


Patricia Bieging e Raul Inácio BusarelloDireção editorial

Patricia BiegingEditora executiva

Landressa Rita SchiefelbeinCoordenadora editorial

Lucas Andrius de OliveiraMarketing digital

Raul Inácio BusarelloDiretor de criação

Naiara Von GrollAssistente de arte

Peter Valmorbida e Potira Manoela de MoraesEditoração eletrônica

Bizkette1, Starline - Freepik.comImagens da capa

Swiss 721, Aileron, Libel SuitTipografias

Maria Amália Cassol LiedRevisão

Thiago Henrique Bragato Barros
Rita do Carmo Ferreira Laipelt 

Organizadores

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

O68  

Organização e representação do conhecimento em múltiplas 
abordagens / Organizadores Thiago Henrique Bragato Barros, Rita 
do Carmo Ferreira Laipelt. – São Paulo: Pimenta Cultural, 2022.

Livro em PDF

ISBN 978-65-5939-561-3
DOI 10.31560/pimentacultural/2022.95613

1. Organização do conhecimento. 2. Metodologia. 
3. Arquivologia. I. Barros, Thiago Henrique Bragato 
(Organizador). II. Laipelt, Rita do Carmo Ferreira (Organizadora). 
III. Título.

CDD 020

Índice para catálogo sistemático:

I. Organização do conhecimento

Janaina Ramos – Bibliotecária – CRB-8/9166

PIMENTA CULTURAL
São Paulo . SP
Telefone: +55 (11) 96766 2200
livro@pimentacultural.com 
www.pimentacultural.com 2 0 2 2



Apresentação

Esta obra foi organizada com o objetivo de apresentar as pes-
quisas desenvolvidas no âmbito da Organização do Conhecimento 
realizadas por membros (pesquisadores, egressos e estudates) do 
Grupo de pesquisa Organização e Representação do Conhecimen-
to Abordagens Linguísticas em Arquivos e Bibliotecas – ORCALAB/
UFRGS ou da rede por ele estabelecida. 

Os textos foram sistematizados em duas partes no intuito de 
destacar na parte I Abordagem Epistemológica na Organização do Co-
nhecimento aspectos teóricos e metodológicos relevantes para a área 
e, na parte II Abordagem Aplicada na Organização do Conhecimento, 
exemplos de estudos aplicados baseados em grande medida, mas 
não apenas, nas teorias e metodologias apresentadas na parte 

A rede de pesquisa formada a partir do ORCALAB possui pes-
quisadores de 9 Universidades Brasileiras (UFRGS, UFPA, UFSCAR, 
UNIRIO, UFSC, UNB, UFPE, UNESP E UFF) e 4 universidades estran-
geiras (Universidad de la República, Uruguai, Universidade de Coim-
bra, Portugal, Universidad de Leon e University of Western Ontario, 
Canada) tratando-se assim de uma obra coletiva, colaborativa e que 
busca discutir temáticas da organização do conhecimento de grande 
relevância para área. 

Não era nosso objetivo sermos exaustivos nem definitivos em 
relação às abordagens teóricas, metodológicas e temáticas dos textos 
devido às múltiplas possibilidades de pesquisas que a área de Organi-
zação do Conhecimento possibilita. Ainda assim, tentamos contemplar 
a maior diversidade possível para questões contemporâneas que per-
meiam a área e que necessitam ser discutidas, não necessariamente 
para encontrar respostas conclusivas, mas certamente como um con-
vite à reflexão e a exploração de outros horizontes e perspectivas.



Convidamos todos a leitura e discussão nas múltiplas aborda-
gens da organização do conhecimento na atualidade! 

Thiago Henrique Bragato Barros e Rita do Carmo Ferreira Laipelt

Porto Alegre, 16 de maio de 2022


