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PeSquISa Sobre hIStórIa em quaDrInhoS no braSIl: 
a contrIbuIção Da unIverSIDaDe

WalDomIro vergueIro

Desde meados do século passado, as histórias em quadrinhos foram objeto de grande controvérsia. 

Acusadas de serem a causa de diversos malefícios, elas foram frequentemente eleitas como o bode 

expiatório de uma civilização que, ao mesmo tempo em que se queria letrada e instruída, abominava 

os produtos de uma linguagem gráfica sequencial que possibilitava rápido entendimento e fácil assi-

milação de mensagens. Assim, a jornada dos quadrinhos em direção ao reconhecimento intelectual foi 

atribulada, representando muitas vezes uma opção individual marcada por forte contestação social. 

Este trabalho busca historiar esse processo, lançando um olhar mais detalhado à realidade brasileira, 

onde o reconhecimento intelectual dos produtos quadrinhísticos adquiriu contornos mais nítidos, a 

partir da atuação na pesquisa em contexto universitário.

reSumo

a evolução Da vISão teórIca Sobre aS hIStórIaS 
em quaDrInhoS

Para melhor compreensão do processo de reco-
nhecimento das histórias em quadrinhos, é im-
portante realizar a análise cronológica das visões 
teóricas a respeito da linguagem gráfica sequen-
cial dominantes nas seis primeiras décadas do 
século 20. Tal análise foi realizada por Groens-
teen (2000, p. 33), que identificou uma rejeição 
inicial por parte dos educadores, em relação a 
todas as formas de comunicação popular, con-
sideradas, indistintamente, tanto por estudiosos 
de linha conservadora, como marxista, como vul-
gares e sujeitas a reprovação moral. Segundo ele, 
um exemplo dessa rejeição pode ser encontrado 
na revista Enfance, de 1954, em que um articulis-
ta condena os efeitos excessivos dos quadrinhos, 
afirmando que “cores berrantes, rostos disfor-
mes, contorcidos em esgares de ódio ou terror, 

esta sensualidade, estes longos abraços, tudo 
fala para a imaginação na mais brutal maneira, 
tudo é sugestivo e evocativo”.

Complementando a abordagem de Groensteen, 
os enquadramentos teóricos das pesquisas sobre 
a 9a Arte, realizados por Hans-Christian Chris-
tiansen e Anne Magnussen (2000), propuseram 
várias perspectivas de estudo dos quadrinhos, 
ou seja, abordagens estruturalista, psicanalítica, 
marxista, dos estudos culturais, pós-modernista 
e pós-estruturalista. Já os pesquisadores do Co-
mic Art Research Group, nos Estados Unidos for-
mularam uma classificação baseada nos níveis 
temático, da perspectiva (psicológica, sociológi-
ca, estética, econômica, histórica, filosófica e mé-
dica) e técnico (análises semiótica, do discurso, 
literária, retórica, de conteúdo, histórica), bem 
como estudo de caso, entrevista, aplicação de 
questionários e experimentação (LOMBARD et 
all, 1999), evidenciando a riqueza da linguagem 

133-136.



136 1º Congresso Integrado do ConheCImento: VIda, soCIedade e Futuro

gráfica sequencial como objeto de pesquisa.

A visão negativa sobre os quadrinhos por par-
te dos intelectuais ocorreu em várias partes do 
mundo. No continente americano, o destaque vai 
para o livro Seduction of the Innocent, de Fredric 
Wertham (1972), publicado originalmente em 
1954, em que esse psiquiatra acusava as revis-
tas de histórias em quadrinhos de transformar 
o jovem leitor em delinquente; o livro foi o ápice 
de uma campanha difamatória contra esse tipo 
de publicações, tendo como consequência a ela-
boração do Comics Code pela indústria editorial 
norte-americana (NYBERG, 1998), o que se re-
produziu em vários outros países (LENT, 1999), 
inclusive no Brasil (SILVA, 1976). 

Em virtude desses fatos, pesquisadores e pro-
fessores universitários de todo o mundo viram 
os quadrinhos como produtos supérfluos, desti-
nados a uma leitura rápida e posterior esqueci-
mento. Alguns estudiosos até podiam admitir os 
quadrinhos como produto de interesse e leitura 
agradável para crianças ou mesmo para adultos 
que quisessem espairecer, mas nada mais do que 
isso. No geral a maioria dos pesquisadores se 
colocou contra as histórias em quadrinhos, de-
nunciando sua suposta mediocridade, seus erros 
de ortografia, suas figuras toscas ou suas mensa-
gens banais. A história dos quadrinhos está cheia 
desse tipo de manifestações, com a primeira ex-
posição sobre o tema apresentando exatamente 
essa postura (CREPIN, 1997).

Groensteen localiza na década de 1960 uma mu-
dança de posição dos intelectuais em relação às 
histórias em quadrinhos. No entanto, isso ocorreu 
apenas depois de diversos expoentes das Artes 
Plásticas, como Andy Warhol e Roy Lichtenstein, 
começarem a utilizar recursos da linguagem qua-
drinhística em suas obras, e de nomes respeita-
dos do mundo artístico, como Orson Welles, Luiz 
Buñuel, Federico Fellini e outros, confessarem a 
influência  recebida dos quadrinhos na concepção 
de suas obras. Nesse sentido, também colaborou 
a ousadia de intelectuais europeus, que utiliza-
ram as histórias em quadrinhos como objeto de 
pesquisa no âmbito da linguística e da semiologia 
(COMMUNICATIONS, 1976). 

A mudança ocorreu de forma lenta, mas, ainda 
assim, pode-se afirmar que os fatos apontados 
ajudaram a diminuir a rejeição aos quadrinhos, 
em geral e especificamente no ambiente uni-
versitário; atualmente, já é possível encontrar, 

em universidades do mundo inteiro, professores 
interessados nas histórias em quadrinhos, reali-
zando e orientando pesquisas, ministrando dis-
ciplinas e realizando contatos com produtores 
e consumidores desse meio de comunicação e 
ampliando a compreensão sobre ele, como teste-
munham o Directory of Comics Scholars (2006) 
e os acervos especializados em universidades 
norte-americanas como a Michigan State Uni-
versity (MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRA-
RIES, 2007) e a Ohio State University (THE OHIO 
STATE UNIVERSITY CARTOON RESEARCH LI-
BRARY, 2007). O reconhecimento das histórias 
em quadrinhos também deu origem a periódicos 
especializados, como o International Journal of 
Comic Art (1999) e o ImageText (2003).

a PeSquISa Sobre hIStórIaS em quaDrInhoS 
no braSIl

O Brasil tem uma história interessante em relação 
ao reconhecimento das histórias em quadrinhos. 
Atualmente, pode-se inclusive afirmar que a pes-
quisa sobre elas é realizada de forma mais ou me-
nos rotineira em diversas universidades do país. 
Cada vez mais, aumenta o número de trabalhos 
acadêmicos formais sobre esse tema, incluindo 
tanto dissertações e teses ligadas às Ciências da 
Comunicação, mas também em campos científi-
cos como Letras, Psicologia, História, Pedagogia 
e Medicina. Isto ocorre não apenas por serem os 
quadrinhos produtos culturais da comunicação 
de massa e por sua grande popularidade, mas 
também por afetarem as mais diversas áreas. 

Desde cedo, a divulgação das revistas de quadri-
nhos no país fez surgir um grupo de admiradores 
que, embora relativamente pequeno, destacou-
se por buscar a valorização de suas preferências 
de leitura. Este grupo organizou eventos ligados à 
área, realizando, em 1951, na cidade de São Paulo, 
a Primeira Exposição Internacional de Histórias 
em Quadrinhos. Ela foi o estopim do interesse 
pelos quadrinhos no país, com seus organizado-
res posteriormente, dedicando-se a eles de for-
ma sistemática, seja como escritores (Álvaro de 
Moya), desenhista e diretor de estúdios de arte 
(Jayme Cortez) ou editores (Reynaldo de Olivei-
ra, Syllas Roberg e Miguel Penteado), como afir-
ma Moya (1970, 2001). 

Outro polo de atenção aos quadrinhos surgiu 
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durante a década de 1960 em torno da Revista 
de Cultura Vozes, no Rio de Janeiro, na qual dois 
nomes se destacaram pela constância na abor-
dagem do tema: o jornalista Sérgio Augusto e 
o professor Moacy Cirne, este último revelan-
do-se, ao longo dos anos, um dos mais sérios 
pesquisadores do tema no país, com artigos e 
livros publicados (CIRNE, 1970; 1972;  1982, 
1990, 2000, 2005).

No âmbito específico da Comunicação, a pesqui-
sa em quadrinhos destacou-se nas universidades 
de São Paulo e Federal Fluminense, mas também 
ocorreu nas associações científicas da área, prin-
cipalmente na INTERCOM – Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares de Comunicação -, 
na qual, desde meados da década de 1990, um 
diversificado grupo de pesquisadores, alunos e 
interessados constituiu o Grupo de Trabalho Hu-
mor e Quadrinhos, depois denominado Núcleo 
de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos, apre-
sentando reflexões e discutindo resultados de 
pesquisas na área. 

No ambiente acadêmico, constata-se também o 
pioneirismo do Brasil na criação de uma discipli-
na sobre histórias em quadrinhos em um curso 
de graduação de Comunicação na Universidade 
de Brasília (VERGUEIRO, 1985) e na pesquisa re-
alizada no Centro de Pesquisas da Comunicação 
Social da Faculdade de Jornalismo Casper Líbe-
ro, na cidade de São Paulo, com coordenação de 
José Marques de Melo (1970). Sob esse mesmo 
ponto de vista, é importante também registrar 
teses pioneiras, posteriormente publicadas em 
forma de livro, como as de Zilda Augusta An-
selmo (ANSELMO, 1975) e Antonio Luis Cagnin 
(CAGNIN, 1975), ambas na Universidade de São 
Paulo. Saliente-se, igualmente, que essa univer-
sidade, por meio da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA-USP) tem o mérito de ter dedicado 
um esforço sistemático e duradouro às histórias 
em quadrinhos, sendo referência nacional para a 
pesquisa na área. Para este fato colaborou, por 
um lado, a introdução de uma disciplina sobre o 
tema no Curso de Editoração dessa escola, e, por 
outro, a criação, em 1990, do Núcleo de Pesqui-
sa de Histórias em Quadrinhos, que se constituiu 
em um fórum permanente de pesquisa e discus-
são sobre quadrinhos, gerando diversos estudos 
e pesquisas.
Sem desmerecer a atuação de outras universi-
dades no país, pesquisa recente sobre a produ-

ção científica sobre histórias em quadrinhos, na 
Universidade de São Paulo identificou práticas 
de pesquisa que denotam, no período entre 1972 
e 2005, a diversidade temática e metodológica 
das produções acadêmicas, bem como o paula-
tino crescimento do interesse pelas histórias em 
quadrinhos, como objeto de pesquisa na Univer-
sidade de São Paulo, sinalizando a derrubada de 
preconceitos e a aceitação da produção gráfica 
seqüencial pela Academia (VERGUEIRO e SAN-
TOS, 2006). Nessa análise, constatou-se que, 
apesar da grande maioria dos trabalhos perten-
cer a cursos das áreas de Ciências Sociais e Hu-
manas, ampliou-se o interesse pelas Histórias 
em Quadrinhos em outras áreas do conhecimen-
to, evidência de sua importância para a pesquisa 
acadêmica e para profissionais de diferentes for-
mações. Além disso, a análise comparativa das 
pesquisas acadêmicas realizadas na Universida-
de de São Paulo mostrou uma ampliação numéri-
ca bastante significativa, com os 3 trabalhos con-
cluídos no período de 1970/1979 subindo para 13 
no período de 2000/2005.

concluSão

A jornada em direção ao reconhecimento intelec-
tual das histórias em quadrinhos não chegou ao 
seu final. Embora sejam inegáveis os sinais po-
sitivos apontados neste texto, muito pode ainda 
ser realizado visando a colocação da linguagem 
gráfica sequencial em pé de igualdade com ou-
tros objetos culturais característicos do passado 
e do presente século. Especificamente no Brasil, 
entende-se necessários maior apoio à pesquisa 
por parte de órgãos financiadores nacionais, bem 
como um maior incentivo a trabalhos na área de 
estudos mercadológicos e econômicos dos qua-
drinhos, visando a uma melhor compreensão dos 
mecanismos de mercado e disseminação entre 
os leitores. Nesse sentido, é viável acreditar que 
a continuidade da ampliação dos trabalhos de 
pesquisa sobre quadrinhos em âmbito univer-
sitário faculte o preenchimento dessas lacunas, 
ampliando a legitimidade dos produtos da lingua-
gem gráfica sequencial na sociedade brasileira. 
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ontologIa e Web SemântIca: novoS camInhoS 
Para a recuPeração Da Informação

Walter moreIra

Apresenta conceituação básica sobre representação e recuperação da informação documentária. Dis-

cute os conceitos de web semântica e de ontologia aplicados à representação e recuperação da infor-

mação em redes. Revê as propostas tradicionais de categorização ontológica apresentadas por Aristó-

teles, Porfírio, Brentano, Kant e Peirce e as compara com alguns modelos de categorização que estão 

sendo aplicados no desenvolvimento de ontologias e a colaboração que as linguagens documentárias 

e seu aparato conceitual podem prestar à consolidação de projetos mais ambiciosos de representação 

e recuperação da informação. 

reSumo

ontologIa e SeuS funDamentoS

 A lógica pode atestar que alguma coisa existe, 
mas em si não possui vocabulário para descrever 
as coisas que existem. Enquanto a lógica preocu-
pa-se com a relação mútua entre proposições, a 
ontologia preocupa-se com a mútua relação en-
tre coisas.

Em ciência da computação (mais especificamen-
te no domínio da inteligência artificial) compre-
ende-se ontologia como o conjunto de conceitos 
e termos que podem ser usados para descrever 
alguma área do conhecimento ou construir sua 
representação. Trata-se de uma especificação 
formal explícita de uma conceptualização com-
partilhada (GRUBER, 1995; GUARINO e GIARET-
TA, 1995).

Ainda que Gruber (1995) tente simplificar a ques-
tão, afirmando que para a inteligência artificial o 
que existe é o que pode ser representado, não es-
capa do problema ontológico fundamental: o que 
de fato existe para ser representado? Guarino e 

Giareta (1995) coletaram diversas interpretações 
possíveis para o termo ontologia, as quais denun-
ciam sua polissemia:

uma disciplina da filosofia;•	
um sistema conceptual informal;•	
um relato formal de um sistema;•	
uma especificação de “conceptualização”;•	
uma representação de um sistema con-•	
ceitual por meio de uma teoria lógica;
o vocabulário utilizado por uma teoria lógica •	
a especificação do meta-nível de uma te-•	
oria lógica.

Considerado em quaisquer de seus aspectos, o 
objetivo da ontologia é o fornecimento de siste-
mas de categorização que permitam ao homem 
organizar a realidade. Insere-se aí sua proximida-
de com o domínio da Ciência da Informação e ob-
jetiva-se, desse modo, com o presente trabalho: 
a) discutir o fundamento filosófico da aplicação 
de ontologias com base no estudo das categorias 
ontológicas presentes em Aristóteles, Brentano, 
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Kant e Peirce; b) fornecer subsídios iniciais para 
a compreensão da inter-relação entre ontologia 
filosófica, ontologia formal e representação do-
cumentária baseada em categorias de assunto.

categorIaS arIStotélIcaS

Se Platão (429–347 a.C.) separa o mundo em 
dois – um mundo onde tudo é ilusão e um mundo 
das idéias, onde tudo é verdadeiro – Aristóteles 
une-o novamente: verdade e aparência estão no 
mesmo mundo, a questão é diferenciá-las. A lógi-
ca e a ontologia, por meio da linguagem, formam, 
por excelência, os instrumentos necessários para 
a compreensão e formalização das diferenças. 

Aristóteles (384–322 a.C.) compreende o mun-
do físico como a realidade última. Isso está sus-
tentado no estabelecimento das categorias com 
as quais quer organizar a realidade: substância, 
qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, po-
sição, estado, ação e paixão. 

Sowa (2000) estabelece um interessante pa-
ralelo entre as categorias de Aristóteles e seus 
desdobramentos diretos ou indiretos. Aqui 
ater-se-á somente à já clássica representação 
de Porfírio e às representações posteriores 
de Brentano, Kant e Peirce por considerá-las 
mais próximas do que se pretende como or-
ganização/representação do conhecimento, 
no universo da ciência da informação, em sua 
necessidade de operar com esses conceitos.

árvore De PorfírIo

A dicotomia proposta por Porfírio de Tiro 
(232-304) deve sua larga e longa aceitabili-
dade, certamente, ao que se pode chamar de 
vontade humana de que o mundo pudesse ser 
compreendido e representado, notadamente 
no medievo, em face da presença/ausência de 
determinado traço.

Porfírio (2002) construiu a estrutura lógica 
hierárquica que ficou conhecida como sua ár-
vore, embora ele mesmo não proponha expli-
citamente a representação gráfica. Baseando-
se na teoria dos predicados de Aristóteles, a 
Árvore de Porfírio constitui-se num conjunto 
hierárquico finito de gêneros e espécies, iden-
tificados por dicotomias sucessivas. 

A influência de Porfírio estende-se pela pos-

terior teoria da definição e classificação dos 
seres e igualmente pelas classificações das 
ciências, seja originando classificações di-
cotômicas ou exigindo-lhes simetria (POM-
BO, 1998). Essa influência estende-se ainda, 
naturalmente, com maior ou menor intensi-
dade pela classificação bibliográfica de um 
modo geral. No domínio da Biblioteconomia, 
é Ranganathan quem ratifica a dinamicidade 
da classificação, a partir da adoção de facetas 
que permitem a adoção de policotomias. 

A árvore de Porfírio deve sua limitação à re-
latividade de sua construção, conforme apon-
tado por Tálamo et al. (1992), pois depende 
da escolha da qualidade que compreenderá as 
subdivisões sucessivas.  O homem, no exem-
plo de Eco (1984, p. 51) também citado pelas au-
toras, só é mortal numa hierarquia que focalize 
o problema da duração da vida. A seleção se dá, 
então, pelo que Tálamo et al. (1992) chamam de 
“pressão contextual”, podendo-se considerá-la 
verdadeira “apenas em relação a um determina-
do código e não em relação às propriedades dos 
objetos em si mesmos”. A incorporação de ape-
nas um contexto determinado é aqui condição 
para a interpretação discursiva.

a leItura De brentano

Franz Brentano (1838-1917), criador do intencio-
nalismo, defendeu a existência real do objeto de 
conhecimento independentemente do sujeito 
pensante, e foi um precursor da moderna feno-
menologia. 

Reorganizou as dez categorias aristotélicas como 
folhas de uma mesma árvore, dando-lhe um ar-
ranjo mais complexo (Sowa, 2000, p. 56-57), 
cujos espaços foram preenchidos com outros ter-
mos tomados de Aristóteles.

Brentano acrescentou à concepção porfiriana al-
gumas modificações significativas. A substância 
deixa de ser a categoria definidora máxima e pas-
sa a ser uma instância do ser, que comporta tam-
bém o acidente, este subdivide-se em proprieda-
de e relação. A propriedade cuja divisão primeira 
é inerência, direcionamento e contenção, forma a 
maior ramificação, em cuja base estão as outras 
categorias aristotélicas (qualidade, quantidade, 
ação, paixão, estado, posição, lugar e tempo).
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aS categorIaS De kant

Na Crítica da Razão Pura, Kant propôs uma pri-
meira mudança radical nas categorias aristoté-
licas: a combinação dos relacionamentos num 
julgamento, considerando-se que a realidade 
se dá na possibilidade de emissão de juízos, 
afirmações ou negações. Nas palavras de Ballo-
ne (2005) a respeito do pensamento kantiano, 
“não basta que revistamos de espaço e tempo 
a determinado algo para que seja real, mas é 
necessário que possamos fazer dele juízos, di-
zer que ‘é’ isto ou ‘é’ aquilo”. Apresentando-se 
a realidade nos juízos, pode-se afirmar a cor-
respondência condicionada entre juízo e reali-
dade. Isso permitiu ao homem formar um con-
junto de juízos que sustenta sua expressão das 
coisas reais”.

Kant, seguindo a organização de sua tabela de 
juízos, organizou sua tabela de categorias em 
quatro grupos de três. Para Sowa (2000, p. 57) 
este é o primeiro grande desafio às categorias 
aristotélicas. É o próprio Kant (1996, p. 108) 
quem informa sobre seu desejo de revisá-las: 
“seguindo Aristóteles, denominaremos tais 
conceitos categorias na medida em que nossa 
intenção, em princípio, identifica-se com a de 
Aristóteles, se bem que se afaste bastante dele 
na execução”.  Considera que por meio desses 
conceitos puros é possível compreender “algo 
do múltiplo da intuição”.

Abstraindo o conteúdo geral de qualquer juízo 
e atendo-se à forma do entendimento que pro-
picia, os juízos podem, conforme Kant (1996, p. 
103-104), classificar-se com relação a: a) quan-
tidade (universais, particulares, singulares); b) 
qualidade (afirmativos, negativos, infinitos); c) 
relação (categórico, hipotéticos, disjuntivos) e d) 
modalidade (problemáticos, assertórios, apodíti-
cos). 

Completam-se assim as doze categorias de Kant. 
As categorias aqui são condição para o conheci-
mento da realidade, sustentam o modo como a 
razão organiza os dados da experiência. 
Em Kant as categorias formam conceitos a priori. 
Chamou “revolução copernicana” à síntese que 
realizou do embate entre racionalistas e empi-
ristas. Aceita argumentos de uns e de outros na 
compreensão de que o conhecimento começa 
com a experiência, mas esta não age sobre um 
ser sujeitado; o sujeito constrói esquemas inter-

pretativos de organização dos dados da experiên-
cia. O conhecimento não é meramente reflexo do 
objeto exterior, é também construído, o mundo 
adapta-se à consciência como esta, ao mundo.

PeIrce 
O princípio das categorias é retomado por Peir-
ce (1839-1914), o qual se declara “fã ardoroso de 
Kant” durante sua juventude (Sowa, 2000, p. 60).  
A divisão triádica que já havia encantado Kant, 
Freud (inconsciente, subconsciente e consciente 
ou id, ego e superego), Lacan (real, simbólico, ima-
ginário) e que aparece em diversas outras concep-
ções tais como a tríade figura divina nas religiões 
cristãs: Pai, Filho e Espírito Santo, além de diversas 
outras concepções, também seduziu Peirce.

Tomando como base o pensamento triádico de 
Kant, propõe uma outra tríade: primeiridade, se-
cundidade, terceiridade, anteriormente denomi-
nadas qualidade, reação e mediação.  Na propos-
ta kantiana, vale lembrar, o número de categorias 
também é de três e a terceira é decorrente da 
ligação das duas primeiras (KANT, 1996, p. 105).

A primeiridade refere-se à concepção de ser ou 
de existir independente de qualquer coisa. Um 
indivíduo pode ser reconhecido como um ser hu-
mano ou um subtipo, tal como homem ou uma 
mulher, por impressão dos sentidos, independen-
temente de relacionamentos externos. A secun-
didade refere-se à concepção de ser relativo a, de 
reação a alguma outra coisa. O mesmo indivíduo 
pode ser classificado em relação a muitos outros 
tipos: mãe, advogado, esposa, piloto, empregado, 
pedestre. Esta classificação depende de relacio-
namento externo com algum ser, tais como crian-
ça, cliente, marido, avião, empregador, tráfego. 
A terceiridade relaciona-se com a concepção de 
mediação por meio da qual a primeiridade e a se-
cundidade se relacionam, tais como a maternida-
de, o sistema legal, o casamento, a aviação etc. 
(SOWA, 2000, p. 60). 

Na nova concepção proposta por Peirce (1868), 
há expressões sem ligação, como “homem” ou “é 
vencedor” e expressões com ligação como “o ho-
mem é vencedor”. Expressões sem ligação por si 
mesmas não afirmam nem negam nada, por isso 
não são analisáveis e podem ser agrupadas em 
categorias.

137-140.
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conSIDeraçõeS fInaIS

A Ciência da Informação, uma ciência social apli-
cada (ou socialmente aplicável, como querem 
outros), vale lembrar, organiza o conhecimen-
to não apenas para representá-lo, mas também 
para garantir seu acesso e apropriação. Sem a 
adoção de critérios explícitos arrisca-se a reduzir 
a discussão sobre a apropriação ao nível do indi-
víduo e dessa forma perder o parâmetro social. 
Exatamente aqui interessa a discussão sobre a 
contribuição que a ontologia pode prestar.

Tendo em vista que as linguagens documentá-
rias operam no terreno do simbólico, e que este 
é marcado pela convenção, é necessário revisitar 
algumas de suas concepções fundantes, para que 
se possam compreender as relações ontológicas 
que expressam em seu aparato conceitual. A con-
tribuição que a área de estudo denominada Infor-
mação e Linguagem pode prestar à consolidação 
de projetos mais ambiciosos de representação e 
recuepração de informações, como a web semân-
tica, por exemplo, condiciona-se à compreensão 
da ontologia em nível conceitual, portanto filosó-
fico, e simbólico.
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