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RESUMO 

 

A utilização de artefactos semânticos, tais como taxonomias e ontologias, nas 

organizações é cada vez mais frequente e importante. Se considerarmos as redes 

de organizações, em particular aquelas em que as suas relações se materializam 

principalmente em processos colaborativos (redes colaborativas), estes artefactos 

assumem uma importância acrescida que se reflecte, por exemplo, no apoio a 

actividades de discussão e negociação na fase inicial de projectos comuns ou na 

implementação de processos de classificação, organização e recuperação da 

informação. Focando o interesse nas ontologias (implementáveis 

computacionalmente), é amplamente aceite que, sendo aquelas a "especificação 

de uma conceptualização", esta mesma conceptualização é a pedra angular da sua 

construção. No entanto, a construção de uma conceptualização partilhada é um 

processo pouco estudado e para o qual não existem ferramentas informáticas 

adequadas e eficazes, em particular se levada a cabo por um grupo de membros 

de uma rede colaborativa de organizações. Da revisão do estado-da-arte da 

investigação relacionada com ontologias, verifica-se que são poucos os trabalhos 

que reconhecem a importância de apoiar a construção de conceptualizações 

partilhadas, embora seja a conceptualização alcançada que define a qualidade e o 

sucesso dos artefactos semânticos que possam vir a ser criados. 

Sendo o fenómeno da conceptualização o foco central deste trabalho de 

investigação, na primeira parte desta tese começa-se por apresentar diferentes 

perspectivas deste fenómeno propostas em diversas áreas do conhecimento e 

apresentar os fundamentos teóricos que estão na base desta tese: a abordagem 

sócio-semântica como instrumento para a partilha de informação e 

conhecimento. Esta abordagem permite caracterizar as redes colaborativas como 

redes epistémicas, onde são representados os relacionamentos entre os actores da 

rede e as estruturas conceptuais necessárias para a sua actuação, sendo as redes 

organizacionais modeladas como redes epistémicas. Discute-se o conceito de 

espaço semântico, caracterizando-o como base para a negociação de significado e 

clarifica-se a importância que a semântica cognitiva assume no processo de 

conceptualização, contrapondo-se as diferenças e semelhanças entre a semântica 

formal e a semântica cognitiva. Apresentam-se as principais teorias da semântica 

cognitiva, sendo atribuída especial atenção à teoria da integração conceptual 

(CBT), uma vez que foi a base usada na definição do método de apoio ao processo 



de conceptualização apresentado neste trabalho. Descreve-se o papel da 

semântica cognitiva na representação e aquisição de conhecimento e perspectiva-

se a aplicação da CBT no processo de conceptualização, considerando o quadro 

sócio-semântico definido. Para terminar esta primeira parte, revêem-se e 

comparam-se as abordagens para conceptualização colaborativa propostas pela 

engenharia de ontologias.  

Na segunda parte, após a descrição e análise dos fundamentos teóricos que 

suportam este trabalho, descreve-se o método desenvolvido para apoiar o 

processo de construção colaborativa de conceptualizações, apresentando-se os 

passos, estratégia de obtenção de consenso, técnicas e ferramentas que o 

compõem. Apresenta-se também um modelo formal do método. Descrevem-se 

dois casos de aplicação, nos quais o método foi aplicado, servindo estes para a sua 

validação e melhoria. O primeiro caso descrito consiste na construção de uma 

ontologia informal, o segundo apresenta a aplicação do método na negociação de 

um glossário. Para terminar, apresentam-se os resultados e conclusões 

decorrentes das experiências realizadas e avalia-se o método usando critérios de 

validação de métodos qualitativos. 

Na última parte, são descritas as principais conclusões, contribuições e 

possibilidades de trabalho futuro. Como principais conclusões torna-se 

importante referir a aplicabilidade da CBT no processo de construção 

colaborativa de conceptualizações, a validação da hipótese inicial de que a 

partilha de informação e conhecimento em redes de organizações pode ser 

conduzida como um processo de integração conceptual expandido para 

incorporar contextos organizacionais e a elevada receptividade, por parte dos 

utilizadores, dos mapas de conceitos como técnica de representação gráfica. 

Como principais contribuições, inovadoras para os sistemas de informação inter-

organizacionais e também para a engenharia de ontologias, salientam-se a 

modelação de redes colaborativas como redes epistémicas, o método para apoiar 

o processo de construção colaborativa de uma conceptualização e a especificação, 

desenho e prototipagem de uma plataforma que apoia o método desenvolvido. 

  

Palavras-Chave: redes colaborativas, engenharia de ontologias, 

conceptualização partilhada, partilha de informação e conhecimento, integração 

conceptual  



 
 

ABSTRACT 

 

The use of semantic artifacts, such as taxonomies and ontologies, in organizations 

is becoming more and more frequent and important. If we consider organization 

networks, particularly the ones where relationships are materialized mainly in 

collaborative processes (collaborative networks), these artifacts become even 

more important and this is reflected, for instance, in the support provided to 

discussion and negotiation activities during the initial stages of common projects, 

or in the implementation of processes for the classification, organization and 

retrieval of information. Focusing on ontologies (which can be implemented 

computationally), it is widely accepted that, since they are the "specification of a 

conceptualization", the conceptualization is the corner stone of their 

construction. However, the construction of a shared conceptualization is a 

process that has not been sufficiently studied and for which there are no suitable 

and effective tools, particularly if it is carried out by a group of members within a 

collaborative network of organizations. After a revision of the state-of-the-art 

research on ontologies, it is possible to verify that only a few works acknowledge 

the importance of supporting the creation of shared conceptualizations, even 

though the result of that conceptualization contributes to the definition of the 

quality and success of the semantic artifacts that may be created in the future. 

With the conceptualization phenomenon as the main focus point of this research 

work, the first part of this thesis presents not only the different perspectives on 

this phenomenon proposed in several areas of knowledge, but also the theoretical 

basis for this thesis: the socio-semantic approach as an instrument to share 

information and knowledge. With this approach, it is possible to characterize 

collaborative networks as epistemic networks where the relationships between 

the network actors and the conceptual structures necessary for them to operate 

are represented. The organizational networks are then modeled as epistemic 

networks. The concept of semantic space is discussed and characterized as the 

foundation for the negotiation of meaning. The importance of cognitive semantics 

in the conceptualization process is also clarified and a confrontation of the 

differences and similarities between formal and cognitive semantics is made. The 

main theories of cognitive semantics are presented and special attention is given 

to the theory of conceptual integration (CBT) since that was the basis for the 

definition of the method used to support the conceptualization process presented 



in this work. The role that cognitive semantics plays on the representation and 

acquisition of knowledge is described and the application of CBT in the 

conceptualization process is put into perspective, taking into consideration the 

defined socio-semantic framework. The first part is concluded with the revision 

and comparison of the approaches for the collaborative conceptualization 

proposed by the ontology engineering.  

In the second part, after the theoretical foundations that support this work are 

described and analyzed, the method developed to support the process of 

collaborative construction of conceptualizations is illustrated: the steps, the 

strategy to obtain consensus and the techniques and tools that compose it are 

presented. A formal model of the method is also illustrated. Two application cases 

are described in which the method was applied. These cases were used to validate 

and improve the method. The first case described consists of creating an informal 

ontology, while the second presents the application of the method to the 

negotiation of a glossary. Lastly, the results and conclusions of the performed 

experiments are presented and the method is assessed using validation criteria of 

qualitative methods. 

In the last part, the main conclusions, contributions and possibilities for future 

work are described. As main conclusions, it is important to mention the 

applicability of CBT in the process of collaborative construction of 

conceptualizations, the validation of the initial hypothesis, which stated that 

information and knowledge sharing in organization networks can be conducted 

as a conceptual integration process that is expanded to incorporate organizational 

contexts and also the high user receptivity of concept maps as a graphic 

representation technique. As main innovative contributions for the inter-

organizational information systems, as well as for ontology engineering, we 

highlight the modeling of collaborative networks as epistemic networks, the 

method to support the process of collaborative construction of conceptualizations 

and the specification, design and prototyping of a platform that supports the 

developed method. 

  

Keywords: collaborative networks, ontology engineering, shared 

conceptualization, information and knowledge sharing, conceptual integration.  

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

L’utilisation d’outils sémantiques, tels que taxonomies et ontologies, par les 

organisations est de plus en plus fréquente et importante. Si l’on considère les 

réseaux d’organisations, en particulier ceux qui matérialisent leurs rapports 

surtout par des processus collaboratifs (réseaux collaboratifs), ces outils 

présentent une importance accrue qui se réfléchit, par exemple, sur le soutien aux 

activités de discussion et négociation dans une phase initiale de projets 

communs, ou sur la mise en place de processus de classement, organisation et 

récupération de l’information. En focalisant notre intérêt sur les ontologies 

(éditées par ordinateur), il est consensuel que, si elles sont « la spécification d’une 

conceptualisation », cette conceptualisation est la pierre de touche de leur 

construction. Toutefois, la construction d’une conceptualisation partagée  est un 

processus très peu étudié et pour lequel n’existent des outils informatiques 

adéquats et efficaces, notamment si menée par un groupe de membres d’un 

réseau collaboratif d’organisations. De la révision de l’état de l’art de la recherche 

en ontologies, on constate que les travaux qui reconnaissent l’importance d’un 

support à la construction de conceptualisations partagées sont très réduits, bien 

que ce soit la conceptualisation achevée qui définit la qualité et le succès des 

outils sémantiques qui peuvent être crées. 

Ayant le phénomène de conceptualisation comme noyau central, cette thèse 

commence, dans la première partie, par  présenter les différentes perspectives sur 

ce phénomène, proposées par divers domaines de connaissance et par présenter 

les fondements théoriques qui constituent la base de cette thèse : l’approche 

socio-sémantique comme outil pour le partage de l’information et connaissance. 

Cette approche permet de caractériser les réseaux collaboratifs comme des 

réseaux épistémiques, où sont représentés les rapports entre les agents du réseau 

et les structures conceptuelles nécessaires à leur actuation, étant les réseaux 

organisationnels modélisés comme des réseaux épistémiques. On discute le 

concept d’espace sémantique, en le caractérisant comme la base pour la 

négociation du sens et on clarifie l’importance jouée par la sémantique cognitive 

dans le processus de conceptualisation,  tout en opposant les différences entre 

sémantique formelle et sémantique cognitive. On présente les principales théories 

de la sémantique cognitive, en focalisant notre attention sur la théorie de 

l’intégration conceptuelle (CBT), puisqu’elle est la base utilisée dans la définition 



de la méthode de soutien au processus de conceptualisation présenté dans ce 

travail. On décrit le rôle de la sémantique cognitive dans la représentation et 

acquisition de connaissance et l’on perspective l’application de la CBT dans le 

processus  de conceptualisation, tout en considérant le cadre socio-sémantique 

définit. Pour terminer cette première partie, on procède à la révision et 

comparaison des approches pour la conceptualisation collaborative proposées par 

le génie des ontologies. 

Dans la deuxiéme partie, après la description et analyse des fondements 

théoriques qui soutiennent ce travail, on décrit la méthode développée afin de 

soutenir le processus de construction collaborative de conceptualisations, tout en 

présentant les pas, la stratégie d’obtention d’u consensus, les techniques et outils 

qui le composent. On présente aussi un modèle formel de la méthode. On décrit 

deux cas d’application, dans lesquels la méthode a été appliquée, qui servent pour 

valider et améliorer cette méthode. Le premier cas décrit consiste dans la 

construction d’une ontologie informelle, le deuxième présente l’application de la 

méthode dans la négociation d’un glossaire. Pour terminer, on présente les 

résultats et conclusions qui relèvent des expériences réalisées et on évalue la 

méthode en utilisant des critères de validation de méthodes qualitatives. 

Dans la dernière partie, on décrit les conclusions principales, apports et 

possibilités de travail futur. Comme conclusions principales, il est fondamental de 

nommer l’applicabilité de la CBT dans le processus de construction collaborative 

de conceptualisations, la validation de l’hypothèse initiale selon laquelle le 

partage d’information et de connaissance dans les réseaux d’organisations peut 

être conduit comme un processus d’intégration conceptuelle déployé pour 

incorporer des contextes organisationnels  et une réceptivité élevée, de la part des 

usagers, des cartes de concepts comme technique de représentation graphique. 

En tant que apports fondamentaux, innovateurs pour les systèmes d’information 

inter-organisationnels et aussi pour le génie des ontologies, il faut mettre en 

évidence la modélisation de réseaux collaboratifs comme des réseaux 

épistémiques, la méthode pou soutenir le processus de construction collaborative 

d’une conceptualisation et la spécification, dessin et prototypage d’une 

plateforme qui soutien la méthode développée.  

Mots-clé: réseaux collaboratifs, génie des ontologies, conceptualisation 

partagée, partage d’information et connaissance, intégration conceptuelle 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contexto da investigação 

 

Este trabalho de investigação aborda os problemas levantados pela partilha de 

informação e conhecimento no contexto de redes colaborativas de curta duração. 

Redes de organizações que de uma forma que se pretende altamente eficiente e 

eficaz se constituem e dissolvem para atingirem objectivos comuns. Embora 

exista um número crescente de ferramentas semânticas e recursos disponíveis 

que as organizações podem usar nas suas actividades diárias, surgem problemas 

no estabelecimento de uma conceptualização comum de uma dada realidade: (i) 

apesar da evolução das tecnologias semânticas, é virtualmente impossível criar 

artefactos semânticos que consigam responder completamente a todas as 

variações possíveis que podem ocorrer em diferentes contextos e situações de 

negócio (sendo estes cada vez mais dinâmicos); (ii) apesar de todos os esforços 

para definição de normas, sabe-se que existe um tipo de “resistência social” na 

aceitação de normas semanticamente orientadas (vistas como “grandes 

narrativas” de um domínio). Um bom exemplo disto é o caso da indústria da 

construção, onde têm sido feitos enormes esforços para tentar normalizar 

terminologias, vocabulários, dicionários, ontologias, com resultados muito aquém 

das expectativas.  

Começa-se a discutir na literatura científica e tecnológica, relacionada com a Web 

semântica, se não será necessário ir para além das abordagens que fornecem um 

elevado grau de “automatização do significado” com construção de ontologias 

formais e utilização de agentes de software usando mecanismos de inferência. 

Argumenta-se que, pelo contrário, é necessário abordar situações onde as pessoas 

são parte fundamental no processo, interagindo durante todo o ciclo de vida das 

aplicações, por razões tanto cognitivas como cooperativas (Cahier et al. 2005). 

Uma classe destas situações é a execução de tarefas colaborativas envolvendo 

partilha de informação e conhecimento no contexto de redes colaborativas. 
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No contexto científico, a investigação na área da engenharia de ontologias aborda 

estes problemas de uma forma insuficiente. A partir de uma revisão exaustiva do 

estado-da-arte nesta área, concluí-se que, em geral, não só a colaboração é 

considerada superficialmente, como a perspectiva do significado socialmente 

construído é praticamente descartada. Em particular, verifica-se uma escassez de 

trabalhos de investigação relativos às fases iniciais do processo de construção de 

ontologias (o conjunto de tarefas que resultam numa especificação informal de 

uma conceptualização). Pode-se mesmo dizer que o conhecimento actual sobre as 

fases iniciais de construção de ontologias é insuficiente para apoiar métodos e 

técnicas de construção colaborativa de uma conceptualização. No entanto, a fase 

de conceptualização é extremamente importante para o sucesso de uma ontologia 

(vista como um acordo sócio-semântico). Incorporando a noção de sócio-

semântica nas arquitecturas de informação transformam-se os utilizadores do 

sistema numa parte crítica do seu projecto. 

 

Relevância e objectivos da investigação 

Uma das primeiras definições de ontologia e que ainda reflecte adequadamente o 

objectivo das ontologias quando aplicadas na área dos Sistemas de Informação 

(SI) é: “uma especificação formal de uma conceptualização” (Gruber 1993). Esta 

definição deu origem a muitas outras. Um dos estudos mais amplos sobre o que 

uma ontologia é, concluiu que (Corcho et al. 2003) “ontologias pretendem 

capturar conhecimento consensual de modo genérico e formal, que possa ser 

reutilizado e partilhado entre aplicações (software) e por grupos de pessoas. As 

ontologias são normalmente construídas cooperativamente por um grupo de 

pessoas em diferentes localizações”. Esta conclusão considera a importância de 

incluir os princípios colaborativos e princípios fundamentais da semântica 

cognitiva no processo de desenvolvimento de ontologias, mais precisamente, na 

fase de conceptualização. Uma ontologia pode ser desenvolvida 

colaborativamente por diversos indivíduos e organizações com diferentes 

competências/conhecimentos, objectivos e interacções. Várias comunidades de 

especialistas e profissionais estudam problemas de diferentes ângulos e estão 

preocupados com as diferentes dimensões dos conteúdos semânticos e 

representações. Estes indivíduos necessitam de se entender correctamente uns 

aos outros e comunicarem significativamente as suas perspectivas de 

conhecimento do domínio para formar conhecimento significativo de alto nível 
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(Devedzic 2002). Neste trabalho, define-se processo de construção colaborativa 

de uma conceptualização como sendo o conjunto de actividades que permitem 

obter uma conceptualização, de um determinado domínio, partilhada por um 

conjunto de actores. Estas actividades incluem a identificação, análise e 

negociação dos conceitos que devem ser incluídos na ontologia, as suas 

características, definição e relacionamentos, bem como a organização e 

estruturação do conhecimento usando representações externas independentes 

dos artefactos de implementação (linguagem de implementação e ambiente). 

Assim, o principal foco deste trabalho está relacionado com a criação de um 

modelo conceptual, baseado na informação e conhecimento numa rede 

colaborativa, que reflicta os acordos semânticos estabelecidos e que serão a base 

para partilha de informação e conhecimento (ver figura 1-1).   

 

 

Figura 1-1. Foco no processo de conceptualização. 

 

A visão defendida é que a engenharia de ontologias necessita de uma 

“metamorfose sócio-cognitiva” para gerar ferramentas que sejam realmente 

efectivas no suporte a contextos altamente específicos, complexos e não 

estruturados que caracterizam a partilha de informação e conhecimento em 

ambientes de colaboração. Acredita-se que o desenvolvimento de artefactos 

semânticos em redes colaborativas de organizações deve ser baseado na 

construção contínua de significado, em vez de almejar, como finalidade única, a 

produção de conceptualizações formalizadas de um domínio. Esta visão resulta 

da observação das tendências notadas na organização empresarial e industrial: a 

volatilidade das oportunidades de negócio e a entrada e saída de parceiros em 
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redes colaborativas. Pode-se dizer que, em geral, estas oportunidades de negócio 

serão cada vez mais frequentes e mais curtas no futuro (Camarinha-Matos 2006). 

É assim relevante estudar a aplicação dos resultados da semântica cognitiva na 

criação de artefactos que actuam como dispositivos sócio-técnicos, apoiando 

assim a visão de que o significado é construído socialmente através de 

colaboração e negociação. A investigação conduzida neste trabalho prende-se 

com a aplicação e extensão da teoria da integração conceptual (ou Conceptual 

Blending) ao domínio das ferramentas semânticas colaborativas. Assim, os 

objectivos deste trabalho foram: 

• Desenvolvimento de um método para conduzir o processo de produção de 

uma conceptualização partilhada; 

• Especificação e construção de uma prova de conceito de uma ferramenta 

computacional que apoie o método desenvolvido. 

A definição destes objectivos pressupôs um conjunto importante de suposições: 

• A partilha de informação é caracterizada como um fenómeno 

organizacional conhecido, contextualizado e intencional;  

• A construção conjunta de significado resulta numa conceptualização 

partilhada que, para os actores envolvidos, é a base para partilha de 

informação e conhecimento;  

• A construção conjunta de significado é melhor explicada considerando os 

4 princípios fundamentais da semântica cognitiva (Evans and Green 

2006); 

• O processo de construção de uma conceptualização pode ser explicado 

como um processo de Integração Conceptual (Fauconnier and Turner 

1998); 

• E, o processo de produção de uma conceptualização partilhada no 

contexto de redes de organizações pode ser explicado como um processo 

de Integração Conceptual organizacionalmente alargado. 

Os objectivos descritos acima traduzem as duas questões de investigação deste 

trabalho:  

• Como expandir a teoria de Integração Conceptual a contextos de acção e 

interacção organizacional? 
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• Como operacionalizar a teoria de integração conceptual expandida num 

método prático apoiado por uma ferramenta computacional? 

A aplicação prática desta investigação é apoiar a co-construção de artefactos 

semânticos por grupos de actores sociais (equipas de projecto, equipas 

multifuncionais, etc.) colocados em contextos organizacionais que interagem 

(cooperam, colaboram) de acordo com um conjunto de objectivos comuns. Estes 

podem ser, por exemplo, um consórcio de projecto, uma empresa virtual, entre 

outros. Exemplos simples de artefactos são a criação de uma taxonomia (ou 

ontologia) para classificação e recuperação de conteúdo de um portal inter-

organizacional, a criação de terminologia específica para servir como referência 

conceptual em tarefas de projectos ou a especificação de ontologias para 

interoperabilidade de sistemas. Ou seja, vê-se também aplicabilidade dos 

resultados desta investigação na construção conjunta de ferramentas semânticas 

para classificação e recuperação de informação e na especificação e manutenção 

de ontologias em redes colaborativas. 

 

1.2. Metodologias e teorias 

 

A pesquisa em algumas áreas científicas “fronteira”, permitiu construir um 

argumento firme de que a área da linguística cognitiva, especificamente a 

semântica cognitiva, possui um rico portfólio de teorias e resultados empíricos 

que podem ser usados para enriquecer as ferramentas sócio-técnicas que se 

procura desenvolver. Para melhor referenciar esta abordagem adoptou-se a 

denominação de “socio-semântica” (Cahier et al.2005). Foi então na semântica 

cognitiva, que se encontrou a “inspiração” necessária para a criação de uma 

solução. Assim, estudou-se a aplicação dos resultados da semântica cognitiva na 

criação de artefactos que actuam como dispositivos sócio-técnicos, apoiando 

assim a visão de que o significado é construído socialmente através de 

colaboração e negociação. A modelação das redes colaborativas como redes 

epistémicas permitiu caracterizar a abordagem sócio-semântica como 

instrumento para a partilha de informação e conhecimento no contexto da 

operação de redes colaborativas. Tendo como base teórica, essencialmente, a 

teoria da integração conceptual (CBT) e o conceito de rede epistémica criou-se 

uma proposta de solução, que veio a ser validada através da participação em 

projectos de investigação científica a nível europeu. Estes projectos permitiram 
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definir um projecto de investigação-acção com dois objectivos: contribuir, por um 

lado, para o desenvolvimento das tarefas do projecto relacionadas com esta 

problemática e, por outro lado, criar conhecimento sobre a construção 

colaborativa de conceptualizações partilhadas através da concepção e realização 

de experiências que permitiram fazer uma avaliação empírica do método 

proposto.   

Em síntese, através da design science framework for information systems 

research proposta por (March and Smith 1995) e (Hevner et al. 2004), pode-se 

descrever o trabalho desenvolvido nesta dissertação como se descreve a seguir. 

Considerando a organização em dois eixos (ver tabela 1-1), que correspondem às 

actividades de investigação e os resultados de investigação e, sabendo que, as 

actividades de investigação compreendem a construção, avaliação, teorização e 

justificação dos artefactos produzidos e os resultados de investigação podem ser 

constructos, modelos, métodos ou instâncias, temos:  

• Em termos de resultados deste trabalho de investigação é apresentado um 

método para construção colaborativa de conceptualizações partilhadas e 

duas instâncias que correspondem às experiências realizadas que 

confirmam a possibilidade de implementação do método em casos reais, 

conduzindo a outputs satisfatórios.  

• Relativamente às actividades de investigação, a construção, sendo o 

processo de construir um artefacto para o propósito especificado, refere-

se ao processo usado para a construção do método. A avaliação, enquanto 

actividade que determina a qualidade de funcionamento do artefacto 

produzido, refere-se ao desenvolvimento de critérios e avaliação do 

desempenho do artefacto usando esses critérios. Em termos de avaliação 

do método considera-se a capacidade de realizar a tarefa pretendida, neste 

caso construção de uma conceptualização. Esta avaliação foi realizada 

através da utilização de critérios de validação de métodos qualitativos. Em 

termos de avaliação das instâncias considera-se a eficiência e eficácia do 

método e o seu impacto sobre o ambiente e utilizadores. A participação no 

processo e as discussões mantidas com os restantes elementos da equipa 

permitiram fazer esta avaliação. Em termos de teorização pretendeu-se 

testar a aplicabilidade da CBT no processo de construção colaborativa de 

conceptualizações. A justificação está associada à reunião de provas que 

justifiquem ou testem a teoria, neste caso usando metodologias 
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qualitativas que conduziram a recolha e análise de dados. Assim, esta 

justificação encontra-se nos resultados obtidos com a realização dos casos 

de aplicação. 

 Actividades de investigação 

R
e
su

lt
a
d
o
s 
d
a
 i
n
ve

st
ig
a
çã
o
 

 Construir Avaliar Teorizar Justificar 

C
on

st
ru

ct
o     

M
od

el
o     

M
ét

od
o 

Método para 

apoiar o processo 

de construção 

colaborativa de 

conceptualizações 

partilhadas 

Utilizando 

critérios de 

validação de 

métodos 

qualitativos 

Aplicabilidade da 

teoria da 

integração 

conceptual no 

processo de 

construção 

colaborativa de 

conceptualizações 

Resultados 

obtidos na 

realização 

dos casos 

de 

aplicação 

do método 

In
st

ân
ci

a 

Casos de 

aplicação 

realizados para 

operacionalizar o 

método 

Participação 

nas equipas, 

avaliação 

realizada 

com base na 

observação e 

discussões 

com os 

restantes 

elementos da 

equipa 

  

Tabela 1-1. Síntese do trabalho desenvolvido segundo a design science framework for 
information systems research. 
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1.3. Contributos da tese 

 

As principais contribuições deste trabalho são: 

1) A modelação de redes colaborativas como redes epistémicas permite 

representar os relacionamentos entre uma rede de actores organizacionais 

e as estruturas conceptuais construídas e usadas socialmente por estes 

com algum propósito. Desta forma propõe-se que uma rede colaborativa 

seja considerada como composta por três redes, uma rede social, uma 

rede semântica e uma rede sócio-semântica.  

2) Um método para apoiar o processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização, com foco no processo dinâmico de criação e negociação 

de significado no contexto de redes colaborativas. Dada a importância 

atribuída às questões sociais, culturais e semânticas neste processo, 

optou-se por uma abordagem sócio-semântica para o seu 

desenvolvimento. O modelo formal construído apresenta uma 

especificação completa e rigorosa de alto nível, aumentando o rigor e 

complementando a descrição/especificação informal realizada para o 

método.  

3) Um algoritmo para a criação de uma proposta de conceptualização 

partilhada e outro para a geração de novos conceitos. O primeiro, gera a 

proposta de conceptualização partilhada com base nas propostas 

apresentadas pelas diversas organizações pertencentes à rede 

colaborativa, ou seja, pretende integrar numa única conceptualização 

(representada usando um mapa de conceitos) as diversas propostas de 

conceptualização apresentadas pelos parceiros da rede. O segundo gera 

novos conceitos, que não estão visíveis nos espaços de entrada mas fazem 

parte da frame de contexto, para completar e enriquecer a proposta de 

conceptualização em discussão. 

4) A especificação, desenho e prototipagem de uma plataforma designada de 

Semantic System for Continuous Construction of Meaning, composta por 

dois módulos, um para apoiar a construção semi-automática do espaço de 

blend (espaço de apoio à decisão e negociação) e outro para apoiar a 

negociação dos conteúdos semânticos e obtenção de consenso, de acordo 

com os passos definidos pelo método. 
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1.4. Estrutura da tese 

 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 7 capítulos. 

• No capítulo 1, que agora se encerra, descreve-se o contexto e a relevância 

da investigação, apresentam-se os objectivos a atingir e as questões de 

investigação. De seguida, apresentam-se as metodologias e teorias que 

conduziram a investigação. Para terminar, apresentam-se os principais 

resultados e contributos da dissertação. 

• O capítulo 2, apresenta os conceitos fundamentais para a compreensão do 

trabalho, tentando apresentar sempre as perspectivas defendidas nas 

diversas áreas do conhecimento. O conceito central neste trabalho é a 

“conceptualização”. Assim, são descritas diferentes abordagens a este 

fenómeno e é discutida a sua importância na partilha de informação e 

conhecimento no contexto de redes colaborativas. De seguida, muito 

resumidamente, é apresentada uma breve introdução às redes 

colaborativas com o objectivo de especificar o tipo de redes colaborativas 

abordado neste trabalho. É caracterizada a abordagem sócio-semântica 

como instrumento para partilha de informação e conhecimento. É descrito 

o quadro sócio-semântico desenvolvido para modelar redes 

organizacionais como redes epistémicas. Por último, é caracterizado o 

conceito de espaço semântico como base para a negociação de significado. 

• No capítulo 3, começa-se por apresentar, de forma resumida, as principais 

teorias da semântica cognitiva. A teoria da integração conceptual é 

descrita de forma mais detalhada, pois é usada como alicerce para a 

criação do método de apoio ao processo de conceptualização. 

Seguidamente, é caracterizado o papel que a semântica cognitiva assume 

na representação e aquisição de conhecimento. No final, descreve-se a 

perspectiva de aplicação da teoria da integração conceptual, focando a 

integração desta no quadro sócio-semântico definido no capítulo 2. 

• O capítulo 4 contém a revisão do estado-da-arte relativamente às 

metodologias de desenvolvimento colaborativo de conceptualizações 

partilhadas, focando, essencialmente, as actividades associadas à 

conceptualização propostas pelas metodologias de desenvolvimento de 

ontologias. Assim, na primeira secção, são apresentadas as principais 

abordagens para conceptualização colaborativa. A segunda secção, contém 
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uma análise comparativa das abordagens descritas anteriormente. E, para 

terminar, são apresentadas as principais conclusões resultantes da análise 

do estado-da-arte. 

• No capítulo 5, é apresentado, de forma detalhada, o método desenvolvido 

para apoiar o processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização. São descritos os passos que compõem o método, a 

estratégia criada para obtenção de consenso e as técnicas e ferramentas 

propostas para utilização na execução dos diversos passos do método. 

Para terminar, é apresentado um modelo formal do método proposto. 

• No capítulo 6, são descritos os dois casos práticos usados como base para 

a avaliação e melhoria do método proposto para construção colaborativa 

de conceptualizações partilhadas. No final, são apresentados os principais 

resultados decorrentes das experiências realizadas. 

• No capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões, resultados e 

contribuições desta dissertação. Para terminar, são descritas algumas 

possibilidades de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 

A SÓCIO-SEMÂNTICA NAS REDES COLABORATIVAS 

 

 

A turbulência e rápida alteração nos ambientes de negócio têm estado associadas 

ao desenvolvimento de novas formas de redes organizacionais que colocaram 

vários tipos de alianças estratégicas e outras colaborações inter-organizacionais 

em vigor. Associado a este facto, surgiram nos últimos anos diversas variantes de 

redes colaborativas. A fase inicial de criação de arquitecturas para gestão de 

informação e conhecimento em equipas inter-organizacionais ou redes 

colaborativas é complexa, devido, em grande parte, às experiências profissionais, 

sociais e culturais dos actores envolvidos. O grande desafio que se coloca é a 

definição adequada, em pouco tempo, dos conceitos necessários e respectivas 

relações que estarão na base da arquitectura de informação e conhecimento a ser 

partilhada na rede colaborativa. Assim, considerando uma conceptualização 

comum de uma dada realidade como o alicerce para partilha de informação e 

conhecimento entre uma rede de actores sociais, o problema específico está em 

como criar as ferramentas sócio-técnicas adequadas para apoiar o processo 

colaborativo de criação de artefactos semânticos para serem operacionalizados 

em alguma oportunidade de negócio de curto prazo. 

Neste capítulo é caracterizada a abordagem a este problema. Começa-se por 

definir um conjunto de conceitos necessários para o correcto entendimento da 

proposta de solução, tentando apresentar sempre as diferentes perspectivas 

propostas por outras áreas do conhecimento. Sendo o fenómeno da  

conceptualização o foco central deste trabalho, são analisadas as diferentes 

abordagens  a este fenómeno e discutida a sua importância na partilha de 

informação e conhecimento no contexto de operação das redes colaborativas.  

Com o objectivo de definir a perspectiva seguida para partilha de informação e 

conhecimento em redes colaborativas, é especificado o tipo de redes colaborativas 

abordado neste trabalho e caracterizada a abordagem sócio-semântica como 

instrumento para a partilha de informação e conhecimento. A abordagem sócio-
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semântica defendida, permite classificar as redes colaborativas como redes 

epistémicas, onde são representados os relacionamentos entre os actores da rede 

e as estruturas conceptuais necessárias para a sua actuação. Assim, é apresentado 

também o quadro sócio-semântico que permite modelar as redes organizacionais 

como redes epistémicas. 

No final, é discutido o conceito de espaço semântico, focando a sua utilização em 

diversas áreas, e caracterizando-o enquanto base para a negociação de 

significado. 

 

2.1. O fenómeno da conceptualização 

 

O fenómeno da conceptualização foi e continua a ser estudado em diversas áreas. 

É usado com diferentes significados por diferentes comunidades. Embora a 

perspectiva explorada seja a apresentada pela linguística cognitiva, com foco na 

sua área de investigação em semântica cognitiva, são descritas de seguida 

algumas das definições propostas pelas diferentes áreas do conhecimento. Na 

semântica cognitiva, a conceptualização é definida como o processo de 

construção de significado. É esta posição da semântica cognitiva que se pretende 

explorar  como fundamento para a construção de modelos conceptuais que 

representem os acordos semânticos estabelecidos entre actores sociais e que 

estarão na base da criação dos artefactos semânticos de apoio à partilha de 

informação e conhecimento no contexto de redes colaborativas. Ou seja, é 

atribuída especial atenção à importância que  a semântica cognitiva, enquanto 

área do conhecimento que estuda o fenómeno de construção de significado, pode 

assumir no domínio das ciências da computação, especificamente no subdomínio 

dos sistemas de informação para partilha de informação e conhecimento. São 

descritas as perspectivas das ciências da computação, da terminologia, da 

linguística cognitiva e de outras ciências cognitivas, tais como, neurociência, 

filosofia e inteligência artificial. É apresentada também uma definição proposta 

na área da educação. 

 

2.1.1. Conceptualização: as diferentes perspectivas  

Na filosofia, o fenómeno da conceptualização aparece associado ao termo 

“ontologia”. Ontologia enquanto ramo da filosofia é a ciência “do que é”, dos tipos 
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e estruturas de objectos, propriedades, eventos, processos e relações em todas as 

áreas da realidade. O termo “Ontologia” é frequentemente usado por filósofos 

como um sinónimo de “metafísica”, um termo usado pelos primeiros estudantes 

de Aristóteles para se referirem ao que Aristóteles chamou “primeira filosofia”. Às 

vezes o termo “ontologia” é usado com sentido mais amplo para se referir ao 

estudo do que pode existir e a “metafísica” é usada para estudar qual das várias 

ontologias alternativas possíveis é de facto a verdade da realidade. Na filosofia, 

“ontologia” procura proporcionar uma classificação definitiva e exaustiva de 

entidades em todas as esferas do ser, mas diferentes escolas na filosofia 

apresentam diferentes abordagens para a obtenção de tais classificações (Smith 

2003).  

No que diz respeito à definição de conceptualização  podem ser definidos vários 

níveis. O acto de classificar eventos criando conhecimento é considerado o 

primeiro nível de conceptualização. O segundo nível de conceptualização, é a 

criação de competências e ferramentas para gerir melhor o produto do primeiro 

nível de conceptualização. O terceiro nível de conceptualização é onde o processo 

de conceptualização é aplicado (Little 2003). Zúñiga (2001) procura mostrar os 

pontos de variação entre ontologia em sistemas de informação e ontologia na 

filosofia, com o objectivo de explicar as transformações que o termo sofreu para 

ser adoptado pela comunidade de sistemas de informação. No final do artigo 

apresenta algumas recomendações para reconciliação terminológica, defendendo 

que a colaboração entre filósofos e investigadores em sistemas de informação 

deve continuar. Enquanto filósofa e tentando clarificar ontologia (em filosofia) 

resume a sua perspectiva em três pontos: 1) o objectivo da ontologia em filosofia é 

a descrição e o seu compromisso é a verdade; 2) a ontologia filosófica é a 

investigação sobre a natureza e existência de coisas no mundo e este processo não 

deve ser totalmente dependente do nosso conhecimento das coisas no mundo; e 

3) a ontologia filosófica visa uma descrição objectiva de qualquer domínio de 

objectos. O que não significa, segundo a autora, negar que a investigação é, ou 

pelo menos deveria ser, fundamentada no mundo com o qual temos os nossos 

encontros cognitivos. Como conclusão, propõe duas definições, para os dois 

termos chave associados a esta discussão, ontologia e conceptualização, com o 

objectivo de estabelecer uma definição unificada que fosse compreendida 

interdisciplinarmente. Assim, segundo a autora: “uma ontologia em sistemas de 

informação é uma teoria axiomática tornada explícita através de uma linguagem 

formal específica. É projectada para pelo menos uma aplicação prática e 
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específica. Consequentemente, mostra a estrutura de um domínio específico de 

objectos, e explica o significado pretendido de um vocabulário formal ou 

protocolos usados pelos agentes do domínio em investigação” e “uma 

conceptualização é o universo de discurso de trabalho, em todos os estados 

possíveis das coisas para um domínio particular (ou espaço de domínio) de 

objectos e que é apontado pela ontologia  (em sistemas de informação)”. 

No domínio da ciência da computação o termo conceptualização torna-se 

relevante nos trabalhos associados a engenharia de ontologias. Assim, a 

apresentação da definição de conceptualização neste contexto obriga a realizar 

uma análise à definição proposta para a palavra “ontologia”. Na literatura podem 

encontrar-se diversas definições para “ontologia”, aqui apresenta-se a definição 

mais usada neste domínio. Guarino and Giaretta (1995) no artigo “Ontologies 

and Knowledge Bases: Towards a Terminological Clarification”, distinguem 

“Ontologia” (com “O” maiúsculo) e ontologia (com “o” minúsculo). No primeiro 

caso, referindo-se ao ramo da filosofia que lida com a natureza e estrutura da 

realidade, apresentam a definição proposta por Aristóteles que define Ontologia 

como a ciência que trata do “ser enquanto ser”, ou seja, o estudo dos atributos 

que pertencem às coisas por causa da sua própria natureza. No segundo caso, que 

reflecte a utilização na área das ciências da computação, referem-se a uma 

ontologia como um tipo especial de objecto de informação ou artefacto 

computacional (Staab and Studer 2009).  

Ao longo dos anos foram surgindo inúmeras definições de “ontologia” dada a sua 

utilização crescente em diversas áreas, tais como, inteligência artificial, linguística 

computacional, engenharia do conhecimento, representação de conhecimento, 

modelação de informação e integração de informação (Guarino 1998). Em 1993, 

Gruber define ontologia como “uma especificação formal de uma 

conceptualização” (Gruber 1993). Em 1997, Borst define ontologia como “uma 

especificação formal de uma conceptualização partilhada”, expressando a 

necessidade da conceptualização reflectir uma visão partilhada entre as diferentes 

partes envolvidas, sendo necessário consenso entre as perspectivas individuais. 

Em 1998, Studer et al. junta estas duas definições e define ontologia como “uma 

especificação formal e explícita de uma conceptualização partilhada”. No entanto, 

no contexto científico verifica-se que (Staab 2008): “Embora diferentes graus de 

formalizações já foram bem investigados e podem ser encontrados em várias 

tecnologias baseadas em ontologias, a noção de conceptualização partilhada não 
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foi ainda bem explorada, nem entendida, nem é compatível com a maioria das 

ferramentas de engenharia de ontologias”.  

Mas afinal o que é uma conceptualização e qual a sua importância? Todas estas 

definições foram assumindo uma noção informal de conceptualização, centrando-

se o principal problema na interpretação da noção de conceptualização. Nicola 

Guarino, em (Guarino 1998), apresenta uma definição de conceptualização de um 

livro bem conhecido na área de Inteligência Artificial (Genesereth and Nilsson 

1987), onde conceptualização é uma estrutura <D,R>, onde D é um domínio e R é 

um conjunto de relações relevantes em D. Esta definição foi a usada por Tom 

Gruber, quando definiu uma ontologia como “uma especificação de uma 

conceptualização” (Gruber 1993). Esta definição refere-se a relações matemáticas 

ordinárias em D, isto é, relações que reflectem um estado das coisas. No entanto, 

é necessário, como refere Guarino, focarmo-nos no significado destas relações, 

independentemente de um estado das coisas: por exemplo, o significado da 

relação “acima” está na forma como nos referimos a certos conjuntos de blocos de 

acordo com a sua organização espacial. É necessário, portanto, falar de relações 

intensionais: chamadas relações conceptuais, reservando o termo “relação” para 

relações matemáticas ordinárias. Guarino apresenta também a sua definição de 

conceptualização. De acordo com Guarino (1998), “uma conceptualização para D 

pode ser definida como um tuplo ordenado C=<D,W,R>, onde D é um domínio e 

W um conjunto máximo de estados das coisas de tal domínio (também chamado 

de possíveis mundos). 

Guarino and Guizzardi (2006) exploram a relevância da modelação conceptual no 

campo das ontologias, defendendo a abordagem baseada em ontologias para 

modelação conceptual, em oposição ao que é defendido e concluído em Wyssusek 

(2006), onde esta abordagem é considerada impossível. Wyssusek (2006) 

defende que: (1) a modelação conceptual  se refere à  forma como os humanos 

estruturam o seu conhecimento; e (2) ontologia refere-se  a "objectos concretos", 

concluindo que não podem existir fundamentos ontológicos para modelação 

conceptual. Guarino and Guizzardi negam esta conclusão e justificam com o seu 

trabalho defendendo a seguinte linha de raciocínio: (1) a forma como os seres 

humanos estruturam o seu conhecimento não pode esconder questões 

ontológicas; (2) uma ontologia não é apenas sobre objectos concretos, em 

particular, as chamadas ontologias formais são absolutamente neutras no que 

respeita ao seu domínio de aplicação. Os autores consideram que o primeiro 

ponto, que é explorado ao longo do seu artigo, é suficiente para concluir que uma 
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ontologia é muito relevante para a modelação conceptual, considerando o 

segundo ponto um esclarecimento extra. Como conclusão referem que uma área 

preocupada com a criação de modelos da realidade com o propósito de 

entendimento e comunicação, deve considerar uma teoria base que embora 

ontológica, considere de forma séria a linguagem e cognição humana. Afirmam 

ainda que a modelação conceptual com bases ontológicas pode melhorar 

drasticamente a qualidade dos sistemas de informação.  

Giancarlo Guizzardi (2007) explora um conjunto de conceitos relevantes que 

ajudam o leitor a compreender a diferença entre ontologias, conceptualizações, 

linguagens de modelação e (meta) modelos. No que diz respeito ao processo de 

conceptualização e a sua articulação com outros conceitos, o autor faz algumas 

recomendações importantes: (1) de forma simples, uma conceptualização pode 

ser vista como delimitando todas as abstracções possíveis (representando estados 

das coisas) que são admissíveis no domínio; (2) os modelos conceptuais variam 

na forma como conseguem representar uma conceptualização; (3) para responder 

à pergunta - Como podemos conceber uma linguagem de representação de 

ontologias genérica considerando estes requisitos contraditórios? – faz uma 

analogia com as disciplinas de engenharia de software e sistemas de informação, 

argumentando que são necessárias duas classes de linguagens. Na engenharia de 

ontologias defende o seguinte: “na fase de modelação conceptual na engenharia 

de ontologias, devem ser usadas linguagens altamente expressivas para criar 

ontologias fortemente axiomatizadas que se aproximem tanto quanto possível 

da ontologia de domínio ideal… as especificações resultantes destinam-se a ser 

utilizadas por seres humanos em tarefas como comunicação, análise do domínio 

e resolução de problemas. As ontologias de domínio resultantes devem ser 

usadas de modo off-line para ajudar os humanos em tarefas tais como 

negociação de significado e estabelecimento de consenso…. Uma vez os 

utilizadores terem chegado a acordo relativamente a uma conceptualização 

comum, podem ser criadas versões de uma ontologia de referência… Ontologias 

“lightweight” são projectadas com o objectivo de garantir as propriedades 

computacionais desejadas”. Resumindo, a engenharia de ontologias deve 

contabilizar duas classes de linguagens com diferentes objectivos. Por um lado, 

necessita de linguagens de representação de ontologias focadas na representação 

independentemente dos custos computacionais consequentes, o que não é 

actualmente um problema uma vez que o modelo resultante é dirigido a seres 

humanos. Por outro lado, são necessárias linguagens de representação 
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“lightweight”, com propriedades computacionais adequadas, para garantir a sua 

utilização como alternativas de codificação para as ontologias de referência 

produzidas. 

 Partilhando o ponto de vista de Hayes, mencionado em (Guarino and Poli 1995), 

a necessidade de se concentrar no conteúdo do conhecimento, não só na forma do 

conhecimento como é prática comum na Inteligência Artificial, é uma realidade. 

De acordo com (Guarino and Poli 1995), Hayes insistiu na importância de uma 

tarefa de análise conceptual independente com o objectivo de evitar “armadilhas 

conceptuais” devido à falta de amplitude e profundidade na análise do domínio. 

No livro “Conceptual Modelling in Information Systems Engineering”, é 

apresentado um conjunto de artigos sobre diferentes perspectivas da modelação 

conceptual no projecto de sistemas de informação (Krogstie et al. 2007). Janis 

Bubenko (2007) apresenta uma perspectiva histórica da modelação em sistemas 

de informação. Descreve a sua visão da modelação conceptual em associação com 

o desenho de sistemas de informação. Começa por apresentar alguns conceitos 

básicos de modelação e segue com os diferentes estilos, abordagens, métodos e 

modelos, reflectindo a tendência e evolução ao longo dos anos da modelação 

conceptual. Descreve alguns trabalhos e iniciativas pioneiras na área, que 

considera relevantes para o percurso da modelação conceptual. Refere o relatório 

FRISCO (A Framework of Information Systems Concepts) de 19981. Neste 

relatório a área dos sistemas de informação é justificada cientificamente 

colocando-a num contexto mais geral, incluindo filosofia, ontologia, semiótica, 

ciência das organizações, ciências da computação, entre outras. Ou seja, 

associando conceitos da área dos sistemas de informação a outras áreas. Refere 

que o “movimento das ontologias” surge provavelmente como um resultado da 

ligação entre conceitos das diferentes áreas, onde diferentes perspectivas se 

reuniram e deram origem à inovação. Jon Gulla (2007), no artigo "Using Models 

in Enterprise Systems Projects”, defende que um modelo conceptual necessita de 

satisfazer as necessidades frequentemente conflituosas entre compreensão e 

representatividade. Sendo que a compreensão se refere à capacidade dos 

interessados compreenderem a linguagem de modelação e lerem correctamente 

os modelos construídos, a representatividade refere-se à capacidade da 

linguagem de modelação representar os aspectos importantes dos sistemas de 

informação para o desenvolvimento das partes computorizadas e a avaliação do 

                                                           
1
 http://www.mathematik.uni-marburg.de/~hesse/papers/fri-full.pdf 
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sistema como um todo. Apresenta também a framework desenvolvida por 

Lindland et al. (1994) para avaliação da qualidade dos modelos conceptuais. Esta 

framework descreve a qualidade de um modelo conceptual em termos da sua 

qualidade sintáctica, semântica e pragmática. Onde a qualidade sintáctica se 

refere ao facto de um modelo ser sintacticamente correcto, as qualidades 

semântica e pragmática reflectem a capacidade do modelo capturar os aspectos 

relevantes do domínio e a capacidade dos utilizadores entenderem o seu 

conteúdo. A modelação conceptual é descrita pelo autor como uma parte integral 

do projecto de sistemas de informação empresariais de larga escala, fornecendo 

um formalismo uniforme para representar as perspectivas de todos os 

interessados no sistema, bem como a funcionalidade genérica dos pacotes de 

sistemas, sendo formal o suficiente para orientar a adaptação e configuração 

subsequente das funcionalidades do sistema. 

Na área da neurociência, Clancey (1996) defende que para distinguir melhor o 

abstracto do concreto é necessário distinguir descrições de conceptualizações. O 

autor distingue quatro conceitos (representações descritivas, conceptualização, 

inferência, cálculo) e mostra claramente a importância da conceptualização.  As 

conceptualizações representam no cérebro modalidades para coordenação da 

acção e experiência. A inferência refere-se à categorização, ordenação e 

comparação de conceptualizações, para construir um “modelo mental” ou um 

“plano de acção”, incluí discurso interior; nunca estritamente formal pois envolve 

sempre conceptualização. As representações descritivas são expressões 

linguísticas (por exemplo, textos e diagramas), incluindo modelos numéricos e 

estruturas de dados de computador chamadas representações simbólicas. O 

cálculo é uma manipulação formal de descrições, como em matemática, sistemas 

periciais e outros modelos cognitivos descritivos. O autor defende que as 

representações descritivas (por exemplo, modelos, diagramas, equações) 

dependem da interpretação da conceptualização; a inferência envolve sempre 

conceptualização e pode ser usada como uma ferramenta de cálculo; e o cálculo 

inclui sempre representações descritivas. 

No campo da educação, Greca and Moreira (2000), no artigo “Mental models, 

conceptual models, and modelling”, apresentam uma revisão do que se entende 

na área por modelo mental, modelo conceptual, e modelação, dando ênfase às 

contribuições que as diferentes teorias podem trazer para as ciências da educação 

e investigação, sendo apresentados diversos pontos de vista. Por exemplo, 

referem que de acordo com Nersessian (1992), um modelo conceptual é uma 



A sócio-semântica nas redes colaborativas 

19 
 

representação externa criada por investigadores, professores, engenheiros, e 

outros, que facilita a compreensão ou o ensino de sistemas ou estado das coisas 

no mundo; enquanto de acordo com Norman (1983), modelos conceptuais são 

representações precisas e completas coerentes com o conhecimento 

cientificamente aceite. Isto é, enquanto os modelos mentais são pessoais, 

internos, idiossincráticos, incompletos, instáveis e essencialmente funcionais, os 

modelos conceptuais são representações externas que são partilhadas por uma 

determinada comunidade e têm a sua coerência de acordo com o conhecimento 

científico da comunidade. 

Na terminologia, embora alguns trabalhos recentes revelem preocupação com as 

questões sociais, culturais, de colaboração e de construção de consenso entre os 

diversos utilizadores, a maioria dos trabalhos existentes focam-se na construção 

de ontologias a partir de textos. Por exemplo, Aussenac-Gilles et al. (2003) 

apresentam um guia prático para a construção de recursos ontológicos a partir de 

textos, explicando passo a passo as diferentes fases. Despres and Szulman (2008) 

apresentam um trabalho sobre a construção de ontologias a partir de textos 

focado na fase de conceptualização, descrevendo um procedimento baseado em 

três etapas. No entanto, não consideram as questões sociolinguísticas. Defendem 

que a fase de conceptualização consiste numa construção que assegura a 

passagem do termo ao conceito e que permite a articulação entre a expressão do 

conhecimento em corpus através da língua e a sua expressão formal através de 

uma linguagem de representação de conhecimento.  

A forte ligação, no que respeita à construção de ontologias, entre a área da 

terminologia e a inteligência artificial, poderá ser uma das razões que conduziu a 

que as principais preocupações da investigação em terminologia incidissem na 

extracção automática de termos e na necessidade de formalização de ontologias, 

revelando grande parte dos trabalhos preocupação com a construção de modelos 

formais. Por exemplo, Roche (2008) revisita os princípios terminológicos 

tentando clarificar alguns desses princípios tendo em conta a engenharia de 

conhecimento e os sistemas formais. O autor defende que a terminologia, como 

disciplina, deve conciliar o ponto de vista linguístico e ontológico. E, numa 

sociedade digital, onde o conhecimento é o principal trunfo, deve poder ser 

operacionalizada para fins de processamento de informação. Assim, assumindo 

que as organizações actualmente estão mais conscientes dos benefícios e do poder 

de ter uma boa gestão de informação e da necessidade de se munirem de sistemas 

sofisticados de gestão e pesquisa de informação, afirma que, na terminologia, 
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devem trabalhar numa perspectiva de organização de texto como contributo 

decisivo para a organização do conhecimento. Considera que mesmo com as 

novas perspectivas criadas pela terminologia, esta ainda não consegue satisfazer 

as necessidades de uma sociedade onde a informação dá prioridade ao 

conhecimento. A capitalização do conhecimento e competências, a formação e a 

concepção de sistemas de informação são áreas que dependem de uma 

conceptualização do domínio de actividade. Segundo o autor, mesmo no caso de 

gestão de documentos de especialidade, a solução encontra-se na organização 

extra-linguística. Roche (2007) afirma que a conceptualização de um domínio 

não pode ser extraída de uma única análise linguística de textos e que as 

aplicações relacionadas com o tratamento da informação necessitam de uma 

representação computacional dos conceitos, considerando que a terminologia não 

consegue oferecer os meios necessários para a sua operacionalização. Alerta para 

o facto de muitas vezes o conhecimento não se encontrar escrito em documentos 

científicos e técnicos (por exemplo, conhecimento tácito), o que torna a presença 

dos peritos e a sua colaboração, um trabalho terminológico indispensável. Insiste 

sobre a necessidade de uma abordagem científica da terminologia onde os peritos 

assumam um papel fundamental, usando como argumento as definições mais 

recentes de ontologia, onde tanto a lógica como as linguagens de representação 

de conhecimento assumem um papel preponderante. Roche (2005) apresenta as 

principais abordagens relevantes da terminologia e da ontologia e indica de que 

forma estas se podem ligar. 

A ISO 24156, Terminology work – guidelines for applying concept modeling in 

terminology work, descreve a aplicação da UML (Unified Modeling Language), 

mais precisamente de um subconjunto da UML, para a representação dos 

resultados da análise terminológica de conceitos. No fundo, este relatório técnico 

descreve como as técnicas de modelação de objectos, especificamente a UML, 

podem ser usadas para este propósito. A UML não surge como substituta dos 

diagramas de conceitos tradicionais, mas deve ser considerada como uma 

alternativa e uma notação complementar. Destina-se a promover a utilização da 

análise terminológica de conceitos quando se desenvolvem modelos de dados e 

modelos de informação. O trabalho em terminologia combina elementos de várias 

abordagens teóricas que se preocupam com o processamento, classificação e 

apresentação de conhecimento. O seu método básico de trabalho é a análise de 

conceitos com o objectivo de alcançar uma descrição detalhada e a apresentação 

de conceitos num domínio específico. Tradicionalmente, os resultados da análise 
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terminológica são representados na forma de um ou mais diagramas de conceitos 

e um conjunto de termos com definições textuais. 

 Em (Costa 2006a) são descritas as relações teóricas e metodológicas que 

fundamentam a ciência da terminologia e criação de ontologias baseada em 

corpora especializados. A autora defende que fazer a ligação entre as afinidades 

teóricas e metodológicas entre a terminologia, ontologia e os textos é importante 

porque estes se encontram actualmente na base do tratamento automático da 

língua de especialidade. Para a implementação de sistemas de extracção 

automática de informação de cariz terminológica que permita, a posteriori, a 

construção de ontologias a partir de corpora, é necessário proceder à 

identificação e ao estabelecimento organizado, sistematizado e hierarquizado do 

conhecimento recorrendo para o efeito a sistemas de representação previamente 

formalizados que permitam dar conta das estruturações do conhecimento 

inerentes a um ou vários domínios. Considerando o valor dos textos no trabalho 

em terminologia, refere que é muito importante pensar sobre os critérios para a 

composição de um corpus, bem como o status dos textos que devem ser incluídos 

num corpus especializado. Alerta para a necessidade de na criação de tipologias, 

que implicam classificar e recolher uma série de textos, considerar um conjunto 

de condições que devem compreender critérios sociais e linguísticos. Depecker 

and Roche (2007) descrevem dois tipos principais de construção de ontologias na 

terminologia: o primeiro designado por “ontologia lexical” que emerge da análise 

do discurso e a segunda que designam “ontologia conceptual” construída a partir 

de uma conceptualização dos objectos do mundo partilhados por uma 

comunidade de prática. Esta segunda destaca a abordagem conceptual da 

terminologia. Costa (2006) aborda a importância do conceito de contexto. Afirma 

que para um texto ser entendido como um todo, é necessário ter em conta os 

parâmetros linguísticos e extra linguísticos envolvidos em todos os actos de 

redacção e construção de significado. Afirma ainda que, com o objectivo de 

investigação terminológica sobre modelação de conhecimento ou descrição e 

organização dos elementos que permitem a construção de significado, o texto 

desempenha um papel fundamental como objecto de análise. Defende que no 

texto se concentram todos os elementos linguísticos e extra linguísticos que 

resultam da interacção da linguagem com a vida social, o que faz com que o texto 

possa ser analisado ao mesmo tempo como um processo e como um resultado. 

Refere a importância dos parâmetros extra linguísticos no momento de produção 

textual, perceptíveis na análise do texto como um produto de uma actividade 



A sócio-semântica nas redes colaborativas 

22 
 

intelectual e social de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Defende que a 

organização do conhecimento, considerado um dos objectivos primordiais da 

investigação em terminologia, se encontra a um nível extra-linguístico. E que é 

através do acto de discurso que podemos aceder à representação da organização 

do conhecimento. O discurso é considerado um meio privilegiado de 

representação do mundo e construção de significado. Como conclusão, refere que 

para entender o termo nas suas múltiplas facetas é necessário observá-lo no seu 

contexto extra-linguístico e linguístico.  

A socioterminologia surge como uma nova abordagem de trabalho em 

terminologia baseada nas características sociológicas, culturais e sociolinguísticas 

de uma comunidade linguística visando o estudo e o desenvolvimento dos seus 

technolets2 de acordo com estas características (Gaudin 2003). O guia prático 

para socioterminologia proposto pela ISO/TR 22134:2007 pretende estabelecer 

um sistema de conceitos básicos aplicáveis à sociolinguística no contexto 

terminológico e reforçar o carácter social da terminologia. Este guia encontra-se 

organizado em 3 secções: conceitos básicos, princípios gerais e princípios 

metodológicos da socioterminologia. A socioterminologia é considerada uma 

disciplina mais aberta do que a terminologia, visto que considera os elementos 

humanos (ISO/TR 22134:2007). A diferença nesta abordagem está na forma 

como são construídos os corpora para análise terminológica. Combina duas 

abordagens metodológicas em terminologia, a abordagem textual e a abordagem 

conceptual tradicional, bem documentada na ISO704.  

A linguagem assume um papel crucial na criação de conceptualizações, 

assumindo diversas funções (por exemplo, simbólica, interactiva e social) (Evans 

and Green 2006). Uma função fundamental da linguagem é expressar 

pensamentos e ideias, ou seja, é através da linguagem que os nossos pensamentos 

são codificados e exteriorizados. Para realizar esta função a linguagem usa 

símbolos. Os símbolos podem ser subpartes significativas de palavras, palavras 

completas ou frases. Consistem em formas, que podem ser faladas ou escritas, em 

conjunto com os significados com os quais são associadas. Ou seja, um símbolo é 

definido como um conjunto simbólico composto por duas partes 

convencionalmente associadas, a forma e o significado. Uma forma pode ser um 

som, a representação ortográfica usada para escrever numa página, um gesto ou a 

linguagem gestual. O significado é a convenção ideal ou conteúdo semântico 

                                                           
2
 Technolet – linguagem para propósito especial, linguagem especial ou linguagem usada 

num domínio r caracterizada pelo uso de meios linguísticos específicos de expressão.  
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associado ao símbolo. O significado associado a um símbolo linguístico está 

ligado a uma representação mental particular chamada conceito. Os conceitos, 

por sua vez, derivam de percepções. Evans and Green (2006) usam o esquema 

apresentado na figura 2-1 para mostrar estas relações. Um dos exemplos utilizado 

para explicar a relação entre os conceitos apresentados na figura 2-1, é o caso de 

uma peça de fruta, uma pêra, referindo que diferentes partes do nosso cérebro 

percebem a sua imagem, cor, textura, gosto, cheiro, por exemplo. Esta 

informação diversa perceptiva decorre do mundo “lá fora” e é integrada numa 

única imagem mental que dá origem ao conceito de pêra. Quando usamos a 

linguagem, qualquer símbolo usado (por exemplo, o caso da pêra) corresponde a 

um significado convencional, e portanto liga a um conceito e não directamente a 

um objecto físico no mundo exterior. Referem ainda que as nossas capacidades 

cognitivas integram a informação perceptiva em estado bruto numa única 

imagem mental coerente e bem definida. Os significados codificados por símbolos 

linguísticos referem-se à nossa realidade projectada. 

 

 

Figura 2-1. Função simbólica da linguagem no processo de conceptualização.  

Fonte: (Evans and Green 2006) 

 

Todos nós já passamos pela experiência de ser incapazes de colocar uma ideia em 

palavras. Podemos então dizer que existe um número finito de palavras, com um 

conjunto delimitado de significados convencionais. Nesta perspectiva a 

linguagem apenas fornece “inspiração” para a construção de uma 

conceptualização que será certamente mais rica e elaborada do que os 

significados mínimos previstos pela linguagem. Assim, o que a linguagem codifica 

não é pensamento na sua totalidade complexa, mas instruções rudimentares para 

o sistema conceptual aceder ou criar ideias ricas e elaboradas. Mesmo que uma 
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frase possa ser julgada como inequívoca, pode conter uma série de palavras que 

possuem uma variedade de interpretações (Evans and Green 2006). Como 

restringir esta variedade de interpretações possíveis? Como tentar garantir a 

mesma interpretação por um grupo de actores? Ou seja, mesmo numa frase 

banal, as próprias palavras ao fornecer significados, são parcialmente 

responsáveis pela conceptualização a que esses significados dão origem. O 

conhecimento depende de uma rica variedade de conhecimento enciclopédico, 

como defende Langacker, citado em (Evans and Green 2006). As palavras são 

apenas “inspiração” para o processo de conceptualização. Assim, embora as 

nossas conceptualizações possam ser, aparentemente, ilimitadas no seu âmbito, o 

processo de conceptualização que se define neste trabalho deve conduzir ao 

mesmo par forma-significado por parte de todos os intervenientes na rede 

colaborativa. Para além desta função simbólica, a linguagem possuí também 

outra função importante no contexto de colaboração que é a função interactiva. 

Nos nossos encontros sociais do dia-a-dia, a linguagem desempenha uma função 

interactiva, portanto, não é suficiente que a linguagem apenas junte formas e 

significados. Estes pares devem ser reconhecidos, ser acessíveis para os outros 

dentro da comunidade. Isto torna-se possível através da representação que é dada 

a uma conceptualização. Afinal, usamos a linguagem para comunicar. Isto 

envolve um processo de transmissão pelo orador e descodificação e interpretação 

pelo ouvinte, processos que envolvem a construção de conceptualizações. O 

modelo conceptual que é criado, como resultado do processo de conceptualização, 

deverá ser o responsável pela descodificação e interpretação realizada pela 

ouvinte. Esta forte relação entre a linguagem e a conceptualização mostra a 

complexidade associada ao processo dinâmico de construção de significado 

partilhado que se pretende apoiar. 

O paradigma da linguística cognitiva desenvolvido sobretudo por R. Langacker, L. 

Talmy, G. Lakoff e G. Fauconnier estuda a linguagem como parte integrante da 

cognição e em ligação com a experiência humana. A ideia fundamental da 

linguística cognitiva é de que a linguagem é parte integrante da cognição, que se 

fundamenta em processos cognitivos, sócio-interaccionais e culturais e deve ser 

estudada no seu uso e no contexto da conceptualização, da categorização, do 

processamento mental, da interacção e da experiência individual, social e 

cultural. A linguística cognitiva, tal como as restantes ciências cognitivas também 

assume que a nossa interacção com o mundo é mediada por estruturas mentais, 

sendo no entanto mais específica, uma vez que se ocupa da linguagem como um 
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dos meios de conhecimento,   caracterizando-se pela importância que atribui à 

semântica na sua análise linguística (Silva 2009). Da caracterização apresentada 

por Silva (2009) existem duas ideias que devemos reter. Primeiro, a 

conceptualização de categorias abstractas fundamenta-se, em grande parte, na 

experiência quotidiana, o que significa que as metáforas conceptuais 

desempenham um papel crucial na conceptualização de muitos domínios. 

Segundo, grande parte do nosso conhecimento não é estático, mas fundamenta-se 

em, e é estruturado por, padrões dinâmicos, não-proposicionais e imagéticos dos 

nossos movimentos no espaço, da nossa manipulação de objectos e de interacções 

perceptivas (os chamados esquemas imagéticos ou “image schemas”). Estes 

esquemas são metaforicamente elaborados para a conceptualização de várias 

categorias abstractas3. A semântica cognitiva faz parte do movimento da 

linguística cognitiva e divide a semântica (estudo do significado) em construção 

de significado e representação de conhecimento (Evans and Green 2006). Surgiu 

nos anos 70 como uma reacção à visão objectivista do mundo, assumida pela 

tradição anglo-americana na filosofia, e à abordagem relacionada, a semântica 

das condições de verdade (do inglês truth-conditional semantics), que vê o 

significado como o relacionamento entre as palavras e o mundo, eliminando a 

organização cognitiva do sistema linguístico. Esta visão objectivista foi 

desenvolvida dentro da linguística formal. Em contraste com esta perspectiva, a 

semântica cognitiva vê o significado linguístico como uma manifestação da 

estrutura conceptual, ou seja, a natureza e organização da representação mental 

em toda a sua riqueza e diversidade torna-a uma abordagem diferente para 

significado linguístico. É esta a perspectiva da linguística cognitiva que se 

pretende explorar. Leonard Talmy, um dos pioneiros da linguística cognitiva nos 

anos 70, define semântica cognitiva da seguinte forma (Evans and Green 2006): 

“Investigação em semântica cognitiva é investigação em conteúdo conceptual e a 

sua organização em linguagem”. A semântica cognitiva define conceptualização 

como um processo de construção de significado. No capítulo 3 são apresentados 

os princípios que regem os estudos em semântica cognitiva e as suas principais 

teorias.    

No que diz respeito ao fenómeno da conceptualização, no presente trabalho são 

adoptadas as seguintes definições. A conceptualização é entendida como um 

processo dinâmico de construção de significado. O processo de conceptualização 

é definido como sendo o conjunto de actividades que nos permitem obter uma 

                                                           
3
 http://www.facfil.ucp.pt/lingcognit.htm 
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conceptualização de um determinado domínio de aplicação, partilhada por um 

conjunto de actores. Estas actividades incluem a identificação, análise e 

negociação dos conceitos que devem ser incluídos na ontologia, as suas 

características, definição e relacionamentos, bem como a organização e 

estruturação do conhecimento usando representações externas independentes 

dos artefactos de implementação (linguagem de implementação e ambiente). O 

resultado deste processo é um modelo conceptual que reflecte os acordos 

semânticos estabelecidos para partilha de informação e conhecimento. Dos 

diversos formalismos de representação de conhecimento existentes, a 

representação e especificação da conceptualização é realizada recorrendo a mapas 

de conceitos, que correspondem a um formalismo (ou técnica) gráfico de 

representação de conhecimento que permite a captura de conhecimento, 

construção de conhecimento, reflexão sobre conhecimento, refinamento, 

comunicação, colaboração e transferência de conhecimento. Permite-nos 

representar o conhecimento de modo informal, organizando-o usando conceitos e 

frases de ligação entre conceitos. Os mapas de conceitos são considerados uma 

notação gráfica flexível para representação de conhecimento (Novak and Cañas 

2006) (Yao and Etzkorn 2006). As razões para a escolha deste formalismo de 

representação são apresentadas no capítulo 5, secção “Técnicas e ferramentas”.  

 

2.1.2. A importância da conceptualização  

As ontologias como “uma especificação formal e explícita de uma 

conceptualização partilhada” (Studer et al. 1998) são discutidas na literatura 

como meio para apoiar a partilha e reutilização de informação e conhecimento. 

Esta abordagem à partilha e reutilização de informação e conhecimento parte da 

suposição que existe um esquema de modelação (neste caso, uma ontologia) 

explicitamente especificado e acordado por um grupo de pessoas, o que permite 

que estes partilhem e reutilizem informação e conhecimento (Decker et al. 1998). 

Ou seja, isto conduz-nos à necessidade de definir uma terminologia para um 

grupo de pessoas que partilham uma visão comum num domínio específico. Uma 

ontologia fornece um vocabulário partilhado para expressar informação sobre os 

conteúdos de documentos e incluí axiomas para especificar relacionamentos 

entre conceitos. Estes axiomas fornecem um meio para derivar informação que 

apenas foi especificada implicitamente (Decker et al. 1998). No entanto, embora 

na base da construção de uma ontologia esteja uma conceptualização partilhada, 
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a noção e importância da conceptualização partilhada não foi ainda bem 

explorada, nem entendida, nem é compatível com a maioria das ferramentas de 

engenharia de ontologias, como defende Staab (2008). Gaurino and Giaretta 

(1995) e Gruber (1995) acreditam que as ontologias são essenciais para se ser 

capaz de representar e inferir sobre significados partilhados. 

de Moor (2005) defende que a investigação em engenharia de ontologias deve 

concentrar-se mais no desenvolvimento de processos de negociação de 

significado. Este processo de negociação de significado é parte integrante do 

processo de construção colaborativa de uma conceptualização. O autor afirma 

que o problema de como chegar a um consenso sobre o conteúdo de uma 

ontologia num ambiente distribuído, como é o caso das redes colaborativas, ainda 

não se encontra resolvido. Por negociação de significado refere-se ao 

desenvolvimento de ontologias para adoptar e alcançar a quantidade adequada de 

consenso sobre a terminologia e definições de conceitos, que conduzirão os 

processos de uma comunidade e que permitirão continuar ou melhorar a 

colaboração entre os membros dessa comunidade. Defende ainda que tais 

processos são necessários para permitir o desenvolvimento de serviços 

colaborativos efectivos em comunidades de stakeholders, com múltiplos 

significados e interesses. Os acordos sobre as definições dos conceitos são 

considerados fundamentais para a colaboração. Uma condição necessária para os 

padrões de comunicação e colaboração serem modelados com sucesso é que os 

membros da comunidade acordem o significado dos conceitos usados nesses 

padrões, bem como as suas relações. O trabalho colaborativo em comunidades é 

regido por padrões de comunicação. No entanto, nas diversas interacções na 

comunidade surgem muitas ambiguidades na comunicação. Para prevenir que 

estas ambiguidades tenham um efeito perturbador na saúde e produtividade da 

comunidade, processos de negociação de significado no desenvolvimento de 

ontologias são considerados essenciais para clarificar a semântica dos padrões de 

comunicação (de Moor 2005).  

Pode-se assim afirmar que: 

(1) A conceptualização é uma actividade crítica para a partilha de informação 

e conhecimento no contexto de operação das redes colaborativas. Estas 

podem materializar-se em múltiplas equipas pertencentes a diversas 

organizações, com a sua própria cultura, visões do mundo, práticas e 
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competências (profissionais, técnicas e de gestão) percepções da área e 

conceptualizações; 

(2) A conceptualização é considerada a base do sistema de organização da 

informação e conhecimento, sistema que é fundamental para estruturar, 

armazenar e recuperar informação e essencial para um entendimento 

efectivo em práticas colaborativas (ver figura 2-2). 

 

 

Figura 2-2. A importância da conceptualização na criação de artefactos semânticos. 

 

Isto é, a actividade de conceptualização permite a criação do modelo conceptual 

que reflecte os acordos semânticos estabelecidos e que estarão na base da partilha 

de informação e conhecimento. O conhecimento faz parte dos indivíduos e grupos 

e a sua partilha e utilização exige o desenvolvimento de significados partilhados. 

De acordo com a definição proposta na área da linguística cognitiva, posição 

também defendida neste trabalho, construção de significado é equivalente a 

conceptualização, isto é, o resultado da actividade de conceptualização é um 
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modelo conceptual que representa o significado partilhado desenvolvido (Evans 

and Green 2006, 164). 

A partilha de informação e conhecimento requer que os parceiros na rede 

colaborativa partilhem um conjunto de estruturas conceptuais. Estes necessitam 

de negociar um vocabulário comum, significado dos conceitos e suas relações, 

para desenvolver o sistema de organização de informação. Esta actividade exige 

muito tempo, recursos e esforço dos parceiros. 

Em síntese, podemos dizer que os problemas levantados pela partilha de 

informação e conhecimento no contexto de redes colaborativas, no que respeita à 

representação (modelação) dos domínios, processos e tarefas, têm sido estudados 

pela denominada comunidade de engenharia de ontologias. Depois de uma 

análise exaustiva do estado-da-arte nesta área (apresentada no capítulo 4), pode 

concluir-se que os desenvolvimentos actuais na engenharia de ontologias não são 

suficientes para os desafios futuros da construção de artefactos semânticos, isto é, 

os desenvolvimentos actuais da área da engenharia de ontologias não conseguem 

responder aos novos desafios colocados pela necessidade, cada vez maior, de 

construção colectiva de significado, posição também defendida em (de Moor 

2005) e já apresentada acima. As ontologias definem o significado dos termos 

usados numa linguagem formal, limitando as possíveis interpretações, com o 

objectivo de estabelecer consenso sobre o conhecimento descrito por essa 

linguagem. O resultado da actividade de conceptualização é o input para a 

construção de uma ontologia, o resultado da conceptualização necessita de ser 

totalmente explícito, formal e interpretável por computador (Beers and Bots 

2009). No entanto, o conhecimento actual sobre as fases iniciais do processo de 

construção de ontologias é insuficiente para apoiar métodos e técnicas para a 

construção colaborativa de uma conceptualização (Pereira e Soares 2008). O 

sucesso de uma ontologia é directamente dependente do resultado da 

conceptualização. A conceptualização (partilhada) é um processo social, isto é, 

necessita de uma presença social elevada para criar um modelo conceptual que 

reflicta os acordos semânticos que serão a base para a partilha de informação e 

conhecimento (ver figura 2-3). 
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Figura 2-3. Relação entre actividade de conceptualização e desenvolvimento 
colaborativo de ontologias. 

 

Usando a classificação proposta por Brachman (1979) para os formalismos de 

representação de conhecimento, que apresenta uma classificação em 4 níveis - 

implementação, lógico, conceptual e linguístico - e o novo nível ontológico 

proposto por Guarino e Poli (1995),  pode-se classificar o trabalho apresentado 

neste documento como pertencendo aos níveis conceptual e ontológico. Usando 

esta classificação, as linguagens de representação de conhecimento tem sido 

classificadas de acordo com o tipo de primitivas oferecidas ao utilizador. No nível 

conceptual, as primitivas têm uma interpretação cognitiva definitiva, 

correspondendo a conceitos independentes da linguagem como acções 

elementares ou papéis temáticos. O template da estrutura de domínio já é dado, 

independentemente das considerações ontológicas de base consideradas 

explicitamente. Dentro de um certo domínio de aplicação, o utilizador é forçado a 

expressar conhecimento na forma de uma especialização desse template. E, no 

nível ontológico, os compromissos ontológicos associados às primitivas da 

linguagem são especificados explicitamente. Tal como uma especificação pode ser 

feita de 2 formas: restringindo adequadamente a semântica das primitivas, ou 

por introdução de postulados com significado expresso na própria linguagem. Em 

ambos os casos, o objectivo é restringir o número de interpretações possíveis, 
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caracterizando o significado das categorias ontológicas básicas usadas para 

descrever o domínio. O nível ontológico é portanto o nível de significado. Claro 

que a caracterização será em geral incompleta e os resultados serão uma 

aproximação do conjunto de modelos pretendido (Guarino and Poli 1995) (ver 

tabela 2-1). Durante a actividade de conceptualização trabalha-se nestes dois 

níveis, como se perceberá mais adiante. 

 

Nível Primitivas Interpretação 

Principal 

característica 

Lógico 

Predicados, 

Funções Arbitrária Formalização 

Epistemológico 

Estruturação de 

relações Arbitrária Estrutura 

Ontológico 

Relações 

ontológicas Restringida Significado 

Conceptual 

Relações 

conceptuais Subjectiva Conceptualização 

Linguístico Termos linguísticos Subjectiva 

Dependência 

linguística 

Tabela 2-1 - Classificação dos formalismos de representação de conhecimento de 
acordo com os tipos de primitivas usados. (Guarino and Poli 1995) 

 

2.2. A partilha de informação e conhecimento em redes 
colaborativas 

 

2.2.1. Redes colaborativas de organizações: breve introdução 

Nos últimos anos têm surgido uma grande variedade de redes colaborativas como 

resultado dos desafios colocados pelos mundos dos negócios e científico. Assim, o 

objectivo desta subsecção é especificar o tipo de redes colaborativas abordado 

neste trabalho. De acordo com Camarinha-Matos and Afsarmanesh (2005) uma 

rede colaborativa é constituída por várias entidades (por exemplo, organizações e 

pessoas) autónomas, geograficamente distribuídas e heterogéneas em termos do 

seu ambiente operacional, cultural, social e objectivos, que colaboram para 
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atingir objectivos comuns ou compatíveis, e cuja interacção é apoiada por redes 

de computadores. Segundo os autores, nas redes colaborativas existe uma 

intenção de colaborar que deriva da crença partilhada que, juntos, os membros da 

rede podem atingir objectivos que não seriam possíveis de alcançar agindo de 

forma isolada ou que acarretariam custos elevados, incomportáveis para as 

organizações.  

Vários autores apresentam diversas tipologias de redes de organizações, ver 

(Olave and Neto 2001; Camarinha-Matos and Afsarmanesh 2005; Milward and 

Provan 2006, Camarinha-Matos 2006; Carneiro et al. 2007). Por exemplo, 

Carneiro et al. (2007) propõem uma conceptualização de redes inter-

organizacionais que se materializa na tipologia apresentada na figura 2-4. 

Apresentam como categorias principais: rede colaborativa e rede de organizações. 

Rede colaborativa, num sentido mais lato e segundo a dimensão actor, pode ser 

uma rede colaborativa de indivíduos ou uma rede colaborativa de organizações. A 

rede inter-organizacional pode ser ou não uma rede colaborativa de organizações, 

conforme as relações inter-organizacionais se apoiem ou não em processos 

colaborativos. Uma rede de sinergias operacionais é uma rede de organizações 

que cooperam para obter sinergias no processo de produção de produtos e/ou 

serviços. Uma rede de sinergias tecnológicas/funcionais é uma rede de 

organizações que cooperam para obter sinergias funcionais de I&D, de marketing, 

de distribuição, entre outras. Uma rede de sinergias estratégicas é uma rede de 

organizações que cooperam numa base de longo prazo, com o principal objectivo 

de aumentar as suas possibilidades e preparação para a participação em 

potenciais redes de sinergias operacionais, tecnológicas e funcionais. As sub-

categorias de redes de sinergias operacionais, funcionais/tecnológicas e 

estratégicas correspondem às actividades de valor acrescentado a montante e 

jusante da cadeia de valor de um produto ou serviço. Além destas, consideram-se 

também organizações virtuais, clusters e ambientes virtuais de crescimento. A 

organização virtual é uma rede de organizações que utiliza TICs, para obter 

sinergias operacionais e funcionais/tecnológicas no curto prazo, sendo 

normalmente temporária. O cluster é uma rede de organizações, a maior parte 

das vezes geograficamente próximas, onde as sinergias estratégicas são o 

principal objectivo. O ambiente virtual de crescimento ou “virtual breeding 

environment” (ver Camarinha-Matos and Afsarmanesh 2005) é uma rede de 

organizações, normalmente dispersas geograficamente, cujo relacionamento visa 

obter sinergias estratégicas. Para obter uma descrição mais detalhada de cada um 
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dos diferentes tipos de redes apresentados na figura 2-4, consultar (Carneiro et 

al. 2007). 

 

 

Figura 2-4. Tipologia de redes inter-organizacionais. Fonte: (Carneiro et al. 2007) 

 

Neste trabalho as redes colaborativas são vistas como redes de organizações – 

tipicamente PMEs – que estabelecem laços semi-formais (sociais, tecnológicos ou 

outros), a longo prazo, que permitem a formação rápida de equipas inter-

organizacionais para responderem a alguma oportunidade de negócio. As 

tendências de mercado e económicas mostram que, em geral, estas oportunidades 

de negócio serão mais frequentes e mais curtas no futuro (Camarinha-Matos 

2006). Assim, uma vez que as redes organizacionais envolvem frequentemente 

múltiplas equipas pertencentes a diversas organizações com a sua própria 

cultura, visões do mundo, práticas e competências (profissionais, técnicas e de 

gestão), percepções da área e conceptualizações, torna-se importante a criação de 

significado partilhado relativamente ao domínio de actuação conjunta das 

diversas organizações, no sentido de permitir uma eficiente partilha de 

informação e conhecimento. 
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2.2.2. Redes colaborativas: abordagem sócio-semântica como 
instrumento para partilha de informação e conhecimento 

Cahier et al. (2005) na sua perspectiva da sócio-semântica, defende que existe a 

necessidade de abordar situações onde as pessoas são consideradas parte 

fundamental no processo, interagindo durante todo o ciclo de vida das aplicações, 

por razões tanto cognitivas como cooperativas.  Uma classe destas situações é a 

execução de tarefas colaborativas envolvendo partilha de informação e 

conhecimento no contexto de redes colaborativas. 

Incorporando a noção de sócio-semântica nas arquitecturas de informação, os 

utilizadores do sistema são transformados numa parte crítica do seu projecto. A 

visão defendida é que a engenharia de ontologias necessita de bases sócio-

semânticas para gerar ferramentas que sejam realmente efectivas no suporte a 

contextos altamente específicos, complexos e não estruturados que caracterizam 

a partilha de informação e conhecimento em ambientes de colaboração. Acredita-

se que o desenvolvimento de artefactos semânticos em redes colaborativas de 

organizações deve ser baseado na construção contínua de significado, mais do 

que procurar produzir conceptualizações altamente formalizadas de domínio. 

O conceito de Web sócio-semântica (s2w), cunhado por Zacklad e Cahier em 

2003 e aplicado na área do Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador 

(CSCW), surgiu com o objectivo de complementar a Web semântica formal4, 

adicionando uma abordagem pragmática. Em vez de depender inteiramente de 

semântica automatizada com processamento e inferência de ontologias formais, 

são os utilizadores (humanos) que constroem colaborativamente semântica, 

auxiliados por sistemas de informação sócio-semânticos. Visa apoiar 

comunidades que necessitam de colectivamente ilustrar, de forma contínua, uma 

parte crucial do seu conhecimento, especialmente da estrutura semântica 

específica dos objectos de negócio e trabalho colectivo da comunidade. Os 

resultados finais, neste caso, os recursos semânticos resultantes, serão 

                                                           
4
 A visão da Web semântica é alargar os princípios da Web de documentos a dados. Ou 

seja, os dados devem estar relacionados uns com os outros tal como os documentos (ou 
partes de documentos) já estão. A Web semântica fornece um quadro comum que permite 
que dados sejam partilhados e reutilizados por aplicações, empresas e comunidades, para 
serem processados automaticamente por ferramentas bem como manualmente, inclusive 
revelando possíveis novas relações entre partes de dados. Algumas áreas de aplicação das 
tecnologias de Web semântica são: a integração de dados, descoberta de recursos e 
classificação para fornecer melhores funcionalidades de pesquisa em domínios 
específicos, na catalogação para descrever o conteúdo e relações de conteúdos disponíveis 
num determinado Web site, página ou biblioteca digital e por agentes de software para 
facilitar a partilha e troca de conhecimento (W3C  2009).   
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“lightweight ontologies” ou “ontologias semi-formais”. “Lightweight ontologies” 

normalmente são taxonomias, que consistem num conjunto de conceitos e 

relacionamentos hierárquicos entre os conceitos. São ontologias relativamente 

fáceis de construir. Para poderem ser usadas para fins de interoperabilidade, 

todos os envolvidos devem chegar a acordo sobre o significado exacto dos 

conceitos. Alcançar estes acordos é que pode ser complicado. A ontologia obtida 

com base nos acordos alcançados forma um standard que todos os envolvidos de 

modo uniforme adoptam e implementam. As “lightweight ontologies” são 

frequentemente usadas para apoiar a normalização de dados (Zhu and Madnick 

2006). As ontologias semi-formais são como ontologias que não se preocupam 

com a semântica formal. Gruber (2003) destaca o valor das ontologias semi-

formais em várias áreas e em especial na integração de informação. Shirky (2003) 

e Kremer (2002) mostram que as ontologias semi-formais têm sido usadas com 

sucesso na anotação de grandes volumes de dados e no apoio à interoperabilidade 

e integração de conjuntos de dados heterogéneos, o que revela que as ontologias 

formais altamente expressivas não são requeridas para todas as aplicações da 

Web semântica. Sheth and Ramakrishnan (2003) defendem que as aplicações do 

mundo real podem ser frequentemente desenvolvidas com pouca semântica 

formal e alegam a elevada utilidade das ontologias semi-formais.  

A s2w permitirá que comunidades partilhem informação e conhecimento. O 

conceito de Web sócio-semântica subsume desenvolvimentos nos quais as 

interacções sociais conduzem à criação de representações de conhecimento 

semanticamente explícitas e ricas. Ou seja, a Web sócio-semântica propõe uma 

interface mais social da semântica dos negócios, permitindo a interoperabilidade 

entre os objectos do negócio, acções e os seus utilizadores. A questão discutida 

pela s2w está relacionada com a combinação, de forma sinergética, das diferentes 

abordagens de software social e Web semântica. O conceito de software social é 

usado para caracterizar uma variedade de sistemas de software (por exemplo, 

wikis, blogs, chats, fóruns e editores de texto colaborativos) que permitem aos 

utilizadores interagirem e partilharem dados, oferecendo novas formas de 

comunicação e exploração de interacções sociais para criar grandes bases de 

conteúdos com base nas contribuições de diversos utilizadores. A Web semântica 

oferece as tecnologias necessárias para melhorar as funcionalidades de pesquisa, 

navegação e integração de informação proveniente de diversas fontes. Permitem 

enriquecer os softwares sociais com funcionalidades semânticas, tais como 

anotações semânticas e pesquisas semânticas.  
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 A abordagem proposta para partilha de informação e conhecimento no contexto 

de redes colaborativas é sócio-semântica pois os aspectos sociais e humanos são 

centrais na construção de significado partilhado. O significado partilhado é 

construído dentro de uma actividade colectiva pelos membros da rede 

colaborativa que assumem tanto o papel de utilizadores como “co-designers” 

desta cultura sócio-semântica. Partilhando a visão de Zacklad (2005), os 

utilizadores não são só consumidores dos recursos semânticos projectados 

externamente, mas sim utilizadores e criadores de modo construtivo dos seus 

recursos semânticos. Em situações onde a construção de artefactos com 

significado partilhado deve ser feita de forma cooperativa, tal como defendido por 

Cahier et al. (2005), esta é a abordagem adequada. 

 

2.3. Redes colaborativas como redes epistémicas 

 

A abordagem sócio-semântica defendida leva à conceptualização das redes 

colaborativas como redes epistémicas, onde são representados os 

relacionamentos entre os actores da rede e as estruturas conceptuais. Assim, 

usando como ponto de partida o trabalho de Roth (2006), foi desenvolvido um 

quadro sócio-semântico formal e conceptual que permite modelar redes 

organizacionais como redes epistémicas. O objectivo foi chegar a um quadro com 

a expressividade adequada para modelar os relacionamentos entre uma rede de 

actores organizacionais e as estruturas conceptuais construídas e usadas 

(socialmente) por estes com algum propósito. Considerando um conjunto de 

actores (por exemplo, indivíduos e grupos numa equipa de projecto inter-

organizacional) e um conjunto de sistemas conceptuais (por exemplo, um 

domínio de engenharia ou de gestão, um corpo profissional de conhecimento ou 

um discurso de segmento de mercado, juntamente com os seus componentes), 

uma rede sócio-semântica é uma rede de relacionamentos entre os actores 

organizacionais e os  sistemas de conceitos5. Esta rede pode ser representada 

como um grafo bipartido que liga actores a conceitos ou a (sub)sistemas de 

conceitos.  

                                                           
5
 Um sistema de conceitos é definido como um conjunto de conceitos estruturados de 

acordo com as relações entre eles. Um conceito é entendido como uma unidade de 
conhecimento criada por uma combinação única de características (definição proposta 
pela ISO 1087-1:2000 , Terminology work –Vocabulary – Part 1: Theory and 
application). 
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Na figura 2-5 é apresentado o quadro sócio-semântico desenvolvido. 

Reformulando as definições desenvolvidas por Roth (2006), são propostas as 

seguintes definições considerando o contexto de aplicação deste trabalho. Estas 

definições ajudarão no entendimento correcto do quadro. 

 
Figura 2-5. Quadro sócio-semântico para modelação de redes organizacionais como 

redes epistémicas. 

 

Definição 1 (Comunidade epistémica). Dado um conjunto de organizações � 

que são membros da rede, consideram-se os conceitos que eles têm em comum e 

chama-se comunidade epistémica de � ao maior conjunto de organizações que 

utilizam esses conceitos. É importante referir que esta comunidade é um grupo de 

organizações relacionadas da mesma forma com um sistema de conceitos. O 

objectivo final do processo colaborativo de conceptualização é obter uma 

comunidade epistémica. 
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Definição 2 (Grupo epistémico). Um grupo epistémico é um conjunto de 

organizações dotado da sua intensão, isto é, um grupo de organizações e os 

conceitos que têm em comum. Em termos práticos pode-se considerar uma rede 

de organizações e os domínios de negócio, técnicos, e outros, com que estas 

lidam. 

Considere-se a figura 2-5. As organizações s�e s� trabalham nos domínios d� e d�, 

enquanto o d� está a ser usado por s� e s�. Então, a intensão de �s�, s�	 é �d�, d�	 e 

a intenção de �s�, s�	 é �d�	. Alguns grupos epistémicos neste exemplo são 


�s�, s�	 ; �d�, d�	, 
�s�, s�	 ; �d�	 e ({s1, s4};{ }).  Cada domínio de negócio é um 

conjunto de conceitos e respectivas relações entre eles, ou seja, um sistema de 

conceitos. O conjunto de domínios de negócio D é a reunião de d�, d� e d�. 

Definição 3 (Rede epistémica). Considera-se uma rede epistémica como 

sendo composta por três redes (Roth 2006): uma rede social (envolvendo ligações 

entre indivíduos, neste caso representando organizações), uma rede semântica 

(com ligações entre conceitos e sistemas de conceitos) e uma rede sócio-

semântica (a qual liga indivíduos a sistemas de conceitos). No final todos os 

parceiros pertencentes à rede colaborativa estarão ligados a um sistema de 

conceitos da mesma forma, ou seja, à rede semântica que representa a 

conceptualização partilhada. 

 

Definição 3-1 (Rede social). Os nós numa rede social, �, representam 

o conjunto de indivíduos, �, das diversas organizações (parceiros), �, que 

compõem a rede colaborativa, e os arcos representam os relacionamentos 

entre os vários indivíduos. 

 

Definição 3-2 (Rede semântica). Rede semântica, �, onde os nós são 

conceitos dos vários domínios que compõem a rede e os arcos são relações 

entre conceitos. Assim, �� é a rede semântica que representa o modelo 

conceptual de ��, �� representa o modelo conceptual de ��, e assim por 

diante.  

 

Definição 3-3 (Rede sócio-semântica). A rede sócio-semântica, ���, 

é composta por indivíduos das diversas organizações que constituem a 

rede colaborativa, �, conceitos de �, e as ligações entre os indivíduos e os 
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conceitos, representando a utilização dos conceitos pelos indivíduos 

dentro da rede colaborativa. 

 

Considerando as três redes (�, �, ���), lida-se com diferentes tipos de relações que 

influenciam o resultado do processo de conceptualização colaborativa. 

No caso da rede social são considerados dois tipos de relações: relações entre as 

várias organizações que constituem a rede colaborativa, isto é, entre os indivíduos 

das diferentes organizações (estas relações têm influência durante o processo de 

negociação), e relações entre pares de indivíduos dentro das organizações (estas 

relações têm influência na criação das propostas de conceptualização por parte de 

cada organização. No entanto, neste trabalho, este relacionamento não será 

considerado). Um aspecto importante a considerar na análise da rede social é a 

natureza das relações. A avaliação da influência das diferentes relações no 

processo de negociação e consequentemente no resultado da conceptualização 

partilhada pode tornar-se muito interessante. Para analisar as interacções entre 

os indivíduos na rede, podem ser consideradas diversas medidas, por exemplo, 

para a análise da rede social de uma organização pode ser calculada a “força da 

ligação” usando vários parâmetros: relação entre pares de indivíduos (por 

exemplo, subordinado, supervisor, estão ao mesmo nível), trabalhos realizados 

em conjunto (número de vezes que já interagiram) ou a idade da ligação. Para 

calcular o peso da relação em interacções inter-organizacionais, pode, por 

exemplo, considerar-se: a participação conjunta em projectos anteriores (quantas 

vezes?), se interagiram recentemente ou há muito tempo. Com base na “força da 

ligação” as relações devem ser diferentes, por exemplo, se dois membros 

interagiram apenas uma vez e há muito tempo atrás, ou se interagiram 

recentemente em muitas ocasiões. Para lidar de forma prática e simples com 

estas noções pode ser usada, como em (Roth 2006), a noção de rede pesada: 

numa “rede não pesada”, diz-se que dois nós estão ligados ou não independente 

da força da ligação; numa rede pesada, associado a cada ligação temos o peso da 

ligação, 
+ℜ∈ω , que define a interacção entre dois indivíduos. Para facilitar o 

estudo usando “redes pesadas” é considerado um valor, ε, a partir do qual se 

considera se a relação existe ou não. 
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Formalmente os dois tipos de relações descritos são apresentados como se segue: 

(i) Relação entre as várias organizações que constituem a rede colaborativa – 

Um conjunto de relações binárias simétricas, ji
S ssR ×⊂ε , de um 

conjunto de indivíduos que constituem s� para um conjunto de indivíduos 

que constituem s�, tal que dado um ℜ∈ε  e dois indivíduos isp ∈  e

jsp ∈' , temos 'ppRS
ε sse a ligação entre � e �′ tiver um peso estritamente 

superior a ε. O estudo destas ligações entre indivíduos das diferentes 

organizações torna-se importante aquando da aplicação do método 

baseado na CBT para avaliar a taxa de aceitação das propostas feitas por 

cada organização. Cada organização é representada no processo por um 

ou mais indivíduos que podem ter diferentes tipos de relações com os 

representantes das outras organizações. O tipo de relação entre estes pode 

influenciar o resultado do processo de negociação que conduz à 

conceptualização partilhada. A ideia é limitar a influência destas relações 

em termos dos conceitos aceites para a conceptualização partilhada. 

 
(ii) Relação entre pares de indivíduos dentro da organização - Um conjunto 

de relações binárias simétricas, ii ssR ×⊂ε , do conjunto de indivíduos 

que compõem s�, tal que dado um ℜ∈ε  e dois indivíduos isp ∈  e isp ∈' , 

temos 'ppRε , sse a ligação entre � e �′ tiver um peso estritamente 

superior a ε. Se εω > , a relação entre estes membros pode influenciar a 

proposta de conceptualização apresentada pela organização e não reflectir 

o ponto de vista da organização como um todo, mas a perspectiva destes 

indivíduos. Contudo, esta situação está fora do estudo apresentado neste 

trabalho, ou seja, o trabalho aqui descrito não foca o estudo das relações 

intra-organizacionais de cada organização que compõe a rede. 

 

Na rede semântica, são considerados 2 tipos de relações: ligações entre conceitos 

das diferentes propostas de conceptualização (ver definição 5, secção 5.4) e 

ligações entre conceitos dentro de cada proposta de conceptualização (ver 

definição 4, secção 5.4). Na rede sócio-semântica, são consideradas as ligações 

entre os indivíduos que compõem a rede e os conceitos que pertencem à 

conceptualização partilhada (ver definição 6, secção 5.4).  
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2.4. Espaços semânticos como a base para a negociação de  
significado 

 

O conceito de espaço semântico tem sido usado por diversas áreas do 

conhecimento. Na área da engenharia de ontologias, muitos outros trabalhos 

usam o conceito. Os espaços semânticos aparecem muitas vezes ligados à Web 

semântica, às tecnologias e infra-estruturas baseadas na Web semântica. Por 

exemplo, Wang et al.  (2004) desenvolveram uma infra-estrutura de contexto 

chamada espaço semântico que apoia a representação explícita, pesquisa 

expressiva, inferência flexível de contextos nos chamados smart spaces (smart 

spaces consistem em espaços físicos – casa, local de trabalho, sala de aula, 

veículos, entre outros - amplamente equipados com sensores, computadores fixos 

e dispositivos móveis). A abordagem é inspirada na Web semântica, cujo 

objectivo é obter conteúdo com significados bem definidos e melhorar a 

cooperação entre os humanos e os computadores. O Medical Ontology Research 

Program, do Lister Hill National Center for Biomedical Communications, nos 

EUA, trabalha no desenvolvimento de ontologias médicas que permitam a 

diversas aplicações de processamento de conhecimento comunicarem. Defendem 

que a criação de ontologias utilizáveis requer a definição, organização, 

visualização e utilização dos espaços semânticos criados nas aplicações de 

processamento de conhecimento biomédico. Definem os espaços semânticos a 

partir da informação semântica que é fornecida pelas terminologias existentes, 

bases de conhecimento, sistemas periciais ou informação extraída da literatura 

médica6. Mandl and Womser-Hacker (2006) apresentam o sistema MyShelf, 

implementado usando padrões tecnológicos da Web semântica, como um sistema 

que resolve o problema da heterogeneidade semântica integrando diferentes 

visões cognitivas numa colecção de dados. Segundo os autores a homogeneização 

tem sido a abordagem mais usada para criar espaços semânticos comuns, a fim 

de superar as limitações na partilha de conhecimento levantadas pelas estruturas 

de conceitos semanticamente heterogéneas. O sistema gere diversas ontologias 

integrando-as e permitindo que o utilizador aceda a estas em paralelo. Permite ao 

utilizador explorar diferentes pontos de vista de acordo com o seu contexto 

actual. O sistema reorganiza dinamicamente a estrutura do conceito e preenche-a 

com objectos de conhecimento, de acordo com o contexto pretendido. 
                                                           
6
 

http://lhncbc.nlm.nih.gov/lhc/servlet/Turbine/template/research,langproc,MedicalOnto
logy.vm 
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Embora o conceito venha a ser usado nos últimos anos em vários trabalhos de 

investigação e áreas do conhecimento, a importância da criação de tais espaços na 

área da engenharia de ontologias e os factores que devem se considerados na sua 

criação não têm sido explorados. Os trabalhos encontrados na revisão 

bibliográfica efectuada têm como ponto de partida os espaços semânticos, ou 

seja, estes já existem, não se preocupando com as questões associadas à sua 

criação e manutenção.  

Uma perspectiva diferente, mais relevante para aos objectivos deste trabalho é 

apresentada em (Redding 2008). A acção colectiva de um grupo de pessoas exige 

que todos partilhem um conjunto de definições, regras e normas que conduzirão 

a sua acção. A negociação de significado que permitirá a acção colectiva do grupo 

implica o estudo de axiomas sociais e considerações culturais que influenciam a 

partilha de definições, atribuição de significados e mesmo a coordenação da acção 

do grupo. Neste trabalho é usado o conceito de espaço semântico como base para 

a negociação de significado. Os espaços semânticos são assim vistos aqui, 

partilhando o ponto de vista de (Redding 2008), como a base de colaboração que 

permite o entendimento necessário para a acção colectiva. Por exemplo, num 

projecto podem existir vários espaços semânticos que se sobrepõem em maior ou 

menor grau, resultando em relações de colaboração mais fortes ou mais fracas, 

respectivamente. A ideia fundamental associada aos espaços semânticos e 

sistemas de acção (onde actores num espaço social, como num relacionamento de 

trabalho, partilham um conjunto de significados comuns), é a ideia de espaços 

sociais com significados específicos, ou seja, um espaço semântico tem a função 

de formar uma definição do mundo que rodeie um grupo de pessoas, definição 

que deve ser partilhada pelo grupo que tem de trabalhar em conjunto. Redding 

define espaços semânticos como espaços de acção social dentro dos quais se 

acumulam significados diferentes. A cultura dos membros de um grupo ou 

instituição assume um papel importante como fornecedora de significado na 

criação de instituições. O mesmo pode ser dito na definição de regras e normas de 

colaboração ente actores numa rede colaborativa. 

Cada espaço semântico está relacionado com um campo de acção, com as 

questões sociais totalmente integradas, com vários graus de coerência, através 

dos axiomas sociais que ligam os espaços e os significados dentro destes.  

O objectivo da negociação de significado é criar um espaço semântico onde os 

significados consensualmente aceites, e relevantes para a acção de um grupo, são 
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armazenados. Portanto, tais espaços são vistos como repositórios de significado 

colectivamente acordado. No entanto, estes espaços semânticos são dinâmicos, 

podendo variar ao longo do tempo. A duração do significado partilhado dentro do 

espaço semântico está directamente associada ao “sistema de acção”. O 

importante é que durante a janela temporal da acção, neste caso operação da rede 

colaborativa, os significados armazenados no espaço sirvam como base para a 

interpretação partilhada do vocabulário usado pelos parceiros. Cada espaço 

semântico faz sentido num contexto específico de acção, ou seja, para aquele 

“pedaço de mundo” para o qual o espaço é criado e tem as suas próprias regras e 

normas. O objectivo será os parceiros na rede povoarem o espaço, adoptarem um 

conjunto de significados ou negociarem o seu ajuste e iniciarem a operação da 

rede de acordo com os padrões definidos, aceites por todos.  

Dentro de um espaço semântico pode-se ter um conjunto variável de actores que 

entram e saem do espaço, mas quando se encontram nesse espaço têm de 

partilhar os significados armazenados dentro do mesmo. Têm de actuar de 

acordo com o vocabulário, regras e normas do espaço. Um exemplo simples, 

apresentado por Redding (2008), de um espaço semântico é considerar um grupo 

de pessoas que trabalham na área financeira e falam a sua linguagem própria, ou 

seja, usam conceitos como ROI, PIB, PSI 20, na coordenação da sua acção, 

partilhando também a definição e o significado atribuído. Numa rede 

colaborativa, por exemplo, num projecto grande com várias equipas de diferentes 

organizações, que vêem de forma diferente o “mundo do projecto” devido às suas 

especializações (por exemplo, científica, técnica ou profissional), temos vários 

espaços semânticos que definem os sistemas de acção de cada uma dessas 

organizações. O objectivo da actividade de conceptualização é criar um espaço 

semântico partilhado por todos os intervenientes no projecto, onde são 

partilhados e afirmados os significados relevantes associados com o domínio de 

actuação da rede. 

A figura 2-6 apresenta os principais conceitos discutidos. Como síntese, pode-se 

dizer que, uma conceptualização colectiva é um espaço semântico partilhado e 

que um espaço semântico é a base de colaboração que permite o entendimento 

necessário para a acção colectiva. 
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Figura 2-6. Definição de espaço semântico. Adaptado de: (Redding 2008) 

 

2.5. Principais conclusões 

 

Dados o conjunto de conceitos e perspectivas abordados neste capítulo, 

apresenta-se de seguida uma síntese das noções que convém reter para o 

entendimento correcto do conteúdo dos próximos capítulos. 

A conceptualização é considerada neste trabalho a partir da perspectiva da 

semântica cognitiva. Assim, é definida como o processo de construção de 

significado e considerada crítica para a partilha de informação e conhecimento no 

contexto de operação das redes colaborativas. Necessita de uma presença social 

elevada para criar um modelo conceptual que reflicta os acordos semânticos que 

serão a base para a partilha de informação e conhecimento, ou seja, o output do 

processo é um modelo conceptual que representa o significado partilhado 

desenvolvido. 
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As redes colaborativas são vistas como redes de organizações – tipicamente PMEs 

– que estabelecem laços semi-formais (sociais, tecnológicos ou outros), a longo 

prazo, que permitem a formação rápida de equipas inter-organizacionais para 

responderem a alguma oportunidade de negócio. Assim, torna-se importante a 

criação de significado partilhado relativamente ao domínio de actuação conjunta 

das diversas organizações no sentido de permitir uma eficiente partilha de 

informação e conhecimento. 

Considerando os aspectos sociais e humanos como centrais na construção de 

significado e sendo este construído dentro de uma actividade colectiva, é 

defendida a abordagem sócio-semântica para partilha de informação e 

conhecimento. Uma vez que as redes organizacionais envolvem frequentemente 

múltiplas equipas pertencentes a diversas organizações com a sua própria 

cultura, visões do mundo, práticas e competências (profissionais, técnicas e de 

gestão), percepções da área e conceptualizações, torna-se importante a criação de 

significado partilhado relativamente ao domínio de actuação conjunta das 

diversas organizações no sentido de permitir uma eficiente partilha de 

informação e conhecimento. 

Com o objectivo de criar um quadro adequado para modelar os relacionamentos 

entre uma rede de actores organizacionais e as estruturas conceptuais 

construídas socialmente por estes, com algum propósito, é introduzido o conceito 

de rede epistémica criado por Roth (2006). Assim, considera-se uma rede 

colaborativa como sendo composta por três redes, uma rede social, uma rede 

semântica e uma rede sócio-semântica. 

Os espaços semânticos são caracterizados como repositórios de significado 

colectivamente acordados. Os espaços semânticos são dinâmicos, podendo variar 

ao longo do tempo. A duração do significado partilhado dentro do espaço 

semântico está directamente associada à acção da rede colaborativa. O 

importante é que durante a janela temporal da acção, neste caso operação da rede 

colaborativa, os significados armazenados no espaço sirvam como base para a 

interpretação partilhada do vocabulário usado pelos parceiros. Cada espaço 

semântico faz sentido num contexto específico de acção, ou seja, para aquele 

“pedaço de mundo” para o qual o espaço é criado e tem as suas próprias regras e 

normas. O objectivo da negociação de significado é criar um espaço semântico 

onde os significados consensualmente aceites, e relevantes para a acção de um 

grupo, são armazenados. 
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Capítulo 3 

A SEMÂNTICA COGNITIVA E O PROCESSO DE 
CONCEPTUALIZAÇÃO COLABORATIVA 

 

 

O objectivo deste capítulo é clarificar a importância que a semântica cognitiva 

assume no processo de conceptualização colaborativa de ontologias. A semântica 

cognitiva surgiu como uma reacção aos problemas encontrados na análise formal 

do significado, em termos de condições de verdade e teoria dos modelos, mas 

principalmente devido aos problemas da verdade objectiva na qual as frases 

devem seguir princípios universais que permitem a associação de forma lógica 

com frases de linguagem natural (Jaszczolt 2009). Assim, começa-se por fazer 

uma breve introdução à semântica formal e semântica cognitiva, descrevendo as 

suas principais diferenças e semelhanças. De seguida, são descritos e analisados, 

à luz dos objectivos deste trabalho, os princípios orientadores dos estudos em 

semântica cognitiva. São apresentadas as principais teorias da semântica 

cognitiva, atribuindo especial atenção à teoria da integração conceptual, uma vez 

que é usada como base para a definição do método de apoio ao processo de 

conceptualização no contexto de redes colaborativas. É descrito o papel que a 

semântica cognitiva assume na representação e aquisição de conhecimento. No 

final, é apresentada a perspectiva de aplicação da CBT, focando a integração desta 

no quadro sócio-semântico definido no capítulo 2. 

 

3.1. A semântica formal e a semântica cognitiva na aquisição e 
representação de conhecimento 

 

A semântica das condições de verdade, como principal teoria da semântica 

formal, é também muitas vezes denominada de semântica formal. Esta teoria 

oferece, sem dúvida, uma abordagem ao estudo do significado que permite a fácil 

implementação computacional (Jaszczolt 2009). De forma simplista, pode-se 

dizer que se trata de uma teoria lógica do significado que se propõe reduzir uma 
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frase a uma função matemática. Assumindo que esta redução é possível, 

defendendo a tese de que as linguagens naturais seriam reedições (imperfeitas) 

de uma linguagem platonicamente lógica. O objectivo da semântica formal seria o 

de refazer o trajecto entre a linguagem natural e a linguagem lógica. Ou seja, a 

linguagem natural é vista como sendo passível de análise lógica (em relação ao 

seu funcionamento), assumindo que pode ser tratada como as linguagens formais 

(Flenik 2000). Adopta o princípio da composicionalidade, o qual defende que o 

significado de uma expressão complexa é determinado pelo significado das suas 

partes, afectado apenas pela estrutura gramatical na qual essas partes coexistem. 

Segundo esta abordagem, a verdade é uma propriedade das frases que 

corresponde a uma realidade que estas descrevem. Resumindo, os pressupostos 

da abordagem da semântica formal das condições de verdade são os seguintes 

(Evans and Green 2006): 

1. A hipótese nativista é amplamente assumida; 

2. A hipótese da modularidade é amplamente assumida, isto é, o 

conhecimento linguístico emerge de um sistema cognitivo encapsulado, e 

o próprio módulo da linguagem tem uma estrutura modular; 

3. O conhecimento semântico (independente do contexto) é separável do 

conhecimento pragmático (dependente do contexto) e do conhecimento 

enciclopédico (não linguístico); 

4. Assume uma abordagem objectivista no sentido em que o significado de 

uma frase depende de um mundo definido objectivamente ou de um 

modelo do mundo; 

5. O significado de uma frase pode ser modelado usando uma 

metalinguagem lógica; 

6. O significado de expressões complexas é composicional. A linguagem 

figurativa é não composicional, e portanto, excepcional; 

7. Na prática, esta abordagem centra-se nas propriedades lógicas de um 

conjunto cuidadosamente seleccionado de frases declarativas. 

Nesta perspectiva, o significado linguístico é verdade definida em termos de 

correspondência com a realidade. O significado pode ser definido em termos das 

condições que tornam uma frase verdadeira. 

A grande maioria dos trabalhos desenvolvidos na engenharia de ontologias 

adopta, normalmente, a abordagem da semântica formal. Isto deve-se ao facto 

dos trabalhos até então desenvolvidos terem como principal preocupação a 
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construção e implementação computacional de ontologias, sendo as questões 

relacionadas com a conceptualização, fases iniciais do processo de 

desenvolvimento, um assunto menos explorado.   

A semântica cognitiva oferece conhecimento sustentável sobre o processo de 

construção de significado, oferecendo a categoria de um esquema conceptual que 

dá origem a toda uma gama de significados que não podem ser directamente 

considerados na semântica composicional. A semântica cognitiva atrai o interesse 

não só dos seus defensores dedicados, mas da maioria dos linguistas interessados 

no significado e conceptualização (Jaszczolt 2009). De acordo com (Evans and 

Green 2006), a semântica cognitiva representa uma abordagem para o estudo da 

mente e dos seus relacionamentos com experiências vividas e cultura. Utiliza a 

linguagem com uma ferramenta metodológica fundamental para descobrir a 

estrutura e organização conceptual e vê o significado linguístico como uma 

manifestação da estrutura conceptual. Analisando a definição apresentada por 

Leonard Talmy, que define a investigação em semântica cognitiva como 

investigação em conteúdo conceptual e a sua organização em linguagem, pode-se 

afirmar que esta definição contempla o objectivo do processo de 

conceptualização. Como já foi referido, o objectivo do processo conceptualização 

é a representação do conhecimento usando representações independentes dos 

artefactos tecnológicos usados para a posterior implementação do modelo 

resultante (ou seja, independente da linguagem e ambiente de desenvolvimento 

da aplicação). O resultado do processo de conceptualização é um modelo 

conceptual. 

Aspectos em comum entre a abordagem da semântica formal e da semântica cognitiva 

Preocupam-se com a explicação do significado de frases e com a natureza de relacionamento entre 

as palavras numa frase, bem como, com o relacionamento entre as palavras e a estrutura gramatical 

na qual ocorrem; 

Aceitam a existência de um mundo externo real que pesa sobre a natureza do significado linguístico; 

Assumem que os humanos têm conhecimento estável do mundo externo que se reflecte na 

linguagem, e tentam modelar esse conhecimento; 

Pretendem construir um modelo de representação. 

Tabela 3-1. Semelhanças entre a semântica formal e a semântica cognitiva. Adaptado 
de: (Evans and Green 2006) 

 

A tabela 3-1, apresentada acima, descreve as principais semelhanças entre a 

semântica formal (semântica das condições de verdade) e a semântica cognitiva. 
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A tabela 3-2 apresenta as suas principais diferenças. Pode verificar-se que, 

embora existam algumas semelhanças, sobressaem diferenças significativas na 

abordagem ao estudo do significado. 

 

Principais diferenças entre a abordagem da semântica formal e da semântica 

cognitiva 

Semântica formal Semântica cognitiva 

Assume um sistema de conhecimento 

linguístico inato e modular. 

Assume um sistema semântico que fornece 

“inspiração” para o sistema conceptual que 

reflecte. 

Adopta uma abordagem objectivista para a 

cognição, vê o pensamento humano como 

“separado” (fragmentado), pois o significado 

linguístico é concebido em termos da teoria da 

correspondência. 

Adopta uma abordagem amplamente 

experimentalista ou empirista, concebe o 

significado como uma projecção imaginativa da 

experiência vivida em modelos cognitivos 

abstractos. 

Relativamente à natureza do significado 

linguístico: argumentam que um dos principais 

objectivos de uma teoria de significado 

linguístico é abordar a importância informativa 

da linguagem. Nesta perspectiva, a linguagem é 

usada principalmente para descrever “estados 

das coisas no mundo”, que são portanto 

fundamentais para a explicação do significado 

linguístico. 

Relativamente à natureza do significado 

linguístico: o papel da linguagem é “inspirar” 

para representações conceptuais, de modo que o 

significado não deriva de um mundo definido 

objectivamente mas de representações mentais 

estruturadas que reflectem e modelam o mundo 

que nós experimentamos enquanto seres 

humanos. De acordo com este ponto de vista, 

estas representações mentais são sistemas de 

conhecimento parcialmente estáveis 

(armazenados) e conceptualizações 

parcialmente dinâmicas (on-line). Esta ideia 

decorre da visão de que o significado linguístico 

reside não dentro de um sistema especializado 

de conhecimento mas ao nível conceptual. 

Natureza dos relacionamentos entre semântica 

e pragmática: assume uma fronteira clara entre 

os 2 tipos de conhecimento. De acordo com esta 

visão, o conhecimento semântico é estável, é 

conhecimento convencional que é expresso por 

correspondências previsíveis de forma-

significado e está contido dentro do sistema 

linguístico. 

Natureza dos relacionamentos entre semântica e 

pragmática: adopta uma visão enciclopédica do 

significado em conjunto com uma visão de 

construção de significado dinâmica e 

dependente do contexto, o que implica que não 

há distinção de princípios entre o conhecimento 

semântico e pragmático.  

Tabela 3-2. Principais diferenças entre a abordagem da semântica formal e da 
semântica cognitiva. Síntese do trabalho apresentado em (Evans and Green 2006) 
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Relativamente à importância da semântica cognitiva na representação e aquisição 

de conhecimento, não podemos deixar de referir o trabalho de Joseph Goguen 

(Goguen 2004; 2004a; 2004b), onde o autor descreve os objectivos da semântica 

cognitiva e levanta algumas questões quanto à utilização da mesma na área da 

engenharia das ontologias. Para atingir o objectivo de construir ontologias 

amigáveis (human friendly ontologies), Goguen procura resposta na semântica 

cognitiva apresentando, no entanto, algumas limitações. Na opinião do autor a 

semântica cognitiva possuí três objectivos: compreender a interface entre a 

linguagem, a mente e o corpo; compreender conceitos e significado; e 

compreender como a mente funciona. A relação entre semântica cognitiva e 

representação de conhecimento pode ser melhor compreendida considerando os 

quatro princípios orientadores que em conjunto caracterizam a abordagem da 

semântica cognitiva (Evans and Green 2006):  

(1) a estrutura conceptual está embebida: a natureza da organização 

conceptual surge de experiências vividas, ou por outras palavras, a 

semântica cognitiva pretende explorar a natureza da interacção humana 

com o conhecimento do mundo externo e construir uma teoria que esteja 

relacionada com as nossas experiências no mundo;  

Ao defenderem que a natureza da organização conceptual surge de 

experiências vividas, de modo que, o que torna a estrutura 

conceptual significativa são as experiências vividas à qual essa 

estrutura está associada, alertam-nos para a importância de 

considerar as experiências profissionais, sociais e culturais dos 

actores envolvidos no processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização. Ou seja, os significados associados aos conceitos 

são directamente dependentes das experiências dos envolvidos. Com 

a construção de um modelo conceptual, resultado do processo de 

conceptualização, pretende-se, através da interacção entre os vários 

actores envolvidos na rede colaborativa reduzir ou eliminar, na 

situação ideal, as diferenças de significado associadas às palavras 

que fazem parte do vocabulário usado durante a actuação da rede. 

(2) a estrutura semântica é estrutura conceptual: a estrutura semântica (os 

significados convencionalmente associados a palavras ou outras unidades 

linguísticas) é equiparada a conceitos;  
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A alegação de que a estrutura semântica pode ser equiparada a 

estrutura conceptual não significa que as duas sejam iguais, pois os 

significados associados às palavras formam apenas um subconjunto 

dos conceitos possíveis. Afinal, temos muitos mais pensamentos, 

ideias e sentimentos que podemos codificar na linguagem, ou seja, a 

estrutura semântica representa uma sub-parte da estrutura 

conceptual, com base neste princípio existem duas ideias que devem 

ser retiradas: 1) os semanticistas cognitivos não afirmam que a 

linguagem diz respeito apenas a conceitos na mente do orador. Isto 

levar-nos-ia a uma forma extrema de objectivismo, e, que os 

conceitos estão separados do mundo com o qual se relacionam. Na 

realidade, temos conceitos porque são formas úteis de compreender 

o mundo ou mesmo inevitáveis para compreender o mundo, dada a 

nossa arquitectura cognitiva e fisiologia. Nesta perspectiva os 

conceitos estão directamente relacionados com as experiências 

vividas. Uma conceptualização colectiva pretende garantir a mesma 

compreensão do “mundo” no qual se desenrola a acção conjunta de 

um grupo de pessoas, neste caso, no contexto de operação de uma 

rede colaborativa; 2) A segunda advertência diz respeito à noção de 

estrutura semântica. Verifica-se que o significado das palavras a que 

chamamos conceitos lexicais não pode ser directamente definido. 

Definições rígidas não conseguem capturar adequadamente a gama 

e diversidade de significados associados a qualquer conceito lexical. 

É por esta razão que os semanticistas cognitivos rejeitam a visão de 

dicionário para o significado das palavras sendo a favor da visão 

enciclopédica. Ao defenderem uma visão enciclopédica alertam-nos 

para a diversidade de significados associados às palavras usadas 

pelos diferentes intervenientes num processo colaborativo e para a 

necessidade de criar uma visão conjunta (conceptualização 

colectiva) que garanta a mesma interpretação dessas palavras 

durante a acção conjunta do grupo.  

(3) a representação do significado é enciclopédica, o que significa que as 

palavras não representam conjuntos empacotados de significados (visão 

de dicionário), mas servem como “pontos de acesso” ao vasto repositório 

de conhecimento relativo a um conceito particular ou domínio conceptual;  
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As interpretações que fazemos de uma frase depende do nosso 

conhecimento cultural, portanto é o chamado conhecimento 

enciclopédico que permite que pessoas diferentes interpretem de 

forma diferente uma mesma frase. Nesta perspectiva o significado 

convencional associado a uma determinada palavra é apenas “um 

estímulo” para o processo de construção de significado. A selecção 

de uma interpretação adequada depende do contexto em que as 

palavras ocorrem. Uma palavra pode ter uma gama alargada de 

significados, o significado escolhido surge como consequência do 

contexto em que a palavra ocorre. Este princípio reforça a 

importância do conceito de modelo cognitivo idealizado e do 

conceito de frame no processo de construção colectiva de 

significado. A importância destes conceitos, no processo de 

construção colaborativa de conceptualizações, é descrita nas 

próximas secções. 

(4) a construção de significado é conceptualização, ou seja, a linguagem por si 

só não codifica significado. Em vez disso, as palavras (e outras unidades 

linguísticas) são apenas “lembretes” para a construção de significado 

(incitam a construção de significado).  

Segundo esta visão, o significado é construído ao nível conceptual, 

ou seja, a construção de significado é equiparada com 

conceptualização, um processo dinâmico onde unidades linguísticas 

servem como “lembretes” para um conjunto de operações 

conceptuais e para o recrutamento de conhecimento de background. 

Como defendido por Marcuschi (2003), é na interacção social que 

emergem significados. Neste trabalho, considera-se a 

conceptualização como um processo cognitivo, que ocorre num 

contexto sócio-cultural claramente delimitado pelos intervenientes 

na rede colaborativa,  tratando-se de um processo de construção de 

significado interactivo-social fundamentado nas acções conjuntas 

dos membros da rede colaborativa, nas suas actividades 

colaborativas. Na abordagem sócio-semântica definida, é então na 

semântica cognitiva que se alicerça a componente semântica. 
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Decorre desta visão que o significado é um processo e não “algo” discreto que 

pode ser empacotado na linguagem. Como já foi dito acima, a construção de 

significado baseia-se em conhecimento enciclopédico e envolve estratégias de 

inferência que se relacionam com diferentes níveis da estrutura, organização e 

empacotamento conceptual. A qualidade dinâmica da construção de significado 

tem sido extensivamente modelada por Fauconnier que salienta o papel dos 

mapeamentos (ligações locais entre espaços mentais diferentes, pacotes de 

informação conceptuais, que são construídos durante o processo de construção 

de significado on-line). 

 

3.2. Principais teorias da semântica cognitiva: breve 
introdução 

 

As principais teorias da semântica cognitiva são: categorização e modelos 

cognitivos idealizados (ICMs), desenvolvida por Lakoff (1987); teoria da metáfora 

conceptual desenvolvida por Lakoff and Johnson (1980) e Turner (1991); teoria 

dos espaços mentais desenvolvida por Fauconnier (1985, 1994) e a teoria da 

integração conceptual (ou Conceptual Blending), desenvolvida por Fauconnier 

and Turner (1998, 2002). Uma vez que este trabalho utiliza a teoria de integração 

conceptual, é atribuída especial atenção a esta, tentando mostrar as vantagens 

relativamente às anteriores e a ligação entre elas. Assim, para além de se darem a 

conhecer resumidamente as diferentes teorias, o principal objectivo desta 

descrição é justificar a escolha da teoria de integração conceptual como base para 

a construção de significado em contextos de redes colaborativas. O estudo da CBT 

implica o conhecimento dos trabalhos anteriores de co-autoria entre Mark Turner 

e George Lakoff. É assim necessário proceder a uma breve contextualização da 

problemática tratada, uma vez que a CBT representa uma evolução relativamente 

às teorias anteriores (ver figura 3-1).  
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Figura 3-1. Relação entre as principais teorias da semântica cognitiva. 

 

A teoria da integração conceptual surge do trabalho de investigação realizado por 

Gilles Fauconnier e Mark Turner (Fauconnier e Turner 1998) (Fauconnier e 

Turner 2002). Embora Fauconnier tenha desenvolvido a teoria dos Espaços 

Mentais com o objectivo de resolver alguns problemas considerados tradicionais 

na construção de significado, Turner também abordou a construção de 

significado da perspectiva dos seus estudos sobre metáfora. A investigação 

conduzida por Fauconnier e Turner levou-os a resultados que puseram em causa 

as explicações por trás das teorias que tinham desenvolvido inicialmente, teoria 

dos espaços mentais e teoria da metáfora conceptual, respectivamente. Ambos 

observaram que em muitos casos a construção de significado parece derivar da 

estrutura que aparentemente está indisponível na estrutura linguística ou 

conceptual, que funciona como a entrada para o processo de construção de 

significado. A teoria da integração conceptual surge desta observação (Evans and 

Green 2006). Concluindo-se que, as teorias anteriores eram limitadas no que 

respeita a descrição do processo de construção de significado.  

Na teoria dos espaços mentais a ideia central é que quando as pessoas se 

envolvem num evento de fala são construídos espaços mentais, estruturados e 
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ligados a partir da gramática, do contexto e da cultura, e são motivados pela sua 

intenção comunicativa. O efeito disto é a criação de uma rede de espaços através 

dos quais nos movemos à medida que o discurso ocorre. A linguagem acciona os 

meios para se construir significado, assim como o contexto em que os 

participantes estão inseridos, a experiência anterior dos mesmos e as ligações 

feitas a partir das construções de espaços mentais. Os espaços mentais são 

constituídos de conjuntos de domínios conceptuais ou de conhecimento oriundo 

de muitos domínios separados. São construídos de maneira dinâmica na 

memória de trabalho, mas também se tornam enraizados na memória de longo 

prazo. A experiência imediata é outra fonte para se construir espaços mentais. O 

modelo dos espaços mentais baseia-se na capacidade da mente humana em que a 

linguagem é considerada um instrumento cognitivo. Segundo este modelo, as 

projecções têm como função construir e ligar domínios (Fauconnier and Sweetser 

1996). Fauconnier (1997) afirma que para falar ou pensar sobre determinados 

domínios (domínio-alvo), usamos estruturas de outro domínio (domínio-fonte) e 

do correspondente vocabulário. Essas projecções ajudam-nos a entender as 

intenções dos falantes no discurso e são também fontes de evidência de que a 

negociação conceptual está presente na linguagem quotidiana. De acordo com 

esta perspectiva, a projecção7 conceptual tem lugar entre espaços mentais, que 

são definidos como representações temporárias construídas pelos falantes. Estes 

espaços dependem de estruturas cognitivas estáveis (como os modelos cognitivos 

idealizados), mas de forma diferente destes, os espaços mentais são 

representações de curto prazo, cuja função é responder às necessidades de 

conceptualização, muitas vezes novas e mesmo únicas, dos falantes. Fauconnier 

and Sweetser (1996) afirmam que “é inerente à cognição humana contextualizar e 

aceder a informação de maneira diferente em contextos diferentes”.  

Da teoria dos espaços mentais, Fauconnier e Turner consideram a ideia de que as 

unidades conceptuais que povoam uma rede de integração conceptual devem ser 

espaços mentais em vez de domínios de conhecimento, como acontece na teoria 

da metáfora conceptual. Ou seja, propõem assim a substituição do termo domínio 

conceptual por espaço mental, ao pretenderem abarcar uma multiplicidade de 

fenómenos cognitivos, e não apenas a linguagem metafórica. A diferença entre as 

duas é que domínios de conhecimento são estruturas de conhecimento pré-

                                                           
7
  A palavra projecção é aqui entendida como um conjunto de correspondências entre elementos 

e relações em diferentes espaços. Uma projecção pode ser baseada em diferentes tipos de 
relações como, por exemplo, identidade, semelhança, analogia. 
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existentes relativamente estáveis, enquanto espaços mentais são estruturas 

temporárias criadas durante o processo de construção de significado on-line. Os 

autores defendem que uma rede de integração consiste em entradas nas quais os 

elementos estão ligados através de mapeamentos. A este respeito, a teoria da 

integração conceptual baseia-se na teoria da metáfora conceptual (Fauconnier 

and Turner 1998) (Turner and Fauconnier 2002).  

A abordagem cognitiva da metáfora introduziu uma descrição deste fenómeno 

que se afasta claramente da concepção tradicional de metáfora enquanto 

dispositivo retórico. A metáfora conceptual não reside nas palavras mas em 

imagens mentais, implicando projecções de um domínio-fonte num domínio-

alvo, imagens estas que permitem a construção e o reconhecimento das 

expressões metafóricas explícitas linguisticamente. O termo expressão metafórica 

corresponde a uma expressão linguística (palavra, sintagma, frase) que realiza, na 

superfície do texto, a projecção entre domínios (Fauconnier and Turner 2002). 

Uma mesma metáfora conceptual pode ser realizada em diferentes expressões 

linguísticas, por exemplo, “tempo é dinheiro” é a mnemónica para uma metáfora 

conceptual recorrente que se realiza em expressões linguísticas não entendidas 

figurativamente, tais como: poupa-me os pormenores, pois tenho muito que 

fazer. Como defende Augusto Silva (Silva 2009), “a conceptualização de 

categorias abstractas fundamenta-se, em grande parte, na experiência quotidiana. 

O que significa que as metáforas conceptuais desempenham um papel crucial na 

conceptualização de muitos domínios.” Assim, a teoria da metáfora conceptual 

representa um modelo de dois domínios no qual os domínios estão ligados por 

mapeamentos convencionais relacionando elementos comparáveis (Evans and 

Green 2006). Em termos da sua arquitectura e principais preocupações, a teoria 

da integração conceptual está mais relacionada com a teoria dos espaços mentais. 

Isto deve-se à sua preocupação principal com os aspectos dinâmicos da 

construção de significado e a sua dependência dos espaços mentais, fazendo a 

construção de espaços mentais parte da sua arquitectura. 

Os modelos cognitivos idealizados propostos por George Lakoff estruturam os 

espaços mentais, cada ICM estruturando um espaço mental. A noção proposta 

pelo autor reflecte a maneira como organizamos o nosso conhecimento através de 

estruturas de categorias e efeitos prototípicos que são produtos resultantes da 

disposição dos modelos cognitivos idealizados (Lakoff 1987). A noção de modelos 

cognitivos é oriunda de quatro fontes no âmbito da linguística: a semântica das 

frames de Fillmore (1982), a teoria das metáforas e metonímias como 
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organizações cognitivas de Lakoff e Johnson (1980), a gramática cognitiva de 

Langacker (1987) e a teoria dos espaços mentais de Fauconnier (1985, 1994). 

Segundo Lakoff, um ICM é um todo complexamente estruturado que utiliza cinco 

princípios de estruturação: as estruturas proposicionais, as estruturas 

esquemáticas de imagem, os mapeamentos metafóricos, metonímicos e 

simbólicos. Para melhor perceber o alcance dos ICMs é necessário ter presente a 

noção de frame de Fillmore (consultar (Fillmore 1968; 1975; 1985) e (Fillmore & 

Atkins 1992)). Resumidamente, em linguística cognitiva, frames são estruturas 

de conhecimento relacionadas com determinadas situações de interacção, que se 

reflectem linguisticamente nas relações lexicais entre verbos e na sintaxe das 

orações (Silva 2009). No entanto, para a aquisição das noções necessárias para a 

compreensão dos ICMs no contexto deste trabalho é suficiente a apresentação de 

um exemplo simples, de entre os vários descritos por Lakoff em (Lakoff 1987). O 

exemplo seleccionado refere-se os dias da semana. Para Lakoff (Lakoff 1987), 

considerando “terça-feira” como uma categoria quotidiana, “terça-feira” só pode 

ser definida relativamente a um modelo cognitivo idealizado que inclui o ciclo 

natural definido pelo movimento do sol, a maneira normalizada de caracterizar o 

fim de um dia e o início de outro, e um calendário cíclico mais amplo de sete dias, 

ou seja, a semana. No ICM, a semana é um todo dividido em sete partes numa 

sequência linear. Cada parte é chamada de dia, e a terceira parte é a “terça-feira”. 

Da mesma forma, o conceito de fim-de-semana requer uma semana composta por 

5 dias úteis, seguidos de uma pausa de 2 dias, num calendário de sete dias. Assim, 

o nosso modelo de semana é, desta forma, idealizado. Semanas de 7 dias não 

existem na natureza, mas são criações dos seres humanos (nem todas as culturas 

têm o mesmo tipo de semana). Resumindo, nós usamos ICMs para compreender 

o mundo.  

De modo geral, qualquer elemento de um modelo cognitivo pode corresponder a 

uma categoria conceptual. Um ICM pode adequar-se à compreensão que uma 

pessoa tem do mundo de forma perfeita ou imperfeita. Quanto menos perfeita é a 

adequação entre as condições prévias do ICM e o nosso conhecimento, menos 

apropriada é para nós a aplicação de um conceito. Os ICMs têm, portanto, status 

cognitivo. São usados para a compreensão do mundo, para a criação de teorias 

sobre o mundo e permitem-nos dar sentido a uma variedade de fenómenos 

semânticos. Assim, podemos dizer que o modelo conceptual resultante do 

processo de conceptualização, é um modelo sócio-cognitivo estável classificado 

num ICM, ou seja, a análise do modelo conceptual exige que sejam efectuadas 



A semântica cognitiva e o processo de conceptualização colaborativa 

 

59 
 

construções cognitivas que incluem conjuntos de conhecimentos organizados e 

estruturados de acordo com domínios estáveis e locais. Os ICMs são domínios 

estáveis, que ao lado das frames comunicativas e esquemas genéricos estruturam 

o conhecimento socialmente produzido e localmente disponível. Segundo Lakoff, 

um espaço mental é um meio para conceptualização e pensamento e os ICMs 

estruturam os espaços mentais, sendo entidades que servem como a base para a 

conceptualização on-line, fornecendo o conhecimento de background que 

estrutura esses espaços. Ou seja, todos os ICMs podem ser definidos como 

espaços mentais e modelos que estruturam esses espaços mentais. 

 

3.3. Teoria da integração conceptual 

 

A teoria da integração conceptual adopta a visão de que a construção de 

significado envolve estrutura emergente, o que significa que é mais do que a soma 

das partes. No contexto da CBT, uma rede de integração é um mecanismo que 

permite modelar a forma como pode surgir significado emergente, considerando 

os aspectos dinâmicos da construção de significado. Estas redes são entidades de 

múltiplos espaços que representam uma tentativa para considerar exactamente 

os aspectos dinâmicos da construção de significado. Uma das formas na qual a 

representação da CBT (ver figura 3-2) dá origem a redes complexas é pela ligação 

de dois (ou mais) espaços de entrada por intermédio de um espaço genérico. O 

espaço genérico fornece informação abstracta e comum a todos os espaços de 

entrada. Os elementos no espaço genérico são mapeados dos homólogos em cada 

espaço de entrada, o que motiva a identificação de homólogos entre espaços de 

entrada. Uma outra característica que distingue esta teoria de uma rede de 

integração é a existência de um quarto espaço, o espaço mistura (ou espaço 

blend). Este é o espaço que contém estrutura nova ou emergente, ou seja, 

informação que não está contida em nenhuma das entradas. O assim chamado 

blend tem elementos das entradas, como é representado na figura 3-2 através das 

linhas, mas vai mais longe fornecendo estrutura adicional que o distingue das 

entradas.   
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Figura 3-2. Modelo de rede da Integração Conceptual.  

Foca-se na forma como as pessoas trabalham em termos cognitivos (dinamicamente e on-line), para 
construir significado para propósitos locais de pensamento e acção. Foca-se especificamente na 

projecção conceptual como um instrumento on-line (Evans and Green 2006). 

 

Existem 3 tipos diferentes de espaços. Ilustrando o modelo com a sua aplicação 

descrita no capítulo 5, os chamados espaços de entrada, �, são considerados como 

espaços “proposta de conceptualização”, onde cada organização participante na 

rede apresenta as suas propostas. O espaço genérico, �, é conhecido como 

“espaço partilhado” e funciona como espaço onde apenas a informação e 

conhecimento consensualmente aceites por todos os participantes são 

partilhados. O espaço blend, �, é conhecido como “espaço de apoio à decisão e 

negociação” e é utilizado durante o processo de negociação de significado. A 

descrição detalhada da aplicação de cada um dos espaços é apresentada no 

capítulo 5 aquando da apresentação do método. 

Para além dos conceitos apresentados, para uma melhor compreensão da CBT e 

da sua aplicação no processo de conceptualização colaborativa de ontologias, 

torna-se necessário conhecer com mais detalhe o papel que cada espaço assume 

na rede de integração, os seus elementos, os diferentes tipos de redes de 

integração propostos por Fauconnier e Turner e o conceito de “multiple 
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blending”. Para o estudo detalhado destas características propomos a consulta de 

(Evans and Green 2006) e (Fauconnier and Turner 1998). Aqui, são apenas 

descritos, de forma muito resumida, alguns aspectos considerados com maior 

relevância para o entendimento deste trabalho. 

Na CBT existem 3 processos responsáveis pela criação de estrutura emergente no 

blend (Evans and Green 2006) (Fauconnier and Turner 1998) (Pereira 2007): 

(1) Composição: Consiste na “projecção do conteúdo de cada uma das 

entradas na mistura. Por vezes, este processo envolve a ‘fusão’ de 

elementos das entradas (…)”(Grady et al. 1999). Considerando todo o 

conjunto de projecções das entradas, ficam disponíveis novas relações que 

não existiam anteriormente em nenhuma das entradas individualmente. 

Os elementos emparelhados são projectados para a mistura (blend) tal 

como as suas relações e elementos vizinhos. Esta operação chama-se 

“projecção selectiva”, pois alguns elementos são projectados, outros não. 

Para o exemplo da figura 3-2, a composição junta o conceito 

“Inventory_Resource”, do espaço de entrada 1, com o conceito 

“Resource”, do espaço de entrada 2, resultando no conceito 

“Production_Resource”, no espaço blend. Da mesma forma, “Placement” 

no espaço blend, é o resultado da projecção selectiva de “Location” e 

“Localization” dos espaços de entrada 1 e 2, respectivamente. 

(2) Completamento: É o “preenchimento de padrões na mistura, evocados 

quando a estrutura projectada das entradas “encaixa” com informação 

na memória de longo prazo. Desta forma, o processo de completamento 

é muitas vezes uma fonte de conteúdo emergente na mistura” (Grady et 

al. 1999). O conhecimento dos enquadramentos de background, modelos 

cognitivos e culturais, permite que estruturas complexas projectadas na 

mistura a partir das entradas possam encaixar em padrões conhecidos. 

Estes padrões (que surgem pela confrontação da mistura com a memória 

de longo prazo) são então “completados” dando potencialmente origem a 

estrutura emergente.  

(3) Elaboração: Consiste na “Simulação mental da mistura, que pode ser 

efectuada indefinidamente” (Grady et al. 1999). A estrutura de uma 

mistura pode ser elaborada. Este processo é chamado “executar a mistura” 

(ou running the blend). Consiste em trabalho cognitivo efectuado de 
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acordo com a lógica emergente da mistura. Por exemplo, o conceito 

“Product” no espaço blend (figura 3-2) resulta deste processo. 

Estas fases não ocorrem necessariamente de forma sequencial ou na ordem 

descrita, apesar de ser aquela que aparenta ser mais intuitiva. Cada uma delas 

está apenas descrita de forma genérica. No entanto, é necessário restringir ou 

controlar o processo de geração de novas misturas, ou seja, não deverá ser válida 

qualquer composição, completamento ou elaboração. Para tal, Fauconnier e 

Turner propõem também um conjunto de restrições de optimalidade (Evans and 

Green 2006) (Fauconnier and Turner 1998) (Pereira 2007). No entanto, todas 

estas questões enfrentam o problema de uma definição informal e vaga. 

Fauconnier e Turner não definem formalmente qualquer das restrições ou 

explicam em detalhe suficiente para tal ser feito por outrem. Assim, qualquer 

formalização ou redução no número de restrições será sempre subjectivo (Pereira 

2007). Os autores propõem as seguintes restrições de optimalidade (Fauconnier 

and Turner 2002): 

• Integração: Um blend deve constituir um cenário estruturado que possa 

ser manipulado como uma unidade. 

• Completamento de padrões: Caso “encaixe” parcialmente com algum 

padrão em memória, deverá ser possível completar a mistura de forma a 

torná-la um todo mais coerente. Por exemplo, o conceito de “pureza” está 

associado a um conjunto de atributos (leve, branco, virgem, entre outros). 

Caso tenhamos um conceito C que seja compatível com o conceito de 

pureza (em memória), este último tornar-se-á a um padrão que poderá 

trazer conhecimento extra para o conceito C (e.g. C é puro, logo C é leve, 

branco, virgem). 

• Topologia: Para todo o espaço de entrada e todo o elemento nesse espaço 

que seja projectado para o blend, todas as relações e elementos 

relacionados com esse elemento deverão ser também projectadas para 

esse blend, mantendo as mesmas relações de vizinhança. 

• Maximização de relações vitais: Fauconnier e Turner nomeiam um 

conjunto de relações que consideram “relações vitais”: change, identity, 

time, space, cause-effect, part-whole, representation, role, analogy, 

disanalogy, property, similarity, category, intentionality e uniqueness. 

Um blend deverá maximizar a existência destas relações na sua estrutura 

conceptual. 
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• Intensificação de Relações Vitais: Quanto mais intensas forem as relações 

vitais, mais correcto deverá ser um blend. 

• Rede: A manipulação do blend como uma unidade deve manter as 

ligações aos espaços de entrada facilmente, ou seja, devem ser mantidas 

as associações aos espaços de entrada de uma forma que não exija 

particular esforço. 

• Desempacotamento: O blend sozinho deve permitir, a aquele que o 

compreende, a reconstrução de todo o processo, ou seja, reconstruir os 

espaços de entrada, os mapeamentos utilizados, o espaço genérico e a rede 

de ligações entre esses espaços. 

• Relevância: Qualquer elemento que apareça no blend deverá ter 

relevância própria. A relevância incluirá ligações com outros espaços e 

funções relevantes no processamento do blend. Por outras palavras, deve-

se eliminar todo o tipo de conhecimento ad-hoc ou aleatório do blend. 

As redes não têm que, necessariamente, seguir  todas as restrições. Mas a eficácia 

do blend está ligada directamente a elas.  

Os espaços de entrada dão origem a “projecção selectiva”. Por outras palavras, 

nem toda a estrutura das entradas é projectada no blend, mas apenas a 

informação que é requerida para propósitos de compreensão local. O processo de 

“backward projection” permite que as entradas sejam modificadas pelo blend. 

Esta informação pode contribuir para o sistema de conhecimento enciclopédico. 

O processo de “backward projection” pode ser muito importante na actividade de 

negociação. Permite que a estrutura que emerge no blend seja projectada para os 

espaços de entrada, alterando-os. Existem vários tipos de redes de integração: 

simplex networks, mirror networks, single-scope networks e double-scope 

networks. Destes quatro tipos de redes de integração propostos por Fauconnier e 

Turner, a “rede de espelho” (ou mirror network) é a usada neste trabalho. Na 

“rede de espelho” todas as entradas contém o mesmo enquadramento (ou frame) 

e o blend é estruturado por este. A rede simplex é o tipo mais simples de rede de 

integração. Envolve 2 entradas, uma que contém uma frame com papéis e outra 

que contém valores. O que a torna uma rede de integração é que dá origem a um 

blend que contém estrutura que não está em nenhuma das entradas. Por 

exemplo, uma das entradas contém uma frame “família” e com papéis para “mãe” 

e “filho”, e a outra entrada contém os valores “João” e “Maria”. Na rede single-

scope cada entrada contém uma frame diferente e apenas uma das frames das 

entradas estrutura o blend. Na rede double-scope ambas as entradas contêm 
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frames distintas, mas o blend é estruturado por aspectos das duas frames das 

entradas. Como consequência, o blend pode incluir estrutura das entradas que é 

incompatível e originar “colisões”. No entanto, este aspecto é considerado pelos 

autores particularmente importante, pois torna-as altamente inovadoras e podem 

conduzir a novas inferências. 

O conceito de “Multiple Blending” permite que blends possam funcionar como 

entradas para futuros blendings e re-blending. Ou seja, uma mistura (blend) 

pode surgir de uma rede de integração que consiste em duas, três ou mais 

entradas, sendo que essas entradas podem ser uma mistura de “n” entradas 

anteriores. 

 

3.4. Integração da CBT no quadro sócio-semântico  

 

A abordagem sócio-semântica considerada como o pilar no desenvolvimento dos 

artefactos semânticos que estarão na base da partilha de informação e 

conhecimento no contexto de redes colaborativas assenta nas seguintes 

premissas: 

1. São as interacções sociais que conduzem à criação de representações de 

conhecimento explícitas e ricas semanticamente e é na interacção social 

que emergem significados; 

2. Os aspectos sociais e humanos são centrais na construção de significado; 

3. O significado partilhado é construído no contexto de uma actividade 

colectiva, pelos membros da rede colaborativa, que assumem tanto o 

papel de utilizadores como criadores dos recursos semânticos necessários 

para a sua acção; 

4. A componente semântica da nossa abordagem foca-se na semântica 

cognitiva e considera a conceptualização como: 

a. Construção dinâmica de significado partilhado; 

b. Processo cognitivo que ocorre num contexto sócio-cultural 

claramente delimitado pelos membros da rede colaborativa; 

c. Processo interactivo-social fundamentado nas acções conjuntas 

dos membros da rede colaborativa; 

5. A conceptualização resulta na criação de um espaço semântico partilhado 

por todos os intervenientes na rede colaborativa, onde serão partilhados e 
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acordados os significados relevantes associados com o domínio de 

actuação da rede; 

6. Os espaços semânticos são vistos como repositórios de significado 

colectivamente acordado e representados num modelo conceptual; 

7. Um espaço semântico tem a função de formar uma definição do mundo 

que rodeia um grupo de pessoas, definição que deve ser partilhada pelo 

grupo que tem de trabalhar em conjunto; 

No modelo de rede da integração conceptual, representado na figura 3-2, cada 

espaço de entrada corresponde ao espaço semântico de uma organização 

interveniente na rede colaborativa. Esta situação é representada na figura 3-3 

através da ligação entre a primeira e terceira colunas, que representa a rede 

sócio-semântica de cada organização. Na quarta coluna, surge a conceptualização 

que corresponde ao espaço semântico partilhado, considerado a base de 

colaboração que permite o entendimento necessário para a acção colectiva dos 

membros da rede, ou seja, onde todos partilham um conjunto de definições, 

regras e normas que conduzem a sua acção conjunta. 

O quadro sócio-semântico apresentado na secção 2.2 (apelidado de 

2Sframework), agora integrado em termos da sua arquitectura e princípios de 

construção de significado com a teoria da integração conceptual (através da 

aplicação do método baseado na CBT descrito no capítulo 5), cada organização 

com as suas próprias conceptualizações (ou modelos conceptuais) constitui uma 

rede sócio-semântica. A conceptualização de cada organização (parceira na rede 

colaborativa) é representada como um espaço de entrada (considerando a 

designação da CBT). Isto significa que existirão, pelo menos, tantos espaços de 

entrada como parceiros na rede, e cada parceiro na rede apresenta a sua proposta 

de conceptualização num espaço de entrada (ver figura 3-3). Estes espaços de 

entrada fazem parte das suas redes semânticas e representam os espaços 

semânticos que transmitem a perspectiva de uma organização relativamente à 

acção da rede. Pode-se dizer que cada espaço semântico representa o significado 

partilhado que resulta da integração dos espaços mentais dos indivíduos que 

colaboram na organização. 

A rede semântica final, �, será a conceptualização partilhada representada no 

espaço genérico. O espaço genérico funciona como “espaço partilhado”, onde as 

propostas de conceptualização preliminares e as diversas conceptualizações 

partilhadas, resultantes das várias iterações do método, são apresentadas. A rede 
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sócio-semântica final representa o relacionamento entre todas as organizações 

que compõem a rede e a conceptualização colectiva obtida, ou seja, corresponde 

ao espaço semântico que rodeia a rede colaborativa e que permite o entendimento 

necessário para a sua acção colectiva. O espaço blend, embora não tendo uma 

representação explícita no 2Sframework, é visto como o “espaço de apoio à 

decisão e negociação” onde são apresentadas diferentes propostas para discussão 

durante o processo de conceptualização. Estas propostas são geradas 

automaticamente, mas os participantes podem também apresentar propostas. As 

propostas para as quais existe consenso são “copiadas” para o espaço genérico, 

isto é, no final do processo o espaço genérico contém a conceptualização 

colectiva. 

A figura 3-3 mostra a integração do conceito de rede epistémica com o método 

baseado na CBT. A primeira coluna corresponde à rede social, �, onde os círculos 

representam as várias organizações, ��, que constituem a rede colaborativa e os 

nós correspondem aos indivíduos, �� , de cada organização que colabora na rede. 

As linhas representam relações entre pares de indivíduos dentro da organização 

(linhas dentro dos círculos) e entre as diversas organizações que constituem a 

rede colaborativa (linhas a azul). A segunda coluna representa os diversos 

domínios de negócio, ��, nos quais as organizações operam. Existem dois níveis 

de redes semânticas, um associado com as propostas de conceptualização de cada 

organização (onde �� é a rede semântica que representa a proposta de ��, �� 

representa a proposta de ��, e assim sucessivamente), ��, e outro que corresponde 

à conceptualização partilhada final, �, aceite por todas as organizações. Nas redes 

semânticas, � e �, os nós representam conceitos dos diversos domínios que 

constituem a rede e as linhas as relações entre conceitos. Os mapas de conceitos 

apresentados, em � e �, são o formalismo de representação de conhecimento 

proposto para ser usado pelo método baseado na CBT. Existem também dois 

níveis de redes sócio-semânticas, ��, compostas pelos indivíduos das diversas 

organizações que constituem a rede �, conceitos de �, e ligações entre estes. Estes 

dois níveis representam a utilização dos conceitos pelos indivíduos dentro da rede 

colaborativa. Um deles associa cada organização a uma proposta de 

conceptualização (espaço de entrada) e outro liga todos os parceiros na rede à 

conceptualização colaborativa (apresentada no espaço genérico), a rede sócio-

semântica final.  
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Figura 3-3. Integração entre o 2Sframework e o método baseado na CBT. 

 

A figura mostra as diversas organizações associadas a diferentes domínios de 

negócio ou ao mesmo domínio. No entanto, o facto de duas organizações estarem 

ligadas ao mesmo domínio não significa que usem o mesmo vocabulário ou 

partilhem a mesma rede semântica (ou modelo conceptual). Mesmo nestes casos 

podem ter diferentes competências num mesmo domínio e, portanto, usarem 

conceitos diferentes ou os mesmos conceitos mas com significados diferentes 

para descrever esse domínio. As primeiras três colunas da figura mostram que as 

organizações trabalham em diversos domínios e têm espaços semânticos 

diferentes para coordenar a sua acção. Isto torna-se mais visível ao verificarmos 

que não escolhem os mesmos conceitos, dentro do mesmo domínio de negócio, 

para construir as suas propostas de conceptualização. Isto é, a criação de 

significado partilhado entre diferentes indivíduos e organizações, mesmo 

trabalhando no mesmo domínio, pode ser classificada como uma tarefa muito 

difícil, sendo a complexidade acrescida quando se relacionam diferentes 

domínios de negócio. O método baseado na CBT, descrito no capítulo 5, pretende 
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reduzir esta complexidade e aumentar a agilidade na criação de significado 

partilhado.  

 

3.5. Principais conclusões 

 

Para além da integração, descrita na secção anterior, da CBT no quadro sócio-

semântico desenvolvido, existem alguns aspectos da semântica cognitiva, e em 

especial da teoria de integração conceptual, que são considerados fundamentais 

para demonstrar o seu potencial enquanto estrutura base para o processo de 

conceptualização colaborativa: 

• A noção de frame de Fillmore e as redes de integração do tipo “espelho”, 

caracterizam adequadamente a orientação dos membros da rede 

colaborativa na fase inicial do processo de construção de significado 

partilhado; 

• O conceito de modelo cognitivo idealizado de Lakoff, alerta-nos para a 

necessidade de delimitar adequadamente o processo cognitivo de 

construção de tais modelos por parte dos membros da rede, pois devemos 

tentar garantir que o ICM criado durante a partilha de informação e 

conhecimento na rede seja comum ou, pelo menos, possua o mesmo 

enquadramento por parte de todos, de modo a garantir a interpretação 

correcta da informação partilhada. Também neste caso o conceito de 

frame (enquadramento) irá ser determinante na construção por cada 

indivíduo do seu ICM aquando da recolha e partilha de informação; 

• Os ICMs enquanto entidades que servem como base para 

conceptualização on-line, fornecem o conhecimento de background que 

estrutura o conhecimento socialmente produzido e localmente disponível; 

• Um espaço mental, estruturado por um ICM, corresponde à perspectiva 

de um indivíduo relativamente aos significados considerados relevantes 

no domínio de actuação da rede. Um espaço semântico corresponde à 

integração dos espaços mentais de um conjunto de indivíduos, e pode ser 

definido como um repositório de significado colectivamente acordado. 

• O contexto de actuação da rede deve ajudar na delimitação dos ICMs 

construídos cognitivamente pelos seus membros. No entanto, não 

podemos deixar de considerar que cada organização e cada membro dessa 
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organização possuem experiência individual, social e cultural que devem 

ser considerados na construção de significado partilhado; 

• A teoria da integração conceptual, pelas suas propriedades e estrutura em 

rede, reúne as condições necessárias para conseguir integrar os diferentes 

espaços semânticos e apoiar na negociação de significado com o objectivo 

de criar o espaço semântico partilhado por todos os intervenientes na 

rede. Permite-nos representar os espaços semânticos de cada organização, 

integrá-los e enriquecê-los através da estrutura emergente resultante da 

criação do espaço blend. As suas características inovadoras e criativas 

apoiam a geração de ideias e incentivam a discussão e negociação entre os 

membros da rede. 
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Capítulo 4 

REVISÃO DO ESTADO-DA-ARTE 

 

 

O tema de construção colectiva de significado (ou construção de conceptualizações 

partilhadas), tanto actualmente como num passado recente resume-se, em termos de 

engenharia informática, às metodologias de desenvolvimento de ontologias. Este 

capítulo encontra-se organizado em 3 secções. Na primeira secção são descritas as 

principais abordagens para conceptualização colaborativa. Na segunda secção é 

apresentada uma análise comparativa das abordagens descritas anteriormente. Para 

terminar, são apresentadas as principais conclusões resultantes da análise do estado-

da-arte. 

 

4.1.  Processo de conceptualização colaborativa: principais 
abordagens 

 

O trabalho sobre metodologias de engenharia de ontologias encontra-se amplamente 

discutido e comparado em (Corcho et al. 2003), (Fernández-López and Gómez-Pérez 

2002), (López et al. 1999) e (Gasevic et al. 2006). Pode concluir-se que o campo da 

engenharia de ontologias colocou muita ênfase na “especificação da 

conceptualização” como uma tarefa de engenharia. No entanto, as fases iniciais do 

processo de desenvolvimento de ontologias têm sido pouco abordadas. Em 

particular, a importância do processo social envolvido na formação de uma 

conceptualização partilhada (por exemplo, para um domínio) não tem sido 

reconhecida. O processo colaborativo de construção de ontologias é o foco desta 

revisão do estado-da-arte. Nesta secção é, portanto, apresentada uma análise 

resumida dos trabalhos de investigação que focam a colaboração no desenvolvimento 

de ontologias. Esta análise foi conduzida por algumas questões que se colocam 
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relativamente aos métodos actuais de desenvolvimento de ontologias: De que forma 

é conduzido o processo de conceptualização? Que métodos, técnicas e ferramentas 

são propostas para apoiar a conceptualização? Que actores e com que competências 

são envolvidos? As várias definições de ontologia (Corcho et al. 2003) conduzem 

para um processo de conceptualização colaborativa de domínio, o que se torna 

fundamental quando se pretende aplicar engenharia de ontologias no contexto de 

redes colaborativas. Simperl and Tempich (2006) apresentam os resultados de um 

estudo relativo às metodologias existentes para construção de ontologias. Este estudo 

foi realizado com base em entrevistas estruturadas na qual participaram especialistas 

na área. Como principais conclusões, os autores apresentam um conjunto de 

recomendações/resultados das quais se destacam as seguintes: 80% dos projectos 

não seguem uma metodologia particular de engenharia de ontologias; 90% dos 

projectos seguem implicitamente as actividades definidas na engenharia de 

ontologias; 80% dos participantes manifestaram a necessidade de clarificação 

terminológica do termo ontologia; necessidade de maior publicação das melhores 

práticas; necessidade de definição de critérios para selecção de metodologias e 

técnicas de aquisição de conhecimento; melhorar a documentação das ontologias 

existentes; definição de métricas para avaliação de ontologias; necessidade de 

melhorar o processo de alcançar consenso ou acordo; necessidade de melhorar a 

qualidade das ferramentas para análise do domínio, avaliação e documentação; e 

necessidade de construir ferramentas que apoiem a engenharia de ontologias 

colaborativa. de Moor (2009) apresenta um trabalho onde mostra como utilizar 

gráficos conceptuais para modelar os elementos chave e projectar sistemas sócio-

técnicos para apoiarem as actividades de comunidades colaborativas. Ou seja, como 

usar gráficos conceptuais para especificar requisitos de informação e comunicação e 

associar estes com funcionalidades de software social. Apresenta, como exemplo, um 

cenário onde existe a necessidade de definir uma ferramenta para apoiar a 

colaboração, propondo um conjunto de actividades, actores e papéis para conduzir o 

processo. Refere a existência de muitas dependências entre o sistema a ser 

implementado e o contexto de utilização. Refere que tal processo não é trivial, 

reforçando a necessidade e importância de investigação sobre abordagens para 

conceptualização, implementação e aplicação de processos de mapeamento de 

funcionalidades no projecto de sistemas de software social. Despres and Szulman 

(2008), como já mencionado no capítulo anterior, apresentam um trabalho sobre a 
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construção de ontologias a partir de textos focado na fase de conceptualização, 

descrevendo um procedimento baseado em três etapas. No entanto, não consideram 

as questões sociolinguísticas. A fase de conceptualização é considerada a fase de 

construção de conceitos ontológicos a partir dos resultados da análise automática de 

textos e é estruturada em 3 etapas: (1) extracção de entidades linguísticas e 

construção de uma rede terminológica; (2) elaboração de conceitos termino-

ontológicos e de uma rede termino-ontológica parcial e (3) elaboração dos conceitos 

ontológicos e de uma rede ontológica. Segundo os autores, estas etapas permitem a 

transição do plano do discurso para o plano ontológico, afirmando que esta 

passagem é obtida através do trabalho terminológico, da modelação de 

conhecimento e, por fim da representação de conhecimento. As 3 etapas são 

descritas da seguinte forma. O estudo linguístico, etapa 1, permite estabelecer uma 

análise terminológica do texto guiado pelo objectivo de construção de um modelo do 

domínio estudado. A etapa termino-ontológica proporciona uma transição para o 

plano ontológico e consiste em construir um modelo conceptual a partir da rede 

terminológica. Esta etapa corresponde à construção de significado. A etapa 3, etapa 

ontológica, consiste em traduzir o modelo conceptual obtido no final da etapa 2, 

numa linguagem formal que permite superar os problemas da linguagem natural e 

do contexto, e executar cálculos e inferências sobre as entidades representadas. Esta 

última etapa corresponde à formalização da ontologia. Trata-se de um procedimento 

que não considera os aspectos sociais e culturais que influenciam o resultado da 

conceptualização alcançada. Embora numa fase inicial da construção da 

conceptualização, a extracção terminológica possa assumir um papel importante 

como ponto de partida, não pode no entanto ser considerada suficiente como meio 

de obtenção dos inputs necessários para a construção do modelo conceptual que será 

usado como base para a construção da ontologia. É difícil, ou até impossível, através 

da simples análise de textos construir um modelo conceptual completo. 

No entanto, como já foi referido, o principal foco deste capítulo está nas abordagens 

que consideram, de alguma forma, a conceptualização colaborativa de ontologias. A 

metodologia Methontology é apresentada por ser considerada na literatura como a 

mais completa e madura, embora não considere a construção colaborativa de 

ontologias. A metodologia On-To-Knowledge é apresentada porque existe pelo 
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menos um trabalho no qual é descrito um estudo de caso onde foi usada para apoiar 

a construção colaborativa de ontologias. 

López et al. (1999) reforçam a necessidade de metodologias que apoiem a fase de 

aquisição de conhecimento, a necessidade de ferramentas que apoiem a 

conceptualização do conhecimento e que a partir desta gerem o código da ontologia. 

Consideram que os envolvidos no desenvolvimento de ontologias frequentemente 

passam directamente da aquisição de conhecimento para a fase de implementação da 

ontologia. No entanto, quando a maioria do conhecimento já foi adquirido, o que se 

tem é muito conhecimento não estruturado que deve ser organizado. 

De seguida são apresentadas as propostas existentes na literatura para construção 

colaborativa de ontologias, com especial ênfase nas actividades relacionadas com o 

processo de conceptualização.  

 

4.1.1. Methontology 

Em (López et al. 1999) a Methontology é apresentada como uma metodologia que foi 

criada para construção de raiz de ontologias através da reutilização de outras 

ontologias, ou por um processo de reengenharia. O enquadramento da Methontology 

permite a construção de ontologias ao nível de conhecimento. Inclui: a identificação 

do processo de desenvolvimento da ontologia, um ciclo de vida baseado em 

protótipos evolutivos e a própria metodologia, que especifica os passos para executar 

cada actividade, as técnicas usadas, os produtos resultantes, e como é que as 

ontologias estão a ser avaliadas. Relativamente à conceptualização da ontologia 

podem ser descritas as seguintes actividades: identificação da razão pela qual a 

ontologia está a ser construída, quais os objectivos da utilização desta e quem são os 

utilizadores finais. Referem a existência de uma conceptualização que estrutura o 

conhecimento do domínio como modelos significativos ao nível do conhecimento e a 

utilização de outras ontologias (Corcho et al. 2003), (Fernández-López and Gómez-

Pérez 2002) e (López et al. 1999).  
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4.1.2. On-To-Knowledge 

Em (Staab et al. 2001) e (Sure 2002) é apresentada a metodologia On-To-Knowledge 

que é o resultado de um projecto com o mesmo nome. Esta metodologia inclui as 

fases de estudo de viabilidade, kickoff, refinamento, avaliação e manutenção. É nas 

fases kickoff e refinamento que as actividades envolvidas na conceptualização da 

ontologia são realizadas. A fase kickoff é onde os requisitos da ontologia são 

capturados e especificados, as questões de competência são identificadas, é estudada 

a possibilidade de reutilização de ontologias e é construída a primeira versão draft da 

ontologia. O resultado é um documento de especificação de requisitos da ontologia. 

O objectivo da fase de refinamento é produzir uma ontologia madura e orientada à 

aplicação de acordo com a especificação dada pela fase kickoff.  

Em (Davies et al. 2003) é descrito o sistema OntoShare para partilha de informação 

entre utilizadores numa comunidade virtual e é também descrita a implementação e 

avaliação do OntoShare numa comunidade particular, como parte de um estudo de 

caso dentro do projecto On-To-Knowledge. O OntoShare foi aplicado e avaliado 

usando a metodologia On-To-Knowledge. Neste estudo é interessante analisar como 

foram realizadas as fases kickoff e refinamento, uma vez que é nestas fases que a 

conceptualização acontece. As fases Kickoff e de refinamento da metodologia foram 

realizadas num workshop com as pessoas chave do grupo de utilizadores. As pessoas 

seleccionadas cobriam os domínios de interesses de todos os utilizadores. O 

workshop incluiu uma apresentação onde foi descrito em termos básicos o que é uma 

ontologia e como pode ser usada. Este foi realizado nas instalações da empresa e 

executado por um engenheiro de conhecimento. A fase kickoff foi muito orientada 

para brainstorming. O grupo foi capaz de produzir a ontologia no workshop o que 

significa que a maior parte da fase de refinamento foi realizada em simultâneo com a 

fase kickoff. Outro aspecto importante é o método usado para avaliação. São 

apresentadas 3 formas de avaliação: avaliação focada na tecnologia, focada no 

utilizador e focada na ontologia. A avaliação focada na tecnologia preocupa-se em 

avaliar tanto as propriedades da ontologia desenvolvida como as ferramentas e 

aplicações usadas. A avaliação focada no utilizador, deve contemplar feedback dos 

utilizadores sobre a ferramenta protótipo no ambiente aplicacional alvo, padrões de 

utilização da ontologia, e mais importante ainda, avaliar se as tecnologias baseadas 

na ontologia usadas são pelo menos tão boas como as tecnologias já existentes. 
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Finalmente, a avaliação focada na ontologia, preocupa-se com a avaliação formal das 

ontologias de acordo com um conjunto de regras (Sure 2002). Das três formas de 

avaliação propostas na metodologia On-To-Knowledge, a mais apropriada para 

utilização neste caso de estudo foi a avaliação focada no utilizador. A avaliação da 

opinião dos utilizadores foi realizada essencialmente através da utilização de 

questionários.  

A metodologia On-To-Knowledge aborda um ponto muito importante que 

normalmente é esquecido e que pode ser considerado uma boa prática, que é a 

produção de um documento de especificação de requisitos. É muito importante 

porque ajuda na futura utilização/reutilização da ontologia especificada. A falta de 

documentação é um dos factores que pode conduzir à não utilização de ontologias já 

existentes. Outros aspectos importantes são a utilização de workshops e técnicas de 

brainstorming durante a fase de conceptualização. A preocupação em cobrir o 

domínio de interesse de todos os grupos de utilizadores, a avaliação da especificação 

obtida e o estudo de ontologias que potencialmente possam ser reutilizadas, são 

também aspectos muito interessantes.  

Através da análise das fontes de conhecimento disponíveis é construída uma 

ontologia base, isto é, uma versão que contém poucos mas elementos fundamentais 

da ontologia. Tipicamente os conceitos e relações mais importantes são identificados. 

Uma fonte muito importante de conhecimento são os especialistas do domínio. 

Existem várias possibilidades para capturar conhecimento dos especialistas de 

domínio. Neste caso, os autores utilizaram questionários de competência informais 

como é proposto em (Uschold and King 1995). Estes consistem em possíveis 

consultas (conhecidas como questões de competência) ao sistema, indicando o 

âmbito e conteúdo da ontologia. As questões que se colocam são as seguintes: Serão 

as questões de competência a forma mais eficaz e completa de obter uma ontologia 

base, no contexto da co-construção de artefactos semânticos por grupos de actores 

sociais em redes colaborativas de ciclo de vida curto? Este método é apropriado para 

grupos sociais de que tamanho? Neste caso de estudo foram envolvidas seis pessoas 

do grupo de utilizadores. Se for necessário juntar uma equipa maior, como fazer? 
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4.1.3. Two-layered approach to knowledge representation 

Em (Gómez-Gauchía et al. 2004), com base no trabalho apresentado em (Gómez-

Gauchía et al. 2004a), é feita uma revisão de algumas das mais representativas 

metodologias para construção de ontologias. Os autores afirmam ter identificado 

boas recomendações que podem ser aplicadas nas fases de conceptualização, 

aquisição de conhecimento e representação de conhecimento. Após ter sido feito o 

estudo das metodologias e iniciada a fase de conceptualização, encontraram diversos 

problemas e necessidades: a falta de entendimento dos termos do domínio e a falta 

de especialistas; a necessidade de facilitar a definição da ontologia, usando uma 

linguagem de representação formal, por especialistas do domínio (utilizadores) que 

não são especialistas de computadores; e a necessidade de estruturar todo o processo 

com directrizes, tarefas e materiais de apoio. Para dar resposta a estas necessidades 

os autores propõem as seguintes soluções: obter conceitos relevantes através do 

processamento de fontes escritas de conhecimento (usados como um guia para as 

próximas fases), usando recuperação de informação e técnicas de processamento de 

estrutura de documentos , e apoiar a comunicação entre actores através de estruturas 

conceptuais, representando o conhecimento por intermédio de duas camadas: uma 

camada do utilizador com uma linguagem gráfica fácil de usar (mapas de conceitos) e 

uma camada interna com uma linguagem de representação formal (Description 

Logics). Para a construção da ontologia de forma incremental, definem um ciclo de 

refinamento baseado nas 3 principais estratégias conceptuais (top-down, bottom-up 

e middle-out) que são aplicadas em diferentes fases do ciclo. As tarefas do ciclo de 

refinamento são repetidas até todos os participantes alcançarem consenso 

relativamente à semântica da ontologia. 

A proposta apresentada por (Gómez-Gauchía et al. 2004) foca vários pontos 

importantes no que diz respeito à conceptualização colaborativa de ontologias. A 

necessidade de existir uma camada do utilizador com uma linguagem gráfica 

intuitiva, a forma de obtenção de conceitos relevantes para criar a primeira versão da 

ontologia, a necessidade de criar a ontologia de maneira incremental e a necessidade 

de todos os participantes alcançarem consenso. Mas, deixam algumas questões em 

aberto: Que técnicas de recuperação de informação e processamento de estrutura de 

documentos são utilizadas e como? Qual é a abordagem usada para ajudar os 

participantes a chegar a consenso? Como é que cada participante apresenta a 
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semântica pretendida dos conceitos introduzidos no mapa de conceitos? As tarefas 

são baseadas em fontes de informação e no seu tratamento: 1) Entrevistas (com os 

clientes utilizando o estilo bottom-up e com os especialistas do domínio no estilo 

top-down; 2) Processamento de documentos para extracção dos termos mais 

relevantes (esta é uma estratégia middle-out. Dependendo da natureza dos 

documentos, pode ser aplicado processamento da estrutura do documento); e 3) 

Processo manual simplificado para construir a ontologia numa representação em 

duas camadas, que tem como base os conceitos relevantes obtidos nas tarefas 

anteriores. Os utilizadores apenas trabalham com a representação gráfica informal 

(mapas de conceitos). 

Um outro aspecto interessante é a forma como usam os mapas de conceitos. Para 

obter resultados positivos, usam algumas restrições na construção dos mapas: criar 

muitos mapas pequenos com poucos conceitos e relações cada; organizá-los de forma 

ortogonal, horizontalmente por níveis de abstracção e verticalmente por subáreas da 

ontologia; utilização de um código baseado em cores. De acordo com os autores, as 

vantagens da utilização dos mapas de conceitos são principalmente cognitivas. Os 

utilizadores da ontologia compreendem facilmente a ontologia como um todo e 

seguem a posição relativa de cada conceito e relação em toda a ontologia. A 

representação gráfica dos mapas de conceitos tem um formato familiar para 

utilizadores não técnicos. Estas vantagens confirmam-se nos casos de aplicação 

descritos no capítulo 6. 

 

4.1.4. DILIGENT 

A metodologia DILIGENT é composta por 5 actividades principais de engenharia de 

ontologias (Pinto et al. 2004) (Vrandecic et al. 2005): construção, adaptação local, 

análise, revisão, e actualização local. Nesta metodologia é disponibilizada uma 

ontologia inicial e os utilizadores são livres de a usar e modificar localmente de 

acordo com os seus próprios propósitos. Esta ontologia inicial é criada por um grupo 

pequeno de pessoas. Existe um grupo de decisores (este grupo deve ter uma 

participação equilibrada e representativa dos diferentes tipos de participantes) que 

está envolvido no processo e que mantém e assegura a qualidade da ontologia 

partilhada. O grupo de decisores é também responsável por decidir quais as 
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actualizações na ontologia partilhada. No entanto, as actualizações são baseadas nas 

alterações propostas pelos utilizadores que trabalham de forma descentralizada. 

Portanto, os decisores apenas controlam o processo. Devido às alterações 

introduzidas pelos utilizadores ao longo do tempo e à integração dessas alterações 

por parte dos decisores, a ontologia evolui. A ontologia é desenvolvida de forma 

iterativa e incremental. Existe sempre uma ontologia central e várias ontologias 

locais, e a ontologia central (partilhada) vai sendo reajustada de acordo com as 

ontologias locais. 

A metodologia DILIGENT propõe também o desenvolvimento da ontologia de forma 

incremental e iterativa. No entanto, embora exista participação dos utilizadores, 

apenas os decisores são responsáveis por decidir quais as actualizações que são feitas 

na ontologia central, baseadas nas alterações propostas pelos utilizadores. A 

participação dos utilizadores é, portanto, limitada. Algumas questões que se 

colocam: Como validam a semântica dos conceitos propostos pelos utilizadores? 

Quanto tempo será necessário para alcançar consenso numa conceptualização 

partilhada? Como avaliam se alcançaram consenso relativamente a uma 

conceptualização? Quais são as técnicas usadas para propor alterações à versão 

actual da ontologia? Na metodologia DILIGENT é disponibilizada uma ontologia 

inicial e os utilizadores  são livres de a usar e modificar localmente de acordo com  os 

seus propósitos. No nosso trabalho, o objectivo de todos os participantes na rede é o 

mesmo, para completar uma oportunidade de negócio é necessária uma 

conceptualização partilhada que descreva colaborativamente a semântica dos dados 

trocados, para estabelecer um entendimento comum não só entre dois parceiros, mas 

dentro de toda a rede. A construção de uma conceptualização partilhada e 

consequente necessidade de obter consenso não é uma preocupação desta 

metodologia, aplica-se melhor ao desenvolvimento de ontologias de referência. 

Existem algumas lacunas ao não considerarem a construção social de uma 

conceptualização partilhada, e a necessidade de acordos sociais sobre a 

conceptualização do domínio. Esta metodologia não se adapta ao contexto de 

aplicação deste trabalho. Neste caso é requerida uma participação mais activa dos 

utilizadores no sentido de obter o mais rápido possível uma conceptualização 

partilhada que apoie a colaboração na rede.  
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4.1.5. The knowledge mediation procedure 

Em (Aschoff 2004) e (Aschoff et al. 2004) é proposto um procedimento para 

construção de ontologias, composto por 3 fases, no qual o engenheiro de 

conhecimento funciona como mediador entre as diferentes percepções que os 

especialistas e utilizadores podem ter sobre o conhecimento do domínio. Este 

procedimento aborda a questão da participação directa dos membros das 

organizações na criação de uma ontologia partilhada. Deriva das abordagens de 

mediação de conflitos e consiste em 3 fases principais: geração, explicação e 

integração. A fase de geração pretende gerar uma lista partilhada dos termos, a qual 

serve como ponto de partida para a definição das classes ontológicas. Todos os 

participantes no processo de construção são convidados a reflectir sobre os conceitos 

relevantes do domínio. Esta fase serve para activar o conhecimento dos utilizadores 

sobre o domínio e pretende ser uma primeira interacção entre as diferentes 

perspectivas e prioridades. Os participantes são convidados a gerar conceitos 

livremente sem qualquer discussão ou avaliação pelos outros. Para  a geração de 

termos usam uma abordagem middle-out. Durante esta fase os participantes não 

devem tentar pensar em conceitos mais gerais nem tentar recolher todos os casos 

concretos que possam ser relevantes. Devem apresentar aqueles termos que surgem 

naturalmente quando reflectem sobre o domínio e o seu trabalho diário. Uma vez 

que os participantes no processo de construção podem não ter todo o conhecimento 

relevante ou podem não ser capazes de o recolher na totalidade durante esta sessão, 

a fase de geração deve ser complementada por ferramentas de geração automática de 

thesaurus. Estas ferramentas podem extrair automaticamente termos chave de 

documentos de texto que cobrem áreas de conteúdos do domínio. Na fase de 

explicação, cada participante no processo de mediação apresenta a sua proposta na 

forma de uma taxonomia ad-hoc baseada na lista de termos recolhidos. Esta 

taxonomia deve conter as classes da ontologia, as suas descrições informais bem 

como as relações entre classes. Os participantes podem também propor axiomas que 

acham que devem ser incluídos na ontologia. Estas propostas são trabalhadas de 

forma independente sem qualquer interferência dos outros participantes. A cada 

participante é dado tempo para pensar na sua estrutura pessoal do conhecimento do 

domínio e reflectir sobre as suas perspectivas, interesses e necessidades de 

informação. O resultado desta fase é uma taxonomia proposta por cada utilizador. Os 
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participantes devem também definir prioridades durante esta fase. Devem indicar 

quais são as classes e relações que lhes parecem ser especialmente cruciais para o seu 

trabalho e quais as menos relevantes. Esta fase deve também ser complementada 

com resultados de ferramentas de extracção de termos de documentos. As ontologias 

resultantes da aplicação destas técnicas têm a vantagem de não representarem os 

interesses e pontos de vista de qualquer participante. Portanto, podem servir como 

exemplo neutro e podem ser úteis para alcançar acordo durante a fase de integração. 

A selecção destes textos também pode ser realizada com base num processo de 

mediação. Durante a fase de integração, a integração das propostas é realizada 

através de negociação e com o apoio de um mediador. Usam abordagens e técnicas 

do campo da mediação de conflitos, adaptadas aos requisitos de um processo de 

construção de ontologias. Nesta abordagem o engenheiro de conhecimento assume o 

papel de mediador de conhecimento. É uma pessoa especializada em engenharia de 

ontologias, incluindo o desenvolvimento de taxonomias, e é responsável por 

assegurar que os princípios de projecto da ontologia são considerados durante o 

processo de construção. No entanto, normalmente não interfere no conteúdo da 

ontologia. Consequentemente, pode actuar como uma pessoa neutra que pode 

equilibrar os diferentes interesses e necessidades de conhecimento dos utilizadores 

da ontologia. A sua missão é fomentar um processo de negociação justo e equilibrado 

que resulte numa ontologia que represente um entendimento partilhado do 

conhecimento do domínio. Existem regras básicas para um mediador de conflito que 

os autores acreditam que também se aplicam a mediadores de conhecimento para 

apoiar a construção de uma ontologia: 1) O mediador é responsável pelo processo de 

comunicação, não pelo conteúdo ou resultado; 2) O mediador não toma decisões, as 

decisões são tomadas pelos participantes; 3) O mediador deve permanecer neutro, 

considerando os interesses de todas as partes. Depois das propostas serem 

publicadas por todos os participantes, o mediador inicia a negociação. Utilizando a 

técnica de mediação de conflitos, “Perspective taking”, o mediador convida os 

participantes a introduzirem a proposta de outro participante, a descrevê-la e 

apresentar as principais diferenças bem como similaridades com a sua proposta. Na 

mediação de conflitos existem duas opções: começar com os pontos mais 

controversos ou começar com os pontos que podem ser facilmente resolvidos. No 

caso da construção da ontologia, os autores recomendam que se comece com os 

pontos que são de importância central para a ontologia (normalmente categorias de 
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alto nível) e alcançar acordo para os mais controversos tão cedo quanto possível. Os 

autores propõem também algumas técnicas que podem ser usadas pelo mediador 

para apoiar o processo de negociação: balancear, sumarizar, mensagens na primeira 

pessoa, parafrasear, algumas perguntas úteis e fontes de conhecimento neutras. No 

final do processo de negociação, todos os participantes devem declarar 

explicitamente o seu acordo com a ontologia. O resultado do processo pode, no 

entanto, ser a decisão de que um acordo comum para uma conceptualização 

partilhada não pode ser alcançado. Neste caso, talvez seja melhor que os subgrupos 

de utilizadores definam as suas próprias ontologias. No final, é disponibilizada, aos 

que não participaram no processo, documentação completa sobre o processo de 

construção da ontologia. Esta documentação contém: data, participantes, grupos de 

utilizadores representados, taxonomias propostas, principais conflitos e como foram 

resolvidos e a ontologia final. Os autores apresentam também os possíveis 

desacordos que podem ocorrer durante a fase de integração: os participantes usam 

termos e conceitos da mesma forma (consenso); os participantes usam termos 

diferentes para os mesmos conceitos (correspondência); os peritos usam os mesmos 

termos para conceitos diferentes (conflito); e os peritos diferem nos termos e nos 

conceitos (contraste). O principal objectivo do procedimento é a integração de 

conhecimento contraditório e estabelecer uma conceptualização partilhada bem 

como um compromisso ontológico sustentável entre os utilizadores. 

Esta é uma abordagem interessante que foca explicitamente os aspectos sociais da 

construção de ontologias como, por exemplo, a necessidade de negociação. Os 

autores apresentam vários pontos interessantes: a necessidade de estabelecer uma 

conceptualização partilhada; a necessidade de considerar as perspectivas de todos os 

utilizadores; as vantagens de utilizar ferramentas de geração automática de 

thesaurus durante a aquisição de conhecimento e técnicas de exploração de 

ontologias (ontology mining) que podem ser úteis para alcançar um acordo; o papel 

do mediador e algumas técnicas para apoiar o trabalho do mediador na construção 

de consenso; e a necessidade de construção de documentação no final do processo, 

documentação a que normalmente se chama “documento de especificação de 

requisitos”. Esta abordagem de mediação parece ser muito útil para considerar 

adequadamente todas as perspectivas relevantes. No entanto, as avaliações 

experimentais devem ser consideradas fundamentais e os autores apenas 
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apresentam um estudo empírico. O facto de o processo de construção de ontologias 

ser visto como um processo social é extremamente importante para a 

conceptualização da ontologia. Esta é a única abordagem que foca explicitamente a 

importância da presença social na construção da ontologia. É uma abordagem muito 

interessante, mas surgem algumas questões: Como é que os participantes têm acesso 

aos conceitos gerados durante a fase de geração e explicação? Os conceitos são 

enviados por e-mail? Quais são as regras definidas cooperativamente para cada 

participante criar e apresentar as suas propostas individuais? Qual é o tipo de apoio 

(por exemplo, anotações, representação gráfica, documentos, imagens) usado 

durante a fase de integração? Alguma forma de representação visual? Como e onde 

são representados os conceitos para os quais já se alcançou acordo e os conceitos sem 

acordo? Os autores descrevem, para a fase de geração, a utilização de regras de 

brainstorming e o registo dos termos num quadro branco ou uma aplicação 

partilhada. Quais as aplicações propostas? O registo dos conceitos e a utilização de 

uma aplicação partilhada devem estar presentes durante as 3 fases. No entanto, no 

caso de estudo apresentado nenhuma aplicação partilhada é mencionada. Além 

disso, no estudo empírico apresentado não abordam directamente as fases de 

geração e explicação, o estudo foca-se essencialmente na fase de integração 

(obtenção de consenso). Também não referem ao longo do estudo a utilização de 

ferramentas de geração automática de thesaurus e nem de técnicas de exploração de 

ontologias. Como propor a sua utilização? Que ferramentas devem ser usadas 

durante o processo para apoiar a geração automática de thesaurus e que técnicas de 

exploração de ontologias? Parece ser necessário um estudo mais completo baseado 

num cenário real. O cenário apresentado é muito simples para avaliar o 

procedimento. A definição de regras que apoiem a colaboração, coordenação e 

comunicação durante as 3 fases são essenciais. Outro aspecto, é a forma como é 

iniciada a fase de geração, talvez deve-se já nesta fase ser permitida alguma discussão 

e avaliação dos conceitos propostos por parte dos participantes. 

 

4.1.6. DOGMA-MESS 

Uma metodologia, bastante recente, que aborda a questão da conceptualização 

partilhada é a DOGMA-MESS (de Moor et al. 2006). Os autores apresentam a 

DOGMA-MESS como uma metodologia que apoia o processo de engenharia de 
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ontologias organizacional e consegue acompanhar a rápida alteração dos requisitos 

colaborativos. Apresentam também o DOGMA-MESS - Meaning Evolution Support 

System. O modelo sugerido pelos autores para engenharia de ontologias inter-

organizacional é um modelo conceptual do processo de engenharia de ontologias 

suficientemente específico, segundo os autores, para definir e organizar directrizes 

metodológicas práticas, mas ainda suficientemente genéricas, para representar e 

comparar as diferentes abordagens e técnicas do ponto de vista da aplicação. Este 

modelo é a base para o desenvolvimento da metodologia DOGMA-MESS. Mostra que 

uma ontologia inter-organizacional consiste em várias sub-ontologias relacionadas. 

O processo de engenharia começa com a criação de uma ontologia comum de alto 

nível (ou upper common ontology - UCO), que contém as conceptualizações e 

restrições semânticas que são comuns e aceites para um dado domínio. Cada 

organização participante especializa esta ontologia na sua própria ontologia 

organizacional (OO), resultando assim numa interpretação local do conhecimento 

colectivamente aceite. Na ontologia comum de baixo nível (ou lower common 

ontology - LCO), é produzida uma nova proposta para a próxima versão da ontologia 

inter-organizacional (IOO), alinhando o material relevante da UCO e das diversas 

OOs. A parte da LCO que é aceite pela comunidade forma a UCO para a próxima 

versão da ontologia inter-organizacional (ver figuras 4-1 e 4-2).  

 

 

Figura 4-1. Um modelo de engenharia de ontologias inter-organizacional. 

Fonte: (de Moor et al. 2006) 

 

As setas no diagrama da figura 4-2 indicam dependências de especialização entre 

ontologias. Cada versão da construção da IOO consiste em 3 actividades: 1) criação 

dos modelos (templates); 2) definição das especializações organizacionais 
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(divergência de definições); e 3) definição de especializações comuns (convergência 

de definições). De seguida, o conhecimento relevante a ser retido é movido para a 

primeira actividade do próximo ciclo (ainda em projecto). 

 

 

Figura 4-2. Engenharia de ontologias inter-organizacional na DOGMA-MESS. 

Fonte: (de Moor et al. 2006) 

 

Um modelo (template) descreve uma definição de conhecimento comum que é 

relevante para todos os envolvidos. No início de cada nova versão, o especialista de 

domínio principal define os modelos (templates) que melhor capturam os interesses 

do momento. Ao longo do tempo esses modelos tornam-se mais numerosos e 

especializados. Os modelos são especializados pelos especialistas do domínio que 

representam as diversas organizações. Para este efeito, os especialistas do domínio 

podem adicionar tipos de conceitos que são particulares da sua organização. Cada 

domínio tem a sua própria UCO, e esta é mantida pelos principais especialistas do 

domínio. Existe uma “Upper Common Concept Type Hierarchy” que organiza a 

evolução dos tipos de conceitos comuns do domínio. As relações canónicas do 

domínio especializam as relações canónicas principais. Por exemplo, considerando 

“agente” como uma relação canónica principal, num domínio particular esta pode ser 

traduzida em “Pessoa”. A camada mais importante para negociação de significado é a 

LCO, pois é onde a “agenda de especificação”, como representado na UCO, e as 

muitas vezes muito diferentes interpretações organizacionais necessitam de ser 

alinhadas e as conceptualizações mais relevantes para a próxima versão necessitam 
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de ser seleccionadas. Como referem os autores, este processo está longe de ser trivial. 

No processo de negociação de significado, podem ser criadas novas definições que 

não são especializações completas, mas representam, por exemplo, uma nova 

categoria de modelos (templates) para a próxima versão da IOO. Esta metodologia 

ainda se encontra em desenvolvimento e portanto a sua avaliação não pode ser feita 

de forma apropriada. Os resultados experimentais são poucos e não permitem tirar 

grandes conclusões. Parece, no entanto, que existe uma grande aceitação da mesma 

dentro da comunidade científica. Assim, vai-se apenas tentar analisar as 

características descritas e entender a forma como essas características são 

implementadas na metodologia. Como é criada a primeira versão da UCO? Como é 

conduzido o processo de negociação de significado? Os autores referem que o 

processo de negociação de significado é o seu foco de investigação principal neste 

momento. Portanto, não apresentam qualquer solução. Dão também indicação de 

que pretendem apoiar este processo de negociação de significado através de um 

portal comunitário com funcionalidades de apoio à discussão, fortemente ligadas à 

base de conhecimento DOGMA-MESS, mas ainda é uma questão em estudo. Como 

são representados pelos especialistas do domínio os diversos tipos de ontologias 

(OO, LCO, UCO)? O facto das relações canónicas de domínio especializarem as 

relações canónicas principais é uma característica interessante, pois apoia a 

interoperabilidade entre as diferentes organizações. Esta característica representa a 

necessidade de estabelecer equivalências entre os termos (conceitos) usados em cada 

organização baseando-se na conceptualização comum alcançada. Esta metodologia 

não segue o processo comum de criação de uma ontologia, não existe uma distinção 

explícita das diferentes actividades envolvidas na criação da ontologia. Está mais 

focada nas actividades de formalização. Por exemplo, não existe uma distinção clara 

entre conceptualização e formalização, vêem o desenvolvimento da ontologia, como 

uma tarefa de engenharia. O principal artefacto usado para aquisição de 

conhecimento é os modelos (templates). Não é visível, pelo menos ainda, qualquer 

preocupação com a representação amigável da conceptualização nos vários níveis de 

participação dos especialistas do domínio. No entanto, a semântica associada à 

partilha ou troca de informação entre organizações parece ser um ponto importante, 

existindo preocupação na construção de significado no domínio de aplicação de cada 

organização envolvida. São definidas correspondências entre UCO e OOs. É criada 

uma conceptualização comum baseada na OO e na LCO. É uma metodologia 
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interessante no sentido em que representa os tipos de conceitos estáveis (a parte da 

LCO que é aceite pela comunidade) e propõem a melhoria contínua da ontologia com 

base nas entradas das OOs, da LCO. A falta de um método para apoiar a negociação 

durante a construção da UCO e a necessidade de mecanismos mais sofisticados para 

apoiar a actividade de conceptualização de um modo colaborativo são as principais 

limitações identificadas nesta proposta. 

 

4.1.7. AKEM 

A AKEM é uma metodologia que foi desenvolvida e usada no contexto do projecto FF 

POIROT (Financial Fraud Prevention-Oriented Information Resources using 

Ontology Technology) (Zhao 2005). Os autores referem que o principal foco desta 

metodologia é a especificação de conhecimento. De acordo com Zhao (2005), a 

AKEM funcionou correctamente para ajudar a equipa a organizar o processo num 

ciclo de desenvolvimento ágil e iterativo, com ênfase na determinação de requisitos e 

âmbito semântico, acompanhamento da tomada de decisão na modelação de 

conhecimento, gestão dos diferentes pontos de vista e controlo de alterações. É uma 

metodologia de engenharia de software, desenhada com base em estratégias de 

desenvolvimento de software, modelação conceptual de base dados, desenvolvimento 

de sistemas periciais e engenharia linguística. Pode ser vista como um processo de 

modelação da lógica do negócio e semântica do domínio. Os participantes alvo no 

processo são os utilizadores, analistas do negócio, analistas de conhecimento, 

engenheiros de ontologias e os programadores. A entrada no processo é um conjunto 

de recursos de conhecimento relevantes, na forma de textos de linguagem natural, e 

a saída é um pseudo-código que funciona como especificação do conhecimento para 

os engenheiros transformarem ou implementarem. Os autores referem o uso do 

paradigma DOGMA para apoiar a construção de consenso e comunicação no 

desenvolvimento da ontologia. Adopta a metodologia Rational Unified Process 

(RUP), da engenharia de software, como modelo de ciclo de vida. Este modelo é 

composto pelas quatro fases da RUP (concepção, elaboração, construção e transição) 

e oito actividades: cinco actividades, iteradas com base na fase de desenvolvimento, 

que são a determinação do problema, definição do âmbito, análise, desenvolvimento 

e implementação; e três actividades, nomeadamente, teste e validação, 

documentação e controlo que são tarefas nas cinco actividades iterativas. Em termos 



Revisão do estado-da-arte 

88 
 

de conceptualização da ontologia, a actividade com especial interesse é a actividade 

de desenvolvimento. Nesta actividade os autores propõem a modelação da ontologia 

baseada em texto. As principais tarefas de modelação da ontologia são extracção, 

abstracção e organização. No contexto deste trabalho, a tarefa com mais relevância, 

na modelação da ontologia, é a extracção. A extracção é um trabalho linguístico em 

termos das suas entradas e saídas. Trabalha com textos seleccionados e gerados nas 

actividades de definição do âmbito e análise. São usadas técnicas para a extracção, 

que podem variar de acordo com a complexidade das entradas e a estrutura do 

conhecimento de quem está envolvido no desenvolvimento. Podem ser usadas as 

seguintes técnicas em conjunto ou separadamente: identificação de palavras-chave e 

parafraseamento (Zhao 2005). 

Embora os autores refiram que existe grande envolvimento dos utilizadores, este 

apenas é notável na actividade de validação. Os autores referem também que a 

AKEM coloca ênfase na construção de consenso e comunicação durante o 

desenvolvimento da ontologia, baseando-se no paradigma DOGMA. No entanto, não 

se consegue perceber como é que este processo é conduzido e explorado. Referem 

ainda que a AKEM está organizada de acordo com um ciclo de vida de 

desenvolvimento ágil e iterativo. No entanto, não é notória a ligação ao 

desenvolvimento ágil. As actividades são muito próximas do modelo RUP, mas as 

características ágeis não são visíveis. Um ponto interessante é a utilização de 

operações linguísticas na extracção, mas a conceptualização da ontologia é muito 

focada nessas técnicas linguísticas e afastada dos utilizadores. Uma estratégia 

intermédia seria mais adequada. Claro que esta escolha pode também estar 

relacionada com a área de trabalho, pois no caso do projecto FF POIROT existe 

muita documentação (fontes de conhecimento escritas). O resultado da 

conceptualização é muito formal, pouco orientado para a validação e participação 

dos utilizadores. 

 

4.1.8. HCOME 

A metodologia HCOME (Human-Centered Ontology Engineering Methodology), 

apresentada para o desenvolvimento e avaliação de ontologias no contexto de 
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comunidades de trabalhadores de conhecimento, é composta por três fases: 

especificação, conceptualização e exploração. 

Para os propósitos deste trabalho, os objectivos e tarefas apresentadas na fase de 

conceptualização da HCOME são as mais relevantes. Uma vez acordado o âmbito e 

objectivo da ontologia a ser desenvolvida na fase de especificação, é iniciada a fase de 

conceptualização. Nesta fase os trabalhadores no seu espaço pessoal podem seguir 

qualquer abordagem ou combinação de abordagens para desenvolvimento de 

ontologias. Podem improvisar com base na integração de conceitos dum dado 

sistema conceptual, fornecer conceitos com definições informais associados a itens 

de informação, comparar, integrar e refinar ou generalizar ontologias existentes, 

consultar outros recursos bem conhecidos e/ou amplamente reconhecidos, o que é 

fundamental para o processo de desenvolvimento da ontologia. Os colaboradores 

podem realizar esta tarefa antes de partilharem as suas conceptualizações com 

outros. Devem ser capazes de criar, armazenar, manter, comparar, integrar e gerir 

diferentes versões de ontologias. A fase de conceptualização inclui as seguintes 

tarefas: a importação de ontologias existentes, para a reutilização de 

conceptualizações; a consulta de ontologias de topo genéricas, thesaurus e recursos 

do domínio, para melhor entendimento e clarificação das conceptualizações de 

domínio e descoberta da semântica informal pretendida pelos humanos; o 

mapeamento, integração e gestão de múltiplas versões de ontologias, apoiando a 

reutilização e evolução, a comparação de diferentes versões de uma ontologia, para 

monitorar a evolução de ontologias e para identificar ontologias que possam 

possivelmente ser integradas; e anexar aos conceitos da ontologia informação com 

comentários, exemplos e detalhes de especificação. É apresentado também um 

protótipo de uma ferramenta, HCONE, desenhada e implementada para apoiar a 

HCOME. Referem que em contraste com outras metodologias da engenharia de 

ontologias esta está muito ligada à DILIGENT (Kotis and Vouros 2006) (Kotis et al. 

2005). Durante esta fase de revisão do estado-da-arte, como esta ferramenta parecia 

ter elevado potencial, contactaram-se os autores deste trabalho, mas infelizmente o 

protótipo não tem sido actualizado, não existindo nenhum suporte neste momento. 

Um aspecto muito interessante desta metodologia é a forte participação dos 

utilizadores no processo. Uma característica que despertou muito atenção tendo em 

conta o foco deste trabalho. No entanto, existem várias questões que surgem durante 
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o seu estudo: Porquê “diálogos de argumentação” para alcançar conceptualizações 

consensuais? Que mecanismos são usados para gerir os “diálogos de argumentação”? 

Que mecanismos são usados para apoiar situações em que alcançar acordo ou 

consenso é complicado? A forma como os “diálogos de argumentação” são descritos 

na HCOME não parece ser adequada para apoiar um processo colaborativo. Os 

autores referem a utilização de mapeamento e integração de ontologias durante a 

conceptualização, mas quais são as técnicas e métodos usados para estas actividades? 

Propõem, para a fase de conceptualização, que os trabalhadores de conhecimento 

possam seguir qualquer abordagem ou combinação de abordagens de 

desenvolvimento de ontologias. Não será importante definir um conjunto de regras 

ou uma abordagem que todos devem seguir? Não estaremos na presença de um 

processo ad-hoc? Como são analisadas as propostas apresentadas por cada 

trabalhador? Eles iniciam o processo com várias ontologias, construídas nos seus 

espaços pessoais. Esta abordagem parece ser útil, pretende-se, no entanto, testar se é 

mais vantajoso trabalhar inicialmente nos espaços pessoais ou se para garantir que 

todos os trabalhadores seguem o mesmo “caminho” não será melhor disponibilizar 

uma conceptualização inicial (construída de forma automática ou por um grupo 

restrito de pessoas) que funcionará como ponto de partida e que poderá ser alterada 

nos espaços pessoais. 

 

4.1.9. CO4 e KA^2 

Em (Fernández-López and Gómez-Pérez 2002) são apresentadas as metodologias 

CO4 e KA^2, como metodologias para construção colaborativa e distribuída de 

ontologias. Dizem que o objectivo da Knowledge Annotation Initiative, da 

comunidade de aquisição de conhecimento (KA), também conhecida como KA^2, é 

modelar a aquisição de conhecimento usando ontologias desenvolvidas em conjunto 

por grupo de pessoas em diferentes localizações usando os mesmos modelos e 

linguagem. Segundo os autores, é uma iniciativa onde os participantes estão 

activamente envolvidos no desenvolvimento distribuído de ontologias. A ontologia é 

gerada com base no conhecimento introduzido usando modelos. Em (Corcho et al. 

2003) é descrita a CO4 como um protocolo para alcançar consenso entre várias bases 

de conhecimento, as quais são organizadas numa árvore. O objectivo é as pessoas 

discutirem e acordarem o conhecimento introduzido nas bases de conhecimento do 
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sistema. Estas bases de conhecimento são construídas para serem partilhadas e 

possuírem conhecimento consensual. Consequentemente, podem ser consideradas 

ontologias. As bases de conhecimento dos utilizadores não têm obrigatoriamente de 

ter conhecimento consensual. Cada base de conhecimento representa o 

conhecimento consensual entre os seus subscritores. Uma base de conhecimento 

pode ser subscrita apenas por um grupo. Um utilizador pode criar várias bases de 

conhecimento representando diferentes tendências e o conhecimento pode ser 

transferido de uma base de conhecimento para outra. Também é possível que vários 

utilizadores partilhem a mesma base de conhecimento. Quando os utilizadores duma 

base de conhecimento têm confiança suficiente numa “peça” de conhecimento e 

querem alcançar consenso sobre esse conhecimento com os outros utilizadores, é 

executado o processo CO4. Os passos do processo são repetidos até todos os 

utilizadores aceitarem a proposta, ou alguns rejeitarem-na definitivamente. Se um 

utilizador faz uma proposta que não satisfaz os outros utilizadores, os utilizadores e 

grupos que concordam com a modificação podem adicioná-la às suas bases de 

conhecimento. Os autores deste processo foram os primeiros a mostrar preocupação 

com a construção colaborativa de ontologias. No entanto, a forma como o processo é 

realizado não é adequada para os objectivos deste trabalho. Na CO4 podem existir 

várias bases de conhecimento e na iniciativa KA^2  é definida uma ontologia 

colectiva (ontologia KA^2) para organizações, projectos, pessoas, publicações, 

eventos e pesquisa de produtos. O processo proposto para obtenção de consenso na 

CO4 não se adapta aos objectivos deste trabalho. A KA^2 propõe o uso de modelos 

para aquisição de conhecimento, o que parece ser muito formal e restritivo quando 

se pretende a máxima participação de todos no processo. Cada participante pode 

livremente representar o conhecimento que considera importante para a 

caracterização do domínio. Ambas se focam na formalização. Passam directamente 

da aquisição de conhecimento para a sua formalização. 

 

4.1.10. Método para análise conceptual 

Beers and Bots (2009), apresentam um método para análise conceptual que 

investiga e compara modelos conceptuais usados por investigadores 

individualmente. O objectivo é facilitar aos investigadores a partilha destes modelos. 

Isto é, propõem um método para facilitar a partilha de conhecimento dentro de 
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projectos de investigação inter-disciplinares. Extraem conceitos e relações de artigos 

dos diferentes investigadores e definem-nos em linguagem natural. Para validar os 

resultados obtidos com a aplicação do método realizaram entrevistas semi-

estruturadas com o primeiro autor dos artigos. O método apresentado parece ser útil 

para a extracção de conceitos, mas não é viável para a criação de modelos 

conceptuais em contextos onde o número de participantes for superior ao caso de 

estudo que apresentam. A criação de um modelo conceptual torna-se longa e 

complexa. Esta proposta não faz sentido no contexto de investigação deste trabalho. 

O trabalho apresentado aqui lida com cenários mais complexos. 

 

4.2. Análise comparativa 

 

É apresentada na tabela 4-1 uma análise comparativa das diversas abordagens 

descritas na secção anterior. Esta análise é realizada de acordo com um conjunto de 

critérios que focam aspectos considerados importantes para um processo de 

conceptualização colaborativa.  

1) Quem deve participar no processo de conceptualização (Critério 1: 

Actores). Este processo deve ser desenvolvido colaborativamente pelos 

vários indivíduos e organizações com diferentes competências, objectivos e 

interacções; 

2) Propostas para inicialização do processo de conceptualização (Critério 2: 

Inicialização do processo); 

3) Métodos e ferramentas para apoiar o processo de alcançar consenso ou 

acordo sobre o conteúdo que deve ser incluído na conceptualização partilhada 

(Critério 3: Construção de consenso ou acordo); 

4) Utilização/reutilização de ontologias existentes para completar ou enriquecer 

o conteúdo da ontologia e ajudar na construção da conceptualização 

partilhada. (Critério 4: Reutilização de ontologias existentes);  

5) A maioria das propostas falha na criação de documentação de suporte como 

resultado da conceptualização e especificação. (Critério 5: Documentação 

dos resultados da conceptualização). A falta de documentos de 
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especificação parece ser o maior entrave à futura reutilização da ontologia 

(critério 4), pois a maior parte das vezes esta só existe codificada; 

6) Formas e ferramentas para apoiar a organização e estruturação de conceitos 

usando representações visuais amigáveis. A utilização de ferramentas e 

formalismos de representação de conhecimento gráficos e fáceis de usar para 

apoiar a colaboração e aumentar a contribuição dos participantes durante a 

conceptualização. (Critério 6: Utilização de representações amigáveis 

e Critério 7: Ferramentas que apoiem a construção de 

representações amigáveis).  

7) Técnicas propostas para extracção de conhecimento do domínio (Critério 8: 

Técnicas de elicitação de conceitos); 

8) Existência de estudos que permitam avaliar e validar suficientemente as 

propostas existentes para conceptualização colaborativa. As avaliações 

experimentais devem ser consideradas cruciais (Critério 9: Avaliação e 

Validação); 

9) Associação de recursos de informação e conhecimento (não apenas definições 

dos conceitos, mas por exemplo URLs, documentos, ficheiros) que permitam 

um entendimento correcto do significado da proposta de conceptualização. 

(Critério 10: Representação de significado – Semântica associada 

aos conceitos que constituem a proposta de conceptualização) Na 

perspectiva defendida neste trabalho, a representação de conhecimento deve 

ser enciclopédica e os recursos de informação e conhecimento servem como 

“pontos de acesso” ao vasto repositório de conhecimento relativo a um 

conceito particular ou domínio conceptual;  

10) Resultado final obtido com a aplicação das propostas existentes. (Critério 

11: Resultado final). 
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ABORDAGENS  

  

 On-To-
Knowledge 

“Two-layered 
approach to 
knowledge 

representation”  

DILIGENT 
The knowledge 

mediation 
procedure 

DOGMA-MESS AKEM HCOME CO4 KA^2 

C
R
IT

É
R
IO

S
 

1 

Especialistas do 
domínio, 

representantes 
dos grupos de 
utilizadores, 

engenheiros de 
conhecimento 

Clientes, 
especialistas do 

domínio e 
engenheiros de 
conhecimento 

Utilizadores, 
especialistas do 

domínio, 
engenheiros do 
conhecimento, 
engenheiros de 

ontologias e 
grupo de 
decisores 

Engenheiros do 
conhecimento, 
especialistas, 

utilizadores finais 
(directos e 

indirectos) da 
ontologia 

Especialistas do 
domínio 

principais, 
organizações 
participantes 

(especialistas do 
domínio) e 

engenheiros de 
conhecimento 

Utilizadores, 
analistas do 

negócio e 
especialistas do 

domínio, analistas 
de conhecimento, 

engenheiros de 
ontologias e 

programadores 

Trabalhadores 
de 

conhecimento e 
especialistas do 

domínio 

Utilizadores 
da base de 

Conhecimento 

Ontopic agents 
e agentes 

coordenadores 
da ontologia 

2 

Versão draft 
(questionários de 
competência aos 
especialistas do 

domínio) 

Entrevistas com os 
clientes e 

especialistas  

Ontologia 
inicial criada 
por um grupo 

pequeno  

� 

UCO construída 
pelos especialistas 

de domínio 
principais 

� 
Construção de 

ontologias 
pessoais 

� � 

3 Não especificado 
Repetição das 

tarefas do ciclo de 
refinamento  

Argumentação 

 

Abordagens de 
mediação de 

conflitos 
� 

A descrição não é 
explícita 

Diálogos de 
argumentação 

Repetição dos 
passos 2, 3, 4 e 

5 
� 

4 � � � � � � � � � 

5 
Documento de 
especificação 

Mapas conceptuais � 
Documentação do 

processo de 
construção 

� 
A descrição não é 

explícita 
� � � 

6 � Mapas conceptuais � � � � � � � 

7 � CmapTools  � � � � � � � 
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  ABORDAGENS 

 

 
On-To-

Knowledge 

“Two-layered 
approach to 
knowledge 

representation”  

DILIGENT 
The knowledge 

mediation 
procedure 

DOGMA-MESS AKEM HCOME CO4 KA^2 

C
R
IT

É
R
IO

S
 

8 

Workshop + 
técnicas de 

brainstorming + 
questionários de 

competência 

Entrevistas + 
Processamento de 

documentos 

Não 
especificado 

Brainstorming + 
ferramentas de 

geração 
automática de 

thesaurus 

Modelos 

Identificação de 
palavras-chave e 
parafraseamento 

 

Importação de 
livrarias de 

ontologais + 
consulta de 
ontologias 
genéricas + 
consulta de 

especialistas do 
domínio 

Não 
especificado 

Modelos 

9 
Projecto On-To-

Knowledge 

Projecto para uma 
empresa de 
software - 

GoldenSoft 

Diversos casos 
de estudo (e.g., 
SEKT Digital 

Library e 
project SWAP) 

Falta de avaliação 
num cenário real  

Testes piloto - com 
especialistas que 

representam 
diversas 

organizações 
educativas no 

sector holandês de 
panificação 

Projecto FF 
POIROT 

Falta de 
avaliação num 

cenário real 

Experiências 
no domínio da 

genética 
molecular 

 

Ontologias 
KA^2 

(organizações, 
projectos, 
pessoas, 

publicações, 
eventos, 

pesquisa de 
produtos) 

10 Não especificado Não especificado 
Não 

especificado 
Não especificado Não especificado Não especificado 

Não 
especificado 

Não 
especificado 

Não 
especificado 

11 
Conceptualização 

colectiva 
Conceptualização 

colectiva 

Diversas 
ontologias 

locais 

Conceptualização 
colectiva 

Diversas 
ontologias 

organizacionais 

Conceptualização 
colectiva 

Existem 
diferentes 
versões da 
ontologia 

Podem existir 
várias bases de 
conhecimento 

Ontologia 
colectiva 

Tabela 4-1. Análise sumária das diversas abordagens para conceptualização partilhada. 

Legenda:  

�: Não previsto 
�: Previsto 
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4.3. Principais conclusões 

 

A análise comparativa apresentada na secção anterior permitiu reflectir sobre o 

estado actual das abordagens para conceptualização colaborativa de ontologias. 

São poucos os trabalhos que reconhecem a importância de apoiar a construção 

colectiva de uma conceptualização. No entanto, esta é a base para qualquer 

método de engenharia de ontologias. Esta revisão levanta algumas questões 

particulares: (i) a importância de ferramentas de representação visual e interfaces 

para os utilizadores interagirem com representações de conhecimento são, de 

modo geral, subestimadas; (ii) a construção de consenso e negociação sobre o 

conteúdo da conceptualização não tem sido uma prioridade, tanto que, existem 

poucas propostas que apoiam o processo e apenas uma que aborda a questão do 

conteúdo conceptual que deve ser incluído na conceptualização partilhada; (iii) a 

reutilização de ontologias é um requisito óbvio, no entanto, não existe nenhuma 

abordagem que integre a reutilização com a construção da conceptualização de 

uma forma sistemática. A principal conclusão é que não existe nenhuma 

abordagem completamente madura para apoiar este processo. Embora alguns 

trabalhos abordem o assunto, nenhum deles parece suficientemente sólido, 

completo e testado.  

Apresentam-se de seguida vários pontos que podem ser retidos como resultado 

desta análise do estado-da-arte: 

 1) Relativamente à extracção de informação e conhecimento do domínio existem 

várias propostas, cada uma propondo uma forma diferente de realizar esta tarefa, 

mas nenhuma justificando a abordagem escolhida. O estudo da melhor técnica ou 

método para identificação e extracção de conceitos na conceptualização 

colaborativa de ontologias não parece ser um ponto considerado relevante nas 

metodologias actuais. Das principais propostas, o “The knowledge mediation 

procedure” parece ser o mais ajustado, mas não suficiente no contexto de redes 

colaborativas. 

 2) Apenas uma abordagem, “Two-layered approach to knowledge 

representation”, propõe uma forma e ferramenta para apoiar a organização e 

estruturação de conceitos usando representações visuais amigáveis (usando 

mapas de conceitos). As abordagens consideradas mais relevantes, em termos de 

conceptualização colaborativa de ontologias, não propõem qualquer forma ou 

ferramenta para apoiar este processo. Embora o poder da representação visual 
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seja um bom meio para comunicação colaborativa (relembrando o velho ditado: 

“uma imagem vale mais que mil palavras”), esta é subestimada pela maioria das 

propostas analisadas. A representação gráfica/visual ajuda as pessoas a visualizar 

o processo, identificar problemas e a ganhar um sentimento de segurança de que 

o processo de conceptualização colaborativa está a ser gerido de forma 

organizada. A representação gráfica/visual dos conceitos identificados a incluir 

na ontologia, com as suas características, definição e relacionamentos, fornece 

uma forma clara de apresentar esta informação, mas ainda está pouco explorada. 

Esta representação é também relevante durante o processo de construção de 

consenso. Os métodos e ferramentas para apoiar o processo de alcançar consenso 

ou acordo sobre o conteúdo que deve ser incluído na conceptualização partilhada 

são preocupação de apenas duas das propostas (embora nenhuma apresente uma 

solução efectiva). Por exemplo, em situações onde não existe acordo ou consenso 

relativamente a um conceito e existem diversas propostas, como agir? Este 

problema não é considerado por nenhum dos métodos. Será a utilização de 

abordagens de mediação de conflitos ou diálogos de argumentação suficiente? O 

uso destas abordagens não está suficientemente testado nem avaliado no 

contexto de engenharia de ontologias. Que fontes de informação e conhecimento, 

critérios, métodos e técnicas devem ser usadas para apoiar a construção de 

consenso?  

3) A extracção de conhecimento de documentos e conteúdos organizacionais para 

complementar (e provavelmente, preceder) o processo de conceptualização 

conjunta executado pelos actores envolvidos, não foi considerada relevante na 

maioria das abordagens.  

4) A utilização de linguagens informais para representar as diversas propostas, 

bem como a possibilidade de criar automaticamente uma especificação formal da 

ontologia e respectivo código baseado nestes modelos informais não foi ainda 

explorada.  

5) Poucas propostas abordam a questão da reutilização de ontologias existentes 

na fase de conceptualização. No entanto, esta reutilização pode tornar o conteúdo 

da ontologia mais completo e enriquecido. A criação de documentação de apoio, 

como resultado da fase de conceptualização, está fora do âmbito da maioria das 

propostas analisadas, tornando mais difícil a futura reutilização da ontologia 

resultante, pois a grande maioria das vezes esta só existe codificada.  
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6) Construção social de significado. A principal preocupação das abordagens 

analisadas foca-se nas tarefas de engenharia, deixando para segundo plano as 

questões relacionadas com a necessidade de construção social da 

conceptualização partilhada. Embora tendo já sido iniciada a discussão sobre 

estas questões nos pontos anteriores, ao falar na necessidade de obtenção de 

consenso ou acordos, torna-se importante reforçar este ponto incluindo mais 

alguns aspectos considerados de elevada importância para o processo de 

conceptualização partilhada. Assim, considerando que a construção social de 

significado, no que respeita à obtenção de uma conceptualização partilhada é um 

factor essencial (perspectiva justificada no capítulo 2), a utilização de técnicas de 

negociação entre os actores envolvidos assume grande importância neste 

processo. Das abordagens estudadas verificou-se que até à data tem sido dada 

pouca atenção aos métodos para apoiar o processo de negociação.  

7) Verificou-se também que em grande parte das propostas analisadas a geração 

de conceitos é realizada sem recurso a qualquer estratégia conceptual.  

8) Para finalizar, surge a importância que a semântica cognitiva pode ter no 

resultado obtido num processo de conceptualização. O estudo sócio-semântico 

dos conceitos a incluir na conceptualização é fundamental na negociação de 

significados entre os diversos actores envolvidos. Assim, a organização, 

estruturação, análise semântica e sintáctica do conhecimento (vista como um 

acordo sócio-semântico) para gerar ferramentas que sejam realmente efectivas no 

suporte a contextos altamente específicos, complexos e não estruturados, que 

caracterizam a partilha de informação e conhecimento em ambientes de 

colaboração, continua sem ser explorado. A visão da semântica cognitiva deve ser 

reflectida num método para elicitação e representação de conhecimento sobre 

organizações. Em nenhuma das abordagens analisadas se verificou a ligação a 

esta área do conhecimento. Do estudo realizado sobre os princípios e teorias da 

semântica cognitiva (Evans and Green 2006) (Kuhn 2003), conclui-se que estes 

apresentam um elevado potencial para apoiar o processo social de construção de 

significado, como uma necessidade para obter uma conceptualização partilhada 

no contexto de redes colaborativas. Em particular, a teoria de integração 

conceptual (Fauconnier and Turner 2002) parece ser adequada como base para o 

processo de construção conjunta de significado. Além disso, pode também ajudar 

no processo de negociação e obtenção de consenso entre os diferentes actores 

(Evans and Green 2006) (Susskind et al. 1999). 
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Capítulo 5 

MÉTODO PARA APOIAR O PROCESSO DE 
CONCEPTUALIZAÇÃO COLABORATIVA 

 

 

Para contribuir para a resolução de parte dos problemas identificados no capítulo 

anterior, apresenta-se neste capítulo um método para apoiar o processo de 

conceptualização colaborativa, com foco no processo dinâmico de criação e 

negociação de significado no contexto de redes colaborativas. Da revisão do 

estado-da-arte no capítulo 4, concluiu-se que o grande desafio é a construção de 

modelos conceptuais que reflictam um processo de conceptualização colaborativa 

envolvendo os actores da rede colaborativa. Este desafio traduz-se na criação de 

ferramentas sócio-técnicas que apoiem o processo colaborativo de construção dos 

artefactos semânticos que serão usados pelos membros da rede durante a sua 

acção conjunta. Acreditando que a resolução deste problema passa pela utilização 

de abordagens sócio-semânticas, foi na linguística cognitiva, especificamente na 

sua área de investigação em semântica cognitiva que se encontrou a sustentação 

teórica necessária para apresentar esta contribuição. A integração dos conceitos 

defendidos pela abordagem sócio-semântica, princípios orientadores dos estudos 

em semântica cognitiva, teoria da integração conceptual e espaços semânticos 

apresentados nos capítulos 2 e 3 e as experiências realizadas no âmbito de dois 

projectos europeus, descritas no capítulo seguinte, conduziram as decisões 

tomadas durante o desenvolvimento do método. O facto de se considerar uma 

abordagem sócio-semântica mostra a importância atribuída às questões sociais, 

culturais e semânticas no processo de conceptualização. A semântica cognitiva 

defende claramente que a construção de significado depende das experiências 

individuais, sociais e culturais. Para além de classificar o processo de construção 

de significado como um processo cognitivo, social, dependente do contexto da 

acção, defende também a necessidade de ser um processo interactivo, ou seja, 

acredita que é na interacção social que emergem significados. A teoria da 

integração conceptual permite integrar as perspectivas das diferentes 

organizações envolvidas na rede e ajuda na criação de significado partilhado, 
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alertando para as questões sociais, culturais e contextuais que podem influenciar 

o processo. O conceito de espaço semântico e as suas características temporais e 

dinâmicas representam adequadamente o objectivo da negociação de significado. 

O método proposto neste capítulo pretende apoiar a negociação de significado. O 

resultado obtido será um espaço semântico onde os significados consensualmente 

aceites e relevantes para a acção da rede colaborativa são armazenados, ou seja, 

um espaço que pode ser definido como um repositório de significado 

colectivamente acordado.  

Apresenta-se de seguida, de forma detalhada, o método desenvolvido para apoiar 

o processo de conceptualização colaborativa. São descritos os passos que 

compõem o método, a estratégia criada para obtenção de consenso e as técnicas e 

ferramentas propostas para utilização na execução dos diversos passos do 

método. Para terminar, é apresentado um modelo formal do método proposto. 

 

5.1. Descrição dos passos do método 

 

Como pré-condições do método assume-se o seguinte: 

(1) A rede colaborativa já está formada e os seus objectivos e missão estão 

definidos e são entendidos e acordados por todos os membros (a chamada 

frame de contexto ou context frame8); 

(2) Há a necessidade de se desenvolver uma ontologia comum, para ser 

utilizada pelos actores da rede, com certos objectivos. 

A primeira tarefa importante a realizar pela equipa é a criação de uma 

conceptualização comum (relembre-se que ontologia, neste contexto, significa 

“especificação informal de uma conceptualização”) relativamente a determinados 

domínios, processos e tarefas. Neste contexto, a rede colaborativa pode ser 

classificada como uma rede sócio-semântica. 

Em termos do modelo da rede da integração conceptual (ver figura 5-1), como 

descrito no capítulo 3, cada espaço assume a seguinte definição:  

                                                           
8 A frame de contexto é definida considerando o contexto, objectivos e missão da rede 
colaborativa. Está relacionada com o propósito pelo qual a rede é criada.  
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(i) Espaço de entrada (ou espaço proposta de conceptualização) – 

cada organização que pertence à rede corresponde a um espaço de 

entrada e cada espaço de entrada representa a proposta de 

conceptualização de uma organização;  

(ii) Espaço blend (ou espaço de apoio à decisão e negociação) – espaço 

usado durante o processo de negociação por todas as organizações 

para alcançar consenso, completar e enriquecer a 

conceptualização;  

(iii) Espaço genérico (ou espaço partilhado) – espaço criado de forma 

iterativa e incremental, à medida que a aplicação do método 

avança e vai sendo obtido consenso no processo de negociação. O 

resultado da conceptualização partilhada é representado neste 

espaço.  

 

 

 

Figura 5-1. Composição dos diversos espaços do modelo da rede de integração 
conceptual. 

 

É importante referir que esta abordagem apenas é viável com o apoio de uma 
ferramenta sofisticada que suporte e controle todo o processo. 
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O método proposto estabelece os seguintes passos (ver figura 5-2): 

0 (Passo zero): com base na definição da frame de contexto, um 

subgrupo dos participantes no processo cria uma proposta preliminar que 

será partilhada no espaço genérico e usada como entrada para o passo 1. 

Esta proposta preliminar é apresentada usando um mapa de conceitos, e 

contém os conceitos de alto nível do domínio (este é um ponto de partida, 

pelo que ocorre apenas na primeira iteração do método. Para as iterações 

seguintes é usada como ponto de partida a versão da conceptualização 

partilhada disponibilizada no espaço genérico). A criação de uma proposta 

preliminar é considerada a melhor forma de focar um diálogo para 

construção de consenso (ver Susskind et al. 1999). 

 

Figura 5-2. Método para apoiar o processo de conceptualização colaborativa. 

 

1 (Passo 1): cada organização tem atribuído um ou mais espaços de 

entrada (por razões de simplicidade, considera-se apenas um espaço de 

entrada por organização) e apresenta a sua proposta de conceptualização 

através do seu espaço de entrada. Considerando a definição de “espaço” 

(definição 2, secção 5.4), cada proposta de conceptualização é um mapa de 

conceitos com a informação e outras fontes de conhecimento (por 
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exemplo, URLs, documentos e outros conteúdos) que permitem o correcto 

entendimento da mesma (definição 4, secção 5.4). 

2 (Passo 2): usando como entrada as diversas propostas de 

conceptualização, é realizada automaticamente a identificação dos 

elementos homólogos entre espaços de entrada (elementos de 

“counterpart”). Para a identificação destes elementos é executada a 

operação de mapeamento e usando projecção selectiva é obtida uma 

proposta para discussão.  

A operação de mapeamento retorna como resultado um conjunto de 

pares possíveis de conceitos, ou seja, analisa as propostas de 

conceptualização das diversas organizações (representadas em 

diferentes espaços de entrada) e identifica um conjunto de 

mapeamentos entre os seus elementos. Com base nestes mapeamentos, 

entre conceitos de diferentes espaços de entrada, é executada a 

operação de projecção que selecciona os elementos que são projectados 

para o espaço blend. O resultado obtido é apresentado para discussão 

no espaço blend (definição 5, secção 5.4). A figura 5-3 exemplifica a 

execução destas duas operações. 

 

Figura 5-3. Exemplificação das operações de mapeamento e projecção. 
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3 (Passo 3): a estrutura conceptual proposta para discussão, é analisada 

por todos os membros e aceite com o mínimo de negociação. As partes da 

proposta aceites por todos são “copiadas” para o espaço genérico. 

4 (Passo 4): com base nos espaços de entrada, frame de contexto, espaço 

genérico e documentação disponibilizada nos espaços de entrada 

(chamada informação de background), é executado o blend para obter 

novas propostas de conceptualização. Este passo corresponde à execução 

da operação de completamento. São propostas novas estruturas 

conceptuais que não estavam presentes nos espaços de entrada (definição 

6, secção 5.4). Os conceitos C10, C14 e C15 apresentados na figura 5-4 

pretendem exemplificar o resultado da execução da operação de 

completamento. 

Embora o objectivo final da operação de completamento seja obter 

novas estruturas conceptuais (compostas por conceitos e respectivas 

relações), neste momento apenas é disponibilizado suporte para a 

geração de novos conceitos. Assim, para os novos conceitos aceites para 

inclusão na conceptualização, são os membros da equipa os 

responsáveis por definir as relações entre estes e os restantes conceitos 

presentes na proposta de conceptualização. Para ajudar na definição 

das relações, propõe-se a disponibilização de um mapa de conceitos ou 

tabela com algumas propostas de relações, não sendo no entanto 

obrigatória a sua utilização (o anexo B apresenta o mapa de conceitos 

criado e disponibilizado inicialmente no âmbito da primeira 

experiência descrita no capítulo 6, secção 6.1 - construção de uma 

ontologia informal). 

5 (Passo 5): as novas estruturas conceptuais propostas no espaço blend 

são objecto de negociação e os conceitos para os quais existe consenso são 

representados (“copiados”) para o espaço genérico. São analisadas as 

situações que justifiquem projecção de backward e consequente alteração 

dos espaços de entrada. Esta análise é realizada pelos participantes, 

depois de obtenção de consenso. Concluindo, a estrutura emergente no 

blend é validada, ou seja, os novos conceitos que surgem no blend são 

confirmados ou eliminados (ver exemplo na figura 5-4).  
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6 (Passo 6): se os espaços de entrada forem alterados, o método deve 

regressar ao passo 2. No entanto, a criação de um novo blend pode não ser 

necessária.  

7 (Passo 7): quando todos os participantes manifestarem o seu acordo 

com a conceptualização representada no espaço genérico, o processo é 

concluído. 

C
onceitos aceites pela equipa

 

Figura 5-4. Exemplo simples da execução dos passos 3, 4 e 5 do método. 

 

Resumindo, no final do processo, o espaço genérico contém a conceptualização 

partilhada. O espaço blend foi usado durante o processo de negociação com o 

objectivo de melhorar, enriquecer e, principalmente, ajudar na obtenção de 
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consenso (propondo novos conceitos, modificando, melhorando ou eliminado 

conceitos).  

Este método pode também ser usado por cada organização para apoiar a criação 

do seu espaço de entrada, o que permite dizer que, neste caso, se esta na presença 

de “multiple blending”. É importante reforçar que num processo social e 

colaborativo, a obtenção de acordo e validação de propostas requerem que cada 

organização associe aos seus espaços de entrada os recursos de informação que 

conduziram a criação desse espaço, e que justificam a estrutura e conteúdo da 

proposta apresentada. Sempre que uma organização introduz um conceito ou 

relação novos no seu espaço de entrada, estes tornam-se um objecto de 

negociação. Nesta altura o processo de negociação inicia-se com o apoio da 

abordagem para obtenção de acordos semânticos definida na secção 5.2. A equipa 

avalia a nova entrada, e se necessário executa os passos 2, 3 e 4 para ajudar na 

decisão. 

 

5.2. Processo de negociação: Estratégia para obtenção de 
consenso 

 

Para garantir um processo de negociação bem sucedido, que conduza a uma 

conceptualização colectiva, é muito importante a definição de uma abordagem 

para obtenção de consenso. Não existe uma abordagem ou estratégia única de 

construção de consenso que possa ser aplicada a todas as situações. No entanto, 

existem algumas recomendações, regras e procedimentos que devem ser 

seguidos. Dos casos de estudo descritos em (Susskind et al. 1999), onde foram 

aplicadas estratégias para alcançar consenso, podem reter-se algumas boas 

práticas a aplicar.  

O processo de construção de consenso é um processo colaborativo logo desde a 

sua concepção, pois já nesta fase devem ser envolvidos os participantes. É um 

processo frequentemente iniciado por pessoas em posições de liderança ou 

alguma pessoa ou organização com interesse no assunto (Susskind et al. 1999). 

A figura 5-5 mostra as fases do processo de construção de consenso concebido 

para apoiar o processo colaborativo de construção de uma conceptualização no 

contexto de redes colaborativas. Esta abordagem para alcançar um acordo 

semântico para uma conceptualização colectiva é, portanto, baseada em técnicas 
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de construção de consenso e envolve para além da negociação, as fases de 

preparação e avaliação. 

 

 

Figura 5-5. Abordagem para construção de acordos semânticos. 

 

5.2.1. Fase de preparação 

Na fase de preparação são executadas as seguintes actividades: 

• A selecção de um mediador, que poderá também ser o responsável pelo 

processo. Deve ser uma pessoa bem aceite por todos. As suas 

responsabilidades são definidas em conjunto com os restantes 

participantes.  

• Existem várias formas de selecção dos participantes no processo. Neste 

caso específico, cada organização é convidada a indicar as pessoas que 

representarão as suas perspectivas e interesses. Será desejável convidar 

pessoas que tenham o mesmo status dentro das respectivas organizações. 

No entanto, ao longo do processo, é sempre necessário tentar identificar 

os actores que faltam e que seriam importantes. Considerando que o 

resultado final obtido neste processo será a entrada para o 

desenvolvimento de um artefacto técnico, é extremamente importante a 

participação de elementos com um perfil tecnológico que possam garantir 

a viabilidade da solução. 

• Com o objectivo de preparar a equipa para uma participação mais 

produtiva, pode ser importante, dependendo da equipa, desenvolver 
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competências colaborativas, fornecer informações básicas, informações 

sobre o contexto e natureza do problema. Os interessados podem não ter 

a mesma informação sobre os assuntos e, por isso, faz sentido fornecer-

lhes informação como, por exemplo, relatórios, artigos, propostas de 

projectos, contexto, história e natureza do problema. Assim, numa 

reunião ou workshop inicial são apresentadas informações úteis sobre o 

funcionamento do processo, desenvolvidas competências colaborativas, 

alargado o entendimento sobre tópicos específicos que serão abordados, 

planeado o processo e definidas as regras de participação (por exemplo, 

decidir se é permitida a participação de outros membros da equipa na 

discussão assumindo o papel de observadores). Depois das regras serem 

definidas são enviadas a todos os participantes e todas as organizações e 

grupos que têm algum participante no processo. 

• A agenda para o processo é construída em conjunto e deve ser flexível. 

Definem-se os pontos mais importantes a incluir na agenda e, com base 

nestes, cria-se o “graphic road map”9 que será enviado a todos.  

• O grupo define que tecnologias de comunicação serão usadas durante o 

processo. Por exemplo, a utilização de listas de correio electrónico, 

fóruns, chats, sistemas wiki, sistemas de gestão de conteúdos e outros 

softwares de apoio a colaboração.  

 

5.2.2. Fase de construção de consenso 

Nesta fase existe um conjunto de recomendações que é importante seguir: os 

participantes devem expressar as suas preocupações, interesses ou ideias de 

forma construtiva; o processo de construção de consenso deve ser transparente, 

ou seja, a agenda, regras, a lista de participantes e os grupos ou interesses que 

eles representam, as propostas que são consideradas, as regras de decisão 

adoptadas, o resultado e relatório final devem estar abertos a análise por parte de 

qualquer um dos afectados pelas recomendações do grupo; num processo de 

construção de consenso o ideal é obter unanimidade, mas caso não seja possível, 

pelo menos 80% dos participantes têm de estar de acordo.  

                                                           
9
 Um “grafic road map” é uma representação visual do fluxo de reuniões e outras actividades. 

Contém as fases para o processo de construção de consenso colaborativo e os resultados 
pretendidos em cada fase, as datas das reuniões e com que frequência certos grupos se devem 
reunir. O “road map” é um mapa do processo que deve ser revisto à medida que este avança. 
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Considerando o caso específico de um processo de construção de uma 

conceptualização partilhada, adoptou-se uma combinação das abordagens 

“working with a single-text document” e “taking a visioning approach” para 

conduzir o processo. Um subgrupo dos participantes é responsável por elaborar 

uma proposta preliminar (passo zero do método apresentado em 5.1). É utilizada 

a técnica de brainstorming para expandir e melhorar a proposta preliminar, 

usando também as propostas construídas com base nesta (apresentadas nos 

espaços de entrada). A exploração das diversas propostas/opções é realizada 

usando questões do tipo “What if?” e executando os passos 2, 3, 4 e 5 do método 

de apoio ao processo de conceptualização colaborativo. A abordagem “taking a 

visioning approach”, permite conduzir o processo de acordo com as seguintes 

questões: O que temos? O que queremos? E como chegar lá? Estas questões 

permitem à equipa avaliar as forças e fraquezas da proposta de conceptualização 

actual e manter um processo mais criativo. 

Com o objectivo de apoiar a disseminação de informação, é proposta a utilização 

de um sistema de gestão de conteúdos e/ou um sistema wiki, que permitam 

notificar os participantes, distribuir materiais durante o processo, partilhar 

informação, manter os interessados actualizados sobre o progresso do grupo e 

manter um registo de todos os pontos discutidos.  

Um exemplo desta ferramenta foi desenvolvido durante o nosso trabalho e está 
descrito em 5.3. 

 

5.2.3. Fase de avaliação 

Antes de encerrar o processo, a versão final da conceptualização circula por todos 

os participantes. Nesta fase, é organizado um workshop para divulgação do 

resultado final a todos os parceiros. A avaliação das forças e fraquezas do 

processo poderá ser realizada com base na utilização de diferentes instrumentos, 

sejam entrevistas, questionários, observação, entre outros. Neste caso, esta 

avaliação será realizada com base na experiência obtida com a participação no 

processo e recorrendo a critérios de validação de métodos qualitativos.  

A avaliação das forças e fraquezas do processo permite melhorar o método 

proposto para a construção de uma conceptualização partilhada. A participação 

nos dois casos práticos apresentados no capítulo 6, permitiu de forma iterativa 

melhorar o método descrito neste capítulo. 
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Para os leitores menos familiarizados com as abordagens de construção de 

consenso, descritas nesta secção, propõe-se a consulta do anexo A. 

 

5.3. Técnicas e ferramentas 

 

Durante este trabalho de investigação e com base nos casos de aplicação, 

descritos no capítulo 6, foram colocadas em evidência algumas técnicas e 

ferramentas para apoiar o método proposto. Nesta secção, são descritas as 

técnicas e ferramentas de suporte, bem como a arquitectura projectada que 

apoiará o método baseado na CBT. 

Do domínio terminológico foi usada a base de dados terminológica da União 

Europeia, IATE10, e o software de extracção de terminologia TermExtractor11. A 

base de dados IATE permitiu a pesquisa do termo correcto para designar um 

conceito em diversas línguas, de acordo com um domínio específico durante a 

criação de mapas de conceitos dentro de cada espaço de entrada. O 

TermExtractor é uma ferramenta usada para extrair termos relevantes do 

domínio de interesse, através da submissão de documentação do domínio em 

qualquer formato (Word, pdf, html, xml, entre outros). Considerando os casos de 

aplicação, nomeadamente o projecto AC+DC12, os documentos usados foram 

documentos internos do projecto, o dicionário da SAP13 da área logística e os 

termos e glossário sobre gestão da cadeia de fornecimento proposto por (Vitasek 

2008). Para o segundo caso de aplicação, a proposta de projecto foi a 

documentação usada inicialmente. Para outros contextos, deve ser realizada a 

selecção da documentação relevante.  

Como técnica de representação de conhecimento, para construção conjunta de 

uma representação conceptual, é proposta a utilização de mapas de conceitos, 

apoiada na ferramenta CmapTools14. A utilização de mapas de conceitos permite 

a utilizadores inexperientes, que não estão preparados para lidar com as 

restrições da semântica formal, concentrarem-se na tarefa de construção do 

                                                           
10 http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load 
11 http://lcl2.uniroma1.it/termextractor/ 
12 http://www.acdc-project.org/public/ 
13 
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/En/35/2cd77bd7705394e10000009b387c12/frameset.
htm 
14 http://CMAP.ihmc.us/conceptmap.html 



Método para apoiar o processo de concept

 

 

modelo conceptual num ambiente sem restrições. O objectivo é permitir aos 

utilizadores (todos os participantes 

construção do modelo informalmente, sem terem de traduzir o seu 

para qualquer formalismo de representação de conhecimento (pesado) (Eskridge 

and Hayes 2006). Depois da representação do conhecimento de m

informal, a sua estrutura pode tornar

podem gradualmente trabalhar os mapas de conceitos de acordo com o sistema 

de semântica formal. A experiência mostra que os mapas de conceitos são uma 

técnica adequada para ser usada durante o processo de conceptualização 

colaborativa. A exploração das funcionalidades do CmapTools, 

clarificação de alguns pressupostos sócio

e/ou refinamento de outros com o objectivo de desenhar a arquitectura capaz de 

apoiar o método baseado na CBT. O CmapTools foi usado essencialmente para 

apoiar a definição da fra

genérico e serviços de 

Plone15 e pelo wiki semântico, 

 

Figura 5

 

O CmapTools poderia inicialmente apoiar, parcialmente, o método proposto no 

que diz respeito à definição da 

entanto, sendo um processo inter

necessário um ambiente mais abrangente e colaborativo e a invocação de diversos 

                                                          
15 http://plone.org/  
16 http://semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki
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modelo conceptual num ambiente sem restrições. O objectivo é permitir aos 

utilizadores (todos os participantes no processo de conceptualização) iniciarem a 

construção do modelo informalmente, sem terem de traduzir o seu 

para qualquer formalismo de representação de conhecimento (pesado) (Eskridge 

and Hayes 2006). Depois da representação do conhecimento de m

informal, a sua estrutura pode tornar-se mais óbvia e, então, os utilizadores 

podem gradualmente trabalhar os mapas de conceitos de acordo com o sistema 

de semântica formal. A experiência mostra que os mapas de conceitos são uma 

ara ser usada durante o processo de conceptualização 

colaborativa. A exploração das funcionalidades do CmapTools, 

clarificação de alguns pressupostos sócio-técnicos, bem como à especificação 

e/ou refinamento de outros com o objectivo de desenhar a arquitectura capaz de 

apoiar o método baseado na CBT. O CmapTools foi usado essencialmente para 

frame de contexto, sendo os espaços de entrada, espaço 

genérico e serviços de blend suportados pelo sistema de gestão de conteúdos 

e pelo wiki semântico, Semantic MediaWiki16 (SMW).  

Figura 5-6. Arquitectura do SemSys4CCM. 

O CmapTools poderia inicialmente apoiar, parcialmente, o método proposto no 

que diz respeito à definição da frame de contexto e espaços de entrada. No 

processo inter-organizacional, com vários passos e regras, 

ambiente mais abrangente e colaborativo e a invocação de diversos 
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modelo conceptual num ambiente sem restrições. O objectivo é permitir aos 

no processo de conceptualização) iniciarem a 

construção do modelo informalmente, sem terem de traduzir o seu know-how 

para qualquer formalismo de representação de conhecimento (pesado) (Eskridge 

and Hayes 2006). Depois da representação do conhecimento de modo mais 

se mais óbvia e, então, os utilizadores 

podem gradualmente trabalhar os mapas de conceitos de acordo com o sistema 

de semântica formal. A experiência mostra que os mapas de conceitos são uma 

ara ser usada durante o processo de conceptualização 

colaborativa. A exploração das funcionalidades do CmapTools, permitiu a 

técnicos, bem como à especificação 

e/ou refinamento de outros com o objectivo de desenhar a arquitectura capaz de 

apoiar o método baseado na CBT. O CmapTools foi usado essencialmente para 

de contexto, sendo os espaços de entrada, espaço 

suportados pelo sistema de gestão de conteúdos 

 

O CmapTools poderia inicialmente apoiar, parcialmente, o método proposto no 

de contexto e espaços de entrada. No 

organizacional, com vários passos e regras, é 

ambiente mais abrangente e colaborativo e a invocação de diversos 
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serviços com o objectivo de apoiar a construção da conceptualização partilhada e 

o processo de negociação. Assim, foram projectados dois módulos, um para 

apoiar a construção semi-automática dos espaços de integração conceptual 

(chamado semBlend) e outro para apoiar a negociação dos conteúdos semânticos 

e obtenção de consenso (semCons). Estes fazem parte de uma plataforma mais 

ampla chamada Semantic System for Continuous Construction of Meaning, 

SemSys4CCM (ver figura 5-6). 

A solução apresentada é composta por: 

• Extensões GraphViz que disponibilizam funcionalidades para 

apresentação e modelação gráfica dos conceitos. 

• Extensão Semantic MediaWiki para suportar a interligação da 

informação. 

• Extensão XTM (XML Topic Maps standard) para suportar a 

importação/exportação das estruturas conceptuais. 

• E, Web Services para acesso remoto, síncrono, às estruturas conceptuais 

guardadas no CmapServer. 

Actualmente estão disponíveis diversos serviços com o objectivo de apoiar a 

negociação dos conteúdos semânticos e obtenção de consenso. Para 

implementação desses serviços foram integradas um conjunto de extensões na 

plataforma MediaWiki (ver figura 5-7): 

• Semantic MediaWiki - para adicionar capacidades semânticas ao 

conteúdo das páginas do wiki, permitindo assim melhorar a estrutura dos 

dados, acrescentando significado às ligações entre páginas do wiki.  

• Semantic DrillDown - que permite fazer um “drill down” nas páginas do 

wiki de forma mais eficiente usando as potencialidades do SMW, através 

de categorias, filtros e propriedades semânticas. 

• Semantic Forms - esta extensão facilita a criação e edição de templates, 

propriedades e formulários, os quais podem e devem ser usados para 

adicionar propriedades semânticas às páginas do wiki. 

• Semantic Result Formats - permite a apresentação de queries semânticas 

em vários formatos, tais como tabelas, grafos, googleBar ou googlePie. 

• Semantic Graph - utilizado para facilitar a visualização da estrutura das 

páginas do wiki, facilitando também a navegação. A estrutura e ligação 

entre páginas é representada através de mapas de conceitos. 
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• Halo Extension - é usada para facilitar as anotações nas páginas, 

disponibilizando uma interface mais intuitiva onde é permitido fazer uma 

gestão mais eficaz das anotações semânticas de cada página. 

Disponibiliza, ainda, uma funcionalidade para navegação de ontologias 

onde é possível visualizar a estrutura do wiki e, permite fazer a filtragem 

de categorias, instâncias e propriedades. 

• Cmaps Extension - (extensões externas) onde estão definidas as 

funcionalidades de importação e sincronização das estruturas conceptuais 

(de servidores CmapServer) para a plataforma wiki, fazendo uso dos 

serviços disponibilizados pelo CmapServer. Na prática a importação é 

realizada criando uma estrutura baseada em categorias e anotações 

semânticas no MediaWiki. Esta extensão permite a interligação entre a 

camada de interacção social e a camada semântica tal como evidenciado 

na figura5-6.  

 

Figura 5-7. Arquitectura de integração dos serviços da plataforma SemSys4CCM. 

 

Com estas funcionalidades é possível ter todos os espaços de entrada no 

repositório de conhecimento e visualizá-los e alterá-los usando a plataforma 

SemSys4CCM. Desta forma, as funcionalidades do Semantic MediaWiki são 
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usadas para discutir os espaços de entrada e anotar os conceitos dentro de cada 

espaço de entrada, guardando informação para executar o blend (passo 4 do 

método). 

 

5.4. Formalização do método 

 

Nesta secção é apresentado o modelo formal do método baseado na CBT. Na 

construção deste modelo considerado, como ponto de partida, o trabalho de Roth 

(2006). Por razões de simplificação, um actor é equiparado a uma organização 

que participa na rede. Isto pode facilmente ser generalizado para uma rede de 

actores, dando a cada organização a possibilidade de envolver mais do que um 

actor no processo. Também por questões de simplicidade vamos considerar o 

modelo mais básico de uma rede de integração conceptual: dois espaços de 

entrada, um espaço blend e um espaço genérico. Repete-se aqui a sua 

representação (figura 5-8). Assim, a partir de agora são consideradas apenas duas 

organizações (��e ��. 

 

Figura 5-8. Modelo de rede da Integração Conceptual. 
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Definição das variáveis usadas: 

LC Conjunto de conceitos 

c Conceito 

t Termo 

LR Conjunto de relações 

r Relação 

CM Mapa de conceitos 

LCM 
Conjunto de literais da forma r
y, z, tal que LRr ∈ ; LCzy ∈,  

LK Conjunto de recursos de informação 

k Recurso de informação 

S Rede colaborativa 

s Organização pertence à rede colaborativa 

FN Frame de contexto 

E Espaço conceptual 

DN Conjunto de domínios de negócio das organizações que compõem a 

rede 

d Domínio de negócio 

ON Conjunto de objectivos da rede 

Y Medida de similaridade semântica 

ϕ  Operação de mapeamento 
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η  Operação de projecção 

M Conjunto dos pares possíveis de conceitos de �� 

δ  Operação de completamento 

TW Peso do termo 

LT Conjunto de termos 

G Espaço genérico 

B Espaço blend 

Definição 1: Mapa de conceitos. Um mapa de conceitos �� é um tuplo 


 �,  !,  ��. 

},,:),({ LCzyLRrzyrCM ∈∈=  

Definição 2: Espaço. Um espaço conceptual, ", é um tuplo 
��,  #. 

),( LKCME =  

Definição 3: Frame de contexto. Dada uma rede colaborativa, �, a frame de 

contexto ($%) pode ser definida como um tuplo
�%, &%. 

Definição 4: Proposta de conceptualização (espaço de entrada). 

Considere-se DST ×⊆ que liga � a �. Introduz-se a operação “^” tal que para 

qualquer elemento Ss ∈ , �^é o conjunto de elementos de �% que possuem a 

relação ( com �. ( expressa qualquer tipo de relacionamento entre uma 

organização � e um domínio de negócio ) (considerar a figura 2-3, capítulo 2). 

Neste caso específico, este relacionamento representa o facto de ) ser um 

domínio de negócio de �. 

{ }sTdDds :^ ∈=    
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Considere-se NFd ×⊆β  que liga ) a $%. Introduz-se a operação “*” tal que para 

qualquer elemento Dddkc ∈∈ :, , *x é o conjunto de elementos de ) que 

possuem a relação β com $%. β  expressa o facto de um subconjunto de  � ou um 

subconjunto de  # fazerem parte de $%.  

{ }Nc Fcdcx β:*)( ∈=  

{ }Nk Fkdkx β:*)( ∈=  

 

Na criação de uma proposta de conceptualização (espaço de entrada), usa-se a 

informação de cada domínio e organiza-se num espaço.  

Definição 5: Conceptualização partilhada (espaço genérico). O espaço genérico, 

�, contém a conceptualização partilhada obtida depois de uma ronda do processo 

de negociação.  

Uma primeira versão da conceptualização partilhada disponibilizada para 

discussão (apresentada no espaço blend), �′, criada com base nas propostas dos 

diversos parceiros (propostas criadas no passo 1) é obtida durante o passo 3 e 

pode ser formalizada como se segue. 

G′ é criada usando a operação de mapeamento, ϕ , que identifica um conjunto de 

mapeamentos entre dois conceitos apresentados em diferentes propostas (em 

diferentes espaços de entrada), e a operação de projecção, η . 

Como resultado ϕ  retorna um conjunto de mapeamentos entre dois mapas de 

conceitos. 

MCMCM →×:ϕ  

onde M é o conjunto dos pares possíveis de conceitos  de CM. Para qualquer par, 

1CM  e 2CM , a operação de mapeamento encontrará um conjunto de 

mapeamentos entre os seus elementos, cada par tem um elemento de 1CM  e um 

de 2CM . 

Assumindo o mapeamento m, gerado pela operação de mapeamento ϕ , a criação 

de G′ corresponde ao resultado da operação de projecção η , de um elemento x de 

um mapa de conceitos, mas esta projecção é uma operação não determinística que 
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mapeia x  num outro elemento que pode ser x , φ , yx |  ou y  ( y  é o homólogo 

de x , isto é, ).),( myx ∈ ). O símbolo yx | é chamado um composto e pode ser lido 

como sendo x  e y  ao mesmo tempo. Assim, assumindo o mapeamento m (dado 

por ϕ ), a projecção η  é a operação tal que (Pereira 2007): 

-
. =
01
2. ∨ . ∣ 5 ∨ 5 ∨  ∅    78   . ∈ ���, ∃5 ∈ ���: 
., 5 ∈ <

. ∨ 5 ∣ . ∨  ∅   78  . ∈ ���, ∃5 ∈ ���: 
., 5 ∈ <          . ∨ ∅      78  
. ∈  ���, ∄ 5 ∈ ���: 
., 5 ∈ <              >?

. ∈ ���, ∄5 ∈ ���: 
5, . ∈ <

@ 

Estes mapeamentos são identificados usando a medida de similaridade 

semântica, Υ , como uma gama de valores entre zero e um.  

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho adoptou-se a medida de similaridade semântica proposta por (Li 

et al. 2003), que considera que a similaridade entre duas palavras é uma função 

Existem diversas medidas de similaridade semântica que são classificadas, 

normalmente, em dois grupos (Li et al. 2003): “edge counting-based 

methods” e “information theory-based methods”. Os métodos baseados na 

teoria da informação são os mais completos. No entanto, diferentes métodos 

usam diferentes fontes de informação e, portanto, resultam também em 

níveis diferentes de desempenho. (Li et al. 2003) apresentam algumas 

experiências usando uma variedade de estratégias, utilizando várias fontes de 

informação possíveis, para avaliar a eficácia de cada uma. Quando se usa este 

tipo de medidas de similaridade semântica é importante ter presente o 

seguinte: 

(1) A similaridade semântica depende não só de múltiplas fontes de 

informação, mas também as fontes de informação devem ser 

adequadamente processadas e combinadas; 

(2) A similaridade semântica depende do número de fontes de 

informação; 

(3) A similaridade semântica é influenciada pelo contexto no qual as 

palavras são apresentadas; 

(4) A similaridade semântica é dependente do contexto e pode ser 

assimétrica. 
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dos atributos comprimento do caminho, profundidade e densidade local. Os 

autores propõem a seguinte fórmula: 

hh

hh
l

ee

ee
eww ρρ

ρρ
θ

−

−
−

+
−=Υ .),( 21  

onde 1w  e 2w  são duas palavras, θ  é uma constante, l  é o comprimento do 

caminho mais curto entre 1w  e 2w , ρ é um factor de nivelamento, e h  é a 

profundidade do grupo na hierarquia das redes semânticas.  

Assim, dados dois mapas de conceitos ),,,( 11111 LCMLKLRLCCM = e 

),,,( 22222 LCMLKLRLCCM = , uma operação ϕ  é definida como uma operação 

de mapeamento de 1CM  em 2CM  se e só se:  

• ϕϕϕ .,.,)()( 1 eixyyx =⇔= − é injectiva; 

 

• 
221122

112121

),'(),'(')'(:

,,',')(:,

LCMyyrLCMxxryxLRr

LRrLCyLCxyxLCyLCx

∈∧∈∧=∈∃
∈∃∈∃∈∃⇒=∈∀∈∀

ϕ
ϕ

 

 

A conceptualização partilhada final, G, é um tuplo ),,,( GGGG LCMLKLRLC , 

onde GLC e GLR  são compostos por elementos (conceitos e relações, 

respectivamente) resultantes da operação de mapeamento, criação do blend 

(elementos de ∆b ) e elementos propostos pelos participantes durante o processo 

de negociação. 

Definição 6: Espaço de apoio à decisão e negociação (espaço blend). O espaço 

blend, B, resulta da aplicação dos processos de composição, completamento e 

elaboração aos espaços de entrada. É um tuplo ),,( BBB LCMLRLC , onde BLC e 

BLR resultam das operações de projecção e completamento.  
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Numa iteração inicial, consideraram-se os resultados da operação de projecção 

como a primeira versão da conceptualização partilhada ( 'G ). Durante o processo 

de negociação, os participantes podem “executar o blend”, o que corresponde à 

operação de completamento. 

De forma simples, para a realização das experiências, considerou-se a operação 

de completamento (δ ) como se segue: 

Usando o trabalho apresentado por (Sclano e Velardi 2008), assumiu-se que o 

“peso do termo”, TW , é uma combinação linear balanceada da pertinência do 

domínio )(DR , consenso do domínio )(DC , coesão lexical ( )(LeC  e relevância 

estrutural (a definição de cada um destes filtros é apresentada em (Sclano e 

Velardi 2008)). 

normnormnorm LeCDCDRtTW ⋅∆+⋅Ω+⋅=ψ)(  

onde os coeficientes são ajustáveis pelo utilizador, mas por omissão são: 

3

1=∆=Ω=ψ O peso do termo (TW ) é normalizado para cada termo no 

intervalo [0,1].  

Os valores de Υ  (valores obtidos usando a proposta de (Li et al. 2003)) e TW

(valores obtidos usando o algoritmo de extracção terminológica proposto por 

A operação de projecção determina, para cada elemento de um mapa de 

conceitos num espaço de entrada, qual será o seu correspondente no espaço 

blend. A entrada para a operação de projecção é o resultado da aplicação da 

operação de mapeamento ϕ . A operação de completamento fornece novos 

elementos, que não estão visíveis nos espaços de entrada mas fazem parte de 

NF , com base na aplicação de alguns filtros às fontes de informação 

disponibilizadas nos diversos espaços. Isto é, o espaço blend fornece uma 

nova proposta de conceptualização para negociação. Os valores das medidas 

usadas para criar este espaço (similaridade semântica e peso do termo) são 

vistas como critérios de apoio à decisão que podem ajudar os participantes a 

aceitar ou rejeitar as propostas apresentadas no blend. Um blend é definido 

pelas operações de projecção (η ) e completamento (δ ).  
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(Sclano e Velardi 2008)) são apresentados aos participantes para justificar a 

escolha dos termos propostos no blend e para ajudar na tomada de decisão. Para 

a selecção dos novos termos que aparecem no blend usam-se os seguintes filtros: 

Assumindo um conjunto de termos, LT , gerados por uma aplicação de extracção 

terminológica (por exemplo, o TermExtractor) e ordenados por TW . Considera-

se BLCLT ×⊆℘  que liga LT  a BLC . Para todas as combinações de pares ),( ct  

que é possível obter ℘, onde LTt ∈  e BLCc ∈ , introduz-se a operação de 

completamento (δ ) tal que:  

• se t  for igual a c , t  é ignorado; 
 

• senão se ≥)(tTW g , onde g é um valor ajustável pelo utilizador (mas por 
defeito é 0,5),  t  é um termo candidato; 

 
• então, se ≥),( ctY ℎ , onde ℎ é um valor ajustável pelo utilizador (mas por 

defeito o valor de ℎ é 0,5), t é “copiado” para o espaço blend para 
negociação. 

 

Isto é: 





≥∧≥
=∈∃∈

=
htTWift

ctLCcLTtif
ct B

c)Y(t,  g)(

:,
),(

φ
δ  

Considerando o espaço blend proposto, B, as várias organizações negoceiam a 

proposta para conceptualização partilhada. Assim, considerar-se θ SLC B ×⊆

que liga BLC  a S. Introduz-se a operação "" ∆ , tal que para qualquer elemento 

Ss ∈ , ∆b  é o conjunto de elementos de BLC  que possuem a relação θ com todos 

os elementos de �. Neste caso, a relação θ representa a existência de consenso 

entre todas as organizações � sobre um conceito .BLCc ∈  

{ }scSsLCcb B θ,: ∈∀∈=∆    

Durante o processo de negociação podem ser propostos outros conceitos para 

além dos que constam dos espaços de entrada e espaço blend. Destas propostas, 

os conceitos para os quais exista consenso são também apresentados no espaço 

genérico.  
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5.5. Conclusão 

 

Neste capítulo apresentou-se, detalhadamente, o método desenvolvido para 

apoiar o processo colaborativo de construção de uma conceptualização. A 

aplicação dos passos que compõem o método, da estratégia para obtenção de 

consenso, bem como, das ferramentas e técnicas propostas, é exemplificada no 

próximo capítulo, onde são apresentados dois casos de aplicação realizados no 

âmbito de dois projectos europeus. Torna-se importante referir que estes dois 

casos de aplicação contribuíram para o refinamento, melhoria e validação do 

método descrito. 
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Capítulo 6 

CASOS DE APLICAÇÃO 

 

 

Neste capítulo são apresentados os dois casos práticos usados como base para a 

avaliação e melhoria do método proposto para construção colaborativa de 

conceptualizações. A primeira experiência descrita, realizada no âmbito do 

projecto europeu AC/DC17, consistiu na aplicação do método para a construção de 

uma ontologia informal do projecto. A segunda experiência, realizada no âmbito 

do projecto europeu H-Know18, permitiu avaliar a estratégia para obtenção de 

consenso semântico definida. No final, são apresentados os principais resultados 

decorrentes das duas experiências realizadas e uma avaliação do método usando 

alguns critérios de validação de métodos qualitativos. 

 

6.1. Construção de uma ontologia informal 

 

6.1.1. O projecto AC/DC 

O projecto AC/DC (Automotive Chassis Development for 5-Days Cars) é um 

projecto europeu financiado pela Comissão Europeia. O principal objectivo, de 

acordo com o enunciado no anexo técnico do projecto, é desenvolver um conjunto 

de conceitos e de métodos que permitam melhorar, de uma forma radical, o 

processo de produção de automóveis diminuindo significativamente o tempo 

total que medeia entre a encomenda e a entrega ao cliente. Para atingir este 

objectivo ambicioso, é criado um novo e promissor processo de 

colaboração: “Planning Loops individuais e altamente reactivos na cadeia de 

fornecimento”. O projecto tem como líder a Continental Teves AG (DE) e conta 

com a participação de grandes empresas industriais como a BMW (DE), 

Volkswagen (DE), Siemens (DE), ZF (DE), Autoliv (SE). Para além do INESC 

                                                           
17

 http://www.acdc-project.org/public/ 
 
18

 http://dionisio.inescporto.pt/hknow 
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Porto são ainda parceiros do projecto a CARTIF (ES), Commissariat à l’Energie 

Atomique (FR), ERPC (DE), Fraunhofer Gesellschaft (DE), UNIMORE (IT), 

VDIVDE-IT (DE), ATB (DE), MTA SZTAKI (HU), Mandator (SE), CERTH (GR), 

University of Paderborn (DE)1. Resumindo, pode-se dizer que neste projecto, um 

consórcio dos principais fabricantes de automóveis da Europa, fornecedores, e 

institutos de investigação pretendem desenvolver o conceito “dynamic supply 

chain collaboration” que altera os termos convencionais de entrega de 

automóveis. Este sistema, a que chamam “5-Day-capabe system”, pretende 

diminuir radicalmente os custos de inventário na rede de fornecimento. É um 

projecto grande e complexo, envolve 19 parceiros, de 7 países e 9 tarefas 

agrupadas em 3 workpackages.  

 

6.1.2. O caso do desenvolvimento de uma ontologia: antes do método 

Numa das workpackages pretendeu-se construir uma ontologia para ser usada 

nas diversas tarefas do projecto. O objectivo inicial da ontologia seria o de 

facilitar um entendimento comum e preciso dos conceitos usados por todos os 

parceiros nas diferentes actividades do projecto. O vocabulário comum resultante 

deveria combinar termos normalizados do domínio da produção automóvel e os 

conceitos particulares em desenvolvimento no projecto. A tarefa de 

desenvolvimento da ontologia foi iniciada sem o apoio de qualquer metodologia e 

até mesmo sem uma visão clara dos objectivos e do âmbito desta. Apenas foi 

iniciada porque constava no anexo técnico do projecto. Sem a preocupação da 

clarificação do objectivo genérico da ontologia, e sem a discussão do mesmo com 

os parceiros, iniciou-se o seu desenvolvimento. O primeiro obstáculo surge logo 

nesta fase inicial, por onde começar e como começar? A Universidade de 

Paderborn apresentou uma primeira versão da ontologia. Consistia em modelos 

de dados onde incluíam os conceitos, relações, propriedades e tipos de dados (ver 

exemplo figura 6-1). Para o efeito usaram uma aplicação de software relacionada 

com o planeamento e escalonamento da produção. 
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Figura 6-1. Exemplo modelo de dados para o processo de planeamento da produção. 

 

Os termos que constam no exemplo acima, foram disponibilizados aos rest

membros sob a forma de um

Conhecedores do domínio

ontologias, desconheciam o propósito do so

limitações e potencialidades. O resultado não foi, por isso, o pretendido 

inicialmente. A falta de uma metodol

colaborativa, pela natureza do domínio e da tarefa em si, não existia. A pseudo

colaboração consistia na troca de ficheiros do Protégé por e

esses mesmos ficheiros no corpo de cada mensagem. A participação dos 

envolvidos era fraca, vis

falta de conhecimento da ferramenta Protégé

barreira, deixando o processo avançar sem os contributos de todos.

                                                          
19

 http://protege.stanford.edu/

. Exemplo modelo de dados para o processo de planeamento da produção. 

termos que constam no exemplo acima, foram disponibilizados aos rest

membros sob a forma de um “Protégé Project” (ver exemplo figura 6

Conhecedores do domínio, mas não especialistas no desenvolvimento de 

ontologias, desconheciam o propósito do software Protégé19, bem como as suas 

limitações e potencialidades. O resultado não foi, por isso, o pretendido 

inicialmente. A falta de uma metodologia de suporte, que se pretendia

colaborativa, pela natureza do domínio e da tarefa em si, não existia. A pseudo

colaboração consistia na troca de ficheiros do Protégé por e-mail, e em comentar

esses mesmos ficheiros no corpo de cada mensagem. A participação dos 

envolvidos era fraca, visto que muitos nem sequer comentavam a ontologia. A 

de conhecimento da ferramenta Protégé e da notação associada era uma 

barreira, deixando o processo avançar sem os contributos de todos. 

                   
http://protege.stanford.edu/  

 

. Exemplo modelo de dados para o processo de planeamento da produção.  

termos que constam no exemplo acima, foram disponibilizados aos restantes 

“Protégé Project” (ver exemplo figura 6-2). 

mas não especialistas no desenvolvimento de 

, bem como as suas 

limitações e potencialidades. O resultado não foi, por isso, o pretendido 

ogia de suporte, que se pretendia 

colaborativa, pela natureza do domínio e da tarefa em si, não existia. A pseudo-

e em comentar 

esses mesmos ficheiros no corpo de cada mensagem. A participação dos 

to que muitos nem sequer comentavam a ontologia. A 

e da notação associada era uma 



 

 

Figura 6-2. Exemplo da ontologi

 

6.1.3. O caso do desenvolvimento de uma ontologia: aplicação do 
método 

Neste contexto, foi possível definir um projecto de investigação

objectivo de, por um lado, ajudar o projecto no desenvolvimento da ontologia e, 

por outro lado, criar conhecimento sobre a construção colaborativa de ontologias 

através da concepção e realização de um conjunto de experiências. A partir de 

uma análise preliminar do problema em conjunto com a restante equipa do 

projecto, foram identifica

(3) Os objectivos e âmbito da ontologia devem ser claramente definidos, 

ainda que não totalmente detalhados, pois são 

conduzir o processo de conceptualização.

(4) Existe uma necessidade clara de um método 

processo de conceptualização, pois só assim o processo será viável.

(5) Existe a necessidade de utilizar ferramentas e técnicas que possam ser 

usadas por todos os envolvidos independentemente da sua formação. 

Inicialmente não deve se

codificação da ontologia. A preocupação deve centrar

informal do conhecimento que constituirá a ontologia do projecto. 
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. Exemplo da ontologia do projecto no Protégé. 

6.1.3. O caso do desenvolvimento de uma ontologia: aplicação do 

Neste contexto, foi possível definir um projecto de investigação-

objectivo de, por um lado, ajudar o projecto no desenvolvimento da ontologia e, 

or outro lado, criar conhecimento sobre a construção colaborativa de ontologias 

através da concepção e realização de um conjunto de experiências. A partir de 

uma análise preliminar do problema em conjunto com a restante equipa do 

projecto, foram identificados os seguintes requisitos gerais: 

Os objectivos e âmbito da ontologia devem ser claramente definidos, 

ainda que não totalmente detalhados, pois são muito importantes para 

conduzir o processo de conceptualização. 

Existe uma necessidade clara de um método e ferramentas que apoiem o 

processo de conceptualização, pois só assim o processo será viável.

Existe a necessidade de utilizar ferramentas e técnicas que possam ser 

usadas por todos os envolvidos independentemente da sua formação. 

Inicialmente não deve ser dada ênfase às questões formais associadas à 

codificação da ontologia. A preocupação deve centrar-se na representação 

informal do conhecimento que constituirá a ontologia do projecto. 
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6.1.3. O caso do desenvolvimento de uma ontologia: aplicação do 

-acção com o 

objectivo de, por um lado, ajudar o projecto no desenvolvimento da ontologia e, 

or outro lado, criar conhecimento sobre a construção colaborativa de ontologias 

através da concepção e realização de um conjunto de experiências. A partir de 

uma análise preliminar do problema em conjunto com a restante equipa do 

Os objectivos e âmbito da ontologia devem ser claramente definidos, 

importantes para 

e ferramentas que apoiem o 

processo de conceptualização, pois só assim o processo será viável. 

Existe a necessidade de utilizar ferramentas e técnicas que possam ser 

usadas por todos os envolvidos independentemente da sua formação. 

r dada ênfase às questões formais associadas à 

se na representação 

informal do conhecimento que constituirá a ontologia do projecto.  
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(6) Deve ser avaliada a possibilidade de reutilização de outras ontologias. Por 

exemplo, a análise dos modelos criados no projecto ILIPT20 mostra que os 

resultados alcançados podem ser usados para elaborar a proposta inicial 

de conceptualização partilhada, mesmo que no projecto ILIPT o objectivo 

da ontologia fosse criar um modelo de interoperabilidade com objectivos 

mais reduzidos do que o que se pretende no AC/DC. No projecto AC/DC, 

o modelo de interoperabilidade que se pretende criar será entre todos os 

parceiros na rede. 

 

Análise da situação e concepção do suporte experimental 

Assim, a primeira actividade realizada foi analisar as ontologias existentes na 

área da gestão da cadeia de fornecimento, bem como os modelos propostos pela 

UPB e estudar a possibilidade da sua reutilização. Existem algumas ontologias 

especializadas, tais como as propostas em (Ureten e Ilter 2006) e (Fayez et al. 

2005) que apresentam modelos baseados no modelo SCOR, Maier et al. (2003), 

que estudam a integração da informação dentro de uma empresa e não entre os 

membros de uma cadeia de fornecimento, e o “The United Nations Standard 

Products and Services Code” (UNSPSC), que disponibiliza uma classificação 

normalizada multi-sector, gratuita, eficiente e precisa para produtos e serviços. 

Estas ontologias cobrem subdomínios muitos específicos, o que dificulta a sua 

reutilização. Existem também diversas ontologias de alto nível, mas que são 

demasiado abstractas para serem aplicadas a situações particulares. Uma vez que 

o conceito de colaboração em cadeias de fornecimento e os seus requisitos 

poderão ser fundamentalmente diferentes, não existe nenhuma ontologia 

normalizada, detalhada o suficiente para ser aplicada a todas as situações. 

Nesta experiência foram usadas quatro ferramentas para apoiar o processo de 

conceptualização colaborativo. Para a construção conjunta de uma representação 

conceptual, foram usados mapas de conceitos, construídos através da ferramenta 

CmapTools, e o sistema SMW. A ferramenta CmapTools foi usada essencialmente 

para apoiar a definição da frame de contexto, proposta preliminar e criação de 

espaços de entrada. Os serviços de blend e o processo de negociação foram 

suportados pelo SMW. A integração do CmapTools e SMW permitiu discutir os 

espaços de entrada e anotar os conceitos dentro de cada espaço de entrada, 

guardando informação para “executar o blend”. Nesta experiência, e porque serve 

                                                           
20 http://www.ilipt.org/public/ 
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também para a especificação dos requisitos do sistema no que respeita à criação 

do espaço blend, para além do CmapTools e SMW, foi também usada a 

ferramenta de extracção terminológica TermExtractor. Esta ferramenta permite 

extrair termos relevantes do domínio de interesse a partir de documentos em 

diferentes formatos. O IATE foi usado, ocasionalmente, para pesquisar os termos 

correspondentes para a designação de um conceito em diversas línguas, de 

acordo com um domínio específico.  

 

Contexto experimental 

Na conceptualização do domínio participaram quatro equipas de quatro 

organizações diferentes, dispersas geograficamente. Duas delas eram compostas 

por peritos do domínio do mundo académico e profissional, respectivamente. 

Uma terceira era composta por peritos em gestão de informação e conhecimento 

e redes colaborativas. A quarta equipa para além dos seus conhecimentos 

académicos do domínio, tinha conhecimentos razoáveis sobre ontologias. 

Uma das primeiras tarefas realizadas para dar início ao processo de 

conceptualização foi a definição dos papéis de cada participante: 

(1) Contribuidor: todos os membros da equipa devem assumir este papel 

contribuindo para a melhoria e expansão da versão actual da 

conceptualização. As responsabilidades de um contribuidor são 

apresentar propostas para a conceptualização partilhada propondo e 

discutindo conceitos e relações. 

(2) Mediador: responsável por facilitar o processo de negociação e discussão 

sobre a conceptualização. Todas as equipas assumiram o papel de 

contribuidor, e um dos elementos foi seleccionado para assumir também o 

papel de mediador. Este foi escolhido por todos os participantes no 

processo, de entre os elementos que possuíam conhecimentos para gestão 

do CmapTools e SMW. 

 

Execução do método: frame de contexto 

A definição da frame de contexto, foi realizada numa reunião inicial e ajudou a 

definir o contexto, objectivos e missão da tarefa de desenvolvimento da ontologia, 

bem como o âmbito e limites da conceptualização. Para a definição dos objectivos 

da ontologia foram lançados os seguintes tópicos de discussão:  
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(1) Definir um vocabulário comum?  

(2) Recolher/agregar todos os conceitos do projecto?  

(3) Criar um “handbook of practice”?  

(4) Desenvolver software? Criar sistemas inteligentes?  

(5) Criar um repositório onde ontologias e artefactos de informação 

relacionados podem ser armazenados, recuperados e geridos?  

(6) Que operações pretendemos realizar: armazenar, consultar, recuperar, 

actualizar, anotar, fazer inferências, mapear conceitos entre diferentes 

ontologias, integrar ontologias?  

Decidiu-se então que inicialmente a ontologia iria contribuir para um 

entendimento comum e preciso dos conceitos usados por todos os parceiros nas 

diferentes actividades do projecto, podendo os seus objectivos ser alargados nas 

próximas iterações do processo. A informação recolhida nesta reunião foi usada 

para a execução do passo zero do método. Assim, considerando este objectivo 

inicial, ficou decidido que a ontologia deveria, em primeira instância, 

reorganizar-se em torno do principal conceito em desenvolvimento no projecto, 

ou seja, “Dynamic Supply Loops” (DSL), sendo este o seu principal foco. A par 

com a captura, organização e justificação de cada termo inerente aos DSL, seria 

necessário identificar conceitos, comuns do domínio da produção automóvel e 

gestão da cadeia de fornecimento (SCM), para ser possível explicar e 

contextualizar os novos conceitos. Deste modo seria necessário acompanhar a 

workpackage onde se estaria a desenvolver o conceito “Dynamic Supply Loops”. 

 

Execução do método: apresentação da conceptualização inicial 

Seguindo esta orientação, um subgrupo dos elementos da equipa criou uma 

conceptualização inicial onde incluíram os conceitos de alto nível que 

consideravam associados aos “Dynamic Supply Loops”, guiando-se pela seguinte 

questão: "what processes, activities and information are involved in the DSL 

network planning model, allowing collaboration in entire supply chain in 

feedback loops?". O resultado foi apresentado num mapa de conceitos e 

disponibilizado a toda a equipa para servir como ponto de partida para a criação 

das suas propostas de conceptualização. Dado o elevado número de processos e 

actividades associados ao conceito “Dynamic Supply Loops” (ver figura 6-3), 

optou-se por dividir o processo de conceptualização em várias iterações onde 
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seriam abordados os diferentes processos. Esta organização obedece à forma 

como o conceito DSL foi decomposto e desenvolvido internamente no projecto, 

que por sua vez obedece a uma organização lógica simples. Os DSL operam a dois 

níveis: ao nível da rede e da planta fabril. Como, objectivamente, quando se fala 

em DSL está-se implicitamente a falar de planeamento, significa que os métodos 

colaborativos de planeamento se verificam a 3+1 níveis, 3 níveis típicos de gestão 

(operacional, táctico e estratégico) e mais 1 transversal associado à gestão de 

eventos na cadeia. Cada loop compreende um conjunto de processos com 

actividades específicas. O primeiro processo a ser tratado foi o de planeamento da 

produção (Production Planning Process), que faz parte do “Strategic Loop” e do 

“Operational Loop” apresentados na figura 6-3. Assim, foi construído para este 

processo um mapa de conceitos como proposta preliminar (ver figura 6-4). Por 

razões de legibilidade e confidencialidade, optou-se por mostrar apenas excertos 

dos mapas resultantes. 

 

Figura 6-3. Mapa de alto nível do conceito "Dynamic Supply Loops". 

 

 

Figura 6-4. Proposta preliminar "Production Planning". 
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Execução do método: apresentação de propostas de conceptualização 

Com este mapa foi criado um objecto no SMW para agregar ideias e proposições 

sobre o processo de planeamento da produção. Assim, toda a equipa no projecto 

foi capaz de contribuir para a melhoria e extensão da primeira conceptualização 

partilhada do domínio, contribuindo com os seus próprios inputs através de 

alterações realizadas nos espaços de entrada (no CmapTools ou SMW). Nas 

figuras 6-5 e 6-6 são apresentadas as propostas de conceptualização criadas por 

duas das organizações envolvidas. Depois das alterações à proposta preliminar, o 

autor pode publicar o mapa com a sua proposta e este pode ser visualizado por 

todos os membros. Para a criação de novos inputs (conceitos ou proposições), a 

equipa usou os resultados da ferramenta TermExtractor, resultantes da análise de 

diversos documentos produzidos nos 4 workpackages do projecto, o dicionário 

SAP da área logística21, os termos e o glossário sobre gestão da cadeia de 

fornecimento proposto por (Vitasek 2008). E, o mais importante, a identificação 

de estruturas conceptuais na mente dos peritos do domínio quando estes 

interagiam com as diferentes propostas que lhes eram apresentadas.  

 

 

 

Figura 6-5. Proposta de conceptualização (Organização 1). 

 

                                                           
21

 
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/En/35/2cd77bd7705394e10000009b387c12/framese
t.htm 
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Figura 6-6. Proposta de conceptualização (Organização 2). 

 

Execução do método: Análise das propostas de conceptualização (espaços de 

entrada) e criação de uma proposta para negociação 

Já durante o processo de negociação, decidiu-se com base em dois dos espaços de 

entrada, os que foram considerados mais completos, criar uma proposta para 

negociação que abarcasse as duas propostas seleccionadas (passo 2 do método, 

operações de mapeamento e projecção selectiva). A discussão desta proposta foi 

iniciada usando as funcionalidades de anotação semântica e mecanismos de 

rating e voting do SMW. Na figura 6-7 é apresentado parte do resultado da 

operação de mapeamento realizada com base nos dois espaços de entrada. As 

setas bidireccionais a tracejado correspondem aos elementos de counterpart 

identificados durante a operação de mapeamento. A proposta de negociação 

resulta da execução das operações de mapeamento e projecção selectiva.  

 



Casos de Aplicação 

134 
 

 

 

As figuras 6-8 e 6-9 mostram, de forma mais legível, excertos da proposta de 

negociação criada com base nos dois espaços de entrada. O objectivo destas 

figuras é exemplificar como podem surgir elementos no espaço blend, como 

resultados das operações de mapeamento e projecção selectiva. Assim, sabendo 

que uma projecção pretende ser uma “imagem” no blend de um elemento nos 

espaços de entrada, pode ver-se na figura 6-8, no blend para “Plan” e “Sequence 

Plan”, uma situação em que o elemento “Plan” é projectado para “Sequence 

Plan”, ou seja, é projectado para uma cópia do seu elemento de counterpart, e 

“Lot” e “Capacity” são projectados de forma intacta, isto é, como cópias de si 

mesmos. Ainda na figura 6-8, podem observar-se dois elementos, “Time_Period” 

e  “Product_hierarchy” (da proposta da organização 1), que não são projectados. 

O que é normal, uma vez que se trata de projecção selectiva, o mesmo acontece 

com o elemento “BOM” (da proposta da organização 2), apresentado na figura 6-

9. 

 

Figura 6-7. Proposta apresentada para negociação (passo 2 do método). 

Proposta - Organização 1  

Proposta para negociação 

Mapeamento 

Proposta - Organização 2 
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pro

 

 

Na figura 6-9, surge ainda o elemento “Lot Element”que também foi projectado 

como cópia de si mesmo, e a situação em que “Consumption Factor” é projectado 

para “Consumption_Factor”. Obviamente, o resultado apresentado no blend 

depende do espaço de pesquisa considerado (dos recursos usados como entrada), 

podendo mesmo o número de possíveis projecções ser muito vasto para 

quaisquer dois conceitos das entradas. 

 

Mapeamento   

Projecção 

Mapeamento   

Projecção 

Figura 6-8. Excerto de criação da proposta de negociação com os mapeamentos e projecções 
– 1 (passo 2). 

Figura 6-9. Excerto da criação da proposta de negociação com mapeamentos e projecções -2 
(passo 2). 
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Na figura 6-10 é apresentada, como exemplo, parte da primeira proposta de  

negociação publicada no SMW. 

 

 

 

 

No final da discussão, os conceitos aceites consensualmente, podem ser 

importados directamente para o CmapTools Client de cada organização ou para a 

sua área no SMW, actualizando o seu mapa.  

 

Execução do método: geração de novos elementos para negociação 

A título experimental e para avaliação por parte da equipa, uma vez que ainda 

não existe suporte técnico para a sua execução, foram simulados os passos 4 e 5 

do método (“executar” o blend e analisar as suas propostas), usando os inputs 

apresentados nas figuras 6-5 e 6-6. Com base nas medidas “peso do termo” e 

similaridade semântica e no software TermExtractor, foram propostos para 

inclusão na conceptualização partilhada novos elementos (definição 6, secção 

5.4). Desta forma, simulou-se a execução da operação de completamento, que 

corresponde à apresentação de novas estruturas conceptuais que não se 

encontravam presentes em nenhuma das entradas. Alguns dos termos propostos 

pelo TermExtractor, com “peso” igual ou superior a 0,5, foram: product 

hierarchy, BOM, plan, frame plan, sequence plan, strategic loop, operational 

Figura 6-10. Proposta para negociação publicada no SMW. 
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loop, cost estimates, forecasting method, supply network, tactical loop, demand 

prediction, plant level, planning horizon, product family, collaborative demand 

prediction. Da lista dos termos, os que já constavam da proposta partilhada no 

espaço blend foram ignorados, como é o caso de BOM, plan e sequence plan. 

Todos os termos que não constavam da proposta e tinham “peso” igual ou 

superior a 0,5 foram considerados como candidatos. Dos candidatos, os termos 

cujo valor de similaridade semântica era igual ou superior a 0,5 foram propostos 

para discussão, como é o caso de product hierarchy, frame plan, strategic loop, 

operational loop, cost estimates, forecasting method, tactical loop, demand 

prediction, collaborative demand prediction. Uma vez que a execução da 

operação de completamento não permite, ainda, obter propostas para possíveis 

relações entre os termos, foi disponibilizado à equipa um mapa de conceitos com 

relações semânticas genéricas (ver Anexo B), não limitando, no entanto, a equipa 

à utilização dessas relações. Optou-se por apresentar apenas relações genéricas, 

pois não se encontrou nenhuma ferramenta capaz de ajudar, de modo adequado, 

na extracção de relações mais específicas, as que são directamente dependentes 

do domínio.  

A figura 6-11 mostra um excerto do mapa de conceitos, onde aparecem incluídas 

algumas propostas resultantes da simulação da operação de completamento. 

Ainda com base nestes resultados, gerou-se alguma discussão acerca da 

organização do processo de planeamento da produção, acabando a equipa por 

decidir que fazia sentido construir dois mapas de conceitos, que corresponderiam 

ao modelo conceptual deste processo para o nível estratégico e operacional, 

respectivamente. 

 

Figura 6-11. Excerto de mapa de conceitos com algumas das novas estruturas 
conceptuais propostas na execução do blend (passo 4). 
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Execução do método: conceptualização partilhada alcançada 

Após algumas iterações do método, que consistiram na apresentação pelos 

participantes de novos elementos e na geração de novas estruturas conceptuais 

com base na extracção terminológica de conteúdos resultantes do processo de 

negociação (conduzido no SMW), o resultado final para o processo de 

planeamento da produção é o apresentado nas figuras 6-12 e 6-13. A figura 6-12 

apresenta o modelo conceptual do processo de planeamento da produção 

relacionado com o nível operacional. A figura 6-13 apresenta o modelo conceptual 

do processo de planeamento da produção para o nível estratégico. 

 

 

Figura 6-12. Planeamento da produção (Operacional). 
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Figura 6-13. Planeamento da produção (Estratégico). 

 

Execução do método: suporte técnico 

Tecnicamente, toda esta experiência foi apoiada pelo CmapTools e Semantic 

MediaWiki. O CmapTools agregou no servidor todos os espaços de entrada, e 

depois os seus utilizadores puderam publicá-los no SMW para discussão. Com o 

TermExtractor a versão corrente da conceptualização foi enriquecida pela 

descoberta de novos termos e foi possível validar os termos já existentes. A 

discussão de diferentes propostas e a apresentação de termos que não constavam 

das propostas individuais ajudou os peritos do domínio a recordarem estruturas 

conceptuais que estavam “escondidas” nas suas mentes. O mediador foi o 

responsável por realizar o upload do mapa final para o servidor. O mapa de 

conceitos apresentado no CmapServer corresponde ao espaço genérico, ou seja, à 

versão mais actualizada da conceptualização partilhada. 
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6.2. Negociação de um glossário de projecto 

 

6.2.1 O projecto H-Know 

A segunda experiência foi realizada no âmbito do projecto H-Know. O projecto H-

Know é um projecto europeu na área da reabilitação e manutenção de edifícios. O 

objectivo do projecto é desenvolver uma solução TIC, apropriada para as PMEs 

que inclua (1) conhecimento inovador, competitivo e serviços de formação, e (2) 

apoio à realização de novas formas de rede PME-IDT através da integração de 

conhecimento específico. Será desenvolvida uma plataforma baseada em SOA, 

onde serviços de gestão de conhecimento para recolha, estruturação e reutilização 

de conteúdo relevante são complementados por serviços de gestão de interacções 

sociais para realização de redes colaborativas virtuais e aprendizagem potenciada 

pela tecnologia22. Considerando a multidisciplinaridade requerida para trabalhos 

de reabilitação (incluindo arqueólogos, arquitectos, cientistas, sociólogos, 

engenheiros, especialistas em reabilitação, entre outros), são necessárias, 

certamente, soluções inovadoras para apoiar novas formas de conhecimento 

colaborativo e redes de negócio de (ou grupos de) PMEs, parceiros de IDT e 

especialistas de reabilitação/ manutenção. 

Tal como no projecto AC/DC, no projecto H-Know tem-se uma rede de 

organizações grande e complexa, que envolve 15 parceiros, de 5 países diferentes 

e 21 tarefas agrupadas em 7 workpackages.  

Considerando esta característica multidisciplinar do grupo, tornou-se óbvia a 

necessidade de estabelecer um entendimento comum do domínio com o objectivo 

de harmonizar o vocabulário usado e o significado pretendido pelos vários 

participantes no projecto. Esta conceptualização do domínio é essencial no início 

do projecto para permitir a fácil e correcta colaboração entre todos os membros. 

Assim, a abordagem proposta foi usada inicialmente, de forma simplificada, para 

negociar o glossário do projecto. 

 

6.2.2. O caso da obtenção de consenso num glossário  

Nesta experiência prática foi implementado o módulo semCons (arquitectura 

apresentada na figura 5-3) usando o sistema de gestão de conteúdos Plone. Esta 

                                                           
22

 http://dionisio.inescporto.pt/hknow/documents-and-downloads/H-
KNOW_D6.1_Project_Presentation_v100.pdf/view 
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experiência envolveu o desenvolvimento de uma estrutura de informação baseada 

num message board e um workflow para implementar um procedimento para 

obtenção de consenso (procedimento apresentado na figura 6-15). O processo de 

criação de um glossário de projecto é um caso típico de um processo de 

conceptualização colaborativa. A colaboração adequada entre os membros do 

projecto depende directamente do significado partilhado criado sobre a proposta 

do projecto. Este significado partilhado deve ser estabelecido no início do 

projecto. Considerando os vários passos do método baseado na CBT, deu-se início 

ao processo. Foi criada uma proposta preliminar e disponibilizada no Plone. De 

seguida foi aplicada a abordagem descrita em 5.2 (Estratégia para obtenção de 

consenso). Para criar a proposta preliminar foi usada a ferramenta 

TermExtractor, que permitiu extrair os termos relevantes do projecto da 

respectiva proposta e anexos. Um conjunto inicial de termos foi seleccionado da 

lista apresentada pelo TermExtractor e foram agrupados nas 4 áreas projecto. 

Para cada termo foram apresentados os seguintes campos: definição, contexto de 

utilização e fontes de informação (ver figura 6-14). No projecto H-Know existem 4 

áreas principais: indústria da construção, colaboração, e-learning e gestão de 

informação e conhecimento. 

 

Figura 6-14. Exemplo de uma página de um conceito no Plone. 
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Os membros do projecto (apelidados de parceiros na definição da equipa 

semântica) podiam apresentar as suas propostas e submetê-las ao workflow de 

construção de consenso para serem discutidas e avaliadas.  

 

 
Figura 6-15. Workflow para construção de consenso. 

 

A utilização do workflow apresentado na figura 6-15 exige a definição das regras 

e procedimentos para a equipa de trabalho. Estas regras e procedimentos deverão 

ser definidas de acordo com o apresentado na figura 5-2. A definição deste 

processo teve em conta as boas práticas e passos descritos na secção 5.2. No 

entanto, não esquecer que outras situações podem exigir alguns ajustes no 

processo que a seguir é descrito.  

1. Criação da “equipa semântica” 

(i) existem dois papéis diferentes que os participantes podem 

assumir: parceiro (qualquer membro do projecto podia assumir 

este papel) e revisor (cada organização parceira escolheu um 

representante que assumiu o papel de revisor);   

(ii) os representantes (revisores) faziam parte do grupo responsável 

pela tomada de decisões; 

(iii) à medida que a especificidade da conceptualização ia aumentando, 

era avaliada a necessidade de criar diferentes grupos de trabalho; 

(iv) foi disponibilizado, no portal do projecto, um conjunto de 

informação de background como base para o desenvolvimento de 

competências e conhecimento necessário para a equipa operar 

eficientemente. 

2. Planeamento, responsabilidades e papéis 



Casos de Aplicação 

 

143 
 

(i) o mediador ficou responsável por assegurar a participação correcta 

de todos e gerir a conceptualização; 

(ii) daqueles que assumiram o papel de parceiro, era esperado que 

submetessem propostas e consultassem, periodicamente, o estado 

do processo; 

(iii) dos participantes caracterizados como revisores, era esperado que 

revissem, periodicamente, as propostas submetidas pelos 

parceiros e aprovassem, rejeitassem ou sugerissem alterações. Se 

uma proposta fosse rejeitada ou fosse sugerida alguma alteração, a 

decisão deveria ser sempre justificada. Apenas os participantes 

que propunham conceitos e os revisores eram capazes de ver os 

conceitos “candidatos”. Todos os participantes podiam ver os 

conceitos “aprovados”. Os revisores eram notificados 

electronicamente quando era proposto um novo conceito. Um 

conceito era considerado “aprovado” se pelo menos 80% dos 

revisores votassem a favor. No entanto, o ideal é que os conceitos 

fossem aprovados (aceites) por unanimidade. Os revisores podiam 

também propor algumas alterações ou a clarificação do significado 

do conceito. Neste caso o conceito era “retraído”. Se um conceito 

fosse “rejeitado”, podia ser proposto para alteração ou rejeitado 

definitivamente. Um parceiro podia também arquivar um 

conceito. Se os revisores achassem que um conceito não era útil ou 

já não fazia parte da linguagem do projecto, o estado do conceito 

passaria a “arquivado”. O estado “substituído” significa que o 

conceito tinha sido substituído por um novo conceito. O novo 

conceito significa a mesma coisa que o anterior, mas era 

considerado mais apropriado; 

(iv) o plano construído não foi muito detalhado, mas o suficiente para 

salientar os pontos mais importantes como, por exemplo, datas. 

3. Construção de consenso: para a execução do workflow podia ser usada 

uma variedade de ferramentas. Neste caso foi proposta a utilização do 

sistema de gestão de conteúdos Plone, pois era já a solução usada para a 

construção do portal do projecto. 

4. Avaliação: Antes de encerrar o processo, a versão final da 

conceptualização circulou por todos os participantes. Nesta fase, devia ter 

sido organizado um workshop para divulgação do resultado final a todos 
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os parceiros. No entanto, não foi possível e assim sendo, a recolha de 

opiniões foi realizada através de comentários e mensagens enviadas pelo 

portal do projecto. A avaliação das forças e fraquezas do processo foi 

realizada com base na participação no projecto e do feedback recebido dos 

restantes parceiros. 

 

Posteriormente foi desenvolvida uma ontologia para definir a estrutura de 

partilha de informação e conhecimento, que será implementada no Plone para 

gerir a informação e conhecimento do projecto. O glossário foi a base para criar a 

proposta preliminar da conceptualização partilhada apresentada usando um 

mapa de conceitos, que neste momento está a ser usada pelos diversos parceiros 

para criarem os seus espaços de entrada. O procedimento descrito na experiência 

anterior está a ser novamente testado no projecto H-Know. 

Para a aplicação deste processo a outras situações poderá existir a necessidade de 

ajustar o número de participantes, as responsabilidades e papéis dos mesmos, 

bem como as regras e procedimentos escolhidos para a execução do processo, 

pois existem factores sociais e culturais, como já referido, que têm de ser 

considerados e que influenciam o desenho do processo. As opções para avaliação 

do processo podem também variar em cada caso.  

 

6.3. Principais resultados e avaliação do método 

 

6.3.1 Resultados e comentários 

Estas duas experiências permitiram a realização de uma avaliação empírica do 

método proposto para construção colaborativa de ontologias, mais propriamente, 

para as actividades iniciais de conceptualização do domínio. O objectivo inicial 

com a realização destas experiências foi criar conhecimento sobre a construção 

colaborativa de ontologias, analisando os métodos e ferramentas usados para 

apoiar este processo em diferentes situações e ao mesmo tempo apoiar no 

desenvolvimento das tarefas dos dois projectos. Apresentam-se a seguir algumas 

reflexões sobre este processo. 

A tendência existente para o desenvolvimento de modelos formais no início do 

processo, confirma-se ser um mau princípio, conduzindo a maus resultados e 

exigindo uma preocupação excessiva, por parte dos participantes, com o domínio 
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das restrições da semântica formal (por exemplo, iniciando o desenvolvimento 

usando ferramentas como o Protégé). No início do processo torna-se fundamental 

os participantes concentrarem-se na tarefa de construção do modelo conceptual, 

num ambiente sem restrições, tentando expressar todo o conhecimento que 

possuem do domínio.  

A falta de análise prévia e conhecimento dos métodos e ferramentas mais 

adequados para apoiar um processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização resultam na selecção de métodos e ferramentas desajustadas. 

Por exemplo, factores tão simples como o tipo de intervenientes no processo, 

áreas de conhecimento e domínio das tecnologias e técnicas propostas, podem ser 

determinantes para o sucesso do processo. 

Em ambas as experiências verificou-se uma elevada receptividade dos mapas de 

conceitos como técnica de representação visual. Esta técnica mostrou ser uma 

boa forma de ultrapassar o problema das dificuldades dos utilizadores 

inexperientes usarem as restrições da semântica formal na descrição do domínio. 

A discussão do problema usando uma técnica gráfica, informal, fácil de usar, 

conduziu a resultados efectivos mais rapidamente. 

De seguida partilham-se algumas das lições apreendidas com estas experiências: 

1. Análise social e cultural inicial: a análise social e cultural dos diversos 

parceiros, ainda que breve, é necessária para a concepção do processo. Por 

exemplo, a decisão por um processo com procedimentos e regras mais ou 

menos rígidos pode depender do tipo e número de intervenientes no 

processo. 

2. Definição apropriada da frame de contexto e criação de um road map: o 

ponto de partida destes dois casos de estudo mostrou claramente a 

utilidade destas tarefas. A definição clara dos objectivos e resultados 

esperados é de extrema importância para conduzir o processo de 

conceptualização. Torna-se também relevante que em períodos 

previamente especificados no road map se volte a rever e avaliar as 

seguintes questões: O que temos? O que queremos? Como chegar lá? 

Estas questões ajudam a equipa a avaliar o trabalho desenvolvido e as 

forças e fraquezas da situação actual, podendo existir a necessidade de 

ajustar o road map construído inicialmente. 

3. Regras para organizar o processo e motivar a participação: a realização 

destas experiências mostrou que a utilização de notificações automáticas 
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sempre que existem alterações, controlo de versões e definição de 

períodos de tempo nos quais as propostas podem ser discutidas, é 

fundamental para organizar melhor o processo e avançar mais 

rapidamente. Todos estes procedimentos devem ser acordados 

inicialmente. Por exemplo, pode ficar definido que se ninguém apresentar 

propostas durante o período de tempo estipulado significa que concordam 

com a versão partilhada. Sempre que existe alguma alteração numa 

proposta apresentada para discussão, os participantes devem ser 

informados e convidados a comentar a nova proposta. Deve ser definida, 

também inicialmente, a estratégia que vai conduzir o processo de 

negociação. A utilização de mecanismos de workflow permitiu gerir o 

processo e manter o controlo das diversas propostas de conceptualização 

que são criadas.  

4. Tentar sempre reduzir a complexidade do processo: o processo de 

conceptualização colaborativa é complexo por si só, mas pode ainda 

tornar-se mais complexo se incluir um número elevado de áreas do 

conhecimento, processos e actividades. Uma forma de lidar com estas 

situações, no que diz respeito à representação visual do conhecimento, é 

seguir algumas regras tais como (Gómez-Gauchía et al. 2004a): criar 

mapas pequenos com poucos conceitos e relações cada; organizá-los de 

forma ortogonal, horizontalmente por níveis de abstracção e 

verticalmente por subáreas da ontologia; e usar um código baseado em 

cores. 

5. Documentação gerada no projecto como um “enabler”: a produção 

contínua de documentação do projecto é uma forma de validar e melhorar 

a conceptualização alcançada. Por outro lado, a estrutura conceptual 

partilhada, acordada por todos, deve ser usada na produção de novos 

relatórios no sentido de uniformizar o vocabulário usado, tornando-se 

mais fácil partilhar e entender o significado dos conceitos usados. 

6. Primeira versão da conceptualização: a necessidade da existência do passo 

zero no método, foi identificada logo na primeira experiência. Mesmo 

contendo apenas os conceitos de alto nível, esta primeira versão mostrou 

ser, tal como era defendido em (Susskind et al. 1999), uma boa forma de 

focar a discussão e orientar o processo. 

7. Existência do espaço de negociação (espaço blend): a existência do blend e 

a possibilidade de criar propostas de forma automatizada com base nas 
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operações de mapeamento, projecção e completamento, tornou o processo 

mais ágil, ofereceu mais confiança nos resultados alcançados e aumentou 

a colaboração. Verificou-se uma elevada aceitação das propostas 

apresentadas no blend, pelo que se decidiu avançar para a implementação 

das diversas operações especificadas. Estas operações foram executadas 

apenas para excertos das propostas durante as experiências. 

8. Selecção cuidada dos recursos usados como inputs para a criação do 

espaço blend: os resultados obtidos no blend dependem directamente dos 

recursos usados na sua criação. Os resultados obtidos podem ser mais ou 

menos interessantes de acordo com os inputs fornecidos para a sua 

criação. 

9. Definição dos procedimentos para obtenção de consenso: a realização da 

primeira experiência conduziu à necessidade de definição de uma 

estratégia para implementação de acordos semânticos, estratégia que 

depois de definida foi avaliada no âmbito do projecto H-Know. Embora o 

ideal fosse conseguir em todas as situações acordo por unanimidade, pode 

ser complicado e, portanto, convém definir inicialmente os procedimentos 

e regras que devem ser seguidas caso esta situação se verifique.  

 

O trabalho realizado no âmbito do projecto AC/DC despoletou a atenção dos 

restantes parceiros de projecto, em especial do líder, Continental Teves AG (DE), 

para o processo e para os seus benefícios na criação de artefactos semânticos. A 

Continental é uma organização em expansão e adquiriu recentemente outras 

empresas. Um dos maiores desafios que a Continental tem enfrentado tem sido a 

implementação dos seus processos e a partilha de conhecimento associado à 

operacionalização dos mesmos. A Continental encarou este processo, baseado em 

mapas de conceitos, como uma forma simples de disponibilizar informação sobre 

os seus processos e de partilhar o modo como estes devem ser implementados. A 

arquitectura tecnológica inerente à experiência levada a cabo no âmbito deste 

projecto, serviu igualmente de base de inspiração à Continental para o arranque 

da sua nova abordagem à partilha de conhecimento, o que revela a satisfação do 

líder do projecto com os procedimentos usados na execução da tarefa de 

construção da ontologia no projecto.  

Ainda em relação ao projecto AC/DC, com base na conceptualização criada, está a 

ser desenvolvido um “Code of Practice” que permitirá o acesso e distribuição da 

informação gerada no âmbito do projecto e o acesso a um guia ou manual de 
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implementação dos processos do AC/DC. Ou seja, será desenvolvido um 

mecanismo de navegação entre conceitos e seus conteúdos, estruturado com base 

nos processos do AC/DC (ver figura 6-16). 

 

Figura 6-16. Exemplo navegação entre conceitos e conteúdos. 

 

O glossário criado como resultado da aplicação do método no projecto H-Know 

foi o input utilizado na criação e uma proposta preliminar de uma 

conceptualização partilhada, apresentada usando mapas de conceitos, que está 

neste momento a ser discutida e que dará origem a uma ontologia para definição 

da estrutura de partilha de informação e conhecimento entre os diversos 

parceiros. Esta estrutura será implementada no portal do projecto, sistema de 

gestão de conteúdos Plone. 

 

6.3.2 Validação da investigação qualitativa 

Mucchielli (1994) propõe alguns critérios para validação de métodos qualitativos 

que se mostram adequados para a validação deste trabalho, sendo estes: a 

aceitação interna, a saturação e a confirmação externa.  

A aceitação interna refere-se à aceitação da investigação e dos seus resultados 

pelos participantes e/ou grupo envolvido. Relativamente a este critério, os 

resultados apresentados neste capítulo são prova da aceitação da investigação, 

pois a aplicação do método permitiu resolver os problemas com que as equipas 

inicialmente se deparavam e, ao mesmo tempo, alcançar os resultados 
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pretendidos nos projectos. Além disso, o facto dos resultados obtidos estarem a 

ser utilizados em aplicações práticas pelas empresas industriais envolvidas nos 

projectos, o que se verifica no caso de aplicação do projecto AC/DC, também 

confirma a aceitação dos resultados pelo grupo. Como mencionado acima, a 

Continental Teves AG (DE), decidiu continuar a utilizar esta abordagem nos 

novos desafios que está a enfrentar.  

O critério da saturação revela-se também importante neste contexto, com o 

objectivo de avaliar se os resultados alcançados são realmente considerados 

completos. Neste caso, no que diz respeito à estrutura conceptual e semântica 

representada nos modelos conceptuais criados e apresentados como resultado 

final da execução do método. Se na última iteração do método ninguém conseguir 

propor alterações ou novos conceitos e/ou relações, significa que se alcançou a 

saturação, ou seja, atingiu-se a situação em que já não é possível obter nova 

informação ou conhecimento, devendo o processo terminar. Esta situação 

verificou-se nas duas experiências quando todos os envolvidos consideraram os 

modelos criados completos, opinião unânime de todos os participantes no 

processo.  

Relativamente à confirmação externa, que está relacionada com a adesão e 

aceitação dos resultados por parte de peritos e investigadores do mesmo domínio 

científico, esta pode ser confirmada através de três indicadores: (1) as publicações 

já produzidas com base neste trabalho; (2) os contactos e parcerias estabelecidos, 

como é o caso do Laboratory for Applied Ontology23 (LOA), pelo interesse 

científico que vêem neste trabalho; (3) e, o projecto CogniNet (“Uma abordagem 

integradora de processos semânticos sócio-cognitivos no desenvolvimento 

colaborativo de arquitecturas de informação em redes de organizações”), 

aprovado pela FCT, que surge como trabalho futuro decorrente desta 

investigação. 

                                                           

23 O LOA é um laboratório de referência nesta área, onde se realiza investigação 

básica e aplicada sobre fundamentos ontológicos de modelação conceptual, 

explorando o papel das ontologias e gestão de ontologias em diversas áreas, tais 

como: representação de conhecimento, engenharia de conhecimento, projecto de 

bases de dados, recuperação de informação, processamento de linguagem natural 

e Web semântica (http://www.loa-cnr.it/). 
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Para finalizar, pode-se dizer que, para além do conhecimento e experiência 

adquiridos com a realização destes casos práticos, em termos científicos, estes 

assumiram um papel preponderante, por um lado, para a avaliação do método, 

técnicas e ferramentas propostos para apoiar o processo de conceptualização 

colaborativa e, por outro lado, para a especificação da arquitectura da plataforma 

que irá apoiar, de forma integrada, todos os passos do método. 
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

 

 

7.1. Conclusões 

 

O objectivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento adequado dos 

artefactos semânticos que constituem a base para a partilha de informação e 

conhecimento no contexto de redes colaborativas. É na área da engenharia de 

ontologias que este assunto é estudado. No entanto, através da revisão do estado 

da arte verificou-se que a investigação em ontologias se devia focar mais nas fases 

iniciais do seu processo de desenvolvimento. São poucos os trabalhos que 

reconhecem a importância de apoiar a construção colectiva de uma 

conceptualização, embora esta seja a base para qualquer processo de construção 

de ontologias. Alguns abordam o assunto, mas nenhum deles é suficientemente 

sólido, completo e testado.  

É na construção de significado partilhado socialmente que se encontra o grande 

desafio, em particular no contexto de redes de organizações, onde este problema 

ainda não tinha sido abordado. Assim, neste trabalho é proposto um método para 

apoiar o processo de construção colaborativa de conceptualizações, considerado 

como um processo dinâmico de construção de significado partilhado. Das 

diversas áreas do conhecimento nas quais o fenómeno da conceptualização é 

abordado, foi na linguística cognitiva, mais especificamente na semântica 

cognitiva, que foram encontrados resultados e teorias que apoiam a visão de que 

o significado é construído socialmente através de colaboração e negociação. Do 

vasto leque de teorias desenvolvidas na área da semântica cognitiva, foi a teoria 

da integração conceptual (ou Conceptual Blending) que se mostrou mais 

adequada para ser aplicada no domínio do desenvolvimento colaborativo de 

ferramentas semânticas.  

A escolha da abordagem sócio-semântica, para apoiar o processo de construção 

de significado, surge da importância atribuída não só aos aspectos semânticos, 
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mas também aos aspectos sociais considerados centrais na construção de 

significado, sendo este construído dentro de uma actividade colectiva. Neste 

contexto, interessam três tipos de redes (rede social, rede semântica e rede sócio-

semântica), o que leva a caracterizar as redes colaborativas como redes 

epistémicas.  

A noção de espaço semântico enquanto espaço onde os significados 

consensualmente aceites e relevantes para a acção de um grupo são armazenados, 

ou seja, enquanto repositórios de significado colectivamente acordados, foi a base 

teórica usada para a negociação de significado considerando as suas 

características dinâmicas, temporais, regras e normas, sendo que cada espaço 

semântico faz sentido num contexto específico de acção. 

A realização de duas experiências, no âmbito dos projectos europeus referidos no 

capítulo 6, permitiram não só avaliar e melhorar o método, como também definir 

a arquitectura da plataforma que o apoia. 

As principais conclusões deste trabalho são: 

1. Confirmou-se a aplicabilidade da teoria da integração conceptual no 

processo de construção colaborativa de conceptualizações.  

2. Provou-se a hipótese inicial de que a partilha de informação e 

conhecimento em redes organizacionais pode ser conduzida como um 

processo de integração conceptual expandido para incorporar contextos 

organizacionais. 

3. Mostrou-se que, a partir da aplicação do método, baseado na CBT, é 

possível alcançar, de forma ágil, uma conceptualização colectiva que 

constitui o input para a construção dos artefactos semânticos para 

partilha de informação e conhecimento no contexto de redes 

colaborativas. 

4. Concluiu-se que a criação do espaço de negociação (espaço blend) tornou 

o processo mais ágil, ofereceu mais confiança nos resultados alcançados e 

aumentou a participação. 

5. Concluiu-se que a definição prévia, conjunta, das regras e procedimentos 

que devem ser usados por todos os intervenientes no processo, aumenta a 

responsabilidade individual pelo processo, a sua organização e motiva a 

participação. 
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6. Verificou-se que a utilização dos mapas de conceitos, como técnica de 

representação gráfica, aumentou a colaboração entre os participantes. 

Pode concluir-se que esta técnica é uma boa forma de ultrapassar o 

problema das dificuldades de utilizadores inexperientes usarem as 

restrições da semântica formal e poderem mesmo distorcer a sua 

estrutura conceptual para conseguirem usar as estruturas do sistema 

formal.  

7. Concluiu-se que a utilização de um wiki semântico (neste caso a 

experiência foi realizada com o Semantic MediaWiki) permite apoiar de 

forma adequada o processo de negociação, permitindo não só organizar a 

discussão sobre as diversas propostas de conceptualização mas também 

usar o seu conteúdo na geração de novas propostas. 

8. Verificou-se que a utilização de software de extracção terminológica é um 

meio interessante para ajudar os participantes a completar as suas 

propostas. 

9. Verificou-se que a utilização de uma proposta inicial (draft) ajuda os 

participantes a focarem a discussão e orientar o processo. Assim, deve ser 

feito um esforço inicial para a criação de uma proposta onde constem, 

pelo menos, os conceitos de alto nível relacionados com o domínio, 

processo ou tarefa que se pretende conceptualizar. 

As principais contribuições deste trabalho são: 

1. A modelação de redes colaborativas como redes epistémicas permite 

representar os relacionamentos entre uma rede de actores organizacionais 

e as estruturas conceptuais construídas e usadas socialmente por estes 

com algum propósito. Desta forma, é proposto que uma rede colaborativa 

seja considerada como composta por três redes: uma rede social, uma 

rede semântica e uma rede sócio-semântica.  

2. Um método para apoiar o processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização, com foco no processo dinâmico de criação e negociação 

de significado no contexto de redes colaborativas. Dada a importância 

atribuída às questões sociais, culturais e semânticas neste processo, 

optou-se por uma abordagem sócio-semântica para o seu 

desenvolvimento. O modelo formal construído apresenta uma 

especificação completa e rigorosa de alto nível, aumentando o rigor e 
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complementando a descrição/especificação informal realizada para o 

método.  

3. Um algoritmo para a criação de uma proposta de conceptualização 

partilhada e outro para a geração de novos conceitos. O primeiro, gera a 

proposta de conceptualização partilhada com base nas propostas 

apresentadas pelas diversas organizações pertencentes à rede 

colaborativa, ou seja, pretende integrar numa única conceptualização 

(representada usando um mapa de conceitos) as diversas propostas de 

conceptualização apresentadas pelos parceiros da rede. O segundo, gera 

novos conceitos, que não estão visíveis nos espaços de entrada mas fazem 

parte da frame de contexto, para completar e enriquecer a proposta de 

conceptualização em discussão. 

4. A especificação, desenho e prototipagem de uma plataforma designada de 

Semantic System for Continuous Construction of Meaning, composta por 

dois módulos, um para apoiar a construção semi-automática do espaço de 

blend (espaço de apoio à decisão e negociação) e outro para apoiar a 

negociação dos conteúdos semânticos e obtenção de consenso, de acordo 

os passos definidos pelo método. 

 

7.2. Avaliação global dos resultados da investigação 

 

A avaliação é um componente crucial em qualquer processo de investigação. 

Diferentes autores propõem diversos critérios para avaliação dos resultados 

obtidos. No caso do trabalho descrito nesta dissertação, uma vez que o 

desenvolvimento do método e ferramenta de suporte decorreram de modo 

iterativo e incremental, a fase de avaliação foi essencial como mecanismo para 

obtenção de feedback para o seu desenvolvimento. A avaliação global dos 

artefactos produzidos neste trabalho pode ser sintetizada usando a proposta de 

Hevner et al. (2004), onde apresentam um conjunto de métodos e ajudam na sua 

selecção, considerando o tipo de artefactos produzidos e as métricas de avaliação 

seleccionadas. Assim, neste trabalho foram utilizados os seguintes métodos: 

experimental e descritivo. No caso do método experimental, foram realizadas 

duas experiências que permitiram avaliar e refinar a qualidade e o desempenho 

dos artefactos produzidos. Os resultados obtidos, descritos no capítulo 6, 
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permitem afirmar que o método desenvolvido se mostra uma solução adequada 

ao desenvolvimento de conceptualizações partilhadas. Inicialmente, mesmo antes 

da aplicação do método experimental, foi realizada uma avaliação descritiva, na 

qual foi avaliada a utilidade, usando informação resultante de investigação 

realizada na área da engenharia de ontologias e semântica cognitiva. Os 

resultados da pesquisa na área da engenharia de ontologias confirmaram a 

necessidade de desenvolvimento de tais artefactos. A pesquisa na semântica 

cognitiva, fez acreditar no potencial das suas teorias para enriquecer as 

ferramentas sócio-semânticas que se pretendiam desenvolver. Com base nesta 

avaliação descritiva, foi construído um argumento firme sobre a necessidade e 

utilidade dos artefactos desenvolvidos, avaliação que foi numa segunda fase 

fortalecida através da realização das experiências. 

 

7.3. Possibilidades de trabalho futuro 

 

Algumas das limitações do trabalho de investigação apresentado nesta tese, mas 

que poderão serem consideradas como trabalho futuro, uma vez que não afectam 

as conclusões que podem ser retiradas e cujo esforço para a sua execução seria 

considerável, são as seguintes: 

• A formalização apresentada no capítulo 5, secção 5.4, não contempla a 

evolução temporal da conceptualização partilhada. Tratando-se esta 

conceptualização de um fenómeno dinâmico de construção de significado 

partilhado, torna-se importante considerar o intervalo de tempo durante o 

qual a conceptualização partilhada alcançada pode ser considerada válida. 

Esta questão não se colocou anteriormente, pois foi considerado que o 

método seria aplicado (como se verifica nos casos de aplicação) em redes 

colaborativas de curta duração, assumindo que o tempo de vida útil da 

conceptualização alcançada seria coincidente com o período de operação 

da rede colaborativa. 

 

• A implementação dos algoritmos para as operações de mapeamento, 

projecção selectiva e operação de completamento para o caso de “n” 

espaços de entrada. A implementação final destes algoritmos não foi 

considerada um objectivo principal deste trabalho, uma vez que seria 
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necessário começar por avaliar a aplicabilidade da CBT no processo de 

construção colaborativa de conceptualizações. Uma vez validada a sua 

aplicabilidade, faz agora sentido avançar com o desenvolvimento 

computacional da plataforma integrada que abarcará também estes 

algoritmos. O tempo necessário para a sua implementação é bastante 

elevado, o que apenas se justifica após a validação da abordagem. 

 
• Embora a CBT possa ser classificada como uma teoria de cognição 

individual, não estando provado que explique processos de cognição 

mediados por interacção social, ou seja, processos de cognição em grupo, 

foi usada nesta investigação como inspiração para criar uma proposta 

nova para construção colaborativa de modelos conceptuais em grupo. 

Ainda que o processo de cognição individual possa ser diferente do 

processo ao nível de grupo, o que implicaria o estudo deste fenómeno na 

área da psicologia cognitiva social, é sabido que a interacção social gera 

ideias criativas que muitas vezes fornecem um contexto para criatividade 

individual (Hargadon 1999). Assim, uma perspectiva que valorize estas 

contribuições ao nível do grupo, sem insistir em atribuições 

individualistas, pode abrir novos horizontes para compreender como o 

conhecimento é partilhado e criado nas organizações e, neste caso, em 

redes colaborativas. O contexto no qual o grupo opera, atribuindo valor ao 

conhecimento diverso dos seus membros, pode ser visto como 

influenciando tanto o processo como os resultados dos esforços criativos 

(Nye and Brower 1996) (Hargadon 1999). Pode-se dizer que o grupo 

constitui o contexto social no qual o comportamento criativo ocorre e a 

interacção social permite reconhecer e combinar as diversas ideias 

individuais. Neste contexto, a CBT apoiará a criatividade individual dos 

membros do grupo durante a sua interacção, o que permitirá enriquecer a 

conceptualização partilhada alcançada como resultado do processo social.  

O trabalho de investigação realizado, permite ainda sugerir algumas orientações 

de trabalho futuro que parecem interessantes e que poderão trazer contributos 

importantes para a continuidade da investigação nesta área, sendo estas: 

• Desenvolvimento de um método para construção colaborativa de 

conceptualizações multilingue. O objectivo será estender o método 

proposto nesta tese para apoiar a negociação de significado em diferentes 
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línguas. Cada parceiro na rede colaborativa negociaria a suas propostas de 

conceptualização na sua língua mãe e no final tería a conceptualização 

partilhada nas diversas línguas. É mais do que um simples problema de 

tradução. Seria necessário abordar as questões linguísticas associadas às 

traduções realizadas. A tradução depende do contexto, factores sociais e 

culturais de cada parceiro. Alguns trabalhos relacionados com esta 

problemática são (Peters and Picchi 1997), o projecto Cultural and 

linguistic differences in digital storage and retrieval of information24 e 

(De Bo et al. 2003). 

 

• Ainda no contexto de criação de conceptualizações multilingue, avaliar as 

vantagens de incorporar no espaço de negociação (agora multilingue) 

mecanismos de apoio à decisão (um método de apoio à decisão). A ideia 

será o método de apoio à decisão apoiar os participantes na conversão dos 

conceitos para as diferentes línguas, considerando as possibilidades de 

tradução que são propostas por diferentes recursos linguísticos.  

 
• Considerando que a conceptualização é um processo social (i.e., necessita 

de uma elevada presença social para criar um modelo conceptual que 

reflicta os acordos semânticos que serão a base para a partilha de 

informação e conhecimento), a exploração do quadro sócio-semântico 

desenvolvido ajudará na especificação dos mecanismos que apoiarão a 

actividade social envolvida na criação de significado partilhado. A 

aplicação da análise de redes sociais, para estudar os factores sociais que 

influenciam a criação de conceptualizações partilhadas e avaliar a 

influência das relações sociais na qualidade da conceptualização 

partilhada alcançada, é uma possibilidade de trabalho futuro que parece 

relevante. Assim, o objectivo será, considerando a rede social, responder 

às seguintes questões: como é que as relações entre as várias organizações 

que constituem a rede colaborativa influenciam o processo de negociação 

de significado? Como é que as relações entre pares de indivíduos dentro 

de uma organização influenciam a proposta de conceptualização da 

organização? Existem diversos trabalhos que aplicam a análise de redes 

sociais à Web semântica e engenharia de ontologias, com diferentes 

objectivos (Erétéo et al. 2008) (Casillas and Daradoumis 2009) (Nagano 
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et al. 2009) (Erétéo et al. 2009) (Yu 2008). Por exemplo, (Nagano et al. 

2009) aplicam técnicas de análise de redes sociais para avaliarem a 

qualidade de uma ontologia. Modelam a estrutura hierárquica de uma 

ontologia como um gráfico de rede e calculam a centralidade média para 

cada conceito da ontologia. Depois comparam a centralidade com a 

avaliação subjectiva realizada por engenheiros de ontologias e discutem a 

utilidade das medidas de centralidade na avaliação das ontologias. 

 

• O conhecimento adquirido com a realização das experiências descritas no 

capítulo 6 permitiu avançar na especificação da arquitectura da 

plataforma que irá apoiar, de forma integrada, todos os passos do método. 

Dada a aceitação das técnicas e ferramentas utilizadas e a importância de 

construção de uma plataforma integrada que apoio o processo 

colaborativo de construção de ontologias, é proposta a conclusão do 

desenvolvimento do SemSys4CCM. Embora a arquitectura proposta e 

usada durante a realização deste trabalho fosse a descrita no capítulo 5, a 

continuidade do trabalho no âmbito do grupo de investigação, conduziu já 

a alguns incrementos. Assim, embora o tipo de soluções a usar se 

mantenha, é proposta também uma nova avaliação das diferentes 

possibilidades, como a utilização de outros sistemas wiki semânticos (por 

exemplo, OntoWiki25) e ferramentas de extracção automática de termos 

(por exemplo, OpenCalais26). Um exemplo interessante que também deve 

ser explorado neste contexto, mais tecnológico, é o sistema Moki Wiki27, 

desenvolvido com base no Semantic MediaWiki. 

 

• Estudo da possibilidade de enriquecimento dos espaços de entrada 

(propostas de conceptualização das diversas organizações) e espaço blend 

(espaço de apoio à decisão e negociação), tendo como base a investigação 

conduzida na área da terminologia e linguística computacional. Avaliação 

de ferramentas que permitam a extracção de termos e relações 

semânticas, que possam auxiliar na criação de mapas conceptuais. 
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 http://ontowiki.net/Projects/OntoWiki 
 
26

 http://www.opencalais.com/about  
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 http://mokshi.wikia.com/wiki/Moki_Wiki   
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Exemplos de ferramentas que podem ser analisadas são o WordSmith28, o 

WordNet29 e o Structural Semantic Interconnections30. 

 

• Aplicação do método proposto neste trabalho a diferentes contextos inter-

organizacionais, no âmbito da criação colaborativa de artefactos 

semânticos para gestão de informação e conhecimento. O objectivo será, 

por um lado, avaliar a aplicabilidade do método em cenários distintos dos 

encontrados nas duas experiências realizadas e, por outro lado, fortalecer 

o método e ferramentas associadas. 

                                                           
28

 http://www.lexically.net/wordsmith/corpus_linguistics_links/papers_using_wordsmith.htm 
 
29

 http://wordnet.princeton.edu/wordnet/  
30

 http://lcl.uniroma1.it/ssi/help.jsp#ssi  
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ANEXO A 

 

Estratégia para construção de consenso 

 

[Este anexo contém informação que complementa a secção 5.2. Apresenta uma 

síntese de boas práticas a aplicar no desenvolvimento de uma estratégia para 

construção de consenso, apresentadas em (Susskind et al. 1999) como resultado 

da realização de vários casos de estudo, e uma descrição das abordagens que 

podem ser seguidas.] 

 

 

� Para uma estratégia para alcançar consenso funcionar, os participantes 

devem: 

• estar de acordo no que respeita à definição do problema; 

• estar de acordo no que respeita à forma como o problema vai ser 

abordado;  

• acreditar que existem soluções ou que estas podem ser desenvolvidas;  

• no caso do problema envolver muitos assuntos, categorizá-los e 

considerá-los de modo iterativo, para tornar o processo possível de ser 

gerido. 

 

� Antes do desenvolvimento de uma estratégia específica para obtenção de 

consenso, devem ser considerados os seguintes aspectos:  

(1) o contexto no qual o processo ocorrerá, o que significa que os 

principais intervenientes no processo devem estar familiarizados com o 

alcance do domínio, caso contrário deve ser lida alguma informação de 

base;  

(2) na concepção do processo, é importante compreender a cultura 

organizacional de cada grupo de interessados. A cultura organizacional 

influencia o grau de formalidade requerido;  
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(3) quando várias organizações estão envolvidas e as suas culturas 

organizacionais diferem, é importante reconhecer as necessidades 

específicas de cada grupo para evitar mal entendidos;  

(4) a língua é também um factor a ser considerado quando diferentes 

grupos culturais estão representados;   

(5) os factores sociais e culturais. 

 

� Os participantes no processo podem escolher uma abordagem ou uma 

combinação das seguintes abordagens: 

(i) abordagem convencional de resolução de problemas 

(conventional problem-solving approach): usando esta 

abordagem, os participantes primeiro trabalham juntos para clarificar 

e acordar uma definição para o problema que querem tratar. De 

seguida, definem os procedimentos segundo os quais vão conduzir as 

suas deliberações. Numa fase a que chamam de “instrução”, os 

participantes partilham informação sobre o contexto do problema e 

explicam os seus pontos de vista e interesses. Durante esta fase, os 

participantes expõem o problema com diferentes perspectivas. A 

próxima fase é desenvolver opções. Os participantes trabalham juntos 

para gerar potenciais soluções para o problema. São estabelecidos e 

aplicados critérios para avaliar as opções que eles criaram, procurando 

acordo. 

 

(ii) trabalhar com um documento de texto simples (working 

with a single-text document): envolve a introdução de uma 

proposta preliminar (um draft) para os participantes discutirem e 

reverem. Esta abordagem fornece uma estrutura clara para discussão e 

identificação de áreas de acordo e desacordo. Esta proposta preliminar 

é normalmente desenvolvida por um mediador, que conduz 

entrevistas com todas as partes para recolher informação para a 

criação da proposta inicial, ou então por um recurso técnico, que é 

conhecedor do assunto e está familiarizado com as visões dos 

participantes. Pode também ser criado um subgrupo dos participantes 

para criarem a proposta preliminar. Trabalhar com base em propostas 

preliminares é frequentemente a melhor forma de focar a conversação. 

Cada conjunto de propostas deve focar um ponto da agenda e deve 
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apresentar a gama mais alargada possível de ideias ou opções. Note-se 

que as propostas preliminares são usadas para focar a conversação e 

não o fim desta.  

 

(iii)  taking a visioning approach: pretende focar a atenção dos 

participantes no futuro, no sentido de identificar opções e procurar 

acordos. Muitas abordagens “visioning“ colocam as seguintes questões 

básicas: O que temos? O que queremos? Como chegar lá? Esta 

abordagem permite aos participantes avaliar as forças e fraquezas da 

situação actual. Leva as pessoas a pensarem estruturadamente e 

descreverem um resultado ideal que estará de acordo com os 

interesses dos diferentes envolvidos. Permite que sejam até mais 

criativos. Quando os participantes acordarem “o que querem”, passam 

para a questão “como lá chegar?” e fornecem estratégias de 

implementação que podem tornar-se parte de um acordo de consenso. 

 

 

� Existem várias formas de selecção dos participantes no processo. Alguns dos 

critérios de selecção dos participantes apropriados para o processo (usados no 

caso específico em estudo) são: considerar a forma correcta de participação, a 

identificação de interesses fundamentais, a determinação do número óptimo 

de participantes e a selecção dos indivíduos que farão parte da equipa.   

 

� Existem dois tipos de participação:   

1. Participação aberta, que significa que todos os indivíduos afectados 

pelo problema são convidados a participar. Funciona bem quando o 

número de pessoas envolvido é reduzido. Na maioria dos casos não é 

prático envolver todos os indivíduos afectados, ou porque o número de 

pessoas afectado é muito elevado ou o tempo requerido para a 

participação de todos é muito extenso. 

 

2. Participação representativa, onde os indivíduos que representam 

diferentes perspectivas são convidados para participar ao lado de outros 

indivíduos com quem partilham interesses e preocupações. Sendo um 

processo representativo, é função do representante manter a comunicação 

contínua com o seu grupo (ou organização).  
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Os participantes devem estar disponíveis para reuniões periódicas durante a 

duração estimada do processo. 

� As regras de participação devem cobrir os seguintes aspectos:  

• direitos e responsabilidades dos participantes; 

• recomendações sobre o comportamento que é expectável os participantes 

seguirem; 

• procedimentos para tomada de decisão; 

• estratégias para controlar desacordos e assegurar a implementação de 

acordos. 

 

� Algumas recomendações: 

• Se a agenda for minuciosamente desenhada, alguns participantes podem 

ter uma boa razão para não participarem no processo e outros poderão 

ficar desencorajados. É também importante que exista a possibilidade de 

adicionar novos pontos na agenda ao longo do processo (em resposta a 

novos desenvolvimentos), com o acordo de todos no grupo. É igualmente 

importante ser realista sobre o tempo necessário para o grupo trabalhar 

no sentido de alcançar acordo sobre os pontos incluídos na agenda. Nunca 

esquecer que no início, grande parte do tempo do grupo é gasto a clarificar 

questões procedimentais, sendo importante usar a estratégia “to go slow 

to go fast”. 

• Sempre que se discordar de alguma direcção na qual a discussão está a ser 

direccionada, dever-se-á explicar as bases para tal desacordo.  

• Todos os participantes devem empenhar-se em escutar activamente e, se 

necessário, devem discordar sem ser desagradáveis. 

• A utilização de brainstorming é um passo importante no processo de 

construção de consenso. Deve ser visto como uma opção que procura 

expandir a gama de propostas consideradas. Deve ser usada como uma 

técnica para encorajar pensamento criativo.  

• Na construção de consenso deve ser evitada a atribuição e autoria 

individual. Não se deve indicar de onde são originárias as alterações, pois 

estas necessitam de ser aceites pelo grupo como um todo. É muito mais 

provável que surja consenso se os participantes evitarem atribuição ou 

reivindicarem autoria de ideias ou soluções específicas. 
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ANEXO B 

 

Mapa de conceitos de relações semânticas 

 

[Este anexo contém o mapa de conceitos de relações semânticas que foi 

disponibilizado aos participantes no processo de construção colaborativa de uma 

conceptualização partilhada no âmbito do primeiro caso de aplicação apresentado 

no capítulo 6.] 
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