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A demanda por informação gerou uma sobrecarga nas redes de comunicação, o que motivou o surgimento de 
diversas áreas  que possuem o objetivo comum de organizar a informação e assegurar que o seu apossamento 
seja dado de forma rápida e confiável. A gestão de conhecimento, que reúne pesquisadores de diferentes áreas 
(e.g. Informática, Educação, Administração etc.), estuda diferentes formas de conhecimento e os critérios e 
técnicas utilizados para organizá-las estrategicamente, a fim de se permitir vantagens competitivas para as partes 
envolvidas. O mapa de conhecimentos e as ferramentas de mineração de dados são artefatos gerados a partir de 
pesquisas nesta área. A organização eletrônica de documentos, ou seja, sua coleta, identificação, tratamento, 
armazenamento e disponibilização, também representa uma tarefa realizada por pessoas envolvidas nessa área. 
Alguns ramos da Informática também pesquisam e contribuem com a organização e a difusão da informação e 
do conhecimento. As pesquisas na área de recuperação de informação têm desenvolvido agentes móveis capazes 
de coletar os mais diversos materiais, que estão disponíveis na rede, sejam em caixas de correio eletrônico, 
armazenados em pastas ou disponíveis em sites da WEB. Nesses estudos um termo toma espaço. Ontologia é um 
assunto comum às áreas supracitadas e, como representa a sistematização dos conceitos de um domínio do 
conhecimento, serve como base para a confecção de produtos em todas elas. A esse panorama de estruturas 
complexas, onde o caos e a ordem co-habitam em intrigante harmonia, sugere-se o desenho de uma ontologia 
com o propósito de iniciar uma aproximação às naturezas comuns dos canais preferenciais de difusão de 
conhecimento técnico-científico. Neste artigo propõe-se um modelo de desenho de ontologias e detalha-se a fase 
inicial chamada preparação, onde os processos de análise do domínio, levantamento de conceitos e identificação 
de relacionamentos e funções são executados. 
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INTRODUÇÃO 

Há uma demanda atual por informação rápida, dinâmica e confiável, 

independentemente do cenário em questão (e.g. empresas, universidades etc.) e da função dos 

agentes envolvidos (e.g. empresários, acadêmicos e indivíduos em geral). As novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) têm contribuído de forma significativa 

para a disseminação dessas informações, ampliando o leque de canais de difusão de 

conhecimento, e disponibilizando-as nos mais diferentes formatos: texto, imagens e mídias:  

áudio, vídeo. A Internet, por exemplo, oferece, por meio de seus serviços, acesso a 

informações a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. 

A demanda supracitada gerou um acúmulo de informações nas redes de comunicação,  

que motivou o surgimento de diversas áreas de pesquisa ou propostas de recuperação de 

informação, com o objetivo comum de organizar tais informações de modo a assegurar que o 

seu acesso seja dado de forma rápida e confiável. 

A gestão de conhecimento, por exemplo, que reúne pesquisadores de diferentes áreas 

(e.g. Informação, Informática, Educação, Administração etc.), estuda diferentes formas de 

conhecimento, seus processos de compartilhamento e os critérios e técnicas utilizados para 

organizá-los significativa e estrategicamente, a fim de se permitir maior acesso e uso 

competente desse conhecimento e, no caso de empresas, vantagens competitivas para as 

partes envolvidas. O mapa de conhecimentos e as ferramentas de mineração de dados são 

artefatos gerados a partir de pesquisas nesta área. O gerenciamento eletrônico de documentos, 

ou seja, sua coleta, identificação, tratamento, armazenamento e disponibilização, também 

representa uma atividade importante nessa área.  

Alguns ramos da Informática também pesquisam e contribuem com a organização e a 

difusão da informação e do conhecimento. As pesquisas na área de recuperação de 

informação, por exemplo, tem desenvolvido agentes móveis capazes de coletar os mais 

diversos materiais, que estão disponíveis na rede, sejam em caixas de correio eletrônico, 

armazenados em pastas ou disponíveis em sites da WEB. As pessoas envolvidas com o 

desenvolvimento de sistemas hipermídia e multimídia têm contribuído com pesquisas 

relacionadas à estruturação das informações disponíveis na Internet (WEB semântica), 

permitindo uma melhor manipulação e manutenção das mesmas (KIM, 2002). Nesses estudos 

um termo toma espaço: Ontologia. Este é um assunto comum às áreas supracitadas e, como 

representa a sistematização dos conceitos de um domínio do conhecimento, serve como base 

para a confecção de produtos em todas elas. 



É notório que algo com dimensões significativas, cujas características possuem 

propriedades tangíveis e intangíveis, necessita de uma organização flexível que facilite 

diversos procedimentos, tais como a busca de informação baseada no contexto em questão e a 

estrutura cognitiva que auxilia no entendimento do conteúdo requerido. A esse panorama de 

estruturas complexas, onde o caos e a ordem co-habitam em intrigante harmonia, sugere-se o 

desenho de uma ontologia com o propósito de iniciar uma aproximação às naturezas comuns 

dos canais preferenciais de difusão de conhecimento (CPDC) técnico-científico. Este artigo 

parte da proposição de um modelo de desenho de ontologias e detalha a fase inicial chamada 

preparação, onde os processos de análise do domínio, levantamento de conceitos e 

identificação de relacionamentos e funções são executados. 

Ademais, este artigo representa uma das reflexões iniciais da pesquisa desenvolvida 

por três instituições brasileiras Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de 

Feira de Santana e o Laboratório Nacional de Computação Científica, sob a coordenação 

deste último, no projeto intitulado Modelagem Computacional da Difusão do Conhecimento. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a primeira Seção oferece uma breve visão 

sobre a estruturação de dados, informação e conhecimento; a segunda estende a anterior, 

discutindo o processo de criação de ontologias e apresentando a proposta de modelo 

processual para o desenho de ontologias; a terceira detalha a fase de preparação do modelo 

proposto e a quarta tece considerações finais do presente artigo. 

 

COMO ESTRUTURAR OS DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO? 

Na literatura, observa-se que o estudo do conhecimento é feito considerando algumas 

áreas fundamentais. Algumas mais tradicionais como a filosofia e a educação e outras mais 

recentes, porém de não menos relevância na atual sociedade da informação e conhecimento, 

como a computação e a Ciência da Informação. Dentro desse escopo, Genesereth e Nilsson 

(apud Gruber 1993) argumentam que a representação do conhecimento formal baseia-se no 

processo de conceituação, no qual algumas entidades (e.g. objetos, conceitos etc.) e suas inter-

relações, considerando-se uma área de interesse, tornam-se o foco de atenção e passam a ter 

uma vida própria. 

Usando o processo de conceituação como ponto de partida, apresenta-se, a seguir, uma 

definição sucinta de ontologia, assumida por muitos autores, estabelecida por Gruber (1993, 

p. 199). 

Uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceituação. 



O termo é tomado por empréstimo da filosofia, onde uma ontologia é um relato 
sistemático da Existência. Para sistemas baseados em conhecimento, o que ‘existe’ é 
exatamente aquilo que pode ser representado. Quando o conhecimento de um 
domínio é representado em um formalismo declarativo, o conjunto de objetos que 
podem ser representados é chamado o universo do discurso. Este conjunto de 
objetos, e as relações formalizadas entre eles, são refletidas no vocabulário 
representativo com o qual um programa baseado em conhecimento representa 
conhecimento. Portanto, nós podemos descrever a ontologia de um programa através 
da definição de um conjunto de termos representativos. Em tal ontologia, definições 
associam os nomes de entidades no universo do discurso (e.g. classes, relações, 
funções ou outros objetos) com texto legível para humanos, descrevendo o que os 
nomes significam e axiomas formais que restringem a interpretação e o uso bem 
formado destes termos. 

Como pode ser notado na citação anterior, identifica-se, além das informações 

sintática (i.e. vocabulário de controle) e semântica (i.e. taxonomia), a necessidade de 

representar a relevância da comunicação entre elas e as naturezas comuns das entidades do 

domínio considerado. Esta orientação, recentemente apresentada por Edgington et al. (2004), 

sugere um processo de criação de ontologias comentado na próxima seção. 

A criação de uma ontologia sobre o conhecimento de um domínio contribui para 

organizar e formalizar conceitos, suas relações e naturezas comuns do domínio considerado. 

Baseado nas motivações que estimulam a criação de ontologias, propostas por Noy e 

McGuinness (2001), apresenta-se na Figura 1 uma síntese dessas motivações, a partir de um 

conjunto de ações-chave usado como suporte para a criação de ontologias. 
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Figura 1. Motivos para a criação de ontologias. 
Fonte: Construído a partir de McGuinness (2001). 

Considerando a necessidade de propor uma aproximação às naturezas comuns de um 

determinado domínio, observa-se que uma ontologia situa-se no início do caminho em busca 

do conhecimento do domínio que se quer estudar. Desta maneira, argumenta-se que uma 

ontologia subsidia:  

• A explicitação da compreensão de um domínio, de maneira que quando a compreensão 

sobre determinado domínio está exposta e clara, torna-se possível a manutenção e 

explicação de tudo que ocorre dentro desse domínio; 



• A habilitação do reuso do conhecimento de um domínio: Este é um dos objetivos que 

estão sendo mais pesquisados para a utilização de ontologias, uma vez que separa o 

conhecimento de um domínio do conhecimento operacional, i.e. transformar o 

conhecimento tácito, em conhecimento explícito; 

• A análise do conhecimento de um domínio é possível sempre que uma especificação 

declarativa dos termos contidos nele está disponível. Uma análise formal é valiosa quando 

o reuso e aumento (i.e. ampliação através da incorporação de novos elementos) de 

ontologias é desejado; 

• O compartilhamento de um entendimento comum sobre uma estrutura de 

informação, é um dos objetivos mais comuns no desenvolvimento de uma ontologia, 

pois, geralmente, quando se constrói uma ontologia, busca-se compartilhar o que pode ser 

entendido sobre um determinado domínio, seja entre pessoas ou entre máquinas. 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DE ONTOLOGIAS 

O primeiro passo para um melhor entendimento sobre a criação de ontologias é 

compreender os elementos básicos de uma ontologia (Tabela 1), que deverão ser considerados 

durante o processo da formalização do conhecimento (GRUBER, 1993). 

Tabela 1. Elementos básicos de uma ontologia. 

Conceito

Entidades

É algo que se deseja representar sobre determinado domínio. O conceito possui
informações associadas a ele, que são denominadas de atributos. Os conceitos
podem pertencer a um determinado tipo e podem conter várias informações
associadas a eles, podendo também estar ligados a outros conceitos.

Descrição

Relacionamento
É a ligação existente entre os conceitos de um determinado domínio. Os
relacionamentos expressam a natureza da ligação existente entre dois conceitos e
podem possuir cardinalidade.

Função
São como relacionamentos especiais entre os elementos. Elas designam que os
vários elementos envolvidos nesse tipo de relação são dependentes um dos
outros, mas cada um é único com relação ao outro.

Instância
Representam os elementos de uma ontologia. As instâncias são os conceitos e
relações que foram criados na ontologia.

Axioma

Modelam as sentenças que são verdadeiras sobre determinada ontologia. Eles
podem ser classificados como estruturais e não estruturais. Além de especificar
as sentenças verdadeiras sobre uma ontologia, os axiomas especificam restrições
sobre a sua interpretação.

 

Considerando os elementos básicos de uma ontologia e a literatura especializada como 

ponto de partida, analisa-se de que forma se dá o desenho de ontologias sob a perspectiva 

processual. As reflexões realizadas direcionaram a uma proposta que está baseada em um 



modelo de processo inspirado na teoria de modelo de processo de software apresentada por 

diversos autores (e.g. CURTIS et al., 1992; FINKELSTEIN et al., 1994 e ZAHRAN, 1998). 

De acordo com Hammer and Champy (apud Zahran 1998, p. 5), um processo é “uma 

coleção de atividades que considera um ou mais tipos de entrada e cria uma saída com valor 

agregado para o cliente”. Segundo Zahran (1998), um processo está composto por três 

aspectos. O primeiro é a sua própria definição que geralmente está representada por um 

documento que especifica suas atividades e procedimentos. O segundo aspecto se refere à 

transferência/transmissão de conhecimento do processo para aqueles que o vão executar. 

Finalmente, o terceiro aspecto são os resultados obtidos após a sua execução. 

Por outro lado, deve-se levar em consideração também, quatro perspectivas da 

representação do processo: funcional, de conduta, organizacional e informacional (CURTIS et 

al.1992). Os autores argumentam que podem “conjecturar que quando combinadas, essas 

perspectivas produzirão um modelo integrado, consistente e completo do processo analisado” 

(p. 77). 

Dentro deste contexto, apresenta-se na Figura 2, um modelo de processo para o 

desenho de ontologias, doravante chamado MDO. O detalhamento do modelo proposto é feito 

a seguir. 

O modelo processual para a construção de ontologias compreende quatro fases. A 

primeira delas, chamada de preparação, prevê a execução de três processos: Análise do 

domínio, que detalha um domínio de conhecimento, objetivando uma melhor compreensão 

do mesmo. Levantamento de conceitos, quando são identificados e definidos os conceitos 

sinalizados pelo processo anterior, e como produto do processo, um vocabulário de controle é 

criado. Observa-se, também, que um vocabulário de controle e/ou uma taxonomia já 

existentes podem servir de base para identificação de conceitos. Definidos os conceitos, pode-

se iniciar a Identificação de relacionamentos e funções, a fim de identificar as relações 

existentes entre eles, bem como a existência de funções (i.e. relacionamento especiais). Ao 

final deste processo, deseja-se obter como produto uma taxonomia ou um modelo conceitual. 

A segunda fase do modelo, denominada de formalização, é composta por dois 

processos: Definição de axiomas, que é realizado tendo como suporte a lógica proposicional, 

uma vez que esta lógica apresenta as ferramentas necessárias para a definição dos axiomas 

que deverão ser criados a partir da taxonomia ou modelo conceitual elaborado na fase 

anterior; e Mapeamento estrutural, que tem por objetivo desenhar o esquema estrutural da 

ontologia. 



A implementação é a terceira fase do modelo processual para construção de 

ontologias. Apenas a execução do processo Prototipação está prevista nesta fase. Um 

protótipo da ontologia deverá ser criado, utilizando-se para tanto, uma ferramenta de edição. 

Ao final desta fase, uma versão da ontologia deverá ser disponibilizada para teste. 

Finalmente, na fase análise de qualidade, dois processos deverão ser executados:  

Verificação e Validação, que é responsável pela depuração de possíveis problemas (e.g. 

erros, defeitos, bugs, falhas etc.) existentes e o processo Usabilidade, que analisa o produto 

final (i.e. ontologia) a fim de fazer uma avaliação quanto à facilidade em aprender, à 

eficiência de uso, à facilidade em lembrar, ao conforto e satisfação durante o uso. 
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Figura 2. Modelo processual para o desenho de ontologias: Ciclo de desenvolvimento. 
Fonte: Trabalho empírico realizado pelos autores. 
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Ademais, durante a elaboração da ontologia devem ser considerados os critérios 

preliminares de um projeto para construção de ontologias sugerido por Grubber (1995) 

(Tabela 2). 

A associação do MDO com os critérios apresentados na Tabela 2 permitem que os 

resultados, de cada processo (i.e. parciais e final), se aproximem da realidade, uma vez que 

converge rapidamente à especificação bem estruturada da conceituação do domínio estudado. 

Tabela 2 – Critérios para projetos de ontologias. 

Clareza

Entidades

Uma definição deve ser declarada através de axiomas lógicos, sendo preferível
que seja completa, com condições necessárias e suficientes, melhor que uma
definição parcial, definida apenas por condições necessárias ou suficientes.
Todas as definições devem ser documentadas com linguagem natural.

Descrição

Coerência
Caso uma sentença inferida a partir de axiomas, contradiga uma definição ou
exemplo dado informalmente, então a ontologia é incoerente.

Extensível
Uma ontologia deve permitir que novos termos possam ser definidos para usos
especiais baseados no vocabulário existente, de maneira que não  seja requerida
a revisão das definições previamente existentes.

Mínimo
compromisso com

ontologia

Uma ontologia deve requerer o compromisso ontológico mínimo suficiente para
dar suporte às atividades de compartilhamento de conhecimento desejadas.

Mínimo
compromisso com

implementação

A conceituação deve ser especificada no nível do conhecimento, isto é, sem
depender de uma codificação particular no nível simbólico ou de codificação.

 

 

DETALHAMENTO DA FASE DE PREPARAÇÃO DO MDO 

Geralmente, em uma ontologia observam-se três níveis de informação que facilitam o 

entendimento de níveis diferentes de abstração (BÉZIVIN, 1998). O primeiro, chamado 

terminológico, é definido como o conjunto base de conceitos e relacionamentos que 

compõem a ontologia (i.e. camada de definição da ontologia). O assertivo, segundo nível, é 

um conjunto de afirmações que podem ser feitas sobre o conjunto base de conceitos e 

relações; é nesse nível que estão contidos os axiomas referentes à ontologia. Finalmente, o 

nível pragmático é onde estão contidas as ferramentas que irão determinar a forma com a qual 

os conceitos e relações, definidos nos níveis anteriores, serão apresentados. 

Ao iniciar o desenho da ontologia dos CPDC usando o MDO (i.e. modelo processual 

para o desenho de ontologias), sob a perspectiva do nível de abstração terminológico, realiza-

se a análise do domínio, considerando uma descrição detalhada sobre o domínio CPDC. O 

termo canais preferenciais de difusão do conhecimento refere-se ao universo (i.e. esfera de 

ação) da transferência de conhecimento relacionado aos meios por onde o conhecimento 



trafega, considerando seus pontos de origem (i.e. de produção), transferência (i.e. de 

aplicação) e destino final (i.e. de uso).  

Após a análise de domínio, um levantamento preliminar dos conceitos candidatos do 

domínio CPDC é realizado, incluindo suas categorias (Tabela 3). Percebe-se que existem 

conceitos candidatos a CPDC que são contêineres e unidades especificados como canais 

híbridos. Ademais, os conceitos candidatos “concreto” e “virtual” determinam a tecnologia 

com a qual o canal de difusão do conhecimento está formado; portanto, não foram 

selecionados porém identificados como “suporte/meio”. 

Tabela 3. Levantamento preliminar dos conceitos candidatos do domínio CPDC. 

Categoria
Conceitos Candidatos

a Canais CPDC

Anais

Artigo Completo

Artigo Curto

Resumo

Banca de Revista

Jornal

Livros

Periódicos Científicos

Revista

Biblioteca

Conversa

Documento

Patente

Relatório

E-mail

Espaço Social

Evento

Científico

Comercial

Cultural

Fórum

Instituição de Ensino

Escola/Colégio

IES

Página WEB

Virtual

Sala de Aula

Real

Televisão

Rádio

Objetos físicos ou
tangíveis

Fenômenos,
especificações,

estados, desenhos e/ou
descrições de coisas

Lugares

Coisas abstratas ou
intangíveis

C
on

tê
in

er

U
ni

da
de

Matéria

Canal híbrido Suporte/meio

Conceitos
Selecionados

Anais

Artigo Completo

Artigo Curto

Resumo

Banca de Revista

Jornal

Livros

Periódicos Científicos

Revista

Biblioteca

Conversa

Documento

Patente

Relatório

E-mail

Espaço Social

Evento Científico

Evento Comercial

Evento Cultural

Fórum

Instituição de Ensino

Escola/Colégio

IES

Página WEB

Sala de Aula

Televisão

Rádio

Matéria

Cinema Cinema

Documentário

Capítulo

Documentário

Capítulo

Núcleo de pesquisa

Laboratório

Núcleo de pesquisa

Laboratório

Programa Programa

 



A partir do vocabulário de controle gerado após o levantamento dos conceitos 

candidatos, o último processo da primeira fase do MDO (i.e. Identificação de relacionamentos 

e funções) pode ser executado. Um mapa conceitual do domínio CPDC é, então, desenhado 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa conceitual geral do domínio CPDC. 
Fonte: Trabalho empírico realizado pelos autores. 

O modelo conceitual apresentado serve de suporte para uma melhor visualização dos 

relacionamentos existentes entre os conceitos candidatos. A partir dele, geram-se as Tabelas 4 

e 5, que correspondem, respectivamente, à tabela de relacionamentos existentes entre os 

conceitos candidatos e à tabela que define a hierarquia entre eles. Observa-se, nesse momento, 

uma arbitrariedade na disposição de alguns elementos (i.e. conceitos, relacionamentos e 

instâncias) do domínio pesquisado. 

Tabela 4. Resultados parciais da fase de preparação do MDO:  
Identificação dos relacionamentos entre os conceitos do domínio CPDC. 

ConceitoCódigo Relacionamentos/Funções

Anais

Artigo Completo

Artigo Curto

Resumo

Banca de Revista

Jornal

Livros

Periódicos Científicos

Revista

Biblioteca

Conversa

Documento

c
1

c
2

c
3

c
4

c
5

c
6

c
7

c
8

c
9

c
10

c
11

c
12

R(c5,c6), R(c5,c7), R(c5,c8), R(c5,c9), R(c5,c29)

R(c11,c16), R(c11,c17), R(c11,c18), R(c11,c19), R(c11,c20), R(c11,c21),
R(c11,c22), R(c11,c23), R(c11,c25), R(c11,c27), R(c11,c31), R(c11,c33)

R(c12,c1), R(c12,c2), R(c12,c3), R(c12,c4), R(c12,c6) R(c12,c7),
R(c12,c8), R(c12,c9), R(c12,c10), R(c12,c13), R(c12,c14), R(c12,c15),
R(c12,c24), R(c12,c29), R(c12,c30), R(c12,c32), R(c12,c34)

R(c1,c2), R(c1,c3), R(c1,c4), R(c1,c12), R(c1,c10), R(c1,c24)

R(c2,c1), R(c2,c8), R(c2,c9), R(c2,c10)

R(c4,c1), R(c4,c8), R(c4,c9), R(c4,c10)

R(c6,c10), R(c6,c12), R(c6,c30)

R(c3,c1), R(c3,c8), R(c3,c9), R(c3,c10)

R(c7,c10), R(c7,c12), R(c7,c34)

R(c8,c2), R(c8,c3), R(c8,c4), R(c8,c12), R(c8,c10)

R(c9,c2), R(c9,c3), R(c9,c4), R(c9,c12), R(c9,c10)

R(c10,c1), R(c10,c2), R(c10,c3), R(c10,c4), R(c10,c6), R(c10,c7),
R(c10,c8), R(c10,c9), R(c10,c12), R(c10,c13), R(c10,c14), R(c10,c21),
R(c10,c22), R(c10,c23), R(c10,c24), R(c10,c29), R(c10,c30), R(c10,c32),
R(c10,c34),

 



Patente

Relatório

E-mail

Espaço Social

Evento Científico

Evento Comercial

Evento Cultural

Fórum

Instituição de Ensino

Escola/Colégio

IES

Página WEB

Sala de Aula

Televisão

Rádio

c
20

c
21

c
22

c
23

c
24

c
25

c
26

c
27

c
28

c
29

c
30

c
31

c
13

c
14

c
15

c
16

c
17

c
18

c
19

R(c13,c10), R(c13,c12), R(c13,c31)

Cinema

c
32

Documentário

R(c14,c10), R(c14,c21), R(c14,c22), R(c14,c23), R(c14,c31), R(c12,c34)

R(c16,c10), R(c16,c20), R(c16,c21), R(c16,c22), R(c16,c23), R(c16,c24),
R(c16,c25), R(c16,c26), R(c16,c27), R(c16,c28), R(c16,c31), R(c16,c33)

R(c17,c1), R(c17,c2), R(c17,c3), R(c17,c4), R(c17,c7), R(c17,c8),
R(c17,c9), R(c17,c12), R(c17,c20), R(c17,c21), R(c17,c22), R(c17,c23),
R(c17,c24), R(c17,c33)

R(c17,c1), R(c17,c2), R(c17,c3), R(c17,c4), R(c17,c7), R(c17,c9),
R(c17,c12), R(c17,c20), R(c17,c24)

R(c17,c1), R(c17,c2), R(c17,c3), R(c17,c4), R(c17,c7), R(c17,c9),
R(c17,c12), R(c17,c20), R(c17,c24)

R(c20,c11), R(c20,c16), R(c20,c17), R(c20,c18), R(c20,c19), R(c20,c24)

R(c25,c21), R(c25,c22), R(c25,c23), R(c25,c24), R(c25,c33)

R(c29,c10), R(c29,c12), R(c29,c26), R(c29,c27), R(c29,c28)

c
33

Matéria R(c30,c6), R(c30,c10), R(c30,c12), R(c30,c32)

R(c15,c12)

R(c21,c10), R(c21,c16), R(c21,c22), R(c21,c23), R(c21,c24), R(c21,c25),
R(c21,c31), R(c21,c33)

Núcleo de pesquisa

R(c23,c10), R(c23,c16), R(c23,c21), R(c23,c22), R(c23,c24), R(c21,c25),
R(c21,c31), R(c21,c33)

R(c22,c10), R(c22,c16), R(c22,c21), R(c22,c24), R(c22,c25), R(c21,c33)

R(c26,c16), R(c26,c29), R(c26,c32)

R(c27,c16), R(c27,c24), R(c26,c29), R(c27,c32)

Programa R(c32,c10), R(c32,c12), R(c32,c26), R(c32,c27), R(c32,c30)

R(c28,c16), R(c28,c29)

R(c31,c11), R(c31,c13), R(c31,c14), R(c31,c16), R(c31,c21), R(c31,c22),
R(c31,c23), R(c31,c24)

Laboratório
R(c33,c11), R(c33,c16), R(c33,c17), R(c33,c21), R(c33,c22), R(c33,c23),
R(c33,c24), R(c33,c25)

R(c24,c1), R(c24,c2), R(c24,c3), R(c24,c4), R(c24,c6), R(c24,c7),
R(c24,c8), R(c24,c9), R(c24,c10), R(c24,c12), R(c24,c16), R(c24,c17),
R(c24,c18), R(c24,c19), R(c24,c20), R(c24,c21), R(c24,c22), R(c24,c23),
R(c24,c25), R(c24,c27), R(c24,c29), R(c24,c30), R(c24,c31), R(c24,c33),
R(c24,c34)

c
34

Capítulo R(c34,c7), R(c34,c10), R(c34,c12), R(c34,c14), R(c34,c24)  



Tabela 5. Resultados parciais da fase de preparação de modelo MDO:  
Identificação das hierarquias entre os conceitos do domínio CPDC. 

Conceito

Anais

Artigo Completo

Artigo Curto

Resumo

Banca de Revista

Jornal

Livros

Periódicos Científicos

Revista

Biblioteca

Conversa

Documento

Patente

Relatório

E-mail

Espaço Social

Evento Científico

Evento Comercial

Evento Cultural

Fórum

Instituição de Ensino

Escola/Colégio

IES

Página WEB

Sala de Aula

Televisão

Rádio

Código

c
1

c
2

c
3

c
4

c
5

c
6

c
7

c
8

c
9

c
10

c
20

c
21

c
22

c
23

c
24

c
25

c
26

c
27

c
28

c
29

c
30

c
31

c
11

c
12

c
13

c
14

c
15

c
16

c
17

c
18

c
19

Hierarquia

H(c2,c1), H(c3,c1), H(c4,c1)

Cinema

H(c2,c8), H(c3,c8), H(c4,c8)

H(c12,c10), H(c24,c10)

H(c1,c12), H(c6,c12), H(c7,c12), H(c8,c12), H(c9,c12), H(c13,c12),
H(c14,c12), H(c15,c12), H(c24,c12), H(c29,c12), H(c30,c12)

c
32

Documentário

H(c1,c17)

H(c2,c9), H(c3,c9), H(c4,c9)

c
33

Matéria

H(c30,c6)

H(c12,c15)

H(c10,c21), H(c23,c21), H(c24,c21), H(c27,c21), H(c16,c21), H(c17,c21),
H(c18,c21), H(c19,c21)

Núcleo de pesquisa

H(c24,c23), H(c31,c23)

H(c24,c22)

H(c32,c26)

H(c32,c26)

Programa H(c29,c32), H(c30,c32)

H(c29,c28)

H(c10,c31), H(c33,c31), H(c24,c31)

Laboratório H(c24,c33)

H(c12,c24)

c
34

Capítulo

H(c34,c7)

H(c1,c18)

H(c1,c19)

H(c34,c14)

H(c4,c2)

H(c4,c3)

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da ontologia proposta para o domínio canais preferenciais de 

difusão do conhecimento (CPDC) baseia-se na necessidade de entender como se dá o 

processo de difusão do conhecimento entre os atores envolvidos (i.e. comunidade científica e 

comunidade ampliada segundo Fróes Burnham, 2002). Para isso, propõe-se (1) fornecer uma 



estrutura comum de informação e um entendimento compartilhado do domínio CPDC, (2) 

tornar explícitas as assunções que se tem do domínio CPDC, (3) tornar reusável o 

conhecimento do domínio CPDC, (4) permitir uma análise contínua do domínio CPDC e (5) 

favorecer o armazenamento e recuperação do conhecimento do domínio CPDC. 

Este trabalho apresentou os primeiros passos dados em direção à definição de uma 

ontologia para os canais CPDC, que são previstos na fase de preparação do modelo de 

desenho de ontologia (MDO) ora proposto.  

O primeiro processo da fase de preparação foi a Análise do domínio. Procurou-se 

desenhar um modelo conceitual que ilustrasse os canais CPDC existentes e os seus 

relacionamentos. O modelo conceitual serviu como artefato para o segundo processo, o de 

levantamento de conceitos, permitindo uma melhor identificação dos conceitos existentes no 

domínio dos CPDC. Como produto deste processo foi criado um vocabulário de controle 

consistente, mas que estará sujeito a alterações quando as demais fases forem executadas. 

Vislumbra-se, como trabalho futuro imediato, a execução da fase de formalização do 

MDO, quando uma taxonomia baseada no vocabulário de controle, que foi iniciada na fase de 

preparação, será concluída e dois novos processos (i.e. Definição de axiomas e Mapeamento 

estrutural) serão executados, objetivando-se a aproximação da definição final da ontologia 

desejada. 
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