto os seus termos principais, 

os quais podem ser considerados como conceitos, não isentos daquele risco desta 

interpretação. Tais conceitos, principalmente por encerrarem ideias, mais do que verdades, 

alimentarão de forma apropriada a faceta descritor, em nossa biblioteca, a qual forneceria 

auxilio para a atividade de busca de um Historiador da Ciência. 

Expliquemo-nos melhor:  

a) os termos encontrados e destacados como mais significativos pelo SOBEK, dadas 

as relações apresentadas com outros termos, tanto levando-se em conta as ligações 

– diretas ou indiretas – entre eles, quanto a hierarquização que o SOBEK é capaz 

de estabelecer, podem ser considerados como constituindo um caminho para 

auxiliar na interpretação do que é importante em um texto, portando seu(s) 

principal(is) conceito(s). 

b) ao se aproximar da CesimaDigital, o pesquisador demandará documentos como 

em uma biblioteca habitual, consultando metadados como autor, título, ano ou 

local de publicação, ou estará interessado em documentos que contenham 

determinados conceitos, os quais poderão ser encontrados no metadado (ou faceta) 

descritor. 

Mas voltemos às evidências. Dentre os documentos que apresentam estudos e aplicações 

a respeito do SOBEK, existem aplicações na área médica185, assim como no suporte a 

atividades educacionais em ensino à distância, ao ajudar os professores a avaliarem os 

escritos dos alunos, ou o significado das contribuições destes em fóruns de discussão; e 

                                                 

185 Damasceno et al., "Estudio sobre el uso de minería textual para clasificación de teleconsultas", 1. 
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também como de acessório, tanto às atividades de leitura e interpretação, quanto às de 

redação de textos, como sumários daqueles existentes, ou redações a partir de um tema ou 

de conjuntos de textos.186 Todos eles partem da premissa que destacamos (“SOBEK é capaz 

de extrair gráficos de textos, revelando suas principais ideias”187) e informam estratégias 

específicas de cada uso e seus resultados. 

4.2 Abrindo a caixa preta SOBEK 

Não fomos capazes de criar uma descrição mais precisa do que aquela gestada por 

membros da equipe da UFRGS, liderada por Reategui, portanto: 

A ferramenta de mineração de texto Sobek foi desenvolvida utilizando um 

algoritmo de mineração particular baseado no modelo grafo de distância n-

simples, no qual nós representam os principais termos encontrados no texto, e as 

arestas representam informações de adjacência. O método usado aqui baseia-se 

em um parâmetro n para extrair os conceitos compostos com mais de uma palavra. 

De acordo com esse parâmetro, criamos uma combinação da palavra atual com as 

n palavras seguintes.188 

O documento do qual esta referência foi extraída, assim como os demais documentos 

analisados,189 esclarecem que tal algoritmo obedece a preceitos detalhados por Schenker190 

em sua tese de doutoramento. Observe-se que o trabalho de Schenker aponta de forma direta 

para possibilidades de comparações, e a partir delas, agrupamentos de páginas da internet, a 

partir de mapas conceituais delas extraídos. No desenvolvimento dos argumentos a respeito 

de tais comparações, explicita métodos estatísticos191 que ao lidar com a frequência e a 

                                                 

186 Reategui et al., "Sobek: a Text Mining Tool for Educational Applications", 59; Macedo et al., "Using Text-Mining to Support the 

Evaluation of Texts Produced Collaboratively", 368; Reategui & Claudia Z., "Do Learning Styles Influence the Way Students Perceive 

Interface Agents?", 108; Azevedo et ali. "Analysis of the Relevance of Posts in Asynchronous Discussions", 107 e 110; Reategui & 
Epstein, "Automatic Extraction of Nonlinguistic Representations of Texts to Support Writing", 1592-3. 

187 Reategui, Klemann & Finco, “Using a text mining tool to support text summarization”, 607. 
188 Reategui et al., “Using a text mining tool to support text summarization,” 607. Grifo nosso. 
189 Reategui, Klemann & Finco, “Using a text mining tool to support text summarization”; Reategui et al., "Sobek: a Text Mining Tool for 

Educational Applications"; Reategui & Epstein, "Automatic Extraction of Nonlinguistic Representations of Texts to Support Writing"; 

Reategui & Claudia Z., "Do Learning Styles Influence the Way Students Perceive Interface Agents?"; Macedo et al., "Using Text-
Mining to Support the Evaluation of Texts Produced Collaboratively"; Damasceno et al., "Estudio sobre el uso de minería textual para 

clasificación de teleconsultas"; Azevedo et ali. "Analysis of the Relevance of Posts in Asynchronous Discussions". 
190 Schenker, A. “Graph-Theoretic Techniques for Web Content Mining.” 
191 Apresentamos em um Anexo denominado Detalhamento das regras internas do SOBEK a tradução parcial do documento que fornece 

detalhes e fórmulas utilizadas para tais “métodos estatísticos”.  
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proximidade ou distanciamento entre as palavras, simples ou compostas, termina por 

determinar uma hierarquia entre elas, da qual resulta o grafo, como aquele extraído do texto 

“As dores do amor”. 

A estratégia em IA utilizada é identificada como “distância n-simples” por Schenker,192 

enquanto Reategui e sua equipe apresentam um ligeiro aprimoramento para tal estratégia, a 

qual possibilita a identificação de palavras compostas.193 

Assim sendo, SOBEK distingue, reconhece, cada palavra – simples ou composta – como 

sendo “grupos de caracteres alfabéticos separados por espaços ou outros sinais de 

pontuação.”194 

Após esse reconhecimento, um arquivo de parametrização denominado StopWords é 

utilizado, contendo uma coleção de termos que “não geram sentido isoladamente, como 

artigos e preposições (‘the,’ ‘and,’ & ‘of,’ [’o’ ‘e’ & ‘de’]).”195 As palavras que aparecem 

em tal coleção são desconsideradas durante as análises. 

A próxima etapa contém a aplicação de uma técnica de “stemming” que consiste em 

“determinar aquelas palavras as quais deveriam ser consideradas como idênticas (por 

exemplo, ‘test’ & ‘tests’), [... especialmente pela...] remoção dos seus sufixos.”196  

São, então, utilizados os parâmetros que determinam a quantidade máxima de nós a 

apresentar e qual a frequência mínima que um termo deve ter para ser considerado como 

candidato para ser um nó. Na versão gráfica do SOBEK pode-se, através da opção de menu 

Settings, optar pela quantidade de Conceitos a serem mostrados no gráfico final, 

determinando que SOBEK desenhará um grafo com em média 15, 30 ou 50 conceitos. Esta 

opção “Average Number of Concepts” terá como resultado uma média porque certos 

                                                 

192 Schenker, “Graph-Theoretic Techniques”, 26. 
193 Reategui, Klemann & Finco, “Using a text mining tool to support text summarization”, 607. 
194 Schenker, “Graph-Theoretic Techniques”, 26. 
195 FAPESP, 86, assim como em Schenker, “Graph-Theoretic Techniques”, 26. 
196 Schenker, “Graph-Theoretic Techniques”, 26. 
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conceitos inicialmente selecionados podem encontrar no Thesaurus um correspondente, 

diminuindo o número de nodos desenhados no grafo final, por exemplo.  

Ainda em Settings, é possível selecionar “Select the minimum frequency”, que permitirá 

determinar o mínimo de vezes que um conceito deve aparecer para ser referenciado.  

Por fim, uma outra coleção de termos, frequentemente denominada thesaurus, é 

utilizada, sendo “um dicionário de sinônimos [que] é usado para identificar os conceitos que 

são referidos usando palavras diferentes, de modo que eles podem ser representados em um 

único nó.”197 Assim, os termos “estudante”, “aluno” e “discente” aparecerão sob um único 

valor, por exemplo “estudante” se este for mais frequentemente utilizado no texto sob 

análise. 

Logo, o sentido da designação thesaurus, aplicado ao SOBEK, guarda alguma relação 

com thesaurus específicos, como aquele criado por Weldon,198 mas não expressa exatamente 

o mesmo objeto. 

Uma das possibilidades para a CesimaDigital é permitir que o pesquisador possua sua 

própria coleção de arquivos dessa natureza, a qual possibilitaria lidar com questões 

linguísticas do seu foco de estudo. Por exemplo, digamos que um estudioso de computadores 

deseje que o SOBEK encare como se fossem sinônimos tanto as referências às pessoas que 

executam cálculos quanto as máquinas que estão sendo desenvolvidas para esse fim, durante 

tais hipotéticos estudos, que analisariam documentos que retratassem questões relativas à 

primeira metade do século XX. Para tanto, em seu arquivo thesaurus, os termos 

“computadores” e “mulheres calculadoras”, assim como “empregados calculadores” seriam 

mencionados em uma única linha. 

                                                 

197 Educational Text Mining: Mining with a single click. The SOBEK’s Quick Reference Guide, 2. 

http://gtech.nuvem.ufrgs.br/sobek/uploads/2/3/3/9/23394804/sobek_quick_reference_guide.pdf. Acessado em 03 de maio de 2019. 
198 Weldon, “The Isis Bibliography”, 44 & "La Classification des sciences", 325-6. Discutimos esse sentido de Thesaurus na seção 

Particularidades Contemporâneas.  

http://gtech.nuvem.ufrgs.br/sobek/uploads/2/3/3/9/23394804/sobek_quick_reference_guide.pdf
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Como uma última observação sobre o conteúdo da caixa-preta SOBEK, queremos 

destacar que Schenker chama a atenção sobre o fato que “em muitas linguagens naturais, 

como o inglês, mais especificidade é criada quando mais termos são utilizados para 

descrever uma entidade”.199 Tal fato apoia fortemente a utilização dos descritores da 

CesimaDigital. Quanto mais relevante for o termo em um documento, mais destaque deverá 

obter da atividade do SOBEK e, portanto, mais útil esse documento deverá ser ao trabalho 

do pesquisador que estiver inquerindo nossa biblioteca a respeito de tal termo. 

4.3 A efetiva integração entre o SOBEK e a CesimaDigital 

Na seção CesimaDigital ∩ CESIMA Digital, demonstramos quais aspectos estão 

efetivamente sendo entregues e quais aqueles que figuram exclusivamente em nossa tese, ou 

seja, nossas propostas para implementações futuras. Na presente seção, pretendemos 

esclarecer quais foram os esforços para que o SOBEK pudesse ser utilizado nesta tese. 

Algumas modificações foram necessárias para permitir que o SOBEK fosse integrado à 

CesimaDigital. Tais modificações não alteraram seu comportamento em termos dos 

algoritmos de IA que nele operam, o que torna efetiva sua capacidade de extrair termos 

significativos dos textos e oferece, desde cada documento, um conjunto de descritores 

extraídos sem intervenção humana. 

As alterações gestaram uma versão do SOBEK que, ao invés do grafo em si, entrega um 

arquivo XML de cujos valores se pode depreender a relevância e os relacionamentos de cada 

termo, permitindo assim a hierarquização dos conceitos expressos no texto analisado, assim 

como a retenção das análises em estruturas de banco de dados preparadas para tanto, donde 

o metadado descritores pode ser depreendido.  

                                                 

199 Schenker, “Graph-Theoretic Techniques”, 33. Nesta nossa versão para o Português mantivemos o termo entidade, ainda que se esteja 

tratando daquilo que desde o início do presente ensaio temos denominado conceito. 
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A partir desse XML, criou-se uma estrutura relacional que permite conectar cada 

documento à sua análise. Um processo em Java foi criado de modo a permitir o 

estabelecimento de um processamento em lotes (Batch), o qual a intervalos de tempo 

parametrizáveis, consulta a base de dados de documentos, obtendo os identificadores dos 

documentos ainda não analisados, evocando a versão modificada do SOBEK e dela 

recebendo, via o XML, o resultado da análise.200 

 

 

A partir de uma query simples, será possível obter desse resultado os principais 

descritores de cada documento e armazená-lo na CESIMA Digital. 

                                                 

200 Projetos de Iniciação Científica orientados pelo Prof. Dr. Daniel Couto Gatti, que foram denominados "Biblioteca Virtual CESIMA: 

Frente Interface", desenvolvido pelo estudante-pesquisador: Arthur Carvalho da Silva, & "Biblioteca Virtual CESIMA: Frente 
Infraestrutura", desenvolvido pelo estudante-pesquisador: Igor de Mattos Fossa, entre agosto de 2016 e agosto de 2017. De onde 

extraíram-se as ilustrações que seguem. 
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Há ressalvas ao processo automático de geração de descritores, uma vez que a CESIMA 

Digital não contará com ele; somente documentos que tenham sido OCRzados estarão aptos 

a tal operação; o SOBEK, até a data de conclusão do presente texto, tinha suas capacidades 

restritas aos idiomas português e inglês. 

4.3.1 Geração dos Descritores ou Método 

Aqui, detalhamos “esquematicamente” como se integram o SOBEK e o DSpace; qual o 

fluxo de dados e como tais informações são utilizadas. 

Parâmetros para evocar o minerador em linha de comando: 

Minerador de Textos Sobek - Versão 2.0 - UFRGS 2017 - http://sobek.ufrgs.br 
Parâmetros 

-c Define número mínimo de Conceitos 

-m Define frequência Mínima 
-o Define número mínimo de Ocorrências 

-f Ler de um arquivo: .txt ou .pdf 

-t Deve ser o último parâmetro e antecede o texto a ser minerado 
-d Usar Thesaurus para eliminar sinônimos da lista de resultado 

-w Adicionar palavras na lista de Stop Words 

-e Saída em formato de tripla simples: conceitos - relação - conceito 
-z Saída em formato de tripla completa: conceitos - relação - conceito -> texto 

-b Saída simplificada: apenas os termos mais relevantes 

-l Definir idioma: 1 para português e 2 para inglês 

 

O código em linguagem Java, que foi desenvolvido e implementado – somente em 

ambiente de teste, denominado CesimaDigitalBatch – pelos recursos liderados pelo Prof. Dr. 

Daniel Couto Gatti, primeiro como um projeto de Iniciação Científica que contou com a 

colaboração dos alunos Arthur Carvalho Silva e Igor Matos, e depois aprimorado com a 

colaboração do Prof. Dr. Mário Madureira Fontes, constituiu-se de um módulo a ser 

executado em processamento em lotes (batch). 

O CesimaDigitalBatch recebe como parâmetros ranges – faixas – de documentos 

previamente inseridos no acervo e já submetidos a um software de reconhecimento de 

caracteres (ocr, ou como se convencionou mencionar, OCRzados), e os submete, documento 

a documento ao SOBEK. Toma, então, o resultado do processamento de cada um deles, 

http://sobek.ufrgs.br/
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através do XML então gerado, depositando os valores obtidos nas tabelas auxiliares 

desenvolvidas para uso do CesimaDigitalBatch. 

O metadado denominado descritores pode ser extraído dessas tabelas auxiliares através 

de uma simples query (consulta em linguagem SQL), consultados seus principais termos, 

em ordem de relevância, e depositado na CESIMA Digital (ou seja na interface do usuário, 

disponível em http://cesimadigital.pucsp.br). 

  

http://cesimadigital.pucsp.br/
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5 CesimaDigital ∩ CESIMA Digital 

Nosso empreendimento materializou-se naquilo que já nomeamos como “o artefato” 

CESIMA Digital (disponível como http://cesimadigital.pucsp.br). Principalmente em função 

de limitações orçamentárias, parte de nossa proposta não foi tornada disponível. O “todo” 

do nosso esforço foi identificado como “a tese”, ou seja, CesimaDigital. Nesta seção, 

esclarecemos quais os componentes que ficaram assim limitados. 

Na seção DESDE O SOBEK ATÉ A CesimaDigital, encontra-se o como e o porquê do 

uso do SOBEK, restando esclarecer que os metadados relativos aos descritores dos 

documentos existentes na CESIMA Digital não estão sendo preenchidos. Além disso, nossas 

considerações sobre as possibilidades de construção colaborativa de conhecimento (vide 

seção Colaboração e Autoridades) permanecerão restritas ao âmbito teórico.  

Uma das possibilidades franqueadas pela CesimaDigital é ser um instrumento ou espaço 

amostral conveniente para futuras pesquisas em IA. Aqui, nossa conjectura é que, apoiados 

nos preceitos de isomorfismo e homomorfismo entre as possíveis máquinas criadas 

futuramente para a análise de textos e o SOBEK, a estrutura adicional de dados disponível 

permitirá que uma verificação possa ser facilmente executada.  

Então a dimensão da CesimaDigital se acha ampliada. Diversas análises do mesmo 

documento podem ser feitas por eventuais autoridades autômatas, quer para verificar a 

validade de suas entradas e saídas, quer para aprimorar as possibilidades de recolhimento 

de descritores que a CesimaDigitalBatch oferece no momento de sua implementação. 

É importante salientar que tal origem de descritores não é exclusiva. Na medida que 

CesimaDigital for sendo utilizada, eventualmente os pesquisadores poderão sugerir 

melhorias para esse metadado. 

http://cesimadigital.pucsp.br/
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Reiteramos que, em função da alegada dificuldade, para não dizer impossibilidade, de 

engajar especialistas que executem leituras absolutamente imparciais de cada texto e de cada 

um deles destacar os principais conceitos a serem registrados como descritores apropriados, 

a utilização do SOBEK fornecerá uma alternativa não perfeita, mas um significativo auxílio 

adicional. Uma revisão da seção DESDE O SOBEK ATÉ A CesimaDigital, propicia ao leitor 

recordar como propomos que tal ferramenta seja capaz de fornecer à CesimaDigital um 

conjunto coerente de descritores, um dos metadados de cada documento. 

5.1 Localização de Documentos & seus metadados 

Na seção Classificar & Localizar, acreditamos ter esclarecido que, apesar da 

classificação de um documento poder ser entendida como essencial, a partir de uma visão, 

digamos, genérica, para a História da Ciência essa atividade encerra o risco de induzir 

usuários menos habilitados a erros em suas buscas.  

A CesimaDigital foi preparada para facilitar a localização de um documento a partir de 

cada um dos metadados de cada obra, destacando-se seus descritores. A tabela adiante 

oferece uma visão sobre como são organizados. 

Metadado 

( Obrigatório , Opcional) Observação 

Autor (dois campos: 

Sobrenome e nome) 

Obrigatório é o último nome (Aristóteles, por exemplo)  

Jr. ou outra designação de família acompanha o último 

sobrenome:  Souza Junior, ou Castro III, por exemplo. Se 

desconhecido, anotar Anom. para qualquer idioma. 

Outros autores Campo que pode ser adicionado por quem insere o 

documento quantas vezes for necessário. Pode haver vários 

autores (dois, três ou mais), ou um mesmo autor pode ser 

conhecido por mais de um nome. Quando obra coletiva, (org.) 

deve aparecer após o sobrenome do(s) organizador(es). 

Título Usar Maiúsculas e minúsculas (Ex.: Título: Subtítulo do 

Documento).       (Subtítulo é parte do título). 

Outros títulos Campo que pode ser adicionado por quem insere o 

documento quantas vezes for necessário 

Localização do Documento Acesso exclusivo para administradores 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

101 

 

Local Publicação Exatamente como grafado no documento. 

Data de publicação Se impossível localizar, informar 3000 

Idioma / Língua Há obras com trechos importantes em outra língua. Há 

traduções onde aparece o texto original (Importante para uso 

futuro de ferramenta de Text mining). <Ctrl>+<Click> em 

cada uma. {en ; de ; fr ; it ; la ; pt ; ar } são as mais usadas. 

Na dúvida, consultar ISO language codes:  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes 

Tipo Restringir a impresso, manuscrito, imagem, áudio/vídeo, 

outro (clicar mais de um, para casos como fac-símile) 

{Impresso; Manuscrito; Imagem; Áudio/Vídeo; Outro} 

Editor / Publisher Editora (Casa Editora / Publisher em inglês); "Impresso para" 

cabe aqui. Organizador / Editor em inglês. 

Citation/Remarks Relativo a usos para publicações recentes. Eventualmente, 

nas obras mais recentes, o autor ou editor indicam como 

desejam que o documento seja citado 

Series/Report No. Relativo a usos para publicações recentes 

Identifiers Relativo a usos para publicações recentes 

Patrocinadores Relativo a usos para publicações recentes 

Descrição Especialmente em imagens pode vir a ser útil 

Assunto Apesar de eventualmente anacrônico, acredito ser útil inserir 

(a partir das anotações da reunião de 28 de fevereiro) 

Resumo   

Palavras chave / Descritores Poderá vir a ser preenchido a partir do SOBEK  

5.2 Colaboração 

Propomos aqui que de cada usuário da CesimaDigital, se solicitará a expressa 

autorização de registrar suas atividades durante seu uso da nossa biblioteca. A finalidade 

aqui se apoia primeiro em uma questão ética. Não desejamos deixar obscuro o fato de que o 

caminho utilizado por um pesquisador será preservado pelo site e utilizado de modo a 

oferecer a outros tal possibilidade colaborativa. 

A partir da preservação dos procedimentos de localização de um documento, indicadores 

podem ser construídos de forma que permitam alternativas de entendimento sobre como se 

relacionam certos documentos. 

Para dar um exemplo, se um renomado especialista em Ciência da Computação procura 

textos sobre Pascal, Jacquard, Babage, Hollerith, Turing, von Neumman e Gates, pode-se 
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imaginar que estes personagens estão ligados entre si, por suas realizações, por seus 

interesses ou críticas. Há sem dúvida, muitos cuidados a serem tomados, especialmente por 

um Historiador da Ciência, com tal exemplo, mas pode-se, a partir desta ação colaborativa, 

qual seja, oferecer ao público o encadeamento de pesquisas realizadas, alguns 

relacionamentos não óbvios para um pesquisador menos especializado podem ser 

esclarecidos. 

Uma das questões decorrentes desta proposta se localiza na questão do login. Mesmo 

que tenhamos a expressa autorização do pesquisador para registrar e divulgar sua atividade, 

ao “obrigá-lo” a fazer o login, eliminaríamos a possibilidade de indexadores “de mercado” 

obterem informações sobre os documentos depositados na biblioteca – nossos metadados. 

Não nos foi possível solucionar tal “nó górdio” até o momento, outra questão que pode 

favorecer pesquisas futuras. 

A ativação do “Google Analytics” (vide Software Aplicativo) proverá, até melhor 

medida, alguma informação nesse sentido. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que esta tese respeita seu norte, tendo respondido à questão sobre “como 

uma ferramenta, baseada em técnicas de mineração de dados, especialmente mineração de 

textos, pode contribuir para a localização de obras em uma biblioteca digital dedicada à 

História da Ciência, de modo a atender demandas particulares aos pesquisadores do 

PEPGHC-PUCSP.” Observe-se que junto com nosso desafio, recebemos certos insumos, 

como a pré-existência da ferramenta DSpace e a parceria estabelecida para o uso do SOBEK. 

Tal resposta se encontra dispersa em diversos momentos de análise, presentes em 

nossa tese, mas acreditamos que pode ser sintetizada pela possibilidade de distinção entre 

documentos diversos, cujos relacionamentos de descritores ofereçam, se não a separação 

entre documentos que interessem, ou não interessem, à uma dada pesquisa, em um certo 

momento, pelo menos a hierarquização desses documentos, ou seja, ofereça, pelo destaque 

entre os conceitos de um conjunto de documentos, conforme evidenciados pelo 

relacionamento entre os seus descritores, uma ordenação, uma cadência de análise, útil ao 

pesquisador.  

Por um viés quase dialético, ao analisarmos as questões relativas à classificação das 

ciências e sua transitoriedade (vide Classificar & Localizar), concluímos pelo não uso desta 

classificação como metadado da CesimaDigital, mas também explicamos seu motor e efeito 

mais expressivos, permitindo que o processo de over-tagging seja diminuído, quando auxilia 

a distinção entre textos cujos principais descritores se dirigem ou não aos interesses do 

pesquisador. 

A solução oferecida, atende também às necessidades relativas à preservação dos 

direitos de cópia e propõe a possibilidade de acompanhar as atividades dos pesquisadores, 
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com o intuito de possibilitar a reunião de dados que permitem uma construção colaborativa 

de conhecimento. 

Reiteramos que CesimaDigital constitui uma proposta não integralmente 

implementada. Através da CESIMA Digital (http://cesimadigital.pucsp.br) entregamos um 

conjunto de obras cujos metadados básicos estão registrados. Propusemos outros, 

qualificados como metadados adicionais, sendo eles os descritores de cada documento, 

resultado do uso de um conjunto de conhecimentos denominado IA e outro – citado como 

Colaboração –, resultado da ação de recolher informações sobre como os pesquisadores 

utilizarão esse artefato. 

Nossa pesquisa foi iniciada pelo estudo daquilo que hoje pode ser denominado 

aprendizagem de máquina, que o autor dessa máquina denominava cibernética, em trabalhos 

diversos cujo formato materializado foi denominado Gabriela. Coube-nos escolher 

(“tomar”) significados e utilizações possíveis, úteis, de diversos conceitos e artefatos 

tecnológicos com o propósito de tornar realidade a CESIMA Digital, assim como propor 

implementações futuras, as quais nomeamos CesimaDigital. Queremos crer que, entre outras 

possibilidades, colocamos ao dispor do nosso leitor o mapa de um possível caminho (não o 

caminho) para se compreender a complexidade de um objeto que se insinuou no quotidiano 

da humanidade, e que – hipótese que em trabalhos futuros pretendemos explorar - pode 

determinar um seu futuro brilhante ou até mesmo seu extermínio, denominado Inteligência 

Artificial.201 

A CesimaDigital teve daí recortada uma sugestão de implementação, uma vez que 

derivariam de seu uso a determinação de descritores que – alegamos – tendem a ser tão 

eficazes quanto aqueles que fossem selecionados por um especialista humano. Tal sugestão 

                                                 

201 Algumas considerações sobre esta questão podem ser localizadas, por exemplo, em https://www.technologyreview.com/s/603761/ais-

pr-problem/. Acessado em 02 de março de 2019. 

http://cesimadigital.pucsp.br/
https://www.technologyreview.com/s/603761/ais-pr-problem/
https://www.technologyreview.com/s/603761/ais-pr-problem/
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incluiu também possibilidades de gestão de conhecimento, sobretudo na construção 

compartilhada deste, possibilitando o trace das atividades de busca e obtenção realizadas 

pelos pesquisadores. 

Em nossa seção Classificar & Localizar, tratamos da caracterização de tais atividades, o 

que traduziria a ideia de, “antes do início de uma jornada, saber-se onde se pretende chegar”. 

Passamos a questões sobre contexto e método, no capítulo denominado CESIMA, tendo já 

esclarecido a abrangência das nossas questões de “primeira e segunda ordem”. Em outros 

momentos significativos, exploramos o sentido “tomado” para o termo “dado” como 

documento. 

Acreditamos que, ao estabelecer um ponto quase final de nosso trabalho, seja importante 

salientar as possibilidades de utilização da IA como executora de tarefas que – ao 

mimetizarem ações que podem ser consideradas inteligentes – tendem a executar atividades 

que, se encetadas por seres humanos, tomariam um tempo excessivo ou conteriam 

indeterminações que a IA tende a contornar. 
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7 GLOSSÁRIO 

Habitualmente este tipo de informação não comparece como capítulo de uma tese. O 

diálogo que propusemos, evolvendo “dado” e “tomado”, característica que reputamos como 

importante contribuição de nossa tese, pede, entretanto, esta organização. 

Isto posto, observe-se que neste capítulo indicamos que conjunto de conceitos está 

associado a cada termo evidenciado em itálico em nosso texto. Não pretendemos indicar “o 

significado” de cada termo, mas “um significado possível”, aquele que “tomamos” para o 

contexto desta nossa tese. Pretendemos que quando a indicação na coluna “Conceitos 

Associados” for por demais sucinta, a fonte indicada na coluna “Ref.” possa prestar melhores 

esclarecimentos sobre aquele significado “tomado” (vide a seção Dado não é dado, mas 

tomado para esclarecimentos pertinentes a tal questão). 

Fontes, origens 

Quando pertinente, o numeral na terceira coluna (Ref.) indicará a origem da 

associação realizada, segundo enumerado, em formato preconizado pelas "Normas 

para Referências Bibliográficas e Citações" do PEPGHC-PUCSP, cuja referência 

completa pode ser encontrada no capítulo Bibliografia. 

1 Cunha, Dicionário de Biblioteconomia. 

2 DSpace 6.x Documentation. 

3 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2a. edição, 1986. 

4 

RCN-Black Goat: http://digitalhps.org/ & 

https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1656284&HistoricalAwards=fal

se   &  http://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2/  &  

https://diging.github.io/black-goat/ (acessados em 25 de março de 2018). 

5 Hill, Linda L.et ali. "User Evaluation". 

6 Computer Dictionary, Microsoft Press. 

7 Webster’s New World dictionary of computer terms. 

8 Barone, Sociedades Artificiais. 

9 http://www.aulete.com.br. 
 

10 Wiener, Cibernética. 
 

11 Hyman, Computing: A Dictionary of Terms, Concepts and Ideas. 
 

12 Fragomeni, Dicionário Enciclopédico de Informática. 
 

13 Richardson, Classification. 

14 

https://www.ristech.com/software/86-luratech-pdf-compressor; 

https://www.ristech.com/images/PDFs/LuraTech-2016-02-22-PDF-Compressor-

DataSheet.pdf; https://www.foxitsoftware.com/blog/why-every-business-needs-ocr/ 

(acessados em 01 de dezembro de 2018). 

15 Knight, “Trabalhando à luz de duas culturas”,148. 

16 
https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-

7991. Acessado em 25 de janeiro de 2019. 

17 Alfonso-Goldfarb, O que é história da ciência. 

18 Ross, "Scientist: The story of a word". 

19 Weldon, “The Isis Bibliography”. 

20 Negnevitsky, Artificial Intelligence. Observar também seu Glossário (PDF 384-425). 

21 Saito e Beltran. "Revisitando as relações entre ciência e 'techné'". 

22 Microsoft, The Future Computed. 

 

https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1656284&HistoricalAwards=false%20%20%20&%20%20http://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2
https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1656284&HistoricalAwards=false%20%20%20&%20%20http://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2
https://diging.github.io/black-goat/
http://www.aulete.com.br./
http://www.aulete.com.br./
http://www.aulete.com.br/
http://www.aulete.com.br/
http://www.aulete.com.br/
http://www.aulete.com.br/
http://www.aulete.com.br/
http://www.aulete.com.br/
https://www.ristech.com/software/86-luratech-pdf-compressor;%20https:/www.ristech.com/images/PDFs/LuraTech-2016-02-22-PDF-Compressor-DataSheet.pdf;%20https:/www.foxitsoftware.com/blog/why-every-business-needs-ocr/%20(acessados%20em%2001%20de%20dezembro%20de%202018)
https://www.ristech.com/software/86-luratech-pdf-compressor;%20https:/www.ristech.com/images/PDFs/LuraTech-2016-02-22-PDF-Compressor-DataSheet.pdf;%20https:/www.foxitsoftware.com/blog/why-every-business-needs-ocr/%20(acessados%20em%2001%20de%20dezembro%20de%202018)
https://www.ristech.com/software/86-luratech-pdf-compressor;%20https:/www.ristech.com/images/PDFs/LuraTech-2016-02-22-PDF-Compressor-DataSheet.pdf;%20https:/www.foxitsoftware.com/blog/why-every-business-needs-ocr/%20(acessados%20em%2001%20de%20dezembro%20de%202018)
https://www.ristech.com/software/86-luratech-pdf-compressor;%20https:/www.ristech.com/images/PDFs/LuraTech-2016-02-22-PDF-Compressor-DataSheet.pdf;%20https:/www.foxitsoftware.com/blog/why-every-business-needs-ocr/%20(acessados%20em%2001%20de%20dezembro%20de%202018)
https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-7991.%20Acessado%20em%2025%20de%20janeiro%20de%202019.
https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-7991.%20Acessado%20em%2025%20de%20janeiro%20de%202019.
https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-7991.%20Acessado%20em%2025%20de%20janeiro%20de%202019.
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Termo Conceitos Associados Ref. 

Acervo; 

Acervo Digital; 

Acervo Eletrônico; 

Acervo Informatizado 

archive, holdings; conjunto de documentos armazenados e 

conservados em um arquivo; coleção. Vide Biblioteca Digital. 
1 

Admin 

Perfil de autorização de ações de usuários que permite a inclusão de 

documentos e usuários no DSPACE, mudanças de configuração, 

atividades de ingestão e implementações das versões da 

CesimaDigital. 

2 

Agente 

Componente de software ou hardware com habilidade, capacidade e 

permissão para atuar em nome de outro. Percebe o ambiente e 

responde a eventos, 232. 

8 

Agente da classificação 
Ser humano ou processo algorítmico capaz de informar elementos 

de classificação de um documento. Vide Autoridade. 
- 

Agente inteligente Componente da IA que mimetiza um Agente. 8 

Agrupar; agrupamento Vide Clusterização. - 

Algorítmico Vide Algoritmo Computacional. - 

Algoritmo Computacional 

Qualquer conjunto de instruções que podem ser seguidas para 

executar uma tarefa específica [6]. Um conjunto prescrito de regras 

ou processos bem definidos e não ambíguos para a solução de um 

problema em um número finito de etapas [7]. Sucessão de instruções 

que um Computador realiza. Pode-se tomar as ideias expressas por 

Turing como um meio para iniciar seu entendimento, por exemplo, 

a partir das dissertações e teses de Banks e Bispo. Segundo   Banks, 

“Charles Babbage”, 19: "... já naqueles anos [início do século XIX], 

a pressão feita pela demanda de automatismo e a flexibilidade 

imposta às máquinas levaram os seus inventores a imaginar 

sequenciamentos pré-preparados abrangendo todas as operações que 

deveriam ser realizadas para atingir um determinado fim. ... uma 

'programação'". 

6, 

7, 
Di- 

ver- 

sos 

Amálgama 
Mistura de coisas ou pessoas de natureza diferente, formando um 

todo. 
9 

Análise; 

Análise Documentária;  

Analisar Documentos 

Exame de um conjunto de dados e informações, a fim de identificar 

seus elementos essenciais e as relações existentes entre eles para 

possível inclusão em sistemas de informação... "Sabemos que um 

documento não contém a informação como uma lata contém 

sardinhas. O que pode ser chamado conteúdo é o conjunto de traços 

significativos que, solicitados de modo adequado, permitem ao leitor 

produzir informação. Portanto, o que é necessário analisar e registrar 

no documento intermediário é o dado visto através da interrogação 

eventual do leitor: trata-se de uma análise com o caráter de 

previsão." 

1 

Anonymous 

Perfil de autorização de ações de usuários padrão (default) do 

DSpace, o qual não requer identificação. Terá acesso livre aos 

metadados, mas não aos documentos. 

2 

App 

Designação moderna para GUI que contém, ou pode conter, outras 

interações, via Internet ou não, com Bases de Dados diversas, 

possibilitando todo tipo de processamento de dados. Vide Algoritmo 

Computacional. 

- 

Aprender; 

Aprendizado; 

Aprendizagem de [ou em] Máquinas 

Machine Learning, "Um animal que aprende é um animal capaz de 

ser transformado por seu ambiente passado em um ser diferente e é, 

portanto, ajustável a seu meio dentro de seu tempo de vida 

individual.", 211. Uma máquina que aprende, logo o aprendizado em 

máquinas, é aquela que modifica seu comportamento a partir de suas 

interações com seu meio ambiente. 

10 

Armazenar; 

Armazenamento  

Qualquer dispositivo físico dentro ou no qual informação 

computacional pode ser mantida [6]. A capacidade de reter a forma 

digital de um documento, assim como seus metadados. 

6 

Artefato 

Qualquer objeto feito à mão ou industrialmente [9]. Conjunto de 

Algoritmos Computacionais composto como um Sistema de 

Informação. 

9 

Artificial Consciousness Vide Consciência Artificial. - 

Árvore da Ciência; 

Árvore do Conhecimento 

Vide Classificação da Ciência. 
- 

Atividades De Classificação Vide Classificar. - 
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Autômatas; 

Autômato 

O estudo da relação entre teorias comportamentais e a operação e 

uso de dispositivos automatizados. s.v. "Automata theory." [6] s.v. 

"Automata." [7] 

6, 7 

Autoridade 1 
Sentido utilizado pela CesimaDigital para designar um ser humano 

ou processo algorítmico que interage com o sistema. 
- 

Autoridade 2 
influência, prestígio, crédito; indivíduo de competência indiscutível 

em determinado assunto. s.v. "Autoridade." 
3 

Autoridade 3 
Autoridade de nomes é uma lista de representações padronizadas de 

conceitos em um domínio. 
4 

Banco De Dados; 

Base de Dados 

Um repositório de dados; qualquer coletânea substancial de dados; 

qualquer agregação de dados. s.vv. "data bank", "database" [6]. Uma 

coleção de registros ou arquivos logicamente relacionados. s.vv. 

"data bank", "data base" [7].  

6, 7 

Batch 
Um grupo de registros ou programas que é considerado uma única 

unidade para processamento em um computador. 
7 

Beta User; 

BetaUsers 

Beta Users são encontrados nessa página, assim como Beta Testers, 

o que acreditamos construírem ambos para o mesmo papel: usuários 

de um sistema informacional em fase de criação ou aprimoramento. 

O corpo do artigo evidencia a importância do compromisso desse 

personagem e da validade de sua capacidade de avaliação. 

5 

Biblioteca Vide Biblioteca Digital. - 

Biblioteca Digital; 

Biblioteca Eletrônica; 

Biblioteca Virtual  

Combinação de uma coleção de objetos digitais (repositório), 

descrições desses objetos (metadados), o conjunto de usuários e os 

sistemas que oferecem vários serviços, como captação, indexação, 

catalogação, busca, recuperação, provisão, arquivamento e 

preservação de dados ou informações. 

1 

Biblioteconomia 

Librarianship, library science; parte da bibliologia que trata das 

atividades relativas à organização, administração, legislação e 

regulamentação das bibliotecas. 

1 

BigData 
Vide seção Data Warehouse, Big Data, Mineração de Dados & de 

Textos. 
- 

Bitstream  
Formato interno do DSpace ao armazenar os documentos contidos 

em sua Base de Dados. 
2 

Black Goat Proposta de ferramenta computacional associada ao Projeto RCN. 4 

Busca;  

Buscar 

Searching. Processo que consiste em situar a informação numa 

tabela ou arquivo por referência a um campo especial de cada 

registro [ver metadado], denominado chave. O objetivo da busca é 

descobrir um registro com determinada chave. 

1 

CAPES 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC): 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/80-conteudo-

estatico/acesso-a-informacao/5418-competencias. Acessado em 04 

de fevereiro de 2019. 

- 

Catalogar; 

Catalogação 

Cataloging. Estudo, preparação e organização de mensagens 

codificadas, com base em itens existentes ou passíveis de inclusão 

em um ou vários acervos, de forma a permitir interseção entre as 

mensagens contida nos itens e as mensagens internas dos usuários. 

Processo técnico para registro e descrição de itens [documentos] 

tendo em vista a organização em catálogos. 

1 

Catálogo Resultado da atividade de Catalogação.   

CESIMA 
Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência, afiliado à 

PUCSP; http://www.pucsp.br/pos/cesima/. 
- 

CESIMA Digital 

Designação assumida para o endereço de internet efetivamente 

implementado, contendo o acervo de documentos pertencente ao 

CESIMA (vide http://cesimadigital.pucsp.br). 

- 

CesimaDigital 

Designação assumida para o presente estudo, o qual contém a 

CESIMA Digital, além de propostas e estudos adicionais. Logo, é a 

proposta, fruto desta tese, não necessariamente ou integralmente 

tornada realidade. 

- 

CesimaDigitalBatch 
Conjunto algorítmico que pretende a submissão ao SOBEK de 

documentos com consequente extração de seus descritores. 
- 

CesimaDigitalGUI 

A Interface Gráfica do Usuário (Graphical User Interface), 

disponível através da URL da CESIMA Digital. Em 

desenvolvimento corresponde a http://cesima01.pucsp.br/ e em sua 

forma definitiva http://www.cesimadigital.pucsp.br. 

- 
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Cibernética 
Controle e comunicação no animal e na máquina. Vide seção 

Cibernética & Digital (& Conhecimento). 
10 

Ciência 

A ciência entrou na língua inglesa na Idade Média como uma 

importação francesa sinônima de conhecimento. Ela adquiriu a 

conotação de conhecimento preciso e sistematizado, por meio de 

uma infecção semântica do significado técnico que os primeiros 

tradutores latinos de Aristóteles haviam conferido ao adjetivo 

scientificus. Esta última palavra foi entendida pelos escolásticos em 

termos da teoria aristotélica do conhecimento. Um deles tinha 

"conhecimento científico" quando chegara a ele de forma 

demonstrativa, isto é, por um silogismo que partia dos primeiros 

princípios necessários apreendidos pela pura razão ou intuição 

(voûs). Na ordem temporal da aquisição, esses princípios são 

alcançados pela indução da experiência; o silogismo demonstrativo 

que se segue é então um exercício de lógica dedutiva. A 

demonstração não é para ser entendida como poderíamos hoje, isto 

é, por experiência, mas, no mesmo sentido que o quod erat 

demonstrandum de Euclides, 66 ... entrou no idioma inglês apenas 

em 1600, 67. 

18 

Ciência da Computação 

O estudo de computadores, incluindo seu design, operação e uso no 

processamento de informações. A ciência da computação combina 

aspectos teóricos e práticos de engenharia, eletrônica, teoria da 

informação, matemática, lógica e comportamento humano. 

Aspectos da ciência da computação variam de programação e 

arquitetura de computadores a inteligência artificial e robótica. 

6 

Ciência da Informação Relativa à Teoria da Informação, especialmente a partir de Shannon. - 

Cientista, 

Científico, 

Cientificidade 

Termos relativamente recentes, “... que só [passaram] ao uso 

corrente há cerca de cem anos [entre os séculos XVIII e XIX]”. Em 

Ross, "Scientist: The story of a word", pode-se encontrar um longo 

conjunto de considerações sobre estes termos, alcançando, em 

inglês, o século XVII. 

15, 

18 

Circumscribere 

O Circumscribere (Revista Internacional de História da Ciência) é 

um periódico internacional on-line, revisado por pares, editado pelo 

Centro Simão Mathias para Estudos em História da Ciência. É 

publicado duas vezes por ano e traz artigos acadêmicos sobre 

história da ciência, tecnologia e medicina. https://revistas.pucsp.br/ 

index.php/circumhc. 

- 

Classificação da Ciência; 

Classificação das Ciências 

Classification of sciences; Knowledge classification. O dicionário 

expõe algumas, como as de Aristóteles, Comte e Spencer, as quais 

respeitariam o sentido "geral" observável no s.v. “Classificação.” 

1; 
13 

Classificação; 

Classificar 

Classifying; conceptual classification. Processo mental pelo qual as 

coisas são reunidas de acordo com suas semelhanças e separadas 

conforme suas diferenças. 

1; 
13 

Clusterização 

Agrupamento. Refere-se ao processo de agrupar coisas com 

características semelhantes. s.v. "Clustering." Não obstante o 

significado seja convergente a Classificação, seu uso corrente se 

reporta mais à Computação, referindo-se a agrupar equipamentos 

similares para melhoria de capacidade de processamento de dados, 

ou prover redundância. 

7 

CNPq 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC). http://www.cnpq.br/web/guest/ 

apresentacao_institucional/. Acessado em 04 de fevereiro de 2019. 

- 

Computador 

Smartphone; NoteBook; LapTop; HandleHeld; DeskTop; 

MainFrame são alguns dos adjetivos aplicáveis, que costumam 

indicar sua forma, capacidade ou propósito: dispositivo ou artefato 

capaz de executar um algoritmo, usualmente absorvendo dados e 

instruções, executando operações a partir desses dados, entendendo 

instruções desde outros computadores ou oriundas de pessoas e 

armazenando o resultado dessas operações; normalmente contém 

dispositivo ou dispositivos que permitem demonstrar o resultado das 

operações executadas - vide GUI,  Large Digital Computers e 

demais entradas que aqui aparecem em itálico. Dentre os 

documentos consultados dos quais derivaram esta interpretação, 

Ceruzzi, Breton, Fonseca Filho, Banks. 

Di- 

ver-
sos 
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Conceito 

Concept; conception. Entendimento concreto, ou intrínseco, de uma 

unidade de informação, independentemente de sua expressão 

linguística. É, portanto a representação mental de um conhecimento; 

noção. Conjunto de características resultantes das afirmações 

verdadeira sobre determinados objetos. Ideia geral simbolizada por 

uma palavra e, neste sentido, é o resultado de um julgamento. 

1 

Conhecimento 

Ato de conhecer algo pela razão, pela experiência ou pela 

informação recebida: Não temos conhecimento de outro planeta em 

que haja vida.  

Compreensão, percepção intelectual dos fatos e relações entre eles 

(relativos a determinado assunto ou parcela da realidade). 

Domínio de um assunto, uma técnica, uma arte etc. 

O conjunto do que é conhecido, sabido por alguém, ou por um grupo, 

ou em determinado campo de atividade, determinada época. 

Instrução, erudição. 

Capacidade ou faculdade de conhecer, de formar, reunir e organizar 

informações a respeito da realidade, dos acontecimentos. 

Consciência de si, da própria existência e das percepções e relações 

com o mundo em redor. 

3 

Consciência Artificial 

O cérebro e o ser senciente são explorados nos capítulos 5 a 8. 

Observe-se as ressalvas sobre inteligência, mente, alma e conceitos 

afins, presentes nos 11 capítulos dessa obra. 

8 

Conscious machines Máquinas conscientes Vide Consciência Artificial. - 

Construção Colaborativa de 

                                      Conhecimento 

Tomamos os argumentos de Carlos Barros neste sentido. Weldon 

também indica essas possibilidades. Se dirige mais fortemente ao 

uso de Blogs e outras ferramentas computacionais como plataformas 

para geração e debate de Ciência. 

- 

Crítica; 

Criticar 

Analisar os critérios (normas, regras, princípios) ...  não é 

simplesmente pichar algo de que não estamos gostando, 13. 
17 

Curator 

Curador. Perfil de usuário no DSpace, responsável por rever dados 

e metadados de um documento inserido, com a finalidade de garantir 

a acuidade destes e então torná-los disponíveis aos usuários. 

2 

Customização; 

Customizar 

Modificar ou montar hardware ou software para atender às 

necessidades ou preferências do usuário. 
6 

Dado 1 
Data. Sinais ou códigos usados para alimentação, armazenamento, 

processamento e produção de um resultado.  
1 

Dado 2 

No sentido de oferecido, concedido, encontrado. Mas encontrar não 

significa algo procurado, portanto, carregando já alguma 

intencionalidade? Desde dado, como unidade de informação, pode 

se aproximar do Signo, conforme Peirce interpreta? Vide também 

seção Dado não é dado, mas tomado. 

- 

Descritor 

Descriptor. Elemento de uma linguagem documentária, que pode ser 

empregado para representar um texto em sistemas de informação. 

Traduz os conceitos (os assuntos) contidos no texto. Palavra-chave, 

termo, termo de indexação, termo preferido, tesauro. 

1 

DeskTop Vide Computador. - 

Digital  
Relativo ao modo como o digito é representado em um computador. 

Vide seção Cibernética & Digital (& Conhecimento). 
6 

Digital Computers  Vide Computador. - 

Digital Environment Vide Computador. - 

Digital Humanities Vide Humanidades Digitais. - 

Digitalização; 

Digitalizadas 1 

Digital imaging, digitize; digitization; digitizing; document 

imaging; electronic imaging; information digitization; scanning 

(também encontrado com "s" no lugar de "z". Processo de 

codificação ou conversão de informações analógicas em 

informações digitais; Processo de captação, armazenamento, 

manipulação, transmissão e recuperação de imagens em formato 

digital, por meio de escâner. Aí se incluem textos, fotografias, 

vídeos, mapas e outros tipos de documentos.  

1 

Digitalização; 

Digitalizadas 2 

Tornar um objeto, através de método fotográfico ou similar, passível 

de ser armazenado em computador. 
- 

Dispositivo Vide Artefato. - 

Documento 

Referenciado de maneira ampla, conforme é interpretado no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPGHC-PUCSP). 

Di- 

ver-
sos 
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São textos em qualquer suporte e formato, imagens, esculturas e 

quaisquer outros artefatos. segundo Martins, “Ciência versus 

historiografia”, 136, “... escritos da época (publicados ou não, como 

jornais, pronunciamentos, panfletos, correspondência, etc.) e outros 

vestígios não verbais (edifícios, pinturas, roupas e outros objetos 

...)”. Para maior entendimento sobre como interpretar este termo, 

sugerimos: Jaramillo, "Las Fuentes para la Escritura de la Historia 

de la Ciencia", 37-43; Santos, "Saberes e Fazeres Interdisciplinares", 

57-70; Beltran, "A Produção do Salitre", 225-36; Beltran e 

Machline, “Images as documents for the history of science: some 

remarks concerning classification.” Vide texto. 

Download 

O processo de transferência de dados de um grande sistema de 

computador central para um sistema de computador remoto menor. 

Oposto de UPLOAD. 

7 

DSpace 

Ferramenta de livre uso que dá suporte a um método padrão de 

indexação de documentos e guarda de uma versão digital destes.  

http://www.dspace.org/ 

- 

Entradas 

Parte das três atividades (entrada, processamento, saída) que 

caracterizam um computador [6, s.v.v. “Input,” “Output”], vide 

também Processamento de Dados. 

- 

Equipamentos computacionais 

Além dos computadores em si, dispositivos destinados a 

comunicação e armazenamento de dados, como os Storages. Vide 

Computador. 

- 

Estagiário Do CESIMA Vide Submitter. - 

Facet, Faceta 

Termo de âmbito geral, usado por S. R. Ranganathan, na 

Classificação dos Dois Pontos, para indicar qualquer componente - 

assunto básico ou isolado - de um assunto composto.  

1 

FAPESP 

Agência de Fomento à Pesquisa Científica Paulista, formalmente, 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: 

http://www.fapesp.br/. Acessado em 04 de fevereiro de 2019. 

- 

Feedback Vide Retroalimentação. - 

Ferramenta 
Programa aplicativo. Utilitário. Vide Algoritmo Computacional e 

App. 
- 

Filtragem Colaborativa Vide Construção Colaborativa de Conhecimento. - 

Glossário 
Vocabulário que vem anexo a uma obra para explicar palavras e 

expressões técnicas, regionais ou pouco usadas contidas no texto. 
9 

GUI 

Graphical User Interface. Interface Gráfica do Usuário. 

Resumidamente, a porção do algoritmo que expõe dados e imagens 

ao seu usuário e permite suas ações como preenchimento de valores, 

acionamento de botões, etc. 

6 

HandleHeld Vide Computador. - 

Hardware  

Os componentes físicos de um sistema de computador, incluindo 

qualquer equipamento periférico, como impressoras, modems e 

mouses. 

6 

Hiperlinks 

Um hiperlink é uma relação entre duas áreas de um documento 

informatizado ou entre documentos diversos, usualmnte localizados 

via Internet. Tais áreas são designadas âncoras, conforme se pode 

observar no Site adminstrado pelo "The World Wide Web 

Consortium (W3C)". https://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-

spec_7.html#SEC7. Acessado em 13 de maio de 2019.  

- 

História da Ciência; 

Historiador da Ciência 

Alfonso-Goldfarb oferece uma visão apropriada deste ramo da 

Árvore do Conhecimento, assim como da função deste Pesquisador. 
17 

Humanidades Digitais (Hsds);  

Digital Humanities 

Pesquisa assistida por computador, ensino e desenvolvimento de 

software e conteúdo em disciplinas humanísticas. http://ach.org/ 

acessado em 31 de maio de 2018. 

- 

IA Vide Inteligência Artificial. -  

IA Restrita & 

IA Ampça 

Explicitamente: De muitas maneiras, a IA ainda está amadurecendo 

como uma tecnologia. A maior parte do progresso até o momento 

foi no ensino de computadores para executar tarefas restritas. Ver 

Barone, Sociedades Artificiais, 18, 232, 281, 331. Algumas 

considerações estão estabelecidas em Inteligência [& Consciência] 

Artificial & Aprendizagem de Máquina. 

- 

Ícone 
Em ambientes gráficos, uma pequena imagem gráfica exibida na tela 

para representar um objeto que pode ser manipulado pelo usuário 

Di- 

ver- 
sos 
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[6]. Dirige-se ao conceito de signo, segundo Pierce, Semiótica e 

Filosofia, 116. 

Indexar; 

Indexadores; 

Indexação De Documentos 

Indexing. Representação do conteúdo temático de um documento 

por meio dos elementos de uma linguagem documentária ou de 

termos extraídos do próprio documento (palavras-chave, frases-

chave) Vide descritores. 

1 

Informação 

O significado dos dados, uma vez que se destinam a ser interpretados 

pelas pessoas. Dados são fatos; eles se tornam informações quando 

são vistos no contexto e transmitem significado às pessoas. Os 

computadores processam dados sem qualquer tipo de compreensão 

sobre o que esses dados representam. 

6 

Input  Vide Entradas.   

Inteligência Artificial (IA) 

O campo da ciência da computação preocupada em desenvolver 

máquinas que se comportam de uma maneira que seria considerada 

inteligente se observada em humanos. 

20 

Interatividade; 

Interativo 

Operando de forma alternada [vai e volta], muitas vezes 

conversacional, como quando um usuário digita uma pergunta ou 

comando e o sistema responde imediatamente. 

6 

Interface; 

Interface Gráfica 

Vide GUI. 
- 

Internet; 

Intranet 

Vide seção Internet e Cloud; conjunto de equipamentos 

computacionais e algoritmos computacionais que se apresentam aos 

seus usuários como não residentes em seus computadores, mas 

acessíveis a partir deles. Internet é aqui utilizado como se fora 

sinônimo da WWW (World Wide Web). Intranet utiliza um mesmo 

conjunto computacional, mas se restringe a uma instituição. 

6 

Key Words Vide descritor. - 

Knowing Issues Problemas Conhecidos.  Vide Lessons Learned.   

Label Vide descritor. - 

LapTop Vide Computador. - 

Large Digital Computers  Vide Computador. - 

Leitor 
Perfil de autorização de ações de usuários que terá direito de acessar 

os metadados e obter cópias de documentos desde o DSPACE. 
2 

Lematização 

"representação da palavra através de seu masculino singular, 

adjetivos e substantivos e infinitivo (verbos), apenas no contexto da 

lexicologia." De Lucca e Maria das Graças, "Lematização versus 

Stemming", 14. 

- 

Lessons Learned 

Capturar as lições aprendidas deve ser um esforço contínuo durante 

toda a vida do projeto. Quer estejamos usando as lições aprendidas 

para nos prepararmos para os projetos atuais ou para identificar as 

melhorias nos processos de gerenciamento de projetos, aprendemos 

com as falhas do projeto, bem como com os sucessos do projeto. 

16 

Link vide Hiperlinks. - 

Localizar; 

Localização  

Vide Busca. 
- 

Loci 
Plural de locus. O mesmo que: locais, locos, lugares. 

https://www.dicio.com.br/loci/. Acessado em 11 de maio de 2019. 
- 

Locus Vide Loci. - 

Login; 

Logon 

O processo de identificar-se a um computador ou App ... fornece um 

meio de identificar usuários autorizados, controlar seu tempo de uso 

e manter a segurança. Em oposição a Logout ou Logoff. 

6 

Machine Learning, Ver Aprendizagem de [ou em] máquinas. - 

MainFrame Vide Computador. - 

Mapa do Conhecimento Vide Classificação da Ciência. - 

Máquina; 

Maquinário 

Objeto de estudo da Cibernética. Asby, Introdução à Cibernética, 2. 

Eventualmente utilizado como sinônimo de App ou de Artefato. 
- 

Memória 1 
Faculdade de reter e recordar impressões e conhecimentos 

adquiridos anteriormente. 
9 

Memória 2 

Parte do Computador onde se armazenam dados. Lembrar que, a 

partir da Arquitetura de von Neumman, dados podem ser entradas 

para um algoritmo, saídas deste, valores intermediários, ou ainda os 

próprios algoritmos. Utilizam-se pelo menos três tipos de memórias 

RAM, ROM e externas. Vide Armazenar. 

- 
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Metadados; 

Metadados Adicionais;  

Metadados Básicos;  

Metadados dos Documentos 

Meta-data; metadata. Informação que descreve a estrutura dos dados 

e sua relação com outros, p.ex.: uma etiqueta no registro de uma base 

de dados, que indica o campo que contém o nome do autor. Nossos 

Metadados Básicos são aqueles comumente encontrados em 

catálogos de bibliotecas convencionais; os Adicionais advirão da 

aplicação de técnicas conhecidas como IA e do acompanhamento 

(Trace) das atividades dos Pesquisadores. 

1 

Metodologia De Pesquisa Vide Busca. - 

Mimetizar; 

Mimetização; 

Mimetismo  

1.Adquirir (certa forma) por meio de mimetismo. 2. Disfarçar(-se) 

por esse meio. s.v.  “Mimetizar.” 1. Fenômeno pelo qual certos 

animais, para defender-se dos predadores, tomam a cor e a 

configuração dos objetos ou de outros seres do meio em que vivem. 

[Cf.: homocromia.] 2. Fig. Mudança consoante o meio; 

ADAPTAÇÃO: "...antes se manifestavam contra o mimetismo e a 

importação acrítica de modelos e modismos estrangeiros..." (Folha 

de São Paulo, 28.10.2001). s.v.  “Mimetismo.” 

9 

Mineração De Dados 

Mineração de dados (em inglês, data mining) é o processo de 

encontrar anomalias, padrões e correlações em grandes conjuntos de 

dados para prever resultados. 

https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/mineracao-de-

dados.html, acessado em 31 de maio de 2018. 

- 

Mineração De Textos 

Caso particular de Mineração De Dados, onde estes se encontram 

em forma não estruturada, e compõe um texto. método para extrair 

informações relevantes de dados não estruturados ou 

semiestruturados. http://sobek.ufrgs.br/about.html acessado em 31 

de maio de 2018. 

- 

Minerar Extrair (minério de valor ou pedra preciosa) de mina; Garimpar. 9 

NoteBook Vide Computador. - 

Objeto da História da Ciência 

Ferraz, Alfonso-Goldfarb e Waisse, "Between Comte and 

Canguilhem", 115. Resumidamente, uma possível interpretação para 

“o objeto da história da ciência, que colocamos na interseção de três 

esferas de análise [: ...] epistemologia [, ...] historiografia [... e ...] 

contexto.” 

- 

Objeto, Objetos 

Algo de que se trata, que merece de um interpretante a atribuição de 

um signo; um representamem. Nossa leitura de Peirce, Semiótica e 

Filosofia, 93-7. 

- 

Obter Vide Busca. - 

OCR 

acrónimo para o inglês Optical Character Recognition, tecnologia de 

software que permite converter documentos digitalizados em 

documentos com texto ao vivo, também conhecido como legível e 

pesquisável, que você pode alterar, copiar, editar e fazer 

basicamente qualquer coisa que você faça regularmente com o texto. 

O Produto da Luratech foi adquirido pelo CESIMA para este fim. 

14 

OCRzar; 

OCRzados 

Significa submeter um documento em formato de imagem a um 

software específico, com a finalidade de reconhecer a imagem de 

cada caractere, produzindo um novo arquivo, usualmente tanto em 

formato TXT como PDF. Observe-se que até julho de 2018, não 

estava disponível para o CESIMA a possibilidade de 

reconhecimento de caracteres não ocidentais (conhecidos como 

WE8ISO), nem manuscritos. 

- 

Ontologia; 

Ontology 

Campo da informática que trata de conceitualizar de forma explícita 

e formal (portanto processável por máquina e compartilhável) 

conceitos e restrições relacionados a certo domínio de interesses. 

9 

Ordem; Ordens da Ciência  Vide Classificação da Ciência. - 

Organizar Vide Classificar. - 

output Vide Saída. - 

Over-tagging Vide seção Over-tagging. - 

Palavra Vide descritor. - 

Password Senha. - 

PDF 

Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado 

para exibir e compartilhar documentos de maneira compatível, 

independentemente de software, hardware ou sistema operacional. 

Inventado pela Adobe, o PDF agora é um padrão aberto mantido 

pela International Organization for Standardization (ISO). 

- 
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https://acrobat.adobe.com/br/pt/acrobat/about-adobe-pdf.html, 

acessado em 18 de maio de 2018. 

PEPGHC-PUCSP 

Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, 

afiliado à PUC-SP. http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-

e-doutorado/historia-da-ciencia. 

- 

Pesquisa; 

Pesquisar; 

    Ações De 

Research; Ação ou método e procedimentos para a recuperação de 

informação que possa existir em coleções de documentos ou em 

bases e bandos de dados; consulta de referência. 

1 

Pesquisador; 

Pesquisadores 

Professores do PEPGHC-PUCSP e professores ligados a outras 

instituições que estabeleçam ações convergentes aos propósitos do 

Programa; alunos atuais e egressos (mestres e mestrandos, doutores 

e doutorandos, pós-docs em História da Ciência). 

- 

Processamento de Dados 

Um termo genérico para o trabalho realizado por computadores, 

mais especificamente, a manipulação sistemática de dados para 

transformá-lo de alguma forma, a fim de alcançar um objetivo 

desejado. s.v. “Data Processing.” 

6 

Programa 1 

Vide seção Apps. Sequência de instruções que determinam ao 

computador como manipular um problema ou processar dados. O 

presente trabalho evita o uso deste termo em função da possível 

confusão com o segundo significado possível, vide Programa 2. 

1 

Programa 2 Vide PEPGHC-PUCSP. - 

Projeto Temático 3 

Designado oficialmente como “Revelando os processos naturais 

através do laboratório (Fase II): a busca por princípios materiais nos 

três reinos até a especialização das ciências no Oitocentos”; processo 

FAPESP: 2011/14040-9. 

- 

Prospecção de dados 
Vide seção Data Warehouse, Big Data, Mineração de Dados & de 

Textos 
- 

PUCSP; 

PUC-SP 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 

http://www.pucsp.br. 
- 

Retroalimentação 

Feedback, em Teria Geral dos Sistemas, como em Cibernética, a 

recepção de dados do meio ambiente, de modo a regular a ação de 

um autômato. 

10 

Rótulo Vide descritor. - 

Saída 

Parte das três atividades (entrada, processamento, saída) que 

caracterizam um computador [s.v.v. “input,” “output”], vide 

também Processamento de Dados. 

6 

Selecionar Vide Classificar. - 

sine qua non Indispensável, essencial. 9 

Sistemas de Informação 

Uma coleção de pessoas, procedimentos e equipamentos projetados, 

construídos, operados e mantidos para coletar, registrar, processar, 

armazenar, recuperar e exibir informações. 

7 

Smartphone Vide Computador. - 

SOBEK 

Designação que uma equipe de pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem utilizado na criação e 

aperfeiçoamento de uma ferramenta, que se materializa em um 

Minerador de Textos e utiliza métodos derivados da IA.  Vide 

http://sobek.ufrgs.br/. 

- 

Software; 

Software Aplicativo 

Vide Algoritmo Computacional. 
- 

Stopwords 

Adjetivos, artigos, conjunções, entre outros termos, que constituem 

uma lista oferecida ao SOBEK de modo a serem desprezados nas 

atividades de Text Mining. 

- 

Storages Vide Equipamentos Computacionais. - 

Submitter 
Perfil do DSpace que habilita a inclusão de documentos e seus 

metadados na CESIMA Digital. 
2 

Suporte 

Material empregado pelo homem para fixar e transmitir seu 

pensamento [Homem aqui é empregado enquanto espécie, não 

enquanto gênero]. 

1 

Tag Vide Rótulo. - 

Tablet Vide Computador. - 

Techné processo da construção do conhecimento da arte (techné). 21 

Temático Três Vide Projeto Temático 3. - 

Termo; Term Vide descritor. - 
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Texto; Text 
Utilizamos como um caso particular de Documento. Conjunto de 

palavras.  
- 

Thesaurus; Tesauro 1 
Dicionário ou relação de sinônimos que o SOBEK nomeia desta 

forma. 
- 

Thesaurus; Tesauro 2 

Coleção de termos de referência utilizados como descritores. O 

sentido explícito, literal, apontado por Weldon é esclarecedor de seu 

uso: "A terminologia funcionava essencialmente como um tesauro 

fixo. Padronizou a indexação das bibliografias cumulativas, bem 

como a marcação de assunto para as citações no banco de dados do 

HSTM" 32. 

19 

Tomar 

Pegar, apropriar-se. Vide seção Dado não é dado, mas tomado, e 

Setzer, Valdemar W. Dado, Informação, Conhecimento e 

Competência. Originalmente, “O mesmo dado pode ser tomado 

como duas informações diferentes.” Nossa versão tenta dar uma 

interpretação “filosófica” à afirmação pragmática do autor. 

Di-

ver-
sos 

Tópico; 

Topic 

Information item. Grupo de termos que descrevem um assunto 

determinado. Assunto, conceito, item de informação, tema. 
1 

Trace; Trilha 

Executar um programa de tal forma que a sequência de instruções 

que estão sendo executadas possa ser observada. s.v. “Trace.” [6] 

Efetua uma verificação [...] exibindo [...] a sequência na qual as 

instruções são executadas. s.v. “Rotina de traço.” [12] 

6, 

12 

Turing, Alan; Teste de Turing Vide Algoritmo Computacional. - 

Upload Vide Download. - 

Verbete Vide descritor. - 

versões digitalizadas Vide digitalizadas. - 

Virtual; 

Virtualização 

Aparenta ser, ao invés de ser realmente [7]. Estratégia de software, 

por exemplo, onde se criam diversos computadores lógicos dentro 

de um único físico. 

7 

Web Semantic 

O termo "Web Semântica" refere-se à visão da W3C da Web de 

dados vinculados [linked data].  https://www.w3.org 

/standards/semanticweb/, acessado em 30 de novembro de 2017. 

- 

XML 

Acrônimo para Extensible Markup Language. "é um subconjunto do 

SGML que é completamente descrito neste documento. Seu objetivo 

é permitir que o SGML genérico seja servido, recebido e processado 

na Web da maneira que agora é possível com HTML. O XML foi 

projetado para facilitar a implementação e interoperabilidade com 

SGML e HTML." Conforme publicado em 

https://www.w3.org/TR/REC-xml/. Acessado em 17 de fevereiro de 

2019. 

- 
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ANEXOS 

O principal objetivo deste extenso conjunto de documentos é utilizar o processo já 

estabelecido de preservação de teses da PUC-SP e criar assim uma memória confiável sobre 

os procedimentos que garantem a continuidade e a recuperabilidade da CESIMA Digital, 

mesmo que eventuais desastres aconteçam. 

1 Detalhamento das regras internas do SOBEK 

1.1 Sobek: a Text Mining Tool 

Os destaques aqui apresentados dão conta dos “métodos estatísticos” utilizados no 

SOBEK. Foram todos extraídos de Reategui et al., “Sobek: a Text Mining Tool for 

Educational Applications” e o número entre colchetes indica sua página. 

Adam Schenker propôs uma técnica de mineração de texto para extrair informações 

de páginas da Internet e definiu seis modelos gráficos diferentes para representar as 

informações extraídas dos textos. Um desses modelos, o modelo de distância n-simples, 

baseia-se na ideia de que cada palavra estatisticamente relevante do texto deve ser conectada 

às N palavras relevantes subsequentes. Uma característica interessante desta abordagem de 

representação é que ela permite o armazenamento das relações entre os termos relevantes 

encontrados em um texto.  [59] 

O método usado aqui depende de um parâmetro n para extrair os conceitos compostos 

com mais de uma palavra. De acordo com este parâmetro criamos uma combinação da 

palavra atual com as n palavras seguintes. O que tentamos fazer é criar uma ampla 

combinação de palavras para encontrar o grupo mais frequente de palavras que aparecem no 

texto. Por exemplo, considerando n = 3, a análise da sequência de termos “AA BB CC DD 

EE FF GG HH” nos levaria às seguintes combinações “AA”, “AA BB”, “AA BB CC”, “BB”, 

“BB CC”, “BB CC DD” e assim por diante. Para evitar sequências começando com 
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preposições ou artigos, filtros específicos são usados. Depois de identificar a mais frequentes 

combinações de palavras, que chamaremos de conceitos, o processo de mineração seleciona 

o conjunto principal de com base na sua frequência no texto. 

O próximo passo é calcular a similaridade entre conceitos. Considere dois conceitos x 

= “AA DD BB” e z = “BB CC DD EE FF AA”. Os coeficientes de similaridade entre eles 

são calculados com o produto de ponto também usado no Vetor Modelo Espacial. 

O coeficiente de similaridade, representado por S, computa a quantidade de palavras 

presentes em ambos os conceitos representados por P, e o número de palavras do conceito 

maior representado por B. Portanto, temos: 

S = P / B 

No exemplo acima S = 0,5, os conceitos têm três palavras em comum, palavras “AA”, 

“BB” e “DD”. Conceito z, sendo o maior, tem seis termos. Depois de computar o valor de S, 

o coeficiente de relevância R é calculado para cada conceito. O número de palavras do 

conceito © e o número absoluto freqüência (F) são introduzidos no processo de computação. 

Para calcular o valor R para cada conceito, a seguinte fórmula é empregada: 

R = S * C + F 

O conceito com o maior valor para R é mantido na base, e no final do processo, ele é 

incluído no gráfico. No exemplo acima, vamos considerar que o conceito x tem C = 3 e F = 

3, e conceito y tem C = 6 e F = 2. Podemos concluir esse conceito z vai permanecer na base 

para fazer parte do gráfico, mesmo que seu valor F seja menor que o do conceito x. A ideia 

por trás do coeficiente de relevância R é comparar dois conceitos e manter o que “diz mais”, 

mesmo que apareça um número menor de vezes. [60] 

O primeiro passo de Sobek é quebrar um ou mais textos em um conjunto P de palavras 

w. Este conjunto P de palavras é analisado estatisticamente, para que possamos saber quantas 

vezes cada palavra aparece nos textos. Durante a extração das palavras, uma lista de 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

137 

 

stopwords [palavras de ordem] é usada para remover artigos, preposições e termos sem 

significado a partir da base de conceitos. [61] 

A fim de diminuir o número de conceitos no gráfico e manter apenas as palavras mais 

importantes, propomos o seguinte método: 

- Em primeiro lugar, definimos uma frequência mínima Θ que indica o menor número 

de ocorrências que uma palavra w deve ter para aparecer no gráfico. Como o nosso objetivo 

é fornecer aos alunos e professores uma representação concisa sobre um texto ou um grupo 

de textos, é importante apresentá-los apenas com as informações mais relevantes. Assim, 

descartamos os termos que têm um número de ocorrências menor que, produzindo um 

gráfico menor sem muitos termos irrelevantes. 

- Em segundo lugar, usamos um lematizador [stemmer] para remover as terminações 

flexionais e derivacionais das palavras, a fim de reduzir as formas de palavras a um tronco 

comum. Por exemplo, não há necessidade de as palavras lâmpada e lâmpadas aparecerem 

no gráfico. Como ambos expressam o mesmo significado, o que possui o maior número de 

ocorrências é exibido.203 

- Após Sobek remover do conjunto P aquelas palavras que não farão parte do gráfico, 

deverá verificar a relação entre as restantes. Para fazer isso, para cada palavra, devemos 

saber quais palavras wi∈P [substituir ∈ por pertencente] vêm depois e antes dela no texto 

original. Os termos wj e wk, chamados “neighbors of [vizinhos de] wj”, são adicionados a 

uma lista Ni com um contador. Se uma palavra wj aparecer mais de uma vez depois ou antes 

da palavra wi no texto original, seu contador será aumentado na lista Ni. Depois que esse 

processo é concluído, temos uma lista de todos os conceitos e seus vizinhos e podemos 

                                                 

203 Os autores do documentam apontam os links https://pt.wikipedia.org/wiki/Stemiza%C3%A7%C3%A3o e  

https://wikipedia.org/wiki/stemming. Em De Lucca e Maria das Graças, "Lematização versus Stemming", 14, indica-se uma ligeira 

variação conceitual, onde se afirma que “Lematização é, pois, a representação da palavra através de seu masculino singular, adjetivos 
e substantivos e infinitivo (verbos), apenas no contexto da lexicologia. Stemming é a retirada de sufixos do radical, enquanto ‘stem’ 

é o radical. Assim, as estruturas são distintas, embora eventualmente possam ser graficamente semelhantes.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stemiza%C3%A7%C3%A3o
https://wikipedia.org/wiki/stemming.
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classificá-lo para usar apenas os vizinhos com os contadores mais altos. Esse processo 

permite que a ferramenta exiba apenas relações importantes entre os termos, baseando-se na 

ideia de que, se a palavra wj for o vizinho com o maior contador para wi, é provável que 

essas duas palavras tenham algum significado juntas.[61] 

Para determinar quantos relacionamentos devem ser mostrados no gráfico para cada 

conceito, usamos o número de ocorrências para esses conceitos. Como um gráfico totalmente 

conectado não fornece informações sobre como cada palavra está relacionada à próxima, 

definimos um número máximo de conexões possíveis [ômega]. O número de conexões para 

uma palavra wi [pertencente a] P, será chamado Coni [connection index i] aqui. O número 

de ocorrências da palavra wi no texto original será chamado NumOci [number of occurrence 

index i] e o maior número de ocorrências será chamado MaxOc. A palavra com o maior 

número de ocorrências terá, no máximo, [ômega] conexões no gráfico. Cada palavra terá um 

número de conexões proporcionais ao seu NumOci e ao MaxOc. Portanto, o número de 

conexões para cada palavra wi [pertencente a] P é: [61] 

MaxOc 

NumOci * [ômega] 

Con i =   ----------------- 

                  MaxOc 

 

Isso assegurará que os conceitos que tiverem um NumOci maior também terão um 

Coni maior, já que parecem ser conceitos mais importantes no texto. [61] 

Esses resultados reiteram a aplicabilidade dos procedimentos de mineração do Sobek 

no sentido de obter informações relevantes dos textos [...]. Nosso objetivo tem sido procurar 

padrões escondidos dentro de um corpo de dados textuais, com o foco de fornecer 

representações concisas de documentos. [63] 
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A principal contribuição desta tese foi projetar um mecanismo de mineração de texto 

para aplicações educacionais, onde propusemos uma modificação em um processo de 

mineração de texto conhecido, a fim de produzir resultados mais esclarecedores. Enquanto 

o método original gera gráficos com um único termo representado em cada nó e com um 

número muito grande de conexões, em nossa abordagem vários termos podem ser colocados 

em um único nó de gráfico, e o número de conexões foi consideravelmente reduzido, de 

acordo com o tamanho do texto sendo extraído. Pode-se argumentar que ao conectar nós 

com palavras que aparecem juntas com frequência no texto, poderíamos representar 

conceitos da mesma maneira que fazemos juntos em um único nó. No entanto, para o usuário 

que tem que interpretar o gráfico, é mais difícil entender o significado de um termo composto 

que é disperso em nós diferentes [...] nossa abordagem [...] se baseia principalmente em uma 

análise estatística da frequência com que os tokens completos aparecem nos textos [...] 

Nossos procedimentos de validação enfatizaram não tanto a aplicabilidade da ferramenta de 

mineração em ambientes educacionais, mas a precisão dos resultados da mineração.[63] 

1.2 Automatic Extraction of Nonlinguistic Representations 

Do mesmo modo que no anterior, extraído de Reategui e Epstein, “Automatic 

Extraction of Nonlinguistic Representations of Texts to Support Writing”. À tradução, 

adicionamos algumas notas pessoais, que são indicadas por [Tese] ao final. 

Este artigo apresenta uma ferramenta de mineração que é capaz de extrair termos 

relevantes e relacionamentos de textos e mostra como a ferramenta pode ser usada para 

ajudar os alunos a escrever resumos. [1592] 

Conforme o artigo na Revista Fapesp, é utilizado um método estatístico, aqui 

significado por “termos mais frequentes” [Tese]204 

                                                 

204 Revista Fapesp, 86-7. 
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A pesquisa em educação mostrou benefícios em usar os organizadores gráficos em 

tarefas de aprendizagem que envolvem uma variedade de padrões, como tempo / sequência, 

causa-efeito, informação episódica, informação descritiva, generalização, descrição do 

conceito.  [1592] Citando: Marzano, R.J., Pickering, D.J. and Pollock, J.E, Classroom 

Instruction that Works: Research-Based Strategies for Increasing Student Achievement, 

Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, 2001. 

Pesquisas anteriores mostraram resultados promissores em relação ao uso de Sobek 

em aplicações educacionais, como na avaliação de ensaios de estudantes e fóruns de 

discussão. [1593] 

A operação de Sobek pode ser dividida em três etapas, nas quais a primeira é separar 

o texto em palavras, usando espaços e sinais de pontuação como divisores. Essas palavras 

são então mapeadas em conceitos que podem consistir em uma única palavra (chamada de 

“conceito simples”) ou muitas palavras ou frases (chamado “conceito composto”). Esse 

mapeamento é um processo estatístico, que avalia a frequência com que cada palavra é 

encontrada no texto. Quando um conjunto de palavras aparece constantemente em sequência, 

a ideia associada a este conjunto de palavras pode não ser descrita por uma única palavra e 

é formado um conceito composto (por exemplo, “efeito de estufa”). Durante o processo de 

identificação de conceitos, um conjunto de palavras chamado “stop words” é usado para 

remover aquelas que não adicionam informações relevantes (como artigos ou preposições). 

Depois de identificar todos os diferentes conceitos, um método stemming é executado para 

reduzir a redundância e remover conceitos com o mesmo significado. 

A segunda etapa do processo de mineração é identificar as relações entre os conceitos. 

Uma nova análise do texto relaciona dois conceitos quando eles não estão distantes de 

palavras ‘z’ um do outro e quando não há sinais de pontuação entre eles. Para reduzir o 

número de conexões entre conceitos e exibir apenas os mais frequentes, um máximo de links 
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‘r’ é permitido para cada conceito, e esse valor é proporcional à frequência desse conceito. 

Assim, cada conceito não tem mais do que r conexões multiplicadas por sua frequência, 

divididas pela maior frequência de todos os termos. Não há um limite inferior para o número 

de vezes que um relacionamento entre conceitos deve ocorrer no texto para ser considerado 

um link no gráfico. A configuração padrão de Sobek usa ‘z = 5’ e ‘r = 7’. Mais sobre o 

funcionamento da ferramenta pode ser encontrado em. Reategui, E., Epstein, D, Lorenzatti, 

A. and Klemann, M, “Sobek: a Text mining tool for educational applications”, in 

International Conference on Data Mining, CSREA Press, 2011, pp. 59-64. 

A última etapa do processo de mineração é produzir uma representação visual dos 

resultados em um gráfico, no qual os conceitos são apresentados como nós e os 

relacionamentos entre eles são representados como arestas. Para melhorar a visualização do 

gráfico, cada nó tem um tamanho e uma cor diferentes. Quanto maior e mais escuro o nó for, 

maior será a frequência do termo correspondente.  [1593] 

2 Criação e configuração do ambiente computacional 

Esta seção contém trechos de algoritmos e arquivos de configuração do DSpace, com 

destaque à caracterização dos metadados. Contém ainda os Manuais de instalação e 

manutenção da Biblioteca, especialmente elucidando os procedimentos de inserção de 

documentos, e do relacionamento com os seus usuários. 

2.1 Segurança 

Este termo, para efeito do efetivo funcionamento da CESIMA Digital, vincula pelo 

menos três aspectos, a saber, hardware, software básico e software aplicativo. A partir das 

normas da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI – da PUC-SP, enquanto comandada 

pelo Prof. Dr. Victor Emmanuel J.S. Vicente, com a estreita cooperação da sua equipe, 

especialmente na pessoa dos Srs. José Luis dos Santos, Jean Carlos de Araújo e Robson 
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Moraes, tais aspectos foram sendo configurados. Descrevemos aqui os detalhes pertinentes 

à biblioteca propriamente dita. Observe-se que mesmo que a seção não indique 

explicitamente uma questão que se encaixe sob a epígrafe Segurança, frequentemente 

contém aspectos que preservam tal quesito (observe-se especialmente a seção Níveis de 

Login e Criação de Usuários no DSpace). 

2.2 Hardware 

O diagrama que segue (de nossa autoria) demonstra os componentes já existentes, em 

termos de equipamentos, conexões entre eles e seus usos. Está assinalado como “cenário 

desejado” por manter-se em constante atualização e melhoria, em termos de processos, 

especialmente aqueles que visam a devida salvaguarda dos dados (rotinas de Backup). 

 

2.3 Software Básico 

Optou-se pelo Linux, enquanto software confiável e de uso livre. Foi utilizada a versão 

Debian, em função da familiaridade do recurso que executou a instalação do ambiente e a 

customização do DSpace, o Prof. Dr. Otávio Costa Acosta. 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

143 

 

2.4 Software Aplicativo 

Além do “sistema operacional” (Software Básico em si), os principais “softwares 

aplicativos” instalados alcançam o Java; Apache Maven; Apache Ant; Apache Tomcat; 

DSpace; PostgreSQL. A justificativa para o uso destes, suas versões e procedimentos de 

instalação foram documentados como o “Manual de instalação do repositório DSpace da 

biblioteca CESIMA Digital, v. 1.1”, elaborado pelo Prof. Dr. Otávio Costa Acosta 

(ocacosta@gmail.com), e por nós revisado, em 05 de março de 2018, cujos principais itens 

estão relatados adiante. 

2.5 Manual de instalação do repositório DSpace 

2.5.1 Introdução 

O propósito deste documento é orientar de forma simples e objetiva a instalação da 

ferramenta de código aberto DSpace (http://www.dspace.org), utilizada para a criação de 

repositórios digitais e que viabiliza funções de armazenamento, gerenciamento, preservação 

e visibilidade da produção intelectual. 

Para o desenvolvimento deste tutorial, utilizou-se como ambiente de testes uma 

máquina virtual com o sistema operacional Linux, na distribuição Debian 

(https://www.debian.org) versão 9.3.0 (Stretch) x64, com 2 GB de RAM. A versão da 

ferramenta DSpace utilizada foi a 6.2, a mais recente até a data deste tutorial. Os demais pré-

requisitos necessários para o processo de instalação serão descritos ao longo deste 

documento, bem como configurações e customizações adicionais importantes para a 

instalação do repositório DSpace da biblioteca CESIMA Digital. 

2.5.2 Pré-requisitos 

Antes de iniciar a instalação de um repositório DSpace é necessário que um conjunto 

de componentes e ferramentas estejam previamente disponíveis e configurados no sistema. 

A seguir, estas ferramentas são elencadas, bem como os passos necessários para a instalação 

mailto:ocacosta@gmail.com
http://www.dspace.org/
https://www.debian.org/
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e configuração das mesmas. É importante ressaltar que as instruções indicadas nesse tutorial 

é uma dentre diversas maneiras possíveis de instalação/preparação dos pré-requisitos de um 

sistema para a instalação de um repositório. Todos os comandos de instalação dos pré-

requisitos devem ser instalados como “root”. 

Oracle Java JDK 

Para a instalação do Java JDK, optou-se pela versão da Oracle, recomendada desde 

versões anteriores do DSpace. As versões 7 ou 8 são recomendadas, neste caso foi escolhida 

a versão mais atual. Como o Oracle Java JDK 8 não está presente nos repositórios oficiais 

do Debian, sugere-se adicionar o seguinte PPA através dos seguintes comandos: 

~$ echo “deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main” | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list 

~$ echo “deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-

java.list 
~$ apt-key adv—keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886 

~$ apt-get update 

 

Dependendo da forma de instalação do Debian, para a execução do procedimento 

acima talvez seja necessário instalar os pacotes software-properties-common e dirmngr via 

apt-get. 

Após executar o procedimento indicado, prossiga com a instalação do “Oracle Java 

JDK 8” com o comando abaixo: 

~$ apt-get install oracle-java8-installer 

Para verificar se a instalação ocorreu com sucesso e qual a versão do Oracle Java JDK 

foi instalada, execute o seguinte comando:  

~$ java -version 

 Versão utilizada neste tutorial: 1.8.0_161 

Apache Maven 

http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu
http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu
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A documentação oficial recomenda a instalação do Apache Maven 3.0.5 ou superior, 

entretanto para uma melhor compatibilidade com os recursos dessa versão do DSpace 

sugere-se instalar pelo menos a versão 3.3.9 ou superior. 

Para a instalação do Maven, execute o seguinte comando: 

~$ apt-get install maven 

Verifique se o procedimento foi realizado com sucesso e qual a versão instalada, 

utilizando o comando: 

~$ mvn -version 

Versão utilizada neste tutorial: 3.3.9 

Apache Ant 

A documentação oficial do DSpace recomenda a instalação do Apache Ant 1.8 ou 

superior. Dependendo da sua instalação inicial do Debian, o Ant pode já estar instalado, caso 

contrário execute o comando: 

~$ apt-get install ant 

 Para verificar a versão instalada, execute o comando: 

~$ ant -version 

 Versão utilizada neste tutorial: 1.9.9 

PostgreSQL 

Para a instalação do banco de dados relacional, sugere-se a utilização do PostgreSQL 

9.4 ou superior. A versão do DSpace 6.x requer a extensão “pgcrypto”, portanto execute o 

seguinte comando para dar sequência a instalação: 

~$ apt-get install postgresql 

 Verifique a versão do PostgreSQL instalada executando o seguinte comando: 

~$ su - postgres 

~$ psql postgres -c ‘SELECT version()’ 

~$ exit 

 Versão utilizada neste tutorial: 9.6.6 
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Algumas configurações específicas são necessárias após a instalação do banco de 

dados PostgreSQL. Para isto, siga o procedimento abaixo: 

~$  nano /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf 

Localize #listen_addresses = ‘localhost’ e descomente esta linha (remover o #).  

Salve e feche o arquivo. 

~$ nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf 

 Insira a linha: 

host dspace dspace 127.0.0.1 255.255.255.255 md5 

antes de:  

host all all 127.0.0.1/32 md5 

Salve e feche o arquivo. 

Após estes procedimentos, reinicie o serviço do PostgreSQL: 

~$ service postgresql restart 

 

Apache Tomcat 

Para a instalação do Apache Tomcat, a documentação oficial recomenda as versões 7 ou 

8. Entretanto, tome cuidado pois a versão 8.0.32 possui alguns problemas conhecidos, por 

isso sugere-se a instalação da versão 8.0.33 ou superior. Execute o seguinte comando: 

~$ apt-get install tomcat8 

Nesta versão do Ubuntu foi necessário definir o JAVA_HOME para o Tomcat 8. Isso 

foi feito da seguinte forma: 

~$ nano /etc/default/tomcat8 

 Em JAVA_HOME, remova o comentário da linha (#) e insira o seguinte valor: 

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/ 

Aproveite que você está com este arquivo aberto e realize uma outra configuração 

recomendada pela documentação oficial do DSpace: 

Em JAVA_OPTS altere a linha: 

JAVA_OPTS=”-Djava.awt.headless=true -XX:+UseConcMarkSweepGC” 
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Para: 

JAVA_OPTS=”-Djava.awt.headless=true -Xmx512m -Xms65m -Dfile.encoding=UTF-8 -XX:+UseConcMarkSweepGC” 

Salve e feche o arquivo. 

Após esses procedimentos, reinicie o serviço: 

~$ service tomcat8 restart 

Verifique agora qual a versão foi instalada, através do comando: 

~$ java -cp /usr/share/tomcat8/lib/catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo 

Versão utilizada neste tutorial: 8.5.14 

2.5.3 Instalação 

Antes de iniciar a instalação do repositório DSpace é importante destacar a 

terminologia utilizada para identificação dos diretórios utilizados, conforme tabela abaixo: 

Diretório Descrição 

[dspace] Diretório de instalação do DSpace. Deverá ser criado pelo responsável pela instalação. 

[dspace-
version-src-

release] 

Diretório que irá conter os códigos fontes do DSpace. Este diretório deverá ser identificado com a versão que 
estará sendo utilizada. Este diretório não é criado por quem está instalando o sistema, ele virá juntamente com os 

arquivos fontes durante o download, bastando substituir “version” pelo número da versão que será utilizada. 

 

Criação do usuário dspace 

 Para criar o usuário dspace, execute o seguinte comando como root: 

~$ useradd -s /bin/bash -m dspace 

 

Download do código fonte e criação do diretório para instalação 

 Acesse o usuário dspace, utilizando o comando: 

~$ su dspace 

Baixe a versão “src” do DSpace, o link utilizado neste tutorial está indicado logo 

abaixo. Caso o link ainda esteja ativo e você queira utilizar a mesma versão, substitua o 

“[dspace-version-src-release].zip” pelo link fornecido. 
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~$ wget [dspace-version-src-release].zip  

https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.2/dspace-6.2-src-

release.zip  

Após o download, descompacte o arquivo com o comando abaixo. Um novo diretório 

com o nome do arquivo será criado. 

~$ unzip [dspace-version-src-release].zip 

Por fim, crie o diretório onde você deseja instalar o repositório DSpace, ainda com o 

usuário dspace logado: 

~$ mkdir [dspace] 

 Ex.: mkdir /home/dspace/dspace 

Retorne ao seu usuário padrão: 

~$ exit 

 

Configuração do banco de dados PostgreSQL 

Para configuração do bando de dados, primeiramente acesse o usuário postgres, 

através do comando: 

~$ su postgres 

Uma vez logado com o usuário postgres, execute o seguinte comando para criar um 

usuário dspace na base de dados (será solicitada a criação de uma senha): 

~$ createuser—username=postgres—no-superuser—pwprompt dspace 

Após, crie a base de dados que será utilizada pelo DSpace, com o seguinte comando: 

~$ createdb—username=postgres—owner=dspace—encoding=UNICODE dspace 

 Por fim, você deve habilitar a extensão “pgcrypto” para a base de dados dspace: 

~$ psql—username=postgres dspace -c “CREATE EXTENSION pgcrypto;” 

Será retornado “CREATE EXTENSION”, indicando que o comando foi bem 

sucedido. Volte para o seu usuário para dar sequência à instalação. 

https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.2/dspace-6.2-src-release.zip
https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.2/dspace-6.2-src-release.zip
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~$ exit 

 

Configurações iniciais (local.cfg) 

Para as configurações iniciais do repositório DSpace, faça uma cópia do arquivo 

“local.cfg.EXAMPLE”, presente no diretório [dspace-source]/dspace/config/, com o nome 

“local.cfg” neste mesmo diretório. Para isso, volte para o usuário dspace e prossiga com os 

seguintes comandos: 

~$ su dspace 

~$ cp [dspace-source]/dspace/config/local.cfg.EXAMPLE [dspace-source]/dspace/config/local.cfg 

~$ nano [dspace-source]/dspace/config/local.cfg 

Este arquivo apresenta diversas configurações para o repositório, entretanto em um 

primeiro momento modifique apenas as propriedades de acordo com a tabela abaixo: 

Propriedade Descrição 
  

dspace.dir 
Diretório de instalação do DSpace. Referenciado neste tutorial como [dspace].  
Ex.: “/home/dspace/dspace”. 

  

dspace.hostname Nome do servidor em que será instalado o DSpace. Ex.: “cesima.ddns.net ou localhost”. 
  

dspace.baseUrl URL base do servidor, incluindo a porta. Ex.: “cesima.ddns.net:8080”. 
  

dspace.name Nome atribuído ao repositório. Ex.: “Biblioteca CESIMA Digital”. 
  

default.language Idioma utilizado no repositório. Ex.: “pt_BR”. 
 

db.url Caminho completo para a conexção com o JDBC. Ex.: “jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace” 
  

db.driver Driver PostgreSQL. Ex.: “org.postgresql.Driver” 
 

db.username Usuário do banco de dados. Ex.:”dspace”. 
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db.password Senha do usuário do banco de dados. Ex.:”dspace”. 
  

mail.server SMTP do servidor de e-mail. 
  

mail.server.username Email utilizado para autenticação  do e-mail. 
  

mail.server.password Senha utilizada para autenticação do e-mail. 
  

mail.server.port Porta do servidor de e-mail. 
  

mail.from.address E-mail de contato do repositório. 
  

feedback.recipient E-mail que receberá feedback, quando houver. 
  

mail.admin Email do administrador do repositório. 
  

alert.recipient E-mail que receberá alertas e erros. 
  

registration.notify E-mail que recebe a notificação quando um usuário novo se cadastra. 
  

 

Instalação do DSpace 

Para a criação do pacote de instalação do DSpace utilizando o Apache Maven, siga o 

procedimento* indicado abaixo:  

~$ cd [dspace-source] 

~$ mvn package 

A execução deste procedimento demora alguns minutos para ser completado e requer 

uma conexão estável à Internet. Ao final será apresentado um resumo geral do processo e o 

termo “BUILD SUCCESS” indicará que tudo ocorreu com êxito. 

Atenção! Para que o tema Mirage 2 seja instalado é necessário adicionar a seguinte 

linha 
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 <theme name=”Mirage 2” regex=”.*” path=”Mirage2/” />  

no arquivo xmlui.xconf localizado em [dspace-source]/dspace/config/, substituindo a 

linha do tema ativo (não está comentado). Além disso o comando anterior (mvn package) deverá 

ser executado com o parâmetro -Dmirage2.on=true para a correta instalação deste tema. 

Finalmente, daremos início à instalação propriamente dita do DSpace, com auxílio do 

Apache Ant, para isso execute os comandos abaixo: 

~$ cd [dspace-source]/dspace/target/dspace-installer 

~$ ant fresh_install 

Ao final deste processo, você deverá ver a mensagem “The DSpace code has been 

installed”, juntamente com algumas instruções que iremos seguir em uma ordem diferente 

neste tutorial. 

Criação do usuário administrador 

Após finalizar a instalação do DSpace, sugere-se a criação do usuário administrador 

do repositório. Para esta ação realize o procedimento abaixo: 

~$ cd [dspace]/bin/ 

~$ ./dspace create-administrator 

Preencha os dados de e-mail, primeiro nome, sobrenome, senha do adminstrador e 

confirme os dados inseridos. A operação será realizada com êxito se a mensagem 

“Administrator account created” for apresentada. 

Implementação das aplicações web 

O DSpace possui uma variedade de aplicações web (disponíveis em 

[dspace]/webapps) que podem apresentar o repositório através de diferentes interfaces. Você 

pode escolher quais delas irá utilizar, mas algumas são altamente recomendadas (a, b e c)  

para o funcionamento ideal da ferramenta. 

XMLUI 
JSPUI 

SOLR 
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OAI 

RDF 

REST 
SWORD 

SWORD  

Existem diferentes formas de implementar aplicações web no Apache Tomcat. O modo 

sugerido neste tutorial visa simplificar esta tarefa, criando links simbólicos no diretório de 

aplicações web do Tomcat. Para realizar o procedimento, volte para o seu usuário padrão do 

sistema, com permissões de super usuário e execute os seguintes comandos: 

~$ exit 

 *Para voltar ao usuário com poderes de superusuário 

~$ cd /var/lib/tomcat8/webapps/ 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/xmlui/ xmlui 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/jspui/ jspui 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/solr/ solr 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/oai/ oai 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/rdf/ rdf 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/rest/ rest 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/sword/ sword 

~$ sudo ln -s /home/dspace/dspace/webapps/swordv2/ swordv2 

No caso da instalação inicial do repositório DSpace da Biblioteca CESIMA Digital, 

recomenda-se a implementação das aplicações web XMLUI, JSPUI, SOLR e OAI. Uma vez 

criado os links simbólicos, reinicie o Tomcat com o seguinte comando: 

~$ sudo service tomcat8 restart 

 

Primeira inicialização 

Finalmente, este é o momento de testar se a instalação do DSpace funcionou 

corretamente. Para esta verificação, abra seu navegador e coloque o endereço IP ou a URL 

definida nas configurações do repositório. Não esqueça também de colocar a porta em que a 

aplicação está respondendo e o tipo de interface que será utilizado, por exemplo: 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

153 

 

http://cesima.ddns.net:8080/xmlui  ou http://localhost:8080/xmlui  

http://cesima.ddns.net:8080/jspui ou http://localhost:8080/jspui  

Caso você veja a interface do DSpace, sua instalação foi realizada com êxito. 

2.5.4 Configuração 

Este documento originalmente, “Manual de Configuração, v. 1.1”, foi criado pelo Prof. 

Dr. Octávio Costa Acosta e também por nós revisado em 22 de junho de 2018. 

Este documento complementar dá seguimento aos procedimentos indicados no 

“Manual de Instalação DSpace CESIMA Digital”. Nele são indicadas algumas 

configurações que devem ser realizadas após a instalação do repositório DSpace. Estas 

configurações visam o funcionamento correto do repositório, bem como implementação de 

customizações desenvolvidas exclusivamente para a Biblioteca CESIMA Digital.  

Da mesma forma que o manual de instalação, o ambiente de testes utilizado foi uma 

máquina virtual com o sistema operacional Linux, na distribuição Debian versão 9.3.0 

(Stretch) x64, com 2 GB de RAM e a versão do DSpace utilizada foi a 6.2. 

2.5.4.1 Configurações/Customizações 

As configurações e customizações são apresentadas abaixo: 

Ajuste das permissões para o Tomcat 8 

Para que o usuário tomcat8 tenha permissão de modificar os diretórios do Dspace, deve 

executar os seguintes passo para incluí-lo no grupo “dspace”: 

~$ sudo nano /etc/group 

Neste arquivo você deve localizar o grupo “dspace” e adicionar o usuário tomcat8, 

como por exemplo: 

dspace:x:1002: → dspace:x:1002:tomcat8 

http://cesima.ddns.net:8080/xmlui
http://localhost:8080/xmlui
http://cesima.ddns.net:8080/jspui
http://localhost:8080/jspui
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Alternativamente você pode trocar o proprietário do diretório [dspace]/solr para o 

usuário tomcat8, executando o comando:  

chown -R tomcat8:tomcat8 [dspace]/solr 

** Ao utilizar o método acima é necessário verificar as permissões de acesso para 

outras pastas dentro de [dspace] (Ex.: assetstore, upload…) 

Responder na porta 80 

Por padrão, o DSpace responde na porta 8080 (porta padrão do Tomcat). Para que o 

repositório possa ser acessado pela porta padrão (80) das aplicações web é preciso realizar 

as configurações no iptables do seu sistema operacional, segue os comandos abaixo: 

~$ sudo /sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp—destination-port 80 -j REDIRECT—to-ports 8080 
 

~$ sudo /sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp—dport 80 -j REDIRECT—to-port 8080 

 
~$ sudo /sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp—destination-port 443 -j REDIRECT—to-ports 8443 

ATENÇÃO! Estas configurações obtidas através do Manual do DSpace funcionam, 

mas acabam prejudicando outras aplicações (Ex.: apt-get). 

Estas configurações funcionam instantanemente, entretanto, caso o sistema seja 

reiniciado elas serão perdidas. Para evitar isso, faça o seguinte procedimento como root: 

~$ su 

~$ iptables-save > /etc/iptables.up.rules 
~$ nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables 

 Ao abrir o editor, insira o seguinte conteúdo no script: 

#!/bin/bash 

/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules 

Por fim, dê permissão de escrita para o script: 

~$ chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables 

 

Configuração do texto da página inicial 

 Para alterar as informações da página inicial do DSpace é necessário editar o arquivo:  

[dspace]/config/news-xmlui.conf 
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Configuração do arquivo de tradução para pt_BR 

Para configuração do título da página e também da tradução do DSpace para o idioma 

pt_BR, é necessário alterar o arquivo: 

[dspace]/webapps/xmlui/i18n/messages_pt_BR.xml 

Configuração de e-mail 

Para configurar o envio de e-mails através do Gmail pelo DSpace é necessário alterar 

algumas configurações no arquivo [dspace]/config/local.cfg: 

Propriedade Descrição 
  

mail.server smtp.gmail.com 
  

mail.server.username cesima.digital@gmail.com 
  

mail.server.password r***@*** 
  

mail.server.port 465 
  

mail.from.address cesima.digital@gmail.com 
  

feedback.recipient cesima.digital@gmail.com 
  

mail.admin cesima.digital@gmail.com 
  

alert.recipient cesima.digital@gmail.com 
  

registration.notify cesima.digital@gmail.com 
  

mail.extraproperties 

mail.smtp.socketFactory.port=465, \                       

mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, \                       

mail.smtp.socketFactory.fallback=false 

 

Já para alterar as mensagens que são enviadas pelo DSpace (traduzir de en_US para 

pt_BR), os arquivos a serem modificados estão no diretório: [dspace]/config/email 

mailto:cesima.digital@gmail.com
mailto:cesima.digital@gmail.com
mailto:cesima.digital@gmail.com
mailto:cesima.digital@gmail.com
mailto:cesima.digital@gmail.com
mailto:cesima.digital@gmail.com
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Remover o “Has File(s)” do menu 

Para remover o menu “Has File(s)” do menu do DSpace, você deve comentar a linha 

abaixo no arquivo [dspace]/config/spring/api/discovery.xml: 

<ref bean=”searchFilterContentInOriginalBundle”/> 

Interface Mirage 2 

Para modificar o tema Mirage 2 padrão do DSpace, você precisa modificar editar 

diversos arquivos presentes na pasta [dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/. Algumas 

modificações podem ser feitas em tempo real, utilizando o comando abaixo no diretório 

indicado acima e abrindo um novo terminal para efetuar as alterações: 

~$ compass watch 

Em [dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/styles/classic_mirage_color_scheme, 

você pode editar o arquivo _bootstrap_variables.scss para alterar cores, fontes e outras 

configurações do bootstrap. 

Para inserir o logotipo da instituição, você precisa editar a linha 347 do arquivo 

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/core/page-structure.xsl 

<a href=”{$context-path}/” class=”navbar-brand”> 
<!--    <img src=”{$theme-path}images/DSpace-logo-line.svg” /> --> 

<img class=”navbar-logo-large” src=”{$theme-path}images/banner-cesima-large.svg” /> 

<img class=”navbar-logo-medium” src=”{$theme-path}images/banner-cesima-medium.svg” /> 
<img class=”navbar-logo-small” src=”{$theme-path}images/banner-cesima-small.svg” /> 

Obs.: A imagem do logotipo, assim como o “favicon.ico” deverão ser armazenados no 

diretório [dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/images 

Também em page-structure.xsl, para colocar o ícone do globo para selecionar o idioma 

você deve inserir o código abaixo, logo após  

<ul style=”display:none” class=”nav navbar-nav pull-left”> | <xsl:call-template name=”languageSelection”/> |  </ul> 

Não esquecer de colocar os idiomas suportados em “webui.supported.locales”. 

<xsl:if test=”count(/dri:document/dri:meta/dri:pageMeta/dri:metadata[@element=’page’][@qualifier=’supportedLocale’]) &gt; 1”> 
<xsl:variable name=”active-locale” 

select=”/dri:document/dri:meta/dri:pageMeta/dri:metadata[@element=’page’][@qualifier=’currentLocale’]”/> 

<ul class=”nav navbar-nav pull-left”> 
<li class=”dropdown” id=”ds-language-selection”> 

<a data-toggle=”dropdown” class=”dropdown-toggle” role=”button” href=”#” id=”language-dropdown-toggle”> 

 <span class=”hidden-xs glyphicon glyphicon-globe”></span></a> 
 <ul data-no-collapse=”true” aria-labelledby=”language-dropdown-toggle” role=”menu” class=”dropdown-menu pull-right”> 
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<xsl:for-each 

select=”/dri:document/dri:meta/dri:pageMeta/dri:metadata[@element=’page’][@qualifier=’supportedLocale’]”> 

<xsl:variable name=”locale” select=”.”/> 
<li role=”presentation”> 

<xsl:if test=”$locale = $active-locale”> 

<xsl:attribute name=”class”> 
<xsl:text>disabled</xsl:text> 

</xsl:attribute> 

</xsl:if> 
<a> 

<xsl:attribute name=”href”> 

<xsl:value-of select=”$current-uri”/> 
 <xsl:text>?locale-attribute=</xsl:text> 

<xsl:value-of select=”$locale”/> 

</xsl:attribute> 
<xsl:value-of 

select=”/dri:document/dri:meta/dri:pageMeta/dri:metadata[@element=’supportedLocale’][@qualifier=$locale]”/> 

</a> 
</li> 

</xsl:for-each> 

</ul> 
</li> 

</ul> 

</xsl:if> 

Em [dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/styles/shared, você deve editar o arquivo 

_dspace-bootstrap-tweaks.scss e inserir o código abaixo para configurar o logotipo da 

instituição (linha 16, logo abaixo de ‘list-style: none;”} : 

header .navbar-brand .navbar-logo-large{ 

height: 80px; 

width: 850px; 
margin-top: -30px; 
} 

 

header .navbar-brand .navbar-logo-medium{ 

display: none; 
height: 80px; 

width: 700px; 

margin-top: -30px; 
} 

 

header .navbar-brand .navbar-logo-small{ 

display: none; 

height: 80px; 
width: 160px; 

margin-top: -30px; 
} 

 

@media (max-width: 991px) { 
     header .navbar-brand .navbar-logo-large{ 

        display: none; 

    } 
      header .navbar-brand .navbar-logo-medium{ 

        display: none; 

    } 
      header .navbar-brand .navbar-logo-small{ 

        display: block; 

    } 
} 

 
@media (min-width:992px) and (max-width: 1199px) { 

     header .navbar-brand .navbar-logo-large{ 

        display: none; 
    } 

      header .navbar-brand .navbar-logo-medium{ 

        display: block; 
    } 

      header .navbar-brand .navbar-logo-small{ 

        display: none; 
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    } 

} 

 
@media (min-width: 1200px) { 

     header .navbar-brand .navbar-logo-large{ 

        display: block; 
    } 

      header .navbar-brand .navbar-logo-medium{ 

        display: none; 
    } 

      header .navbar-brand .navbar-logo-small{ 

        display: none; 
    } 

} 

 

Filtros de busca 

Para adicionar novos filtros de busca, você deve alterar os seguintes arquivos (exemplo 

para o metadado Idioma - dc.language.iso):  

Modificar arquivo [dspace]/config/spring/api/discovery.xml 

<ref bean=”searchFilterLanguage” /> (Colocar 4x) 

Colocar no fim do arquivo 

<bean id=”searchFilterLanguage” class=”org.dspace.discovery.configuration.DiscoverySearchFilterFacet”> 
<property name=”indexFieldName” value=”language”/> 

<property name=”metadataFields”> 

<list> 
<value>dc.language.iso</value> 

</list> 

</property> 
<property name=”facetLimit” value=”10”/> 

<property name=”sortOrderSidebar” value=”VALUE”/> 

<property name=”sortOrderFilterPage” value=”VALUE”/> 
</bean> 

Colocar em dspace.cfg  

webui.browse.index.5 = language:metadata:dc.language.iso:text 

Colocar traduções em messages.xml e messages_pt_BR.xml 

<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.language.column_heading”>Idioma</message> 
<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.language”>Navegação {0} por idioma {1}</message> 

<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.metadata.language”>Navegação {0} por idioma</message> 

<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_language”>Idioma</message> 
<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.filter.language”>Idioma</message> 

<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_language”>Idioma/Língua (ISO)</message> 

<message key=”xmlui.Discovery.AbstractSearch.type_language”>Filtrado por: Idioma</message> 
<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.filter.language”>Idioma</message> 

<message key=”xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.filter.language_filter”>Idioma</message> 

Por fim, reindexar a base 

[dspace]./bin/dspace index-discovery -b 

Google Analytics 

Primeiramente é preciso editar o arquivo [dspace]/config/xmlui.xconf e descomentar 

a seguinte linha: 

<aspect name=”StatisticsGoogleAnalytics” path=”resource://aspects/StatisticsGoogleAnalytics/” /> 
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Após ativar a Analytics API, criar um usuário de serviço no Google Developers 

Console e configurar este usuário de serviço em uma conta do Google Analytics, você deve 

alterar o seguinte trecho do dspace.cfg: 

xmlui.google.analytics.key=UA-XXXXXXX-X 

Por fim, o arquivo [dspace]/config/modules/google-analytics.cfg deve ser configurado 

de acordo com as informações solicitadas. Após o procedimento, reiniciar o Tomcat  

sudo service tomcat8 restart 

 e acessar as estatísticas inserindo no final da URL de um item (Ex.: 

http://cesimadigital.pucsp.brhande/bcd/10/) a string “/google-stats/”. 

3 Importação desde o acervo antigo 

Tais procedimentos foram documentados como o “Automatizando Processo De 

Exportação/Importação”, elaborado pelo Prof. Dr. Otávio Costa Acosta 

(ocacosta@gmail.com) e revisado por nós em 25 de junho de 2018, cujos principais itens 

estão relatados adiante: 

Em cpcesimas01 (a origem dos dados, ou seja, o “acervo original”): 

# Criar diretório para exportação 

mkdir migration/exportXX 

 

# Executar comando para exportação no diretório criado 

./bin/dspace export -t COLLECTION -i 123456789/XXXX -d /home2/dti/dtide/dspace/dspace/migration/exportXX/ -m -n 1 

 

# Copiar exportação para cesima01 

scp -r migration/exportXX/ cesima@cesima01.pucsp.br:/home/cesima/migration/exportXX 

nohup scp -r exportXX/ cesima@cesima01.pucsp.br:/home/cesima/migration/exportXX/ > nohup.out 2>&1 

CTRL+Z e bg 

 

Em cesima01 (o destino dos dados, nesta tese já citado como CESIMA Digital, 

disponível em http://cesimadigital.pucsp.br): 

# Calcular tamanho e quantidade de itens 

du -sh * 

ls exportXX/ | wc -l 

 

http://cesimadigital.pucsp.br/hande/bcd/10/
mailto:ocacosta@gmail.com
mailto:cesima@cesima01.pucsp.br:/home/cesima/migration/exportXX
mailto:cesima@cesima01.pucsp.br:/home/cesima/migration/exportXX/
http://cesimadigital.pucsp.br/
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# Editar path no script de pré-processamento (preprocess.sh) 

path=/home/cesima/migration/exportXX/ 

 

# Executar script de pré-processamento (preprocess.sh) 

./preprocess 
 

Inserir o nome da coleção 

# Alterar permissões em data/assestore e dspace/log 

sudo chmod -R 777 /home/dspace/dspace/assetstore 
sudo chmod 777 /home/dspace/dspace/log/*.2018-06-XX 

# Executar comando de importação (user dspace) 

./bin/dspace import -a -e cesima.digital@pucsp.br -c bcd/2 -s /home/cesima/migration/exportXX/ -m 

/home/dspace/import/importX 

 

# Mover diretório para backup em /data/ 

cp -pR /home/cesima/migration/exportXX/ /data/migration-bkp/export/ 
rm -r /home/cesima/migration/exportXX/ 

 

EXPORT 

./bin/dspace export -t ITEM -i BCD/26 -d /home/dspace/ -m -n 1 

-t ITEM ou COLLECTION 

-i HANDLE 
-d DIRETÓRIO 

-m P/ Migração 

-n NUMERAÇÃO SEQUENCIAL 
 

IMPORT 

./bin/dspace import -a -e ocacosta@gmail.com -c BCD/2 -s /home/dspace/export/ -m /home/dspace/import/import1 

-a add (adicionar arquivos) 

-e e-person (usuário) 

-c collection (coleção em que será inserida) 
-s source (diretório onde está a exportação) 

-m mapfile (localização do arquivo de saída) 

./bin/dspace export -t COLLECTION -i 123456789/3731 -d /home2/dti/dtide/dspace/dspace/migration/export/ -m -n 1 
sudo chmod -R 777 /home/dspace/dspace/assetstore/ 

sudo chmod 777 *.2018-06-08 
./bin/dspace import -a -e cesima.digital@pucsp.br -c bcd/2 -s /data/migration/export/ -m /home/dspace/import/import1 

4 Opções para proteção do direito de cópia 

Tais procedimentos foram documentados como o “TUTORIAL RESTRIÇÃO DE 

ITENS”, elaborado pelo Prof. Dr. Otávio Costa Acosta (ocacosta@gmail.com) e por nós 

revisado, em 26 de abril de 2018. Os procedimentos de importação e exportação reportados 

dispensaram tais procedimentos, mas permanecem documentados para permitir correções 

que eventualmente sejam necessárias. 

mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:ocacosta@gmail.com
mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:ocacosta@gmail.com
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5 Níveis de Login e Criação de Usuários no DSpace 

O presente “MANUAL DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS” foi 

criado por Otávio Costa Acosta e por Odécio Souza durante o mês de julho de 2018, tendo 

seus procedimentos refinados conforme este doutorando foi executando tais procedimentos. 

5.1 Propósito 

Este documento se destina a orientar o “administrator” da Biblioteca CESIMA Digital 

nas tarefas de Criação e Manutenção de Usuários. 

Determinadas ações deverão ser tomadas pelo “postulante” a usuário e serão marcadas 

adiante como <user>, enquanto outras, pelo administrador <admin>; “Textos padrão”, < 

CESIMA Digital>, assim como textos sugerido para mensagens que o <admin> 

encaminhará. Neste particular, observe-se que, o texto do “assunto” da mensagem deverá 

sempre ser precedido de <CESIMA Digital>, de forma a destacar devidamente o propósito 

desta, do mesmo modo que o texto adiante deve sempre encerrar seu corpo (quando Odécio 

for substituído em suas funções como Administrator e Curator, o número de telefone adiante 

deve ser trocado): 
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If you need assistance with your account, please email cesima.digital@pucsp.br or call 

us at 55-11-973314366. 

Se necessitar de assistência com sua conta, por favor mande mensagem para 

cesima.digital@pucsp.br ou ligue para 55-11-973314366. 

Thank you / Obrigado. 

CESIMA DIGITAL 

is the Digital Library of 

Center Simao Mathias of Studies in History of Science 

é a Biblioteca Digital do 

Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência 

O conjunto de MetaDados da CESIMA Digital 

5.2 Papéis, Responsabilidades & Segurança 

Existem seguintes grupos no DSpace, designados Anônimo, Leitor, Submetedor, 

Curador, Administrador; cada grupo com tarefas e privilégios isolados e bem definidos: 

• Anonymous – conexão que não demanda login, permitindo acesso aos MetaDados de 

todos os documentos, salvo os restritos, normalmente identificados internamente 

como “dc.description.provenance”. 

• Administrator – permite o controle absoluto da ferramenta, desde textos apresentados 

pela GUI, ou os textos padrão das mensagens de e-mail, até a configuração dos 

MetaDados. 

• Reader – além do acesso aos MetaDados, é autorizado a obter cópias dos documentos 

(o conteúdo desses arquivos de documentos é denominado bitstream pelo DSpace). 

• Curator – Sempre que um documento é submetido (carregado para, submetido a 

upload; vide CesimaDigital~Manual~Upload.docx), deve passar por uma revisão de 

seus MetaDados e bitstream(s), tarefa restrita ao Curador. Somente após tal revisão e 

mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:cesima.digital@pucsp.br
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respectiva aprovação deste é que o Documento e seus MetaDados estarão disponíveis 

para consulta. 

• Submitter – Usuário cuja função (e portanto, permissões) se restringe a executar as 

ações de upload (vide CesimaDigital~Manual~Upload.docx). Observe-se que tal 

usuário é considerado pelo DSpace como proprietário do documento. Para evitar 

vínculos entre pessoas físicas e objetos pertencentes à Biblioteca Digital, foram 

criados usuários “genéricos”, através do gmail, cujas mensagens e “conta de 

segurança” estão vinculados ao cesima.digital@pucsp.br. 

5.2.1 Uso de logins e privilégios individuais 

As seguintes contas de usuário (logins) estão estabelecidas em julho de 2018. 

• cesima.digital@pucsp.br é o usuário Administrador de mais alto nível. 

• Otávio (ocacosta@gmail.com) e Odécio (odeciosouza@hotmail.com) são também 

administradores; Odécio está também como curador. 

• Odécio tem mais uma conta como Submetedor e Leitor (odeciosouza@gmail.com). 

• Rafael Martucci tem atuado como Submetedor (rafael.mendesmartucci@gmail.com). 

• A partir de 05 de julho, os documentos serão submetidos por contas controladas por 

Odécio no gmail, com mensagens redirecionadas para cesima.digital@pucsp.br: 

• CESIMAsubmiter01@gmail.com 

• CESIMAsubmiter02@gmail.com        

• CESIMAsubmiter03@gmail.com 

• CESIMAsubmiter04@gmail.com  

• CESIMAsubmiter05@gmail.com   

5.2.2 Estratégia de preservação da segurança 

mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:ocacosta@gmail.com
mailto:odeciosouza@hotmail.com
mailto:odeciosouza@gmail.com
mailto:rafael.mendesmartucci@gmail.com
mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:CESIMAsubmiter01@gmail.com
mailto:CESIMAsubmiter02@gmail.com
mailto:CESIMAsubmiter03@gmail.com
mailto:CESIMAsubmiter04@gmail.com
mailto:CESIMAsubmiter05@gmail.com
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A PUC (DTI) pode a qualquer momento apropriar-se da administração do site, alterando 

a senha da conta de e-mail cesima.digital@pucsp, em seu sistema de correio eletrônico, e 

conferindo então o controle dessa conta a quem aprouver. 

Tal pessoa pode então alterar a senha de acesso como administrador da CESIMA Digital 

e controlar todos os demais usuários. 

Recomenda-se que então uma nova conta de uso pessoal seja designada como 

administrador, e novamente a senha relativa ao e-mail seja “escondida” (estes detalhes foram 

informados via mensagem de e-mail: CESIMA Digital: favor reter: SEGURANÇA; Data: 

Thu, 05 Jul 2018 06:52; De: CESIMA Digital / Odécio Souza cesima.digital@pucsp.br; 

Para: José Luiz Goldfarb <jlgoldfarb@pucsp.br>). 

5.3 Procedimentos 

O cenário, ou caminho a seguir para a liberação geral de acesso, ou seja, inclusão de um 

login no grupo LEITOR, ou liberação de uma cópia para um solicitante não liberado, deve 

atender aos seguintes procedimentos: 

• “reconhecer” o solicitante pelo uso da conta de e-mail que consta na relação obtida 

da secretaria do Programa, a qual contém os professores, alunos atuais e egressos 

(vide planilha “ControleCriaçãoUsuários.xls”, aba 

“AlunosEgressosProfsPosDocsLimpa”); 

• solicitar ao devido aprovador (em julho de 2018, o Prof. Dr. José Luiz Goldfarb; na 

sua ausência, Profa. Dra. Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Profa. Dra. Márcia H. M. 

Ferraz, ou quem elas designarem), encaminhando-lhe a mensagem de e-mail recebida 

da CESIMA Digital; 

• aprovado,  

• incluir tal solicitante no grupo “LEITOR”, concedendo para esse login o direito de 

baixar qualquer documento da CESIMA Digital,  ou 

mailto:cesima.digital@pucsp
mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:jlgoldfarb@pucsp.br
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• remeter-lhe o documento solicitado; 

• anotar os procedimentos na planilha “ControleCriaçãoUsuários.xls aba “Memória 

novos””; 

• remeter ao requisitante do login, mensagem de e-mail notificando a habilitação do 

login. 

5.3.1 Orientação inicial ao usuário 

<admin> Para acesso integral ao acervo, é dizer baixar os documentos, acione o link 

“Entrar” no canto superior direito da página, e então, abaixo de “Cadastrar novo usuário”, 

acione o link “Clique aqui para cadastrar.” e siga as instruções. A Biblioteca remeterá 

mensagens cujo assunto será sempre iniciado com “<CESIMA Digital>” (verifique se não 

está na sua caixa “lixo eletrônico”). 

5.3.2 Processo de aquisição de login 

5.3.2.1 <user> (solicitação) 

5.3.2.2 <admin> (obter aprovação) 

Se o requisitante for aluno do programa, ou pesquisador conhecido, encaminhar para 

o devido aprovador (em julho de 2018, o Prof. Dr. José Luiz Goldfarb; na sua ausência, 

Profa. Dra. Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Profa. Dra. Márcia H. M. Ferraz, ou quem elas 

designarem). 

Caso contrário, seguir as instruções constantes no texto da mensagem de e-mail acima, 

que quando respondido deverá ser encaminhado ao aprovador. 

5.3.2.3 <admin> (incluir em Leitor) 

Se e quando aprovada a solicitação de login, incluir o novo usuário no grupo Leitor e 

informar ao solicitante o “sucesso” do procedimento: 
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5.3.2.3.1 Selecionar o Grupo: 

5.3.2.3.2 Localizar o usuário a incluir: 

5.3.2.3.3 Inclusão 

5.3.2.4 <admin> notificar usuário 

Desde a conta cesima.digital@pucsp.br: 

<CESIMA Digital>:  User account OK 

Your login has been approved! 

Seu login foi aprovado! 

If you need assistance with your account, please email cesima.digital@pucsp.br or call 

us at 55-11-973314366. 

Se necessitar de assistência com sua conta, por favor mande mensagem para 

cesima.digital@pucsp.br ou ligue para 55-11-973314366. 

Note that upon receiving it you agree to the following statement: 

Observe que ao recebe-lo concorda com a seguinte declaração: 

Copyright Notification If you obtain copies of documents from this library, you will use 

it solely for scientific research and declare that you will not distribute it or use it in any way 

that is not permitted under copyright laws. 

Notificação de Direito de Cópia: Se obtiver cópias de documentos desta biblioteca, fará 

uso exclusivamente para pesquisa científica e declara que não irá distribuí-lo, nem usar de 

forma alguma, que não seja permitida nas leis de direitos autorais. 

Thank you / Obrigado. 

CESIMA DIGITAL 

is the Digital Library of 

Center Simao Mathias of Studies in History of Science 

mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:cesima.digital@pucsp.br
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é a Biblioteca Digital do 

Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência 

5.3.2.5 <admin>outras mensagens 

Desde a conta cesima.digital@pucsp.br: 

5.3.2.5.1 Copy Right (se solicitação de cópia) 

<CESIMA Digital>:  Request copy of document / Solicitar cópia do documento 

Dear / Caro <usuário> 

The requested document was sent through the automatic procedure of CESIMA 

Digital. 

Foi feita uma remessa do documento solicitado através do procedimento automático da 

CESIMA Digital. 

Note that upon receiving it you agree to the following statement: 

Observe que ao recebe-lo concorda com a seguinte declaração: 

Copyright Notification If you obtain copies of documents from this library, you will use 

it solely for scientific research and declare that you will not distribute it or use it in any way 

that is not permitted under copyright laws. 

Notificação de Direito de Cópia: Se obtiver cópias de documentos desta biblioteca, 

fará uso exclusivamente para pesquisa científica e declara que não irá distribuí-lo, nem usar 

de forma alguma, que não seja permitida nas leis de direitos autorais. 

We suggest you make an account request so that there is no need to ask us for each 

document that interests you. 

Sugerimos que você faça uma solicitação de conta(login) de modo que não haja 

necessidade de solicitar a nós cada documento que lhe interessar. 

We would appreciate your feedback on the process. 

mailto:cesima.digital@pucsp.br


Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

 

 

Agradeceríamos seu feedback sobre o processo. 

If you need assistance with your account, please email cesima.digital@pucsp.br or call 

us at 55-11-973314366. 

Se necessitar de assistência com sua conta, por favor mande mensagem para 

cesima.digital@pucsp.br ou ligue para 55-11-973314366. 

Thank you / Obrigado. 

CESIMA DIGITAL 

is the Digital Library of 

Center Simao Mathias of Studies in History of Science 

é a Biblioteca Digital do 

Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência 

5.3.2.5.2  Login X cópia um documento 

<CESIMA Digital>:  Como obter um login. Aluno do PEPGHC 

Bom dia, <aluno> 

O processo para obter um documento ou o login, que permite o download de todos e 

quaisquer documentos é o mesmo, e passa pela autoridade de um dos professores do 

programa. 

Assim, vou ignorar este seu pedido e  

... já encaminhei ao Prof. Dr. Goldfarb sua solicitação de login. Tão logo ele o aprove, 

lhe aviso. 

OU 

... sugiro que você faça uma solicitação de login a partir do LINK ENTRAR no cabeçalho 

do site, seguindo os procedimentos indicados na página seguinte, sob “Cadastrar novo 

usuário”. Tão logo o faça, encaminhei ao Prof. Dr. Goldfarb sua solicitação de login, a qual, 

tão logo ele aprove, eu a efetivarei e lhe avisarei. 

mailto:cesima.digital@pucsp.br
mailto:cesima.digital@pucsp.br
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Thank you / Obrigado. 

CESIMA DIGITAL 

is the Digital Library of 

Center Simao Mathias of Studies in History of Science 

é a Biblioteca Digital do 

Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência 

5.3.3 Recuperação ou Mudança de senha 

<user> para mudar ou recuperar sua senha deve seguir os procedimentos adiante: 
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6 Procedimentos de Inserção de Documentos (Upload) 

O presente “MANUAL DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS (UPLOAD)” foi criado 

por Otávio Costa Acosta e por Odécio Souza durante o mês de julho de 2018, tendo seus 

procedimentos refinados conforme este doutorando foi executando tais procedimentos, que 

incluíram o treinamento dos estagiários do CESIMA encarregados de tal atividade, 

utilizando as contas “CESIMAsubmiter0x@gmail.com”. A qualidade dos uploads é 

mailto:CESIMAsubmiter0x@gmail.com
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garantida pela ação de “curadoria”. Quando um novo documento é inserido, seus metadados 

e bitstream (o documento em si) permanecem “não disponíveis”, até que o usuário com 

poderes de “curador” proceda à conferência e aprovação deste. 

6.1 Propósito 

Este documento se destina a orientar a inserção de novos documentos na Biblioteca 

CESIMA Digital. 

O usuário a ser utilizado é aquele devidamente autorizado como “Submetedor” 

(submitter). 

6.2 Procedimentos 

6.2.1 Sugere-se preparar ...  

os dados previamente, conforme o exemplo (Vide planilha 

MetaDados~CESIMADigital.xlsx, aba “Prepare”): 

 

6.2.2 Acessar a CESIMA Digital ...  

desde a URL http://cesimadigital.pucsp.br e acionar “Entrar”. 

6.2.2.1 Informar o e-mail e senha previamente cadastrados 

6.2.2.2 Escolher “Submissões” na barra lateral 

6.2.2.3 Escolher “Iniciar nova submissão”, ...  

a coleção “CESIMA>História da Ciência” e pressionar “Próximo” 

6.2.3 Inserir os dados, observando: 

6.2.3.1 Reparar nas instruções que aparecem sob os campos. 

Vide planilha MetaDados~CESIMADigital.xlsx, aba “Metadados” para outros detalhes. 

http://cesimadigital.pucsp.br/
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6.2.3.2 Inserir os dados sempre ...  

com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Observe que havendo mais de 

um autor, deve ser pressionado o botão “Add”. O(s) eventual(is) organizador(es) deverão ter 

“org.” colocado após o último nome, assim como graus de família, como Junior ou II. 

Metadado

( Obrigatório ,  Opcional)
Observação

Autor (dois campos: 

Sobrenome e nome)

Obrigatório é o último nome (Aristóteles, por exemplo) 

Jr.ou outra designação de família acompanha o último sobrenome:  

Souza Junior, ou Castro III, por exemplo. Se desconhecido, anotar Anon. 

para qualquer idioma.

Outros autores Campo que pode ser adicionado por quem insere o documento quantas 

vezes for necessário. Podem haver vários autores (dois, três ou mais), ou 

um mesmo autor pode ser conhecido por mais de um nome. Quando obra 

coletiva, (org.) deve aparecer após o sobrenome do(s) organizador(es).

Título Usar Maiúsculas e minúsculas (Ex.: Título : Subtítulo do Documento).

(Subtítulo é parte do título).

Outros titulos Campo que pode ser adicionado por quem insere o documento quantas 

vezes for necessário

Localização do Documento Acesso exclusivo para admnistradores

Local Publicação Exatamente como grafado no documento.

Data de publicação Se impossível localizar, informar 3000

Idioma / Língua Há obras com trechos importantes em outra lingua. Há traduções onde 

aparece o texto original (Importante para uso futuro de ferramenta de 

Text mining). <Ctrl>+<Click> em cada uma. 

{en ; de ; fr ; it ; la ; pt ; ar } são as mais usadas. Na dúvida, consultar

ISO language codes:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Tipo Restringir a impresso, manuscrito, imagem, audio/video, outro (clicar 

mais de um, para casos como facsimile) {Impresso; Manuscrito; Imagem; 

Audio/Vídeo; Outro}

Editor / Publisher Editora (Casa Editora / Publisher em Inglês); "Impresso para" cabe aqui.

Organizador / Editor  em Inglês.

Citation/Remarks Relativo a usos para publicações recentes. Eventualmente, nas obras 

mais recentes, o autor ou editor indicam como desejam que o documento 

seja citado

Series/Report No. Relativo a usos para publicações recentes

Identifiers Relativo a usos para publicações recentes

Patrocinadores Relativo a usos para publicações recentes

Descrição Especialmente em imagens pode vir a ser útil

Assunto Apesar de eventualmente anacrônico, acredito ser útil inserir (a partir 

das anotações da reunião de 28 de fevereiro)

Resumo

Palavras chave / Descritores Poderá vir a ser preenchido a partir do SOBEK 



Odécio Souza – CesimaDigital: uma ferramenta para a História da Ciência 

179 

 

Observe estas duas obras como bons exemplos para inscrição de autores: 

• neste, diversos autores: 

▪ Five treatises of the Philosophers Stone  

▪ Afonso V, King of Portugal; Sawtre, John; Raudorff, Florianus; Gratacolle, 

Willian 

• e neste, um autor que conta com seu nome registrado em duas línguas: 

▪ Voyages and discoveries in South America 

▪ Acua, Cristbal de; D’Acugna, Crhistopher 

Os metadados são anotados como (em ambos os exemplos) diversos autores (uso do 

botão “Add”). 

Se houver mais de um título, pressionar o botão “Add”. Cuidado: subtítulo não é outro 

título. 

No caso de Periódicos e assemelhados, o título deve incluir pelo menos número e 

período: 

• Revista da Sociedade Brasileira de História Ciência: Número 5 (janeiro a junho 

1991). 

Se somente um subconjunto de artigos da edição do Periódico constar no PDF, incluir 

o(s) título(s) dos artigos: 

• A ciência e as humanidades: a função renovadora da indagação histórica in 

Revista da Sociedade Brasileira de História Ciência: Número 5 (janeiro a junho 

1991). 

6.2.3.3 A “Localização do Documento” ...  

deve coincidir com o antigo conceito de coleção, correspondendo ao local onde este foi 

adquirido. Precisa ser preenchido, mas não será mostrado para o usuário, estando disponível 
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somente para o “Administrador”, através da opção “Editar esse item”, metadado “dc. 

description.provenance”. 

6.2.3.4 Ao escolher o arquivo, ... 

se houver mais de um (PDF e TXT), escolher primeiro o PDF. 

6.2.3.5 Escolher o PDF como “primário” e depois “Próximo” 

É possível haver mais de um arquivo (normalmente “PDF”, mas podem ser imagens) 

relativos a um mesmo documento, o que ocorre em algumas situações listadas adiante, para 

as quais se sugerem as soluções que as seguem: 

• Cada arquivo corresponde a uma página ou conjunto de páginas de uma mesma obra: 

• Utilizar o programa apropriado para reuni-las em um único documento, 

verificando a possibilidade de submetê-los ao OCR. 

• Quando difere o ano de publicação, ou a edição: 

o Adicionar todos os arquivos, sob o mesmo conjunto de metadados, 

apontando no título que há as mais de um ano de publicação, mais de 

uma edição, etc.; exemplo: “Título do livro; edições x e y”. 

6.2.3.6 Observar os dados inseridos, ...  

assim como os arquivos escolhidos e corrigir o que eventualmente for necessário, após 

o que escolher “Próximo”. 

6.2.3.7 Escolher “Eu concedo a licença” ... 

e depois “Próximo” 

6.2.3.8 Observar se não há mensagens de erro ...  

nas telas adiante. Realizar LogOut ou iniciar outra submissão.  
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6.3 Tarefas de Curadoria 

A seguinte sequência de eventos e telas será “disparada” após cada submissão. Seguindo-

se o que foi projetado, serão tarefas estanques, executadas por usuários diferentes. 

6.3.1 Mensagem de e-mail recebida pelo curador: 

 

6.3.1.1 Clicando no Link ...  

... (http://cesimadigital.pucsp.brsubmissions) apontado na mensagem e efetuando o login 

como Curador: 

6.3.1.2 Observar na segunda metade da tela as tarefas a executar 

6.3.2 “Auditar” o documento incluso e seus metadados. 

6.3.3 Aprovado ou Rejeitado ...  

o item (nome interno do documento no DSpace), o usuário responsável pela submissão 

do documento receberá uma mensagem como a seguinte, encerrando-se o ciclo de upload / 

curadoria. 

http://cesimadigital.pucsp.br/submissions
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7 Knowing Issues 

Durante a operação da CESIMA Digital, algumas questões se apresentaram, além da já 

citada sobre a “propriedade” dos documentos inseridos (vide Uso de logins e privilégios 

individuais). 

7.1.9.1 Diferenças entre “TXT” e “PDF” 

Observe-se que ocasionalmente há dois arquivos, um com extensão PDF e outro com 

extensão TXT (usualmente ambos têm o mesmo nome). Ambos contêm o mesmo texto. O 

TXT é gerado pelo programa de reconhecimento de caracteres (OCR) que o CESIMA 

adquiriu. Acreditamos que em alguma circunstância, especialmente para uso de outros 

algoritmos, no futuro, esse tipo de arquivo poderia ser útil, daí sua presença. 
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7.1.9.2. checksum_checker_report 

Periodicamente o próprio DSpace executa rotinas de auto verificação, as quais geram 

relatórios como o “checksum_checker_report”. Tais relatórios são “entregues” á conta de e-

mail cadastrada como principal administrador (cesima.digital@pucsp.br). São relatórios 

diversos que exigem a atenção da pessoa responsável pela administração da infraestrutura 

da biblioteca e podem ser configurados via 

Um exemplo: 

 

--------------------------------- Begin Reporting ------------------------ 

Os itens seguintes compõe relatório de um conjunto de BITSTREAM deletados para7/28/18 para 7/30/18 

Não foram encontrados arquivos binários definidos como excluídos hoje 

--------------------------------- Report Spacer --------------------------- 

A lista seguinte trata de itens cuja checagem de erros falhou para 7/28/18 para 7/30/18 

Não forão encontrados arquivos binários com a mudanç de checagem 

--------------------------------- Report Spacer --------------------------- 

A lista seguinte trata de intes cujos BITSTREAM não foram encontrados para7/28/18 para 7/30/18 

Os arquivos binários não foram encontrados com a alteração das somas de verificação 

--------------------------------- Report Spacer --------------------------- 

A lista seguinte trata de itens cujos BITSTREAM não foram verificados para 7/28/18 para 7/30/18 

Não foram encontrados arquivos binários configurados para não serem processados 

--------------------------------- Report Spacer --------------------------- 

Segue relató de BITSTREAM não checado para7/29/18 

 

 

Para adcionar esses arquivos binários para serem checados, rode o checksum com a opção -u 

 

 

------------------------------------------------  

Formatar Id =  4 

Excluir = false 

ID Bitstream = af35a1c7-25f7-44be-94ad-103ac6aa5b4a 

Verificar a soma dos algoritmos = MD5 

Id interno = 142923265949195681611870506855353234008 

Nome = Aristotle-Andreae_Hyperii_Compendium_physices-STC-758-167_03-p1to117.pdf 

Tamanho = 43788573 

Fonte = Aristotle-Andreae_Hyperii_Compendium_physices-STC-758-167_03-p1to117.pdf 

Vericar a soma = dabea9a30f2e78a2e85e3bb6b997bfe4 

Store Number = 0 

Descrição = null 

-----------------------------------------------  

... etc ... 

------------------------------------------------  

 

--------------------------------- End Report --------------------------- 
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7.1.9.3 Documentos duplicados 

Um problema, para o qual, não acreditamos haver melhor solução, se apresenta quando 

da atividade de inserção de novos documentos. Em 15 de julho de 2018, a partir de uma 

observação da Profa. Dra. Márcia Ferraz, revelou-se uma duplicidade de documentos 

inseridos na biblioteca: 

• bcd/3338 foi inserido a partir da atividade de Importação desde o acervo antigo, em 2 de 

junho; 

• bcd/3590 foi inserido por Rafael, utilizando o login cesimasubmiter01@gmail.com, em 

12 de julho e sua qualidade verificada e aprovada por Odécio na mesma data. 

As evidências:  
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Constatamos que a duplicidade ocorreu em função de haver dois arquivos, com nomes 

diferentes no armazenamento relativo à Coleção Simão Mathias.  

O documento bcd/3590 foi apagado por Odécio em 18 de julho. 

Ações proativas nos parecem quase impossíveis nesta data, já que cada novo 

documento precisaria ser comparado com todo o acervo, no momento 3602 registrados, 

antes de ser incluso.  

Assim, acreditamos ser razoável manter procedimentos reativos, ou seja, se e quando 

problemas como estes ocorrerem, corrigi-los. 

Mail ao Rafael e OCR CESIMA, com cópia para Prof. Dr. Goldfarb, em 18 de julho de 

2018. 

7.1.9.4 Navegadores (Internet browsers) 

Durante toda a fase de estudos e desenvolvimentos relativos à nova GUI, foi possível 

notar comportamentos e falhas intermitentes. 
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Uma delas foi notada pela Profa. Dra. Ana Maria Alfonso-Goldfarb em 04 de julho de 

2018:  

Só um probleminha: é provável que devido ao meu navegador, quando abro 

no link primeiro aparece “página não encontrada” e só depois de entrar no 

indicativo de “página inicial” entra a efetiva primeira página da biblioteca digital. 

Outra questão, o link “Visualizar/Abrir” endereça ora à atividade de “download” ora 

“abre” imediatamente o documento solicitado.  

Por fim, certos documentos corretamente depositados como PDFs sofrem download em 

um formato TXT não legível. 

O DSpace, conforme foi disponibilizado, contém suporte aos principais browsers “de 

mercado”, inclusive aplicações em plataforma Android e Apple (para smartphones), e para 

os quais providenciamos testes exaustivos, mas não fomos capazes de evitar ou sequer 

documentar os motivos para estes comportamentos intermitentes. 

8 Filmografia & Literatura de ficção 

Desde que começamos a considerar as possibilidades, das promessas positivas e 

negativas da cibernética e da inteligência artificial, assim como de que modo a tecnologia 

influencia o cotidiano, começamos a observar certas obras artísticas com outros olhos. Em 

diversos eventos (como o Simpósio de Inteligência Artificial e Consciência, promovido pela 

PUC-SP, TIDD e SESC em novembro de 2018), encontramos pesquisadores renomados 

observando as mesmas obras, do mesmo modo. Não podemos afirmar que a vida imitará a 

arte, mas talvez esta curta lista possa auxiliar na reflexão sobre esse assunto (dados obtidos 

de http://www.adorocinema.com, acessado em 02 de julho de 2018; as obras são norte-

americanas, salvo nota a respeito). 

• Admirável mundo novo, 1932 

o Aldous Huxley 

o 5ª Edição 

o Tradução de Vidal De Oliveira E Lino Vallandro 

http://www.adorocinema.com/
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o Porto Alegre: Editora Globo, 1979 

o https://pt.wikipedia.org/wiki/Admir%C3%A1vel_Mundo_Novo 

• Eu Robô, 1950 

o Isaac Asimov 

o Tradução Aline Storto Per 

o Versão Kindle 

o https://pt.wikipedia.org/wiki/I,_Robot_(livro) 

• 2001 uma odisseia no espaço, 1968 

o Direção de Stanley Kubrick 

o Elenco inclui Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester 

o Nacionalidades EUA, Reino Unido 

• Admirável mundo novo, 1998 

o Direção de Leslie Libman, Larry Williams 

o Elenco inclui Peter Gallagher, Leonard Nimoy, Tim Guinee 

• 1984 

o George Orwell 

o Tradução de Luiz Carlos Carneiro De Paula 

o Rio De Janeiro: Bibliex, 2007 

• 1984 

o Direção de Michael Radford 

o Elenco inclui John Hurt, Richard Burton, Cyril Cusack 

o Nacionalidade Reino Unido 

• O Homem Bicentenário, 2000 

o Direção de Chris Columbus 

o Elenco inclui Robin Williams, Wendy Crewson, Kiersten Warren 

o Nacionalidades Alemanha, EUA 

• Minority Report, 2002 

o Direção de Steven Spielberg 

o Elenco inclui Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell 

• Controle Absoluto, 2008 

o Direção de D.J. Caruso 

o Elenco inclui Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson 

• Elysium, 2013 

o Direção de Neill Blomkamp 

o Elenco inclui Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Wagner 

Moura 

• Her (Ela), 2014 

o Direção de Spike Jonze 

o Elenco inclui Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara 

• Transcendence, 2014 

o Direção de Wally Pfister 

o Elenco inclui Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany 

o Nacionalidades EUA, Reino Unido 

• Ex Machina, 2015 

o Direção de Alex Garland 

o Elenco inclui Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac 

o Nacionalidades Reino Unido, EUA 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Admir%C3%A1vel_Mundo_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/I,_Robot_(livro)
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• Chappie, 2015 

o Direção de Neill Blomkamp 

o Elenco inclui Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman 

o Nacionalidades EUA, África Do Sul 

• TAU, 2018 

o Direção de Federico D’Alessandro 

o Elenco inclui Maika Monroe, Ed Skrein, Gary Oldman 

• Seriados “Star Trek” (especialmente os personagens “Data” da sequência “A nova 

geração”, “Odo” em “Deep Space Nine” e “Doutor” em “Voyager” pelas referências a 

questões como IA, sensciência, etc.). 

o Star Trek 

▪ Criado por Gene Roddenberry (1966) 

▪ Elenco inclui William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley 

o The Next Generation 

▪ Criado por Gene Roddenberry (1987) 

▪ Elenco inclui Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner 

o Deep Space Nine 

▪ Criado por Rick Berman, Michael Piller (1993) 

▪ Elenco inclui Avery Brooks, Michael Dorn, Colm Meaney 

o Voyager 

▪ Criado por Rick Berman, Michael Piller, Jeri Taylor (1995) 

▪ Elenco inclui Kate Mulgrew, Robert Beltran, Roxann Dawson 

o Enterprise 

▪ Direção de Brannon Braga, Rick Berman (2001) 

▪ Elenco inclui Dominic Keating, Scott Bakula, John Billingsley 

o Discovery 

▪ Direção de Bryan Fuller, Alex Kurtzman (2017) 

▪ Elenco inclui Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif 


