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A investigação foi motivada pela prática profissional de gestão do Tesauro
de Contas de Minas Gerais e pela inexistência,  na literatura,  de uma
metodologia sistematizada e unificada para a revisão e atualização de
tesauros. O objetivo da pesquisa foi o de “propor uma metodologia de
revisão e  atualização de tesauros,  aplicada ao Tesauro de Contas de
Minas Gerais, a partir da abordagem da pesquisa-ação, visando maior
consistência semântica na representação das informações no domínio do
controle  externo”.  O  referencial  teórico  incluiu  os  aportes  teórico-
conceituais  da  TCF,  em  especial,  das  categorias  fundamentais,  dos
cânones  e  dos  princípios  analítico-sintéticos  para  a  organização  do
sistema conceitual, e da Teoria do Conceito, principalmente quanto aos
critérios para a elaboração de definições e delimitação das características
dos conceitos. Também abarcou os princípios da Terminologia, sobretudo
os  referentes  à  Linguagem  para  Propósitos  Especiais  (LSP),  que
compreendem o significado do termo no contexto e a extração dos traços
semânticos  das  definições  para  determinar  as  características  dos
conceitos. Os elementos linguísticos, lógicos e semânticos também foram
fundamentais para o estabelecimento de relações semânticas. A descrição
da ambientação da pesquisa trouxe insumos para entender o controle
externo,  com  foco  na  atuação  dos  tribunais  de  contas,  e  o  recorte
trabalhado  da  contabilidade  pública,  sob  o  enfoque  patrimonial.  A
metodologia  teve  por  base  a  concepção  filosófica  pragmática,  e  se
caracterizou  como  de  abordagem  qualitativa,  objetivo  exploratório,
natureza aplicada e adoção do método da pesquisa-ação. O universo da
pesquisa constituiu-se da totalidade dos termos da estrutura conceitual do
Tesauro  de  Contas  de  Minas  Gerais,  com  um  recorte  temático  na
Contabilidade Patrimonial. O desenvolvimento da pesquisa foi pautado em
cinco  macroetapas:  1)  identificação  da  situação-problema;  2)  etapa
exploratória; 3) etapa do estudo aprofundado; 4) etapa da intervenção e
5)  etapa  da  avaliação  e  divulgação  dos  resultados  da  pesquisa.  Os
resultados  indicaram que  o  princípio  da  modelagem são  as  relações
semânticas, que devem ser estabelecidas a partir de critérios teóricos e
normativos, de definições consistentes e do conhecimento do domínio. As
definições foram fundamentais para a compreensão da semântica e da
identidade dos conceitos e base para toda a modelagem conceitual. Os
resultaram  também  revelaram  que  a  abordagem  da  pesquisa-ação
permitiu a integração e a participação dos distintos atores no processo,
aliando conhecimentos acadêmicos à prática profissional. As conclusões
evidenciam  que  a  metodologia  proposta  tem  capacidade  de  certa
generalização  para  a  modelagem  conceitual  em  outros  contextos  e
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