
Trabalho elaborado com base em pesquisa qualitativa em andamento na área da Ciência da 

Informação, com o tema Folksonomias na Organização do Conhecimento. Tem como 

pressuposto de pesquisa que as tags podem ser fonte de coleta de candidatos a termos para a 

elaboração de vocabulários controlados. Contextualiza teoricamente os conceitos de 

folksonomia, Terminologia, organização do conhecimento e representação da informação. O 

objeto de estudo da pesquisa são as tags armazenadas e compartilhadas através do ambiente 

online CiteULike. As tags são atribuídas pelos usuários do ambiente aos documentos, com a 

finalidade de marcar o conteúdo temático ou elementos significativos para os mesmos. O 

corpus textual analisado compreende artigos científicos com a temática Pediatria, 

compartilhados por pelo menos dois usuários da ferramenta, coletados pela bolsista. O 

trabalho realizado pela bolsista envolveu a busca de artigos científicos no CiteULike, a coleta 

das tags e metadados, coleta dos artigos selecionados na íntegra, limpeza do corpus textual e 

inserção do mesmo na ferramenta e-Termos. A bolsista realizou a limpeza do corpus de 

pesquisa - tags. Inicialmente foram encontradas 979 tags, e na limpeza foram retiradas as tags 

duplicadas, restando 493 tags únicas. Ainda foram retiradas preposições, tags sem sentido ou 

demasiadamente genéricas da área de Pediatria. Através da verificação de ocorrência das tags 

no corpus textual, evidenciamos que há consistência nas tags encontradas em relação ao tema 

geral dos documentos do corpus textual. Bolsista comparou as tags com uma lista de siglas 

médicas com o objetivo de verificar se entre elas existem siglas conhecidas na área de 

Pediatria. Foi realizada a validação das tags como possíveis termos na literatura com o auxílio 

de dicionários e glossários especializados, além de especialista na área de Pediatria. Até o 

momento constatamos que as tags são boas fontes para a identificação de candidatos a termos 

assim como de variantes para alimentar um sistema de remissivas. 
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