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RESUMO 
 

O computador tem provocado uma revolução na educação, trazendo para professores e 

alunos novas técnicas de ensino-aprendizagem. Dentre estas podem ser citados os Objetos de 

Aprendizagem (OAs) que possuem como principal característica a reusabilidade. No entanto, os 

sistemas de e-learning baseados em OA não são ainda preparados suficientemente para atender a 

um público cada vez mais exigente. Para alguns autores, a atual abordagem de busca não considera 

as características dos OA para melhorar a precisão na recuperação da informação. Logo, é 

necessária a adição de elementos da Inteligência Artificial, como no caso desta dissertação, as 

ontologias. Neste trabalho é proposta uma ontologia para objetos de aprendizagem de matemática 

como suporte a um mecanismo de busca desenvolvido durante este trabalho. A ontologia foi 

desenvolvida na ferramenta Protégé, utilizando a linguagem OWL (Web Ontology Language) e os 

conceitos para esta foram baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, documento este 

disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC. Por esta razão, a ontologia foi 

nomeada Ontomec. A realização dos experimentos foi feita com base em um estudo comparativo 

entre os mecanismos de busca disponibilizados nos repositórios Rived, Domínio Público e Banco 

Internacional de Objetos Educacionais e o mecanismo de busca desenvolvido durante esta 

dissertação com e sem a utilização da ontologia proposta. Os resultados obtidos comprovaram a 

eficiência da ontologia desenvolvida para inferir semântica durante a busca por OAs, o que resultou 



 
 

em uma maior quantidade de OAs, porém para um melhor refinamento da pesquisa é necessário 

avaliar a precisão dos dados retornados. 
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ABSTRACT 

The computer has brought about a revolution in education, bringing new techniques of 

teaching and learning for teachers and students. One of these is Learning Objects (LOs), the main 

characteristic of which is reusability. However, e-learning systems based on LO are not yet 

sufficiently developed to meet the needs of an increasingly demanding public. For some authors, the 

current search approach does not consider the characteristics of LO for improving accuracy in 

information retrieval. Therefore, it is necessary to add elements of Artificial Intelligence; in the case 

of this dissertation, ontologies. This paper proposes ontology for learning objects in mathematics to 

support a search engine developed during this work. The ontology was developed in the Protégé 

tool, using WOL (Web Ontology Language) and the concepts for this were based on the National 

Curriculum, a document released by the Ministry of Education and Culture - MEC. For this reason, 

the ontology was named Ontomec. The experiments were conducted based on a comparative study 

of the search engines available in the repositories RIVED, Domínio Público (Public Domain) and 

the Banco Internacional de Objetos Educacionais (International Database of Educational Objects),  

and search engine developed during this dissertation with and without the use of the proposed 

ontology. The results demonstrated the efficiency of the ontology developed to infer semantics 

during the search for LOs, which resulted in a greater amount of LOs. However, for a better 

refinement of the research, it is necessary to evaluate the accuracy of the data returned. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O computador tem provocado uma revolução na educação pela capacidade de “ensinar”. 

“Ele pode ensinar e ser ensinado” (COBURN et al., 1988). As possibilidades de implantação de 

novas técnicas de ensino são praticamente ilimitadas e cada vez mais demandadas tanto por 

professores como por alunos. O computador tem contribuído com grandes mudanças na educação 

pela sua possibilidade de auxílio ao ensino, transformando a Informática na Educação (IE) em uma 

importante área de pesquisa. 

De acordo com Coburn et al. (1988), o ensino assistido por computador, que foi conhecido 

nos meios educacionais como CAI (Computer-Assisted Instruction), dominou durante anos o uso do 

computador na educação. Nas escolas, nas forças armadas, no comércio e em outras instituições 

com fins educacionais, os computadores eram vistos como auxiliar do ensino, facilitando o alcance 

de objetivos educacionais através de métodos tradicionais ou não. Nas escolas, este ponto de vista 

acarretou o uso principal dos computadores como máquinas de ensinar, ou como dispositivos 

audiovisuais versáteis para ensinar fatos, habilidades ou conceitos, no currículo regular da escola. 

Contudo, à medida que se intensificou o uso dos computadores nas escolas e nos lares, durante o 

início dos anos 1980, CAI começou a ceder lugar à programação do computador pelo aluno e para a 

alfabetização em informática. Mais ainda, professores que usavam o computador para facilitar o 

ensino, começaram a abandonar as formas tradicionais de CAI – exercício e prática, tutoriais e 

demonstrações – para usar métodos menos tradicionais, como simulações e jogos educacionais. 

Dentre as novas tecnologias que facilitam a forma do trabalho dentro e fora das salas de aula 

pode-se citar os Objetos de Aprendizagem (OA). Um OA é uma unidade de instrução/ensino que 

possui como principal característica a reusabilidade. De acordo com o Learning Objects Metadata 

Workgroup, Objetos de Aprendizagem (Learning Objects) podem ser definidos por "qualquer 

entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o 

aprendizado suportado por tecnologias" (IEEE, 2006). 

Segundo Longmire (2001), os objetos de aprendizagem apresentam as seguintes 

características: reuso, facilidade de pesquisa e atualização, modularidade e interoperabilidade. Para 

Wiley (2001) “objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para 

suporte ao ensino. A principal ideia dos objetos de aprendizagem é quebrar os materiais de 
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aprendizagem em pequenos pedaços, que possam ser reutilizados em diferentes ambientes de 

aprendizagem [...].” 

Os Objetos de Aprendizagem vem provocando visíveis transformações nos métodos de 

ensinar e na própria forma do discurso escrito que apresentam considerável adaptação às novas 

tecnologias. Porém, os sistemas de e-learning baseados em OA não são ainda preparados 

suficientemente para atender as características individuais dos estudantes ou possibilitando 

experiências de aprendizagem individualizadas (BAVARESCO & SILVEIRA, 2009). 

Usar a tecnologia a favor da educação é saber utilizá-la como suporte auxiliar na busca da 

qualidade do processo educacional. “Tecnologia é um conjunto de discursos, práticas, valores e 

efeitos sociais ligados a uma técnica particular num campo particular” (BELLONI, 2001). Os 

novos recursos tecnológicos possuem como objetivo ajudar o professor e o aluno no processo de 

ensino-aprendizagem e cabe ao professor perceber qual recurso deve, quando e como usar. 

De acordo com Zanela (2007), a visão inovadora, na comunicação e transmissão de 

informações, trazida pelas novas tecnologias são instrumentos importantíssimos de transformação 

dando-lhe “[...] um novo sentido no processo de ensinar desde que considerados todos os recursos 

tecnológicos disponíveis, que estejam em interação com o ambiente escolar no processo de ensino-

aprendizagem.”  

Segundo Silva (2007), a educação à distância (EaD) é uma modalidade de ensino-

aprendizagem que vem sendo amplamente pesquisada e utilizada, especialmente após a 

popularização da Internet. A facilidade de comunicação e acesso proporcionada pela Internet, em 

conjunto com o uso de recursos multimídia para suplementação dos textos e materiais de apoio, 

tornaram-se diferenciais importantes. Além disso, houve uma preocupação em desenvolver 

ambientes virtuais onde os materiais didáticos pudessem ser disponibilizados, surgindo, neste 

sentido, o conceito de objetos de aprendizagem, o qual visa fornecer formalismos para o 

desenvolvimento de conteúdos didáticos digitais que sejam acessíveis em qualquer ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem (interoperável) e aplicáveis em diferentes contextos (reusabilidade). Uma 

das finalidades do desenvolvimento dos objetos de aprendizagem é promover o reaproveitamento 

(reusabilidade/reutilização) dos conteúdos, de forma a reduzir o tempo de criação dos mesmos, 

adaptando aqueles já existentes.  
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Os objetos de aprendizagem são geralmente armazenados em repositórios especialmente 

desenhados e podem ter seus métodos invocados por algum Sistema Gerenciador de Aprendizagem 

(Learning Management System - LMS) e, de um modo geral estão limitados a funcionar de uma 

forma específica. A utilização de um repositório adequado implica na facilitação das buscas, 

tornando-as mais eficientes, em termos de recuperação dos dados (SILVA, 2007).  

Segundo Silva (2007), os repositórios devem fornecer mecanismos para: (i) gerenciamento 

dos objetos de aprendizagem - tais como a inclusão, alteração e exclusão; e (ii) localização dos 

objetos – a partir de um conjunto de dados especificados e comuns aos objetos, ficando a critério de 

cada repositório como realizar esta localização. Podem ser citados alguns respositórios, tais como: 

Campus Alberta Repository of Educational Objects – CAREO (2007), Multimedia Educational 

Resource for Learning and Online Teaching – MERLOT (2007), eduSource, iLumina (2007), 

Coletânea de Entidades Superiores ao uso de Tecnologia de Aprendizagem – CESTA, Rede RIVED 

(2007). Tais repositórios foram desenvolvidos com o escopo geral (atendendo qualquer área de 

ensino) ou específico (ex: humanas, ciências, exatas, etc.). 

Entretanto, para que isto seja possível, os objetos devem ser associados a um conjunto de 

informações que especifiquem corretamente seu conteúdo. Esse conjunto costuma ser denominado 

de metadados. 

Segundo Breitman (2005), metadados são dados sobre dados. São informações sobre um 

documento: data, autor, editora, etc. A International Federations of Library Associations (IFLA) 

refere-se a metadados como qualquer informação utilizada para a identificação, descrição e 

localização de recursos. O consórcio W3 (W3C – World Wide Web Consortium) tem uma visão 

mais voltada para a Web Semântica: metadados são definidos como “informações para a Web que 

podem ser compreendidas por máquinas” (p. 45).  

Para Santiago (2009), metadados quando aplicados a OAs são utilizados para descrever 

informações sobre conteúdo, domínio e aplicação. Essas descrições são úteis, pois identificam os 

OAs sem que a pessoa ou o mecanismo que o está analisando necessite acessar conteúdo, 

identificando mais diretamente o propósito de um OA. 

Neste sentido, Bittencourt et al (2007) afirmam que na criação desses ambientes, o 

tradicional formalismo de representação de conhecimentos mostra-se ineficiente, sendo então 
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necessário o uso de ontologias que permitem atribuir semântica/significado durante a busca de 

informação. Portanto, basear-se apenas em metadados não é o suficiente para representar a 

informação de modo que a mesma seja encontrada de modo eficiente.  

Para Noy e McGuinness (2001), uma ontologia define um vocabulário comum para 

pesquisadores que necessitam compartilhar informações em um domínio de conhecimento, bem 

como suas definições de conceitos básicos no domínio e as relações entre eles. Para as autoras, 

algumas das razões para o desenvolvimento de ontologias são reutilizar o conhecimento de 

domínio; fazer suposições explícitas de domínio; separar o conhecimento de domínio do 

conhecimento operacional e analisar o conhecimento de domínio. 

Para a criação de um vocabulário comum, conceitos básicos e as relações existentes, 

referenciados no parágrafo anterior, a ontologia proposta nesta dissertação buscou informações em 

um documento oficial, disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da 

Secretaria de Educação Fundamental (SEF), denominado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

que traz a base nacional comum para as séries do primeiro ao quarto ciclo do Ensino Fundamental. 

Para a avaliação da ontologia proposta foi utilizado um mecanismo de busca unificado, o 

que permitiu a busca em repositórios de Objetos de Aprendizagem predefinidos simultaneamente, 

possibilitando verificar a pertinência dos resultados da pesquisa alcançados pelo mecanismo de 

busca.  

Yadav, Jain e Kumar (2011) afirmam que se tornou uma questão essencial entre usuários e 

sistemas de informação, desenvolver técnicas de rastreamento mais precisas e que resultem em 

informações esclarecedoras para o usuário. Somente os mecanismos de busca não auxiliam o 

usuário em nível semântico durante a busca de informação. O conceito de ontologia permite um 

possível resgate à atribuição semântica da informação, gerando por consequência, resultados mais 

relevantes. Para os autores, uma ontologia pode fornecer modelos semânticos completos com as 

características de compartilhamento e reutilização. Uma ontologia serve para descrever a estrutura 

de um domínio de conhecimento, “aprender” automaticamente informações relacionadas e até 

mesmo induzir novos conhecimentos de um determinado domínio. Assim, os autores afirmam que 

uma ontologia é uma poderosa ferramenta para construir e manter um sistema de informações. 
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Assim, foi proposto um mecanismo de busca unificado, baseado em ontologia, que pesquisa 

em diversos repositórios disponíveis, Objetos de Aprendizagem na área de conhecimento/domínio 

da Matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).  

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

A necessidade de se aprender e ensinar de modo eficiente vem tornando a utilização da 

tecnologia um recurso útil nos dias atuais. A procura por mecanismos computacionais que permitam 

evolução desta tecnologia não para de crescer. Dentre estas tecnologias destacam-se os Objetos de 

Aprendizagem que são entidades digitais que procuram promover a divulgação e organização da 

informação na web e que possuem como característica principal a reusabildade. 

Os softwares educacionais e os ambientes de aprendizagem foram percebidos como grandes 

aliados no processo de ensino e aprendizagem, e com isso muitas técnicas e metodologias tem sido 

apresentadas, tornando crescentes as pesquisas na área (DAZZI, 2007).  

A autora deste trabalho é professora responsável pelo laboratório de informática em um 

colégio da cidade de Blumenau há aproximadamente quatro anos, no qual, dentre outras funções, 

auxilia os demais professores do educandário no preparo de suas aulas para as turmas que 

frequentam este ambiente tecnológico.  

Percebe-se a dificuldade na elaboração e/ou localização de materiais de aprendizagem por 

parte de alguns professores em repositórios de aprendizagem. A dificuldade esta na definição do 

repositório/local que será pesquisado, bem como a expressão de pesquisa que será utilizada no 

momento da consulta por parte dos professores. A maioria dos docentes que busca por esses 

materiais de aprendizagem são os professores de Matemática do Ensino Fundamental, mais 

precisamente 3ª e 4ª séries, o que motivou a presente pesquisa. 

Igualmente nota-se que os docentes investem tempo pesquisando em cada um dos 

repositórios separadamente até encontrar o Objeto de Aprendizagem adequado para uma aula. Na 

sua maioria, tais repositórios não estão facilmente expostos em seus portais, pois os professores 

precisam passar por uma série de links até chegar ao repositório disponível. Investem tempo 

também em optar pelos resultados que os repositórios pesquisados retornaram. 
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Assim, partindo dessas considerações, esta dissertação também procurou encontrar 

elementos para responder a seguinte questão problema: Um mecanismo de busca, que centralize 

vários repositórios em um único ambiente computacional, ou seja, que unifique vários repositórios 

de Objetos de Aprendizagem de um único ambiente, em uma única tela, baseado em ontologia, 

permite um refinamento da pesquisa, obtendo como resposta dados mais relevantes se comparados 

aos mecanismos de buscas padrão disponibilizados em repositórios existentes de OAs para a 

disciplina de Matemática? 

Chandrasekaran e Josephson (1999) afirmam que as ontologias permitem esclarecer a 

estrutura de um domínio de conhecimento, facilitando o compartilhamento deste conhecimento; as 

ontologias permitem criar um vocabulário para a representação de um domínio do conhecimento. 

Dado um domínio, a ontologia centraliza a representação do conhecimento deste domínio. Sem 

ontologias, ou as conceituações que fundamentam o conhecimento, não pode haver um vocabulário 

para representar o conhecimento. 

Para Ganesh, Jayaraj e SrinivasaMurthy (2004), ontologia é uma das formas cada vez mais 

utilizadas para estruturar a informação - também é chamada de gráficos de conceitos. As ontologias 

buscam auxiliar no acesso à informação. Para os autores, as ontologias possuem um papel crucial na 

criação de conteúdo baseado em acesso, a interoperabilidade e comunicação na Web, fornecendo-

lhe um nível qualitativamente novo de serviço. Com o auxílio de ontologias, que podem ser 

genéricas ou de domínio, a busca por conteúdos resultará em conteúdos mais relevantes. 
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1.1.1 Solução Proposta 
 

Tendo por base o problema de pesquisa apresentado na seção anterior, percebeu-se a 

necessidade de promover o reaproveitamento dos conteúdos de forma mais efetiva. Acredita-se que 

a formalização de uma ontologia poderá fornecer maior precisão na localização do Objeto de 

Aprendizagem, seja para a promoção da reusabilidade, seja para uma experiência de aprendizagem 

mais efetiva.  

Dentro deste contexto, a presente proposta apresenta um mecanismo de busca unificado, de 

modo que vários repositórios de objetos de aprendizagem sejam pesquisados em um único ambiente 

computacional, com o auxílio de ontologia para refinar a busca, atrbuindo maior significado ao 

termo de busca digitado, trazendo resultados mais pertinentes que poderão ser utilizados tanto por 

professores, alunos e pais. 

 
 
1.1.2 Delimitação de escopo 
 

A presente dissertação apresenta a proposta de uma ontologia para um mecanismo de busca 

de Objetos de Aprendizagem na área de conhecimento da matemática para toda a comunidade 

escolar, principalmente para professores, das séries do segundo ciclo (terceira e quarta séries) do 

Ensino Fundamental. Os conteúdos curriculares desta área do conhecimento serão pesquisados no 

documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), disponibilizado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) através da Secretaria de Educação Fundamental (SEF). 

 
1.1.3. Justificativa 
 

Para Silva (2007), o uso exclusivo de modelos de referência e/ou padrões de dados não 

garante o sucesso de uma busca efetiva por objetos relacionados em um determinado contexto, nem 

a reutilização de objetos em contextos diferentes daqueles onde foram criados. A maioria dos 

sistemas utiliza formatos, linguagens e vocabulários diferentes para representar e armazenar os 

Objetos de Aprendizagem.  

Assim, os professores se deparam com dificuldades no momento de encontrar materiais de 

aprendizagem para ilustrar e fixar os conteúdos de suas aulas e, na maioria das vezes, produzem um 

mesmo material em cada momento que lecionam sobre um mesmo conteúdo, tornando a utilização 

de Objetos de Aprendizagem muitas vezes inviável. 
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Para Shih, Yang e Tseng (2009), os metadados tradicionais para recuperação, tais com 

palavras-chave não são adequados para a recuperação de OA e a atual abordagem baseada em 

metadados e/ou palavras-chave não considera as características dos OAs para melhorar a precisão 

na recuperação da informação. Os atuais padrões de dados não fornecem soluções completas para o 

conteúdo baseado em recuperação da informação. Logo, “a atual abordagem não considera as 

características dos OA para melhorar a precisão na recuperação da informação”. 

Neste caso, a relevância deste trabalho está no avanço do entendimento de como um 

mecanismo de busca baseado em ontologias pode contribuir para a automatização e padronização 

na tarefa de busca/recuperação e seleção de Objetos de Aprendizagem, em vários repositórios 

disponíveis em um único ambiente computacional. Nesse sentido, a ontologia contempla os Objetos 

de Aprendizagem de Matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, baseando-

se na documentação disponibilizada pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, tais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 

 
1.1.4 Hipóteses 
 

Tendo por base o problema e a solução proposta nas seções anteriores, estabeleceram-se as 

seguintes hipóteses de pesquisa que foram testadas através da realização dos experimentos: 

• O uso de um mecanismo de busca unificado (que permite a pesquisa em diversos 

repositórios de Objetos de Aprendizagem) minimiza o tempo de busca por Objetos de 

Aprendizagem pela comunidade escolar; 

• O uso de uma ontologia baseada nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) auxilia 

as buscas de Objetos de Aprendizagem se comparada a uma busca padrão (no caso, 

palavras chave e metadados). 

Como decorrência destas hipóteses estabeleceu-se os objetivos da próxima seção. 
 

 
1.2 OBJETIVOS 
 

Esta seção formaliza os objetivos do trabalho, conforme descrito a seguir. 
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1.2.1 Objetivo Geral 
 

Criar e avaliar uma proposta de mecanismo de busca, baseado em ontologia para Objetos de 

Aprendizagem de Matemática para as séries (terceira e quarta séries) do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Investigar e descrever os conteúdos de aprendizagem que compõem os conteúdos da 

disciplina de Matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, 

baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); 

• Construir a ontologia para o domínio de conhecimento da disciplina de Matemática para 

as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, demonstrando os passos de seu 

desenvolvimento; 

• Criar um mecanismo de busca para a avaliação da ontologia proposta; e 

• Realizar experimentos que permitam coletar evidências da viabilidade da ontologia 

proposta. 

1.3 METODOLOGIA 
 

Nesta seção, apresenta-se uma classificação da metodologia utilizada nesta pesquisa bem 

como os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

1.3.1. Metodologia da pesquisa 

Esta pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo, pois o trabalho partiu da análise de um 

problema e seguiu para a obtenção de sua solução por meio da verificação de hipóteses (MARCONI 

e LAKATOS, 2000).  

O problema central desta pesquisa (mecanismos de buscas baseados em ontologia para a 

obtenção de resultados mais relevantes) foi abordado de maneira quantitativa. O que se fez foi 

mensurar quantitativamente os Objetos de Aprendizagem retornados pelo mecanismo de busca 

unificado desenvolvido durante esta pesquisa e os OAs retornados através dos mecanismos de busca 

padrão disponibilizados nos repositórios encontrados em objetoseducacionais2.mec.gov.br; 



23 
 

rived.mec.gov.br e dominiopublico.gov.br, bem como o tempo/esforço para a realização do 

procedimento de pesquisa. 

De acordo com a definição de Gil (2002), esta pesquisa classifica-se como explicativa, pois 

se examinou como um mecanismo de busca unificado com a utilização de uma ontologia 

contribuem para a obtenção de resultados mais relevantates. 

1.3.2. Procedimentos metodológicos 

 
A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento desta dissertação foi, 

primeiramente, um estudo do documento denominado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Secretaria de Educação 

Fundamental (SEF), o que visou buscar os conteúdos que devem ser aprendidos pelos alunos das 

séries já especificadas na área de conhecimento da disciplina de Matemática.  

Após, passou-se à fase de levantamento dos principais conceitos teóricos necessários para a 

compreensão do modelo e desenvolvimento da ontologia proposta, bem como à sua classificação e 

as linguagens para a representação da ontologia proposta. Este levantamento concentrou-se em 

conceitos relativos à Web Semântica.  

Na sequência, foram estudadas algumas ontologias já propostas para a pesquisa de materiais 

de aprendizagem que melhor se adaptasse ao presente trabalho, de modo a assegurar a viabilidade 

da ontologia que foi proposta nesta dissertação. Foram discutidos os conceitos acerca dos objetos de 

aprendizagem e suas entidades correlatas.  

De posse destas informações, foi apresentada uma proposta da ontologia para tornar mais 

eficiente o mecanismo de busca de Objetos de Aprendizagem nos repositórios de Objetos de 

Aprendizagem para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental como base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Por fim, foi desenvolvido um mecanismo de busca unificado especialmente para subsidiar a 

realização dos experimentos para coletar evidências da viabilidade da ontologia proposta nesta 

pesquisa. Desta forma, foram comparados os resultados retornados pelos mecanismos de buscas 

disponibilizados nos repositórios padrão de OAs, conforme já mencionados, e os resultados 
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retornados utilizando-se o mecanismo de busca unificado baseado em ontologia desenvolvido 

durante esta pesquisa. 

 
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, divididos de forma a contextualizar o 

tema, apresentar o problema de pesquisa, propor uma solução, delimitar o escopo, apresentar as 

hipóteses, objetivo geral e objetivos específicos e também a metodologia utilizada. Visa apresentar 

a análise dos parâmetros curriculares nacionais no que tange a área de conhecimento da matemática 

para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, os trabalhos similares, a especificação e a 

prototipação de um mecanismo de busca que utilize a ontologia proposta ONTOMEC, os resultados 

obtidos através dos experimentos realizados para a avaliação da ontologia proposta e as conclusões 

do trabalho. 

O primeiro capítulo é o capítulo introdutório, em que são apresentados o contexto onde a 

pesquisa está inserida, o problema que se buscou resolver, a solução adotada, a justificativa e as 

hipóteses. Neste capítulo inicial ainda são apresentados os objetivos da pesquisa e uma descrição 

sobre a metodologia que foi empregada no decorrer dos trabalhos. 

O segundo capítulo deste trabalho apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, em que se 

expõe assuntos relacionados à construção da ontologia proposta, tais como o ensino da Matemática, 

os conteúdos de matemática para as séries do segundo ciclo (3ª e 4ª séries) do ensino fundamental, o 

Plano Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como os mecanismos de 

busca.  

O terceiro capítulo apresenta a conceituação de conteúdos relativos ao entendimento das 

ontologias, tais como os componentes de uma ontologia, critérios para a sua construção, tipos de 

ontologias, o formato/linguagem OWL (Ontology Web Language) e a ferramenta Protégé que foram 

utilizados para o desenvolvimento da ontologia. O próximo capítulo apresenta uma relação de 

trabalhos que foram considerados similares a esta pesquisa. 

No quinto capítulo são apresentados detalhes de cunho  técnico utilizados na construção da 

ontologia ONTOMEC. É apresentada a especificação da ontologia para melhoramento do 

mecanismo de busca de OA, se utilizando de descrição textual e diagramas para prover ao leitor o 
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entendimento de todos os mecanismos envolvidos na proposta da ontologia. Os resultados obtidos 

nesta pesquisa também são apresentados neste capítulo.  

Por fim, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões e contribuições deste trabalho, 

bem como a possibilidade da realização de trabalhos futuros sobre o tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são discutidos os principais temas de interesse desta pesquisa, a saber: o 

ensino da matemática; o plano nacional de educação; a lei de diretrizes e bases na educação; os 

parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos de matemática para as séries do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental, bem como os mecanismos de busca.  

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Segundo MEC:INEP (2006), a Matemática possui uma linguagem própria e o importante é 

que essa linguagem é universal. Define-se a Matemática como sendo a ciência dos números, do 

espaço, das formas, dos padrões e regularidades, das fórmulas, das equações, dos cálculos exatos, 

dos cálculos aproximados, do certo e também do provável. A atividade matemática tem sido 

influenciada pela cultura e condições sociais e econômicas em cada época. As civilizações egípcia, 

grega e árabe tinham necessidades diferentes, relacionadas aos seus costumes. Por isso, 

possivelmente, os processos e conhecimentos matemáticos puderam ser mais desenvolvidos em 

uma região que em outra.  Os babilônios contribuíram com uma Aritmética bastante desenvolvida. 

Os egípcios, além de noções aritméticas, contribuíram com conhecimentos iniciais da Geometria. 

Os gregos com a Geometria abstrata e os árabes com a numeração e a Álgebra. 

Para MEC:INEP (2006), na história da Matemática, vários tipos de problemas foram 

servindo de base para o homem construir o seu conhecimento matemático e, dependendo da 

natureza do problema, sua solução favoreceu o desenvolvimento da Aritmética, da Geometria, da 

Álgebra, da Trigonometria, da Estatística, das Probabilidades, da Teoria dos Números, etc. O 

homem, em geral, usa seus conhecimentos para resolver problemas concretos. Os problemas que ele 

não consegue resolver dão origem a outros conceitos. Os conhecimentos são organizados em novos 

campos, ampliando esse “universo de conhecimentos”. A Matemática é uma construção da 

inteligência humana feita ao longo da história do homem, em decorrência da sua relação com a 

natureza e a vida em sociedade. 

De acordo também com MEC:INEP (2006), há certos conhecimentos de Matemática que a 

maioria das pessoas precisa utilizar para entender muitos aspectos das diferentes culturas em que 

vivem, para se comunicar e enfrentar algumas situações do cotidiano. Contar, fazer medidas e 

operações, ler e interpretar informações de gráficos e tabelas, saber argumentar ou contra 

argumentar, bem como comunicar um raciocínio aplicado para resolver um determinado problema 
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são alguns desses usos. Uma das formas de divulgação da Matemática é feita, na escola, pelos 

professores. É onde os conhecimentos podem ser apresentados de maneira adequada para que sejam 

utilizados nas diferentes situações que fazem parte da vida em uma sociedade moderna. 

Para Cerquetti-Abernake e Berdonneau (1997), lidar com a Matemática consiste em oferecer 

à criança a oportunidade de agir, e posteriormente levá-la a refletir acerca de suas ações: reviver em 

pensamentos os acontecimentos que acabaram de se desenvolver, antecipar o que poderia vir a 

acontecer, procurar, prever... Dessa forma, ela não somente poderá ser confrontada com uma 

quantidade razoável de fatos com os quais progressivamente se familizará, como também, elaborará 

imagens mentais relativas a ele, e, ao vinculá-los e dar-lhes sentido, estruturar pouco a pouco os 

seus conhecimentos. 

Segundo Notare e Behar (2009), a área de conhecimento da Matemática tradicionalmente 

apresenta um considerável grau de reprovação entre as séries iniciais do Ensino Fundamental, o que 

preocupa professores e educadores da disciplina, bem como as instituições de ensino de modo geral. 

Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem de Matemática são vivenciadas por alunos desde a 

educação fundamental básica até o nível superior. Os autores continuam e afirmam que muitos 

professores da disciplina de Matemática tem consciência dessa realidade e sentem-se 

desconfortáveis com essa situação. Muitos reconhecem que os métodos tradicionais de ensino tem-

se mostrado insuficientes para resolver o problema e sentem-se desafiados a enfrentar e superar essa 

questão. Assim, é inevitável uma busca por alternativas metodológicas que favoreçam a 

compreensão da Matemática.  

Como já mencionado, a autora deste trabalho é responsável pelo laboratório de informática 

em um colégio e percebe a dificuldade de professores em encontrar Objetos de Aprendizagem para 

ilustrar suas aulas, sem que tenham que produzir um novo material a cada aula que necessitem 

ministrar.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o ensino de Matemática 

costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte de 

quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; 

de outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à 

sua aprendizagem. A constatação da sua importância apóia-se no fato de que a Matemática 

desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas 
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aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na formação de 

capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do 

aluno. 

Ainda, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a insatisfação 

revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a necessidade de reverter um ensino 

centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. Há urgência em 

reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação que a 

sociedade reclama. O significado da Matemática para o aluno resulta das conexões que ele 

estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele 

estabelece entre os diferentes temas matemáticos.  

Em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics — NCTM —, dos Estados 

Unidos1, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no documento “Agenda para 

Ação”. Nele destacava-se a resolução de problemas como foco do ensino da Matemática nos anos 

80. Também a compreensão da relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, na 

aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares. Essas ideias 

influenciaram as reformas que ocorreram mundialmente, a partir de então. As propostas elaboradas 

no período 1980/1995, em diferentes países, apresentam pontos de convergência, como, por 

exemplo: 

• direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas 

necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos posteriores; 

• importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu 

conhecimento; 

• ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos 

problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas; 

• importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se, já no 

ensino fundamental, elementos de estatística, probabilidade e combinatória, para atender 

à demanda social que indica a necessidade de abordar esses assuntos; 
                                                 
1 http://www.nctm.org/ 
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• necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da tecnologia e 

a acompanharem sua permanente renovação. 

Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) enfatizam da importância que a Matemática 

desempenhe seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida 

cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras 

áreas curriculares. A Matemática presta sua contribuição à medida que forem exploradas 

metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 

argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal 

e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios. 

 
2.2 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

De acordo com o Plano Nacional de Educação2 – PNE - (BRASIL, 2000), as diretrizes 

norteadoras da educação fundamental estão contidas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e nas Diretrizes/Parâmetros Curriculares com as áreas de 

conhecimento para o ensino fundamental. O PNE estabelece que o Ensino Fundamental é básico na 

formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 

artigo 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o 

desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político.  

2.3 A LEI DE DIRETRIZES E BASES NA EDUCAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 1996), lei 

9.394/1996, disciplina a educação escolar brasileira e estabelece que os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Os currículos devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. (Artigo 26, § 1°). 

                                                 
2 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf 
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O Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Secretaria de Educação Fundamental 

(SEF), traz a base nacional comum a que se refere o parágrafo anterior no documento denominado 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 1997) referente às quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental. Conforme elucidado anteriormente, esta dissertação se delimitará a disciplina 

de Matemática para as séries do segundo ciclo - terceira e quarta série - do Ensino Fundamental.  

2.4 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
 

Conforme foi mencionado, as diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas 

na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas 

Diretrizes/Parâmetros Curriculares com as áreas de conhecimento para o ensino fundamental. A Lei 

de Diretrizes e Bases na Educação Nacional (LDB), lei 9.394/1996, disciplina a educação escolar 

brasileira e estabelece que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela. Os currículos devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente do Brasil (LDB, Artigo 26, § 1°). Conforme já mencionado, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), através da Secretaria de Educação Fundamental (SEF), traz a respectiva 

base nacional comum no documento denominado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as 

séries do primeiro ao quarto ciclo do Ensino Fundamental, sendo que esta dissertação se delimitará 

a disciplina de Matemática para as séries do segundo ciclo - terceira e quarta série - do Ensino 

Fundamental.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Figura 1), no segundo ciclo, os alunos 

ampliam conceitos já trabalhados no ciclo anterior (como o de número natural, adição, medida, 

etc.), estabelecem relações que os aproximam de novos conceitos (como o de número racional, por 

exemplo), aperfeiçoam procedimentos conhecidos (contagem, medições) e constroem novos 

(cálculos envolvendo situações problemas, por exemplo). 

2.4.1 Conteúdos de matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental (3ª e 
4ª séries) 

Conforme consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), se no primeiro 

ciclo o trabalho do professor centra-se na análise das hipóteses levantadas pelos alunos e na 
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exploração das estratégias pessoais que desenvolvem para resolver situações problema, neste ciclo 

ele pode dar alguns passos no sentido de levar seus alunos a compreenderem enunciados, 

terminologias e técnicas convencionais sem, no entanto, deixar de valorizar e estimular suas 

hipóteses e estratégias pessoais. 

Em relação aos números naturais, os alunos tem oportunidade de ampliar ideias e 

procedimentos relativos a contagem, comparação, ordenação, estimativa e operações que os 

envolvem. Pela análise das regras de funcionamento do sistema de numeração decimal, os alunos 

podem interpretar e construir qualquer escrita numérica, inclusive a dos números racionais na forma 

decimal. 

Neste ciclo, são apresentadas aos alunos situações-problema cujas soluções não se 

encontram no campo dos números naturais, possibilitando, assim, que eles se aproximem da noção 

de número racional, pela compreensão de alguns de seus significados (quociente, parte-todo, razão) 

e de suas representações, fracionária e decimal. 
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Figura 1. Estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
Fonte: BRASIL (1997). 
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Quanto às operações, os significados já trabalhados no ciclo anterior são consolidados e 

novas situações são propostas com vistas à ampliação do conceito de cada uma dessas operações. 

Os recursos de cálculo são ampliados neste ciclo pelo fato de o aluno ter uma compreensão mais 

ampla do sistema de numeração decimal, além de uma flexibilidade de pensamento para construção 

do seu cálculo mental. 

Os procedimentos de avalidação de estratégias e de resultados obtidos na resolução de 

problemas também são aprimorados neste ciclo. Nesse contexto, a calculadora pode ser utilizada 

como um recurso didático, tanto para que o aluno analise resultados que lhe são apresentados, como 

para controlar e corrigir sua própria produção. 

O trabalho com Espaço e Forma centra-se, ainda, na realização de atividades exploratórias 

do espaço. Assim, deslocando-se no espaço, observando o deslocamento de outras pessoas, 

antecipando seus próprios deslocamentos, observando e manipulando formas, os alunos percebem 

as relações dos objetos no espaço e utilizam o vocabulário correspondente (em cima, embaixo, ao 

lado, atrás, entre, esquerda, direita, no mesmo sentido, em direção contrária). 

Mas é importante também que sejam incentivados a trabalhar com representações do 

espaço, produzindo-as e interpretando-as. O trabalho com malhas e diagramas, a exploração de 

guias e mapas pode constituir um recurso para a representação do espaço. Quanto às formas, o 

professor estimula a observação de características das figuras tridimensionais e bidimensionais, o 

que lhes permite identificar propriedades e, desse modo, estabelecer algumas classificações. 

Em relação às grandezas e medidas, os alunos deste ciclo podem compreender melhor 

como se processa uma dada medição e que aspectos do processo de medição são sempre válidos. 

Ou seja, percebem a necessidade de escolher certa “unidade”, de comparar essa unidade com o 

objeto que estão medindo e de contar o número de vezes que essa unidade foi utilizada. Nesse 

processo, descobrem que, dependendo da unidade escolhida, o resultado da medição varia e há 

unidades mais adequadas que outras, em função do que se pretende medir. Relações usuais (metro, 

centímetro, grama, quilograma, etc.) são exploradas, sem, no entanto, exagerar no trabalho com 

conversões desprovidas de significado prático (quilômetro para milímetro, por exemplo). 

Outra observação é que, embora os alunos possam medir usando padrões não-

convencionais, é importante conhecerem os sistemas convencionais, especialmente porque facilitam 
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a comunicação. O trabalho com medidas evidencia as relações entre sistemas decimais de medida, 

sistema monetário e sistema de numeração decimal. Também neste ciclo serão ampliadas as noções 

referentes a tempo e temperatura. 

Em relação ao tratamento da informação, o trabalho a ser desenvolvido a partir da coleta, 

organização e descrição de dados possibilita aos alunos compreenderem as funções de tabelas e 

gráficos, usados para comunicar esses dados: a apresentação global da informação, a leitura rápida e 

o destaque dos aspectos relevantes. 

Lendo e interpretando dados apresentados em tabelas e gráficos, os alunos percebem que 

eles permitem estabelecer relações entre acontecimentos e, em alguns casos, fazer previsões. 

Também, ao observarem a frequência de ocorrência de um acontecimento, ao longo de um 

grande número de experiências, desenvolvem suas primeiras noções de probabilidade. 

A produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas, e a construção 

de gráficos e tabelas, com base em informações contidas em textos jornalísticos e científicos, 

constituem um aspecto importante a que o professor deve dar especial atenção. 

O segundo ciclo tem como característica geral o trabalho com atividades que permitem ao 

aluno progredir na construção de conceitos e procedimentos matemáticos. No entanto, esse ciclo 

não constitui um marco de terminalidade da aprendizagem desses conteúdos, o que significa que o 

trabalho com números naturais e racionais, operações, medidas, espaço e forma e o tratamento da 

informação deverá ter continuidade, para que o aluno alcance novos patamares de conhecimento. 

Nesse trabalho, é fundamental que o aluno reafirme confiança em si próprio diante da 

resolução de problemas, valorize suas estratégias pessoais e também aquelas que são frutos da 

evolução histórica do conhecimento matemático. 

 
2.5 MECANISMOS DE BUSCA  

Os mecanismos de busca surgem quando o número de recursos na Web adquire proporções 

tais que impedem sua coleta por meios manuais e a busca através da navegação. Nesse contexto 

surge a necessidade de soluções automatizadas, que podem ser realizadas. Estes são softwares 

desenvolvidos para realizar uma varredura na internet de maneira sistemática através de informação 
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vista como relevante à sua função. Eles capturam os textos das páginas e cadastram os links 

encontrados e assim possibilitam encontrar novas páginas.  

Para Ganesh, Jayaraj e SrinivasaMurthy (2004), desde sua criação, a Web tem 

experimentado um crescimento contínuo. O aumento do número de páginas web acessíveis por 

usuários da Internet impõe a necessidade de uma técnica para obter apenas a informação relevante. 

Segundo Cendón (2001), os mecanismos de busca preocupam-se menos com a seletividade 

que com a abrangência de suas bases de dados, procurando colecionar o maior número possível de 

recursos. Como suas bases de dados são extremamente grandes, permitem que usuários localizem 

os ítens desejados mediante buscas por palavras-chave, ou, às vezes, em linguagem natural. 

Corroborando neste sentido, para Cohen (1999), os mecanismos de busca são uma base de dados de 

arquivos da Internet coletados por um programa de computador. 

Os mecanismos de busca menciona Cohen (1999), são também conhecidos como serviços 

de busca ou serviços de mecanismos de busca. Eles variam conforme seus componentes:  

• Spider: Programa que vasculha a Web de link para link, identificando e lendo 

as páginas. 

• Index: base de dados contendo cada página obtida pelo spider. 

• Mecanismo de busca: Software que possibilita aos usuários consultarem o 

índice e o qual devolve resultados da busca pela relação numa ordem de relevância. 

Infoseek é um exemplo de mecanismo de busca.  

Ainda conforme Cohen (1999), a interface, normalmente uma página Web, é utilizada 

pelos usuários para efetuar a pesquisa na base de dados. Fornecem meios para que o usuário 

formule a sua pesquisa/consulta, que é recebida e transmitida para o software de busca ou 

mecanismo de busca propriamente dito. Este é um programa que localiza, entre milhões de itens na 

base de dados, aqueles que devem constituir a resposta. O programa também é responsável pela 

ordenação dos resultados, de maneira que os mais relevantes apareçam em primeiro lugar na lista de 

resultados. Os resultados mostrados contêm uma lista de descrições de sites e seus links.   
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Cohen (1999) afirma que os mecanismos podem levar em consideração o número total de 

vezes que uma palavra ocorre na base de dados, pois existe uma relação indireta entre o conteúdo 

informacional de um termo e o número de vezes que este ocorre em um texto. Assim, as palavras 

recebem pesos inversos à frequência de sua ocorrência na totalidade dos documentos indexados 

pelo motor. Ou seja, as palavras de ocorrência muito comum podem receber um peso menos que as 

palavras relativamente raras na base de dados. O mecanismo exato para a determinação da 

importância das páginas varia de motor para motor de busca e geralmente não é revelado, porque os 

algoritmos de ordenação por relevância são um dos maiores diferenciais de competição entre os 

mecanismos de busca.  Alguns mecanismos de busca permitem que o usuário altere a ordenação dos 

resultados com critérios pessoais especificando, por exemplo, a necessidade da presença de todos os 

termos de busca, ou outros termos que possam determinar uma classificação mais alta do 

documento.  
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3 ONTOLOGIAS 

Segundo Araujo (2003), desde o início dos anos noventa, as ontologias se tornaram um 

tópico comum de investigação na área de Inteligência Artificial, incluindo a engenharia e 

representação do conhecimento e o processamento de linguagem natural. Mas, recentemente, a 

noção de ontologia tem-se expandido para as áreas de recuperação de informações na Internet, 

gestão de conhecimento e elaboração de sistemas educacionais inteligentes. A razão da sua 

popularidade está sustentada, basicamente, na promessa de que um determinado domínio de 

conhecimento pode ser representado computacionalmente, de modo que a comunicação entre 

pessoas e computadores se realize automaticamente. 

Uma ontologia descreve os conceitos e relacionamentos que são importantes em um 

domínio particular, fornecendo um vocabulário para esse domínio, bem como uma 

especificação computadorizada do significado dos termos utilizados no vocabulário. 

Ontologias variam de taxonomias e classificações, os esquemas de banco de dados, a 

teorias totalmente axiomatizada. Nos últimos anos, ontologias tem sido adotados em 

muitas empresas e comunidades científicas como uma forma de reutilizar partes, e 

conhecimento de domínio processo. Ontologias são agora fundamentais para muitas 

aplicações, tais como portais de conhecimento científico, gestão da informação e 

integração de sistemas, comércio eletrônico e serviços de web semântica.3 

Araujo (2003) salienta que uma ontologia é um acordo. Esse acordo, não necessariamente 

precisa abranger toda a conceitualização de determinado domínio, mas pode abranger apenas uma 

parte dele, ou seja, ele pode oferecer uma visão para o domínio. Uma ontologia, assim, atua como 

um contrato entre parceiros, permitindo que se comunique com segurança dentro do contexto do 

domínio de informação. Por exemplo, um agente de software que esteja comprometido com uma 

ontologia será capaz de interpretar semanticamente os itens de informações abrangidos por essa 

ontologia e se comunicar com outros agentes comprometidos com essa ontologia. Este 

comprometimento, de acordo com Gruber (1993), chama-se comprometimento ontológico, ou seja, 

a partir de um conjunto bem definido de termos é possível formar sentenças coerentes, que auxiliam 

na resolução de tarefas, bem como ajudam no raciocínio do problema considerado. 

Confome Breitman (2005) as ontologias são especificações formais e explícitas de 

conceitualizações compartilhadas. Ainda, consistem em modelos conceituais que capturam e 

                                                 
3 http://protege.stanford.edu/overview/index.html 
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explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas conforme pode ser observado na 

Figura2. Elas devem possuir um significado e abrangências muito mais profundas do que as simples 

hierarquias de conceitos e palavras-chave empregadas. 

Conforme Silva (2007), apesar da palavra “ontologia” denotar uma teoria sobre a natureza 

do ser ou existir, em Inteligência Artificial ela pode ser interpretada como o conjunto de entidades 

com suas relações, restrições, axiomas e vocabulário. Uma ontologia define um domínio, ou mais 

formalmente, especifica uma conceitualização acerca dele. Normalmente, uma ontologia é 

organizada em hierarquia de conceitos (ou taxonomias). 

Segundo Bittencourt et al. (2007), as ontologias fornecem um vocabulário para a 

representação do conhecimento. Sendo assim, caso exista uma ontologia que modele 

adequadamente certo domínio de conhecimento, essa pode ser compartilhada e usada por pessoas 

que desenvolvam aplicações dentro desse domínio. 

Segundo Russel e Norvig (2004) a palavra ontologia significa uma teoria particular, 

expressa por meio de um vocabulário, da natureza do ser e do existir. Os autores consideram uma 

ontologia apenas como um vocabulário, ou seja, uma lista informal dos conceitos em um domínio. 

Já os axiomas são considerados apenas na formalização. Para Uschold e Grüninger (1996), o termo 

ontologia é usado para se referir ao entendimento compartilhado de algum domínio de interesse que 

pode ser usado como um framework unificado para resolver os problemas de comunicação, 

interoperabilidade e engenharia de sistemas.  

Segundo Navigli e Velardi (2004), o objetivo de uma ontologia, sobretudo aquelas 

destinadas à representação de um domínio, é reduzir (ou eliminar) a confusão conceitual e 

terminológica sobre os membros de uma comunidade virtual de usuários, os quais precisam 

compartilhar documentos eletrônicos e informações de vários tipos. 

Para Shih, Yang e Tseng (2009), a atual abordagem não considera as características dos 

Objetos de Aprendizagem para melhorar a precisão na recuperação da informação. E 

complementam afirmando que os atuais padrões de dados da rede não fornecem completa solução 

para o conteúdo baseado em recuperação da informação. Para os autores, o uso de ontologias, para 

superar as limitações da palavra-chave em uma pesquisa, tem sido apresentado como uma das 

motivações para Web Semântica desde o seu surgimento na década de 1990.  
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Uma das definições mais conhecidas para o termo ontologias é apresentado por Gruber 

(1993). O autor define ontologia como uma especificação explícita de uma conceitualização 

Segundo Studer, Benjamins e Fensel (1998), conceituação se refere ao modelo abstrato de algum 

fenômeno do mundo o qual identifica conceitos relevantes do próprio fenômeno; formal se refere ao 

fato da ontologia ser interpretável por máquina; e compartilhada reflete a noção de que uma 

ontologia captura o conhecimento apresentado não somente por um único indivíduo, mas por um 

grupo. O termo é emprestado da filosofia, na qual corresponde a um relato sistemático da existência 

do ser; é o estudo dos tipos de “coisas” que existem.  

Para sistemas de Inteligência Artificial, o que “existe” é aquilo que pode ser representado. 

Para Gruber (1993) quando o conhecimento de um domínio é representado em um formalismo 

declarativo, o conjunto de objetos que pode ser representado é chamado o universo de discurso. 

Este conjunto de objetos e os relacionamentos entre eles, são refletidos no vocabulário no qual 

representa-se o conhecimento. Assim, no contexto da Inteligência Artificial, pode-se descrever a 

ontologia como um conjunto de termos representacionais. O dicionário Michaelis4 define o termo 

ontologia como: 

ontologia 
on.to.lo.gi.a 
sf (onto+logo

2
+ia

1) 1 Ciência do ser em geral. 2 Filos Parte da metafísica que estuda 
o ser em geral e suas propriedades transcendentais. 

Chandrasekaran e Josephson (1999) definem ontologias como teorias de conteúdo sobre os 

tipos de objetos, propriedades dos objetos e relações entre objetos que são possíveis em um domínio 

de conhecimento específico. Segundo os autores, as ontologias fornecem termos potenciais para 

descrever nosso conhecimento sobre o domínio. Afirmam os autores que ontologia é um 

vocabulário de representação, muitas vezes especializada para algum assunto de domínio ou 

assunto. Mais precisamente, não é o vocabulário como tal que se qualifica uma ontologia, mas as 

conceituações que os termos do vocabulário destinam-se a capturar. Em seu segundo sentido, o 

termo ontologia é por vezes utilizado para se referir a um corpo de conhecimento descrevendo 

algum domínio, utilizando um vocabulário de representação. 

Para Noy e McGuinness (2001), uma ontologia é uma especificação explícita dos conceitos 

em um domínio e as relações entre eles, que fornece um vocabulário formal para a troca de 

informações. Uma ontologia é um modelo de realidade do mundo e os conceitos da ontologia 
                                                 
4 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ontologia 
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devem refletir esta realidade. Sendo assim, uma ontologia define um vocabulário comum para 

pesquisadores que precisam compartilhar informações em um domínio. Conforme já mencionado, 

no caso desta dissertação, a ontologia proposta procurará contemplar o domínio da disciplina de 

matemática para as séries do ciclo do Ensino Fundamental, sendo as 3ªs e 4ªs séries. 

O consórcio W3C (2004) define uma ontologia como a definição dos termos utilizados na 

descrição e na representação de uma área do conhecimento. 

Araújo e Ferreira (2004) definem ontologias como “conjuntos de conceitos, termos e 

relações que podem descrever alguma área de conhecimento (domínio) e construir sua 

representação”. A importância de uma ontologia é esclarecer a estrutura de um conhecimento. Dado 

um domínio, sua ontologia forma o centro de qualquer sistema de representação do conhecimento 

daquele domínio. Sem ontologia, ou sem a conceituação do conhecimento, não pode haver um 

vocabulário que represente o conhecimento.  

Para Pernas e Dantas (2004), a utilização de ontologias para descrição semântica de um 

vocabulário proporciona um entendimento amplo das características e propriedades de suas classes 

e dos relacionamentos entre elas. Além disso, pode-se acrescentar o fato de serem extensíveis, pois 

novas classes, regras ou vocabulários podem ser adicionados para descrição de um novo domínio de 

aplicação. Ontologias podem ser compartilhadas para uso, em conjunto, com outras ontologias ou 

ferramentas, possibilitando também a interoperabilidade. 

 

Figura 2: Síntese das motivações para criação de ontologias 
Fonte: Pinto; Pereira e Burnham (2005). 
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A partir destas definições, esta dissertação considera uma ontologia como sendo a 

representação do conhecimento sobre um determinado domínio de conhecimento, tendo por 

objetivo a formação/criação de um vocabulário de termos e as relações existentes entre estes 

termos, de modo que possibilite a/o contextualização/relacionamento do tema em estudo e a 

conversão destes em uma linguagem para uso e interpretação por sistemas computacionais. 

3.1.1 Componentes de uma ontologia 

Segundo Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004), uma ontologia pode ser 

especificada utilizando cinco componentes: conceitos (que são geralmente organizados por 

taxonomias), relações, funções, axiomas e instâncias. 

Para Araujo (2003), conceitos podem ser abstratos ou concretos, simples ou compostos, 

reais ou fictícios. Em resumo, um conceito pode ser “qualquer coisa” a respeito de “algo” que se 

está explicando, e por esse motivo pode ser a descrição de uma tarefa, função, ação, estratégia ou 

um processo de raciocínio. Em algumas linguagens de ontologia, os conceitos são conhecidos como 

classes. Os conceitos são, normalmente, organizados em taxonomias, a partir das quais são 

aplicados os mecanismos de herança. Uma taxonomia é o estabelecimento de relacionamentos entre 

objetos e classes, subclasses e classes-pai. Estes relacionamentos são chamados relacionamentos 

hierárquicos ou do tipo is-a (é-um). Relações são um tipo de interação entre os conceitos de um 

domínio e seus atributos. Além dos relacionamentos hierárquicos, incluem-se outros tipos de 

relacionamentos, como por exemplo, é-composto-por, é-dirigido-por, é-

instância-de, é-parte-de etc. Para Peréz e Corcho (2002), taxonomias são usadas para 

organizar o conhecimento ontológico, usando generalização e especialização. 

Funções são um tipo especial de relação. Como exemplo pode-se ter Exponencial(x), 

MediaFinal(P1, P2). Os axiomas são usados para modelar sentenças que são sempre 

verdadeiras e podem ser usados com vários propósitos, tais como: impor restrições, verificar a 

correção e realizar dedução de novas informações. Por exemplo, as afirmações: “uma bicicleta tem 

pelo menos uma roda” é um tipo de restrição ou ainda, a afirmação que “todo aluno é uma pessoa; 

Paulo é um aluno, logo Paulo é uma pessoa” são situações que tratam de axiomas. As instâncias 

representam elementos do domínio associados a um conceito específico. 

De acordo com Gruber (1996), são definidos quatro componentes básicos e comuns a uma 

ontologia. São eles: 
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• Classes: são usadas para descrever conceitos (elementos de um domínio). Assim, as 

classes indicam cada um dos membros que formam um domínio específico. Como 

esta dissertação foca na disciplina de matemática, tem-se os exemplos: 

OperacoesCalculos, SituacoesProblema, NumerosNaturais, NumerosRacionais que 

são classes do domínio da Matemática – o domínio de estudo desta pesquisa. 

• Relações: representam um tipo de interação entre as classes e o domínio. Como 

exemplo, pode-se considerar: “subclasse - de” ou “conectado-a”. 

• Propriedades: consistem nos atributos, características ou elementos que as classes 

devem possuir. 

• Axiomas: usadas para modelagem de sentenças que são sempre verdadeiras. 

Noy e McGuinness (2001), afirmam que na literatura de Inteligência Artificial são 

encontradas muitas definições para a criação de uma ontologia e muitas dessas contradizem umas às 

outras. Porém, estes elementos e seus significados podem variar com relação à terminologia adotada 

pela área que os utiliza. O que pôde ser verificado nas diversas definições encontradas na literatura 

por este trabalho. 

Para as autoras os componentes básicos de uma ontologia são os conceitos em um domínio 

de discurso (classes (às vezes chamadas de conceitos)), as propriedades de cada conceito que 

descrevem várias características e atributos do conceito (slots (às vezes chamado de papéis ou 

propriedades)), e restrições dos slots (facets (às vezes chamado restrições papel)). Uma ontologia, 

juntamente com um conjunto de instâncias individuais de classes constitui uma base de 

conhecimento. Em realidade, há uma linha tênue, onde termina a ontologia e a base de 

conhecimentos se inicia. 

Os conceitos também são entendidos como classes. Classes são o foco das ontologias. 

Classes descrevem conceitos no domínio do conhecimento. As autoras exemplificam que, em um 

domínio de discurso sobre vinhos, uma classe denominada vinhos representa todos os vinhos. 

Vinhos específicos são instâncias desta classe, como o Bordeaux. Uma classe pode ter subclasses 

que representam conceitos que são mais específicos que da superclasse. No exemplo, as autoras 

demonstram que se pode dividir a classe de todos os vinhos em tinto, branco e rosé. 

Alternativamente, se pode dividir uma classe de todos os vinhos em vinhos espumantes e não-



43 
 

espumante. No caso desta dissertação, por exemplo, a classe denominada “números naturais” 

representará todos os números naturais, bem como todas as operações possíveis que poderão ser 

realizadas nesta classe no domínio de conhecimento da matemática. 

As propriedades de cada conceito, também chamadas de slots ou papéis, descrevem as 

características e atributos dos conceitos/classes e/ou instâncias. No exemplo, as autoras apontam 

que a classe vinho terá slots para descrever o seu sabor, corpo, nível de açúcar, o fabricante, etc. 

Finalmente, as autoras afirmam que o desenvolvimento de uma ontologia, em termos 

práticos, conforme demonstrado na Figura 3, envolve:  

• a definição de classes na ontologia, 

• a organização das classes em uma taxonomia (subclasse-superclasse) hierarquia, 

• a definição e descrição dos valores permitidos para estes slots e, 

• o preenchimento dos valores de slots para as instâncias. 

 

Figura 3: Algumas classes, instâncias e relações entre elas no domínio de 
vinhos.  
Fonte: Noy e McGuinness (2007).  

 
 

Segundo Faria e Gutierrez (2010), formalmente, uma ontologia pode ser definida como a 6-

tupla: 
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O = (C, H, I, R, P, A) 

onde, 

C = CC ∪ CI é o conjunto de entidades do domínio que está sendo modelado. O conjunto CC 

é formado por classes, ou seja, conceitos que representam entidades que descrevem um conjunto de 

objetos (por exemplo, “Mãe” ∈ CC) enquanto que o conjunto CI é formado por instâncias, ou seja, 

entidades únicas no domínio (por exemplo, “Anne Smith” ∈ CI). 

H = {tipo_de (c1,c2) | c1 ∈ CC ∧ c2 ∈ CC } é o conjunto de relações taxonômicas que definem 

a hierarquia de classes da ontologia e são denotadas por “tipo_de(c1,c2)” indicando que c1 é uma 

subclasse de c2. Um exemplo desse relacionamento é “tipo_de(Mãe,Pessoa)”. 

I = {é_um (c1,c2) | c1 ∈ CI ∧ c2 ∈ CC } ∪ {propK (ci,valor) | ci ∈ CI} ∪ {relK (c1, c2, ....cn) | 

∀i, ci ∈ CI}, é o conjunto de relacionamentos entre os elementos da ontologia e suas instâncias, 

por exemplo “é_um(“Anne Smith”, Mãe)”, “data_de_nascimento (“Anne Smith”, “12/02/1980”)” e 

“mãe_de(“Anne Smith”, “Clara Smith”)” são relacionamentos entre classes, relacionamentos, 

propriedades e suas instâncias. 

R = {relk (c1,c2,..., cn) | ∀i, ci ∈ CC} é o conjunto de relacionamentos não taxonômicos de 

uma ontologia. Por exemplo, “mãe_de(Mãe, Filha)”. 

P = {propK (ci,tipo) | ci ∈ CC} é o conjunto de propriedades das classes de uma ontologia e 

seu tipo de dados básico. Por exemplo, “data_de_nascimento(Mãe, dd/mm/aaaa)”. 

A = {conditionx � conclusiony (c1,c2,..., cn) ∀j, cj ∈ CC} é um conjunto de axiomas, regras 

que permitem checar a consistência da ontologia e deduzir novos conhecimentos através de algum 

mecanismo de inferência. O termo conditionx é dado por: conditionx = { (cond1,cond2,…,condn) | ∀z, 

condz ∈ H ∪ I ∪ R}. Por exemplo, “Mãe, Filha1, Filha2, mãe_de(Mãe, Filha1), mãe_de(Mãe, 

Filha2) � irmã_de(Filha1, Filha2)” é uma regra que indica que se duas filhas têm a mesma mãe, 

então as filhas são irmãs. 

3.1.2 Critérios para a construção de ontologias 
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Gruber (1993) e da mesma forma Uschold e Gruninger (1996) sugerem, conforme segue, os 

seguintes critérios para o projeto de ontologias, cujo objetivo é a partilha de conhecimentos e 

interoperação entre os programas com base em uma conceitualização compartilhada. 

Clareza: comunicar o sentido pretendido de forma efetiva, com definições 

objetivas e preferencialmente completas, documentadas em linguagem natural 

e, se possível, completas e/ou axiomas lógicos. 

Coerência: as inferências devem ser consistentes com as definições 

axiomáticas, ou seja, não deve haver contradições entre uma sentença inferida 

a partir de axiomas e uma definição ou exemplo dado informalmente. 

Extensibilidade: antecipar o uso de um vocabulário compartilhado, ou seja, 

deve ser capaz de definir novos termos para outros usos, a partir de um 

vocabulário existente. Para Araujo (2003), uma ontologia deve ser projetada 

para antecipar usos de um vocabulário compartilhado, ou seja, uma ontologia 

deve ser capaz de definir novos termos para usos especiais, baseados em um 

vocabulário existente, sem haver necessidade de rever definições existentes. 

Tendência a uma codificação mínima: a conceituação deve ser especificada 

no nível de conhecimento sem depender de uma codificação de símbolo de 

nível particular, a fim de que possa ser usada em diferentes sistemas e estilos de 

representação. 

Compromisso ontológico mínimo: suficiente para suportar atividades de 

compartilhamento de conhecimentos, defininido apenas os termos essenciais 

para a comunicação de conhecimentos consistentes com o domínio ontológico. 

Corroborando, Araujo (2003), afirma que o conjunto de compromissos 

ontológicos de uma ontologia deve ser suficiente para suportar as atividades de 

compartilhamento de conhecimento. Uma ontologia deve fazer poucas 

imposições a respeito do domínio que está sendo modelado, permitindo que as 

partes comprometidas com a ontologia fiquem livres para especializar e 

instanciar a ontologia, na medida do necessário. 

3.1.3 Tipos de Ontologias 
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O principal propósito desta seção é fornecer uma compreensão geral do vocabulário usado 

para classificar ontologias. Apresentam-se tipos mais comuns de ontologias e um vocabulário 

unificado para classificá-las. 

3.1.3.1 Categorização das ontologias 

Em seu livro “Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge 

Management, e-Commerce and the Semantic Web”, Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho 

(2004), apresentam algumas obras sobre a categorização de ontologias. Utilizaram-se de autores 

como Mizoguchi, Ikeda e Sinitsa (1995); van Heijst, Schreiber e Wielinga (1997); Guarino (1998) e 

Lassila e McGuinness (2001). 

Segundo os autores, inicialmente, Mizoguchi, Ikeda e Sinitsa (1995) propuseram quatro 

tipos de ontologias conforme demonstrado na Figura 4.  

 

Figura 4. Categorização das ontologias, segundo Mizoguchi, Ikeda e Sinitsa. 
Fonte: Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004).  

 
• Ontologias de conteúdo para reutilização de conhecimento. Essas ontologias incluem 

outras subcategorias: ontologias de tarefas, ontologias de domínio e ontologias geral ou 

comum. 
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•  Comunicação (dizer e perguntar) ontologias para partilha de conhecimentos.  

• Ontologias de indexação para a recuperação de caso.  

• Meta-ontologias são equivalentes ao que outros autores se referem como uma ontologia 

de representação de conhecimento. 

Segundo van Heijst, Schreiber e Wielinga (1997), as ontologias são classificadas de acordo 

com duas coordenadas: a quantidade e o tipo de estrutura da conceituação e objeto de conceituação 

conforme ilustrado na Figura 5.  

 
Figura 5. Categorização ontológica de van Heijst, Schreiber e Wielinga. 
Fonte: Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004). 

Na primeira dimensão, eles distinguiram três categorias: ontologias terminológicas, como 

léxicos, ontologias de informações como banco de dados e ontologias de modelagem do 

conhecimento que especificam a conceituação do conhecimento. Na segunda dimensão, eles 

identificam quatro categorias: ontologias de representação, domínio, generalização e de aplicação. 

Os autores trazem em sua obra que, mais tarde, Guarino (1998), conforme trazido pela 

Figura 6, classificou os tipos de ontologias de acordo com seu nível de dependência de uma 

determinada tarefa ou ponto de vista. Guarino(1998) identificou quatro tipos de ontologias: 
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Ontologias de nível superior ou genéricas: são compartilhadas por uma 

grande comunidade e definem apenas termos muito gerais, tais como, espaço, 

tempo, matéria, objeto, evento, ação etc., e são independentes de um problema 

ou domínio particular. 

Ontologias de domínio: expressam conceituações de domínios particulares, 

descrevendo o vocabulário relacionado a um domínio genérico, tal como 

medicina, indústria farmacêutica ou de computadores. 

Ontologias de tarefas: expressam conceituações sobre a resolução de 

problemas, independentemente do domínio em que ocorram, isto é, descrevem 

o vocabulário relacionado a uma atividade ou tarefa genérica, tal como 

diagnose ou vendas.  

Ontologias de aplicação: descrevem conceitos dependentes do domínio e de 

tarefas particulares. Estes conceitos, frequentemente, correspondem a papéis 

desempenhados por entidades do domínio, quando da realização de certa 

atividade. 

 

Figura 6. Categorização das ontologias por Guarino. 
Fonte: Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004). 

Finalmente, os autores indicam que Lassila e McGuinness (2001) classificam as ontologias 

de acordo com os termos que a ontologia necessita para a sua expressão e o enriquecimento de sua 

estrutura interna. Lassila e McGuinness apontam as seguintes categorias: vocabulários controlados, 

glossários, tesauros, hierarquia informal is-a, hierarquia formal is-a, as instâncias formais, 

quadros de restrição de valor, e restrições lógicas gerais, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7. Categorização das ontologias por Lassila e McGuinness. 
Fonte: Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004). 

 
• O vocabulário controlado, fornece uma lista finita de termos conhecidos para a área 

de conhecimento que será tratada. Um exemplo típico desta categoria é um catálogo. 

• Glossários, isto é, uma lista de termos com seus significados especificados como 

instruções de linguagem natural.  

• Tesauros, que fornecem alguma semântica adicional entre os termos. Eles dão 

informações como sinônimos relacionamentos, mas não fornecem uma hierarquia 

explícita. 

• Hierarquia informal “is-a”: tomam a especificação de termos hierárquicos como 

o site yahoo. Essas hierarquias não são uma subclasse estrita ou uma hierarquia "is-

a". Por exemplo, os termos car rental e hotel podem não pertencer à classe 

travel, mas eles podem ser modelados na hierarquia informal “is-a” abaixo do 

conceito travel, porque esses termos poderão auxiliar posteriormente a escolha do 

usuário no que tange o aluguel de um veículo ou a acomodação para a viagem.  

• Hierarquia formal “is-a”: nestes tipos de hierarquia se “B” é uma subclasse de 

“A” e um objeto é uma instância de “B”, então o objeto é uma instância de “A”. 

Subclasses da hierarquia são necessárias para compreender a herança de 

características. Por exemplo, subclassses do conceito/classe travel podem ser: 

flight (vôo), train (trem) travel (viagem), etc. Este tipo de hieraquia permite 

incluir instâncias do domínio. No caso, é possível casos de vôos, tais como: o vôo 

AA7462 que chega em Seatle, sai em 8 de fevereiro, e custa $300. 



50 
 

• Quadros de restrição de valor: a ontologia inclui as classes e suas propriedades, 

cada propriedade pode ser herdada pelas classes de nível mais baixo (subclasses) na 

taxonomia “is-a”. No exemplo, todos os atributos da classe travel conforme 

trazidos no parágrafo anterior podem ser herdados pelas suas subclasses da 

respectiva classe. 

• Restrições lógicas gerais: a ontologia permite a definição de restrições sobre os 

valores que podem preencher uma propriedade. Por exemplo: o tipo da propriedade 

date arrival (data de chegada) is-a (é-uma) date (data). Ontologias que 

expressam restrições lógicas gerais podem especificar restrições entre os termos 

usando a linguagem expressiva. Uma restrição de lógica no domínio de 

conhecimento sobre travel (viagem) poderia especificar que não é possível viajar 

dos EUA para a Europa de trem, por exemplo. 

A classificação das ontologias segundo as informações que representam foi proposta pelos 

autores Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004) e também por Breitman (2005). Tais 

autores identificaram os seguintes tipos de ontologias:  

• Ontologia para Representação do conhecimento: Esta ontologia representa primitivas de 

conhecimento. Estas ontologias também fornecem as primitivas para a modelagem de 

linguagens baseadas em frames, sendo desta forma muito utilizadas em IA.  

• Ontologias Gerais de uso Comum: Estas ontologias são utilizadas para representar o senso 

comum. Elas incluem vocabulários relacionando suas classes, eventos, espaço, causalidade, 

comportamento, entre outros.  

• Ontologia de Topo ou de Nível Superior: Ontologias de topo ou de nível superior 

descrevem conceitos de forma bem geral.  

• Ontologia de Domínio: As ontologias de domínio conseguem ter seus conceitos 

reutilizados dentro de um domínio específico. Os requisitos de uma ontologia de domínio 

são obtidos através das ontologias de topo ou de alto nível.  

• Ontologias de Tarefas: As ontologias de tarefa descrevem um vocabulário relacionado a 

uma tarefa.  
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• Ontologias de Domínio – Tarefa: Estas são ontologias de tarefas que podem ser 

reutilizadas em um determinado domínio.  

• Ontologias de Métodos: Esse tipo de ontologia fornece definições para os conceitos e 

relacionamentos de um processo de forma que assim possa atingir seus objetivos.  

• Ontologias de Aplicação: Ontologias de aplicação são independentes de uma determinada 

aplicação. Pois, elas por si só contêm toda a informação necessária para a aplicação em 

particular. Este tipo de ontologia é utilizado para especificar ontologias de domínio ou tarefa 

para dada aplicação.  

3.2 O FORMATO OWL 

Conforme já mencionado, ontologias são utilizadas para capturar o conhecimento sobre 

algum domínio de interesse, matemática – como é o caso desta dissertação. Uma ontologia descreve 

os conceitos no domínio e também as relações que mantém entre esses conceitos. 

Segundo Gómez-Peréz, Fernándes-Lopez e Corcho (2004), existem linguagens tradicionais 

para a representação de ontologias, tais como:  

• KIF (Knowledge Interchange Format): é uma lógica de primeira ordem monotônica, 

possuindo sintaxe simples e com algumas extensões para suportar um raciocinador de 

relações; 

• Ontolingua: é uma linguagem de compartilhamento de ontologias, desenvolvida por Gruber 

(1995) para permitir o projeto e a especificação de ontologias com semânticas lógicas 

baseadas no KIF; 

• OIL (Ontology Inference Layer): é uma camada de inferência e representação baseada na 

Web, que combina a utilização de modelagem de primitivas provenientes das linguagens 

baseadas em frames com a semântica formal e, ainda com serviços de raciocinador 

provenientes de lógicas de descrição; 

• XOL (Ontology Exchange Language): linguagem, baseada em XML, projetada para 

proporcionar um formato para troca de definições entre ontologias no domínio da biologia 

molecular; 
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• RDF (Resource Description Framework): recomendação do World Wide Web Consortium 

- W3C. Constitui-se em uma arquitetura genérica de metadados que permite descrever 

semanticamente recursos no contexto Web; 

• DAML+OIL: este padrão é a união de DARPA Agent Markup Language (DAML) e OIL e 

define uma série de construções específicas para representação de ontologias em RDF. O 

Consórcio W3C está atualmente construindo um padrão para representação de ontologias, o 

OWL (Web Ontology Language), que é amplamente baseado no DAML+OIL e deverá 

manter grande parte das suas construções. 

Atualmente, a linguagem padrão para definir e instanciar ontologias na web é a OWL (Web 

Ontology Language), segundo a World Wide Web Consortium (W3C)5. Uma ontologia OWL pode 

incluir descrições de classes e suas respectivas propriedades e seus relacionamentos. A linguagem 

OWL foi projetada para o uso por aplicações que tem como objetivo processar o conteúdo da 

informação em um determinado contexto ao invés de apenas apresentá-la aos humanos. Desta 

forma, a linguagem OWL facilita a interpretação por máquinas do conteúdo da Web que os 

formatos antecedentes por fornecer um vocabulário adicional com uma semântica formal. A OWL 

foi baseada nas linguagens OIL e DAML+OIL, e é considerada uma recomendação da W3C. 

Segundo a W3C (2004), a linguagem OWL facilita uma maior interpretação do conteúdo 

Web por máquinas do que XML (Extensible Markup Language), RDF (Resource Description 

Framework) e RDFS (RDF Schema), por prover vocabulário adicional juntamente com a semântica 

formal. Ainda segundo o W3C (2004), OWL pode ser usada para:  

• Formalizar um domínio pela definição de classes e propriedades destas classes; 

• Definir instâncias e propriedades sobre elas; e 

• Raciocinar a respeito destas classes e instâncias até o grau permitido pela semântica 

formal da linguagem. 

Ainda de acordo com a W3C (2004), a linguagem OWL é dividida em três sub-linguagens, 

distintas pelo nível de formalidade exigido e oferecido e liberdade dada ao usuário para a definição 

de ontologias: OWL Lite, OWL DL e OWL Full. 

                                                 
5 http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 
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• OWL Lite suporta aqueles usuários que necessitam principalmente de uma 

classificação hierárquica e restrições simples. Embora suporte restrições de 

cardinalidade, ela só permite valores de cardinalidade 0 ou 1. Também permite um 

caminho de migração mais rápido de tesauros e outras taxonomias. OWL Lite 

também tem uma menor complexidade formal que OWL DL. 

• OWL DL suporta aqueles usuários que querem a máxima expressividade, enquanto 

mantém a computabilidade e decidibilidade. OWL DL inclui todas as construções da 

linguagem OWL, porém elas somente podem ser usadas com algumas restrições. 

OWL DL é assim chamada devido a sua correspondência com as lógicas de 

descrição, um campo de pesquisa que estudou a lógica que forma a base formal da 

OWL. 

• OWL Full é direcionada àqueles usuários que querem a máxima expressividade e a 

liberdade sintática do RDF sem nenhuma garantia computacional. OWL Full permite 

que uma ontologia aumente o vocabulário pré-definido de RDF ou OWL. É 

improvável que algum software de inferência venha a ser capaz de suportar 

completamente cada recurso da OWL Full. 

Cada uma destas sub-linguagens é uma extensão de sua predecessora, tanto em relação ao 

que pode ser expresso, como em relação ao que pode ser concluído. O seguinte conjunto de relações 

é verdadeiro, já seu inverso não é: 

•  Toda ontologia OWL Lite válida é uma ontologia OWL DL válida. 

•  Toda ontologia OWL DL válida é uma ontologia OWL Full válida. 

•  Toda conclusão OWL Lite válida é uma conclusão OWL DL válida. 

•  Toda conclusão OWL DL válida é uma conclusão OWL Full válida. 

 

3.2.1 Elementos Básicos de OWL 
 

Nesta seção apresentam-se os elementos básicos de uma ontologia na linguagem OWL.  

Segundo Breitman (2005), os elementos básicos da linguagem OWL são os namespaces, 

cabeçalhos, classes, indivíduos, propriedades e restrições. 
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3.2.1.1 Namespaces 

Breitman (2005) afirma que antes de declarar um conjunto de conceitos/classes é necessário 

indicar quais vocabulários são utilizados na ontologia proposta. Os namespaces são declarações que 

se localizam entre etiquetas do tipo rdf:RDF. Essas declarações permitem que os identificadores 

que estarão presentes na ontologia sejam interpretados sem ambiguidades. Uma ontologia típica em 

OWL começa com um conjunto de declarações de namespaces. O trecho de código exibido a seguir 

na Figura 8 reproduz o exemplo fornecido pelo manual de OWL fornecido pela W3C6. 

<rdf:RDF  
    xmlns     ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#"  
    xmlns:vin ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#"        
    xml:base  ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#"        
    xmlns:food="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food#"     
    xmlns:owl ="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">  

Figura 8. Exemplo fornecido pelo manual de OWL fornecido pela W3C. 

As primeiras duas declarações identificam o namespace da própria ontologia. Na primeira 

linha tem-se o namespace default, que explicita que qualquer nome utilizado nesta ontologia que 

não contenha nenhum prefixo se refere à própria ontologia. Na segunda declaração, identifica-se o 

nome da ontologia com o prefixo vin (o exemplo supra refere-se a uma ontologia sobre vinhos). A 

terceira declaração identifica a URI (Uniform Resource Identifier), base para essa ontologia. A 

quarta linha identifica o nome de uma outra ontologia, a de comida (food), da qual alguns conceitos 

(classes) foram importados. A quinta linha indica que os elementos que contém o prefixo owl: 

devem ser interpretados segundo a sintaxe provida pelo documento localizado no namespace 

chamado http://www.w3.org/2002/07/owl#. Esta é a declaração convencional de OWL, que 

serve para introduzir o vocabulário suportado por OWL. 

Finalmente, OWL depende de primitivas definidas nas camadas inferiores, ou seja, tipos de 

dados nativos de RDF, RDFS e do XML Schemas. No exemplo, o prefixo rdf: se refere aos 

elementos utilizados que estão definidos em http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#. 

As duas próximas declarações garantem o mesmo para o RDF-Schema (rdfs:) e para o XML 

Schema datatype (xsd:). 

                                                 
6 http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/#StructureOfOntologies 
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3.2.1.2 Cabeçalhos 

Para Breitman (2005), uma vez que os namespaces foram definidos, é comum incluir uma 

coleção de sentenças sobre a ontologia agrupadas sob a etiqueta owl:Ontology. Essas etiquetas 

são responsáveis por registrar comentários, pelo controle de versão e pela inclusão de conceitos e 

propriedades de outras ontologias, conforme demonstrado na Figura 9.  

<owl:Ontology rdf:about="">  
  <rdfs:comment>An example OWL ontology</rdfs:comment> 
  <owl:priorVersion rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-
20031215/wine"/>  
  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-
20040210/food"/>  
  <rdfs:label>Wine Ontology</rdfs:label>  
  ... 

Figura 9. Registro de comentários. 

O elemento owl:Ontology é o lugar em que se colocam os metadados referentes ao 

documento. Essa tag pode ser utilizada para armazenar a versão da ontologia e comentários 

adicionais que ajudem a identificá-la. O atributo rdf:about fornece o nome ou referência para a 

ontologia. Quando o valor desse atributo é “”, caso padrão, o nome da ontologia é a URI do 

elemento owl:Ontology. Tipicamente, essa é a URI do documento que contém a ontologia. 

O atributo rdfs:comment fornece a possibilidade de incluir um comentário sobre a 

ontologia. O atributo owl:priorVersion é uma tag padrão utlizada de modo a fornecer 

indicativos para sistemas de controle de versão. O atributo owl:imports fornece um mecanismo 

de inclusão. Essa tag aceita um único argumento, identificado através do atributo rdf:resource. 

 
3.2.1.3 Classes 

Segundo Breitman (2005), uma classe representa um conjunto ou coleção de indivíduos 

(objetos, pessoas, coisas) que compartilham de um grupo de características que os distiguem dos 

demais. Utiliza-se classes para descrever conceitos de um domínio, por exemplo, móveis, bichos de 

estimação, empregados. 

Em OWL classes são utlizadas para descrever os conceitos mais básicos de um domínio, que 

vão servir como raízes de várias taxonomias. Cada indivíduo em OWL pertence a uma classe 
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genérica, owl:Thing. Todos os indivíduos em uma ontologia OWL pertencem à classe 

owl:Thing. Assim, toda classe definida pelos usuários é implicitamente uma subclasse da classe 

owl:Thing. Essa conceituação faz com que exista sempre uma raiz para qualquer taxonomia. 

Classes são definidas utilizando-se a tag owl:Class. O nome da classe aparece entre aspas, 

utilizando-se o atributo rdf:ID. Através das sentenças <owl:Class 

rdf:ID="Bicho_De_Estimação"/>;<owl:Class 

rdf:ID="Animal_Selvagem"/> e <owl:Class rdf:ID="Planta"/> é possível 

afirmar que as respectivas classes existem. 

Para que a classe Bicho_De_Estimação tenha siginificado deve-se explicitar todas as 

características que a definem, por exemplo: cada indivíduo dessa classe pode ser um {cachorro, 

gato, pássaro}; reside dentro de casas ou apartamentos; depende de seres humanos para sua 

subsistência; come ração. Essas asserções (chamadas de restrições em OWL) terão de ser 

adicionadas à ontolgoia utilizando-se novas classes (ração, por exemplo) e propriedades (come).  

O construtor fundamental de uma taxonomia é a rdfs:subClassOf, que define a hierarquia de 

classes, através de relacionamentos de generalização (tipo-de) ou (is-a). Assim, tem-se a 

sentença que afirma que “um cachorro é um tipo de animal de estimação”. Em OWL classifica-se 

os conceitos Animal_De_Estimação e Cachorro como classes e estabelece-se um 

relacionamento de generalização entre eles utilizando a tag rdfd:subClassOf. Além de seu nome, 

uma classe pode também conter documentação através da tag rdfs:comment e expressões 

Owl:disjointWith que explicita que uma classe não pode compartilhar instâncias com classes que 

mantém esse tipo de relacionamento. O exemplo típico é o masculino e feminino. 

 
3.2.1.4 Indivíduos 

Conforme Breitman (2005), indivíduos são objetos do mundo; pertencem a classes e são 

relacionados a outros indivíduos (e classes) através de propriedades. Indivíduos são membros das 

classes. Em OWL um indivíduo é adicionado se for declarado que o mesmo é membro de uma 

classe. Por exemplo: <Cachorro rdf:ID=’Rin_Tin_Tin’/> é equivalente a 

<owl:Thing rdf:ID=’Rin_Tin_Tin’>.  

3.2.1.5 Propriedades 
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Segundo Breitmann (2005), as propriedades servem para descrever fatos em geral. Podem se 

referir a todos os membros que pertencem a uma classe, por exemplo, todos os cachorros comem 

ração. Propriedades em OWL são relacionamentos binários. Em OWL, existem dois tipos de 

propriedades: 

3.2.1.5.1 Propriedades do tipo object – relacionamentos entre duas classes. 

A Figura 10 ilustra um exemplo de propriedades do tipo object:  

<owl:ObjectProperty rdf:ID="come_racao">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Cachorro"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Racao"/>  
</owl:ObjectProperty>  

Figura 10. Exemplo de propriedades do tipo object. 

3.2.1.5.2 Propriedades do tipo datatype 

Indicam um relacionamento entre instâncias de classes e literais expressos em RDF e 

datatypes do XML Schema. Referências a esses datatypes devem ser feitas indicando-se a URI 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema. Segundo Bretman (2005), os datatypes ilustrados a 

seguir são os recomendados pelo W3C para a utilização em OWL conforme ilustra a Figura 11. 

  



58 
 

xsd:string xsd:normalizedString xsd:boolean  

xsd:decimal xsd:floatxsd:double  xsd:integer 

xsd:nonNegativeInteger  xsd:positiveInteger  xsd:nonPositiveInteger 

xsd:negativeInteger xsd:longxsd:int xsd:short 

xsd:byte xsd:unsignedLong xsd:unsignedInt xsd:unsignedShort 

xsd:unsignedByte  xsd:hexBinary xsd:base64Binary 

xsd:dateTime xsd:time xsd:date 

xsd:gYearMonth  xsd:gYear xsd:gMonthDay 

xsd:gDay xsd:gMonth xsd:anyURI 

xsd:token xsd:language  xsd:NMTOKEN 

xsd:Name xsd:NCName 

Figura 11. Datatypes recomendados pelo W3C para a utilização em OWL. 

O exemplo a seguir (Figura 12) demonstra uma propriedade do tipo datatype que relaciona 

todos os seres vivos com um ano de nascimento. 

<owl:Class rdf:ID="SerVivo" /> 
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="anoNascimento"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SerVivo" />     
  <rdfs:range  rdf:resource="&xsd;positiveInteger"/> 
</owl:DatatypeProperty>  

Figura 12. Propriedade do tipo datatype que relaciona todos os seres vivos com um ano de 
nascimento. 

Segundo o tutorial de OWL disponibilizado pela Universidade de Manchester7, a linguagem 

OWL possui um terceiro tipo de propriedade Annotation properties que pode ser usado para 

adicionar informação (metadata) para classes e indivíduos. 

3.2.1.5 Restrições 

Em OWL propriedades são utilizadas para criar restrições (restrictions). Como o nome 

sugere, uma restrição é utlizada para definir alguns limites para indivíduos que pertencem a uma 

classe. Restrições em OWL podem ser de três tipos: a) restrições que utilizam quantificadores; b) 

restrições de cardinalidade; e c) restrições do tipo hasValue (“tem valor de”). 

                                                 
7 http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/ 



59 
 

Restrições podem se utilizar de dois tipos de quantificadores: o quantificador existencial (Ǝ) 

e o quantificador universal (∀). O quantificador existencial indica a existência de pelo menos um 

elemento, e em OWL é representado pela expressão someValuesFrom. O quantificador existencial 

pode ser interpretado como apenas e é representado em OWL pela expressão allValuesFrom. 

3.3 WEB SEMÂNTICA 
 

Para Araujo e Ferreira (2004), muitas aplicações educacionais baseadas na web tem sido 

desenvolvidas nos últimos anos. Porém alguns problemas ainda não foram resolvidos nesta área: a 

pesquisa de materiais e objetos de aprendizagem de um modo mais inteligente e eficiente, pois as 

informações na World Wide Web não são organizadas e estruturadas para este fim, sendo assim, as 

máquinas não podem “compreender” e nem “interpretar” o significados das informações 

semânticas.  

Segundo De Rossi et al. (2009), embora todo o avanço que a expansão da Internet trouxe 

para a educação com a utilização de sistemas baseados na web, ainda existem limitações neste 

modelo de educação, tais como a falta de interoperabilidade entre sistemas e conteúdo, as 

dificuldades para criação e reutilização de informação, as buscas não inteligentes, dentre outras.  

Para dar nova infraestrutura para a World Wide Web, segundo Breitman (2005), surge uma 

nova tecnologia conhecida como Web Semântica. A arquitetura proposta para a Web Semântica 

(Figura 13), cuja finalidade é organizar e estruturar as informações para buscas mais eficientes e 

inteligentes, utilizando-se principalmente o conceito de ontologia, de modo a proporcionar a 

possibilidade de reutilização do conteúdo desses materiais educacionais. Deste modo, a Web 

Semântica proporciona aos computadores formas de interpretar o conteúdo dos materiais de 

aprendizagem disponíveis, possibilitando novas formas de navegação. Computadores não tem o 

mesmo tipo de vocabulário que as pessoas que utilizam na linguagem dita como nativa e, então não 

é provável que seja fácil perceber as conexões entre palavras e conceitos diferentes e inferir 

significados com base em contextos. Para entender o que as palavras significam e qual é a relação 

entre elas, o computador precisa ter documentos que descrevem todas as palavras e a lógica para 

fazer as conexões necessárias. 

A Web Semântica envolve o uso de ontologias de modo a especificar uma forma de 

conceituação na organização dos conceitos e metadados para anotar e representar o conteúdo em 
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questão (SHETH et al., 2002). A ontologia é uma parte fundamental na estrutura da Web 

Semântica, desempenhando o papel de processamento de conhecimento e também na reutilização 

de conteúdos de aprendizagem em diferentes aplicações (DECKER et al., 2000). 

Por meio do uso de ontologias, pode-se representar e correlacionar os objetos que compõem 

os materiais de aprendizagem. Ao armazenar as relações entre os materiais de aprendizagem é 

possível que usuários realizem pesquisas para recuperar e reutilizar esses materiais. Nesse sentido, a 

Web Semântica abre um vasto conjunto de possibilidades para a descoberta e reutilização 

inteligente de objetos de aprendizagem. 

Para Araujo e Ferreira (2004), os sistemas educacionais baseados na Web podem adotar uma 

nova abordagem em seu desenvolvimento, a utilização das tecnologias que formam a base da Web 

Semântica (XML - Extensible Markup Language, RDF – Resource Description Framework e 

ontologias), com a utilização dos Objetos de Aprendizagem. A Web Semântica possibilitará novas 

dimensões para a educação baseada na Web, facilitando a pesquisa, o compartilhamento e o reuso 

dos materiais de aprendizagem. Para estruturar os materiais de aprendizagem com pontos comuns 

de referência é necessário que os conceitos e relações estejam baseados em um vocabulário padrão. 

Com este vocabulário e usando as ontologias podem-se manter todas as partes que compõem os 

materiais de aprendizagem interligadas entre si. Para que os computadores possam compreender e 

interpretar os materiais de aprendizagem, as páginas que compõem as aplicações necessitam estar 

“anotadas” (do inglês “annotation”), ou seja, devem conter a marcação semântica baseada em 

termos definidos por uma ou mais ontologias. Estas anotações possibilitam que pesquisas mais 

estruturadas possam ser realizadas nos materiais de aprendizagem. 
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Figura 13. Arquitetura proposta para a Web Semântica. 

Fonte: Breitman (2005). 

A presente pesquisa utilizou-se da camada de dados (Ontology vocabulary), em que foram 

definidos termos que irão servir como vocabulário de termos para a disciplina de Matemática para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme já descrito no escopo desta dissertação. Tal 

vocabulário tem como objetivo estabelecer conexões/relacionamentos entre os termos para influir 

uma maior significância no momento da consulta. 

 

3.4 FERRAMENTA PROTÉGÉ 
 

Noy et al (2001) descrevem o Protégé-2000 como uma ferramenta gráfica, conforme 

demonstrado na Figura 14, para edição de ontologias e aquisição de conhecimento que pode se 

adaptar a permitir modelagem conceitual com outras linguagens, incrementando deste modo a Web 

Semântica. A ferramenta permite editar graficamente cada uma das classes e todos os membros do 

domínio e as relações entre estes. 

A ferramenta Protégé foi desenvolvida pelo Centro Stanford de Pesquisas Biomédicas da 

Universidade Stanford de Medicina8. Trata-se de uma ferramente livre, de código aberto que 

fornece à uma comunidade de usuários em crescimento, um conjunto de ferramentas para a 

                                                 
8 http://protege.stanford.edu 
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construção de modelos de domínio e conhecimento em aplicações baseadas em ontologias. Em seu 

núcleo, a ferramenta implementa um rico conjunto de estruturas para a modelagem do 

conhecimento e ações para criação, visualização e manipulação de ontologias em diversos formatos. 

 

Figura 14. Ambiente da ferramenta gráfica Protégé-2000. 

 
Segundo Araujo (2003), as principais características do Protégé são:  

• Um modelo de conhecimento extenso: o Protégé-2000 tem classes, instâncias destas 

classes, slots (propriedades) que descrevem os atributos das classes e instâncias e restrições 

(facets), que expressam informações adicionais sobre as propriedades; 

• Formato customizado do arquivo de saída: é possível implementar componentes que 

traduzem a representação interna do Protégé-2000 para representação em qualquer 

linguagem; 

• Interface de usuário customizada: a interface do usuário pode ser adaptada com novos 

componentes, que representem melhor uma nova linguagem. Consiste de várias tabelas para 

edição de diferentes elementos de uma base de conhecimento; 
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• Uma arquitetura que possibilita integração com outras aplicações: A arquitetura do 

plugin do Protégé-2000 é apresentada na Figura 15. O núcleo é o modelo de conhecimento. 

A interação com os objetos que residem na base de conhecimento (classes, instâncias, etc.) 

deve ser feita via Protégé API (Application Programmers Interface). O desenvolvimento e 

publicações destas APIs é que permite aos desenvolvedores construir componentes que 

adicionam ou modificam as funcionalidades do Protégé-2000. 

 

 

Figura 15. Arquitetura do Protégé 
Fonte: Gennari et al. (2002). 

 
 

Além disso, a ferramenta pode ser “estendida” por meio de APIs (application programing 

interface) para a construção de ferramentas e aplicações de bases de conhecimento. 
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4. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Neste capítulo são descritos alguns trabalhos relacionados ao tema de pesquisa desta 

dissertação. A revisão da literatura resultou em alguns trabalhos acadêmicos relacionados, porém 

não foram encontrados artigos que propõem uma ontologia baseada na LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação) tal qual proposta pela ONTOMEC, especificamente. Desta forma, como 

critério de pesquisa, foram considerados similares a esta pesquisa os trabalhos baseados no 

desenvolvimento de ontologias para mecanismos de buscas de objetos de aprendizagem na web. 

 

4.1 PROTOCOLO DE ANÁLISE 
 

A análise dos trabalhos mais relevantes sobre o tema de estudo foi realizada respeitando o 

critério descrito anteriormente. Dos materiais encontrados, deu-se preferência àqueles que 

demonstraram resultados mais relevantes. Cabe também ressaltar que não foi feita uma revisão 

sistemática sobre os assuntos estudados, ao menos no sentido mais rigoroso do termo. A seguir 

descrevem-se os trabalhos considerados similares. 

 

4.1.1 “An educational system based on several ontologies” (Um sistema educacional baseado 
em ontologias diversas) 

Doan e Bourda (2006) afirmam que metadados são necessários para encontrar, trocar e 

gerenciar objetos de aprendizagem entre repositórios, mas, sua semântica não é clara. O trabalho 

enfatiza que o uso das ontologias é um passo fundamental para descrever a semântica da 

informação na web e sugerem, para especificar a semântica de metadados, a linguagem formal da 

ontologia, OWL. Propõem, então, uma solução para facilitar a troca de recursos de aprendizagem 

baseada em diversas ontologias, pois enfatizam que uma enorme quantidade de recursos de 

aprendizagem está disponível via web e estes podem ser publicamente disponíveis, desenvolvidos e 

utilizados. A produção de recursos de aprendizagem de alta qualidade é demorada e torna-se 

necessário compartilhá-los, a fim de diminuir seus custos. Mas, para permitir a reutilização de 

recursos de aprendizagem precisa-se primeiramente encontrá-los (via motores de pesquisa motores 

ou consultas) e após incluí-los no ambiente do usuário ambiente (por exemplo: uma educação 

baseada na web sistema, um site web). 

A tarefa preliminar consistiu-se na tradução do modelo da LOM em um esquema no OWL. 

Os autores relatam que fizeram uso da ferramenta Protégé 2000. Foram considerados os Objeto de 
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aprendizagem como uma classe, as categorias e os dados elementos como as propriedades do objeto 

de aprendizagem. A tarefa seguinte consistiu-se em classificar os conceitos de ontologia 

pedagógica, integrando as duas partes das ontologias, e especificando as propriedades e restrições, 

conforme exibidas nas Figuras 16, 17 e 18, a seguir. 

 
Figura 16. Currículum da Organização (ontologia 1). 
Fonte: Doan e Bourda (2006). 

As ontologias foram propostas na França em uma escola de engenharia, - Supélec (École 

Supérieure d’Électricité. Neste trabalho os autores sugerem três ontologias: a primeira ontologia 

destina-se à descrição da organização curricular em Supélec; a segunda ontologia tem como 

objetivo a descrição dos objetos de aprendizagem utilizados na Supélec; e a terceira e última 

ontologia para cada domínio ensinado em Supélec. 
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Figura 17. Modelo de Objeto de Aprendizagem (ontologia 2). 
Fonte: Doan e Bourda (2006). 

 

 
Figura 18. Modelo de metadata LOM. (ontologia 3) 
Fonte: Doan e Bourda (2006). 
 
 

O artigo afirma, ainda, que a Web Semântica voltada à Educação é baseada em três 

disposições fundamentais. A primeira é a capacidade de armazenamento e recuperação de 

informações de modo eficaz; a segunda é a capacidade para agentes autônomos aumentar a 

capacidade de recuperação e poder de processamento e a terceira disposição trata da capacidade da 
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Internet para apoiar, estender e expandir a capacidade de comunicação dos seres humanos em vários 

formatos através dos limites de tempo e espaço. 

 

4.1.2 “An Ontological Approach for Semantic-Aware Learning Object Retrieval” (Uma 
abordagem ontológica para a recuperação de objetos de aprendizagem). 

Neste artigo, Lee, Hua e Wang (2006) afirmam que, em sistemas de e-learning, os usuários 

podem não ter idéia sobre o que querem e o que os metadados de objetos de aprendizagem 

representam. O trabalho apresenta uma representação ontológica para a recuperação de objetos de 

aprendizagem. A abordagem é genérica o suficiente para alcançar a semântica da procura e para ser 

incorporada a outros mecanismos de busca para objetos de aprendizagem. 

Os autores afirmam também que em e-learning os campos tradicionais da informação 

(metadados) para recuperação, tais como palavras-chave, não são adequados para a recuperação de 

objetos de aprendizagem, e que em contraste com as tradicionais palavras-chave baseadas em 

tecnologia, esta pesquisa tem mostrado que o modelo proposto pelos autores pode alcançar 

significativa melhoria de precisão e recuperação das informações através da aplicação da ontologia 

ambientes e-learning podem ser mais inteligentes, poderosos e adaptativos. 

Na proposta em foco, cada metadado dos objetos de aprendizagem aponta para um ou alguns 

conceitos da ontologia. O front-end recebe consultas do usuário/aluno e, em seguida, entra o 

processo de inferência para a apresentação do resultado. O modulo principal do algoritmo é inferir a 

ontologia para a expansão da consulta. 

Os únicos documentos recuperados são aqueles que contêm palavras-chave especificadas 

pelo usuário. Os autores acreditam que pode-se superar este problema de indexação de documentos 

de acordo com contexto e significado, em vez de palavras-chave. Assim, a ideia principal da 

pesquisa é a fornecer motor de inferência semântica que liga a consulta do usuário à capacidade de 

inferência semântica. 

A pesquisa tem experimentalmente demonstrado que o modelo pode alcançar significativa 

melhora na procura e recuperação independente do tamanho do banco de dados, conforme exibida 

na Figura 19. 
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Figura 19. Resultado dos experimentos. 
Fonte: Lee, Tsai, Wang (2006). 

 

4.1.3 “An Ontology-based Semantic Search Approach for Geosciences” (Uma Ontologia 
baseada em abordagem de busca semântica para Geociências). 

Xiong, Huang e Jin (2009) apresentam como proposta uma abordagem de busca semântica 

para geociências, que é aplicada para o site Geoonto. O mecanismo de busca é implementado por 

um agente inteligente de consulta mapeado linguisticamente entre léxicos e ontologias derivado do 

vocabulário da geociência, representando conceitos geológicos com relacionamento semântico, 

provendo um motor de inferência para recuperar informações a partir do geo-ontology. A 

ferramenta de busca Geoonto9  utiliza a ontologia geo-ontology para refinar pedido dos usuários 

para garantir a exatidão e integridade dos resultados da consulta. Os autores afirmam que a 

abordagem melhora a interoperabilidade, abordando a diversidade linguística e semântica na 

utilização de mecanismos de inferência, pois propuseram uma hierarquia conceitual e um léxico 

geológico para o mapeamento de termos na arquitetura Geoonto. 

A ontologia Geoonto utilizou como base quatro thesaurus, incluindo Asian Multilingual 

Thesaurus of Geosciences (ATMG), GeoScienceWorld (GSW) Topic Hierarchy, Chinese 

Geological Lexicon (CGL), and Glossary of Terms in Earth Material Science (GTEMS). 

O termo thesaurus, emprestado da filosofia, representa o conjunto de termos escolhidos a 

partir de uma estrutura conceitual previamente estabelecida e destinados à recuperação e à 

                                                 
9 http://www.goeoonto.com 
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indexação de documentos e informações em um determinado campo do saber. Não é simplesmente 

um dicionário, mas um instrumento que garante aos documentalistas e aos pesquisadores o 

processamento e a busca destas informações.10  

A ontologia Geoonto é composta por três componentes, conforme demonstrado pela Figura 

20: a) a inferência ontológica (ontology Inference) é responsável por lidar com as generalizações, 

especificações e equivalência de um conceito; b) a análise da consulta (query analysis) não é apenas 

uma interface de usuário, mas um analisador de consultas e um processador de segmentação de 

palavras. Aqui ocorre o envio dos resultados de inferência para motores de busca e catálogos de 

dados, agregando as informações recuperadas e gerando a respostas do cliente; c) o mapeamento 

linguístico (Linguistic Mapping): a ontologia Geoonto fornece mapeamento linguístico entre 

conceitos dos idiomas Inglês e Chinês. 

 
Figura 20. Arquitetura da ontologia Geoonto 
Fonte: Xiong, Huang e Jin (2009). 
 
 

Através do site http://www.geoonto.com o usuário tem a possibilidade de empregar um 

termo, por exemplo, "Homo", e a ontologia encontra generalizações para o termos tais como 

"Hominidae", “neanderthaliensis Homo", "Homo". Cada termo tem uma anotação lingual na 

                                                 
10 http://www.filosofia.com.br/biblioteca_show.php?id=31 
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hierarquia dos conceitos. As sugestões são listadas para o usuário que pode selecionar esses termos 

relacionados para refinar sua solicitação de consulta, conforme trazido pela Figura 21. 

 
Figura 21. Exemplo de processamento semântico 
Fonte: Xiong, Huang e Jin (2009). 

 

A abordagem foi aplicada a fornecer o serviço de pesquisa on-line e tem recebido respostas 

positivas. Os autores propõem como trabalho futuro a evolução de geo-ontologia e agregação de 

conhecimento geociências. 

 

4.1.4. Uma Ontologia para Ambientes Interativos de Aprendizagem 

Bittencourt et. al. (2007) tratam do desenvolvimento de uma ontologia para a construção de 

Ambientes Inteligentes de Aprendizagem e não de uma ontologia para a busca e recuperação de 

objetos de aprendizagem tal qual é a proposta desta dissertação. Porém alguns conceitos são 

pertinentes ao presente trabalho. 

Os autores afirmam que, na criação de ambientes interativos de aprendizagem, o tradicional 

formalismo de representação de conhecimento mostra-se ineficiente, sendo então necessário o uso 

de ontologias. O trabalho propõe uma ontologia para o suporte a ambientes interativos de 

aprendizagem. A ontologia é modelada em OWL-DL, através da ferramenta Protégé (STANFORD 

2000), levando em consideração a web semântica e os objetos de aprendizagem, objetivando o 

suporte a aspectos como o modelo de domínio, estudante, colaboração e pedagógico, além de 
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estruturá-lo de maneira compartilhável e padronizada. Pretende-se, ainda, efetuar uma integração da 

ontologia com os objetos de aprendizagem baseados no padrão SCORM. 

Curriculo representa um currículo e seu up associado. As unidades são associadas de forma 

predefinida baseando-se em critérios pedagógicos. Cada up corresponde a um conjunto de 

problemas e cada problema contém conceitos e resultados que auxiliaram a resolução do processo, 

como demonstrado na Figura 22. 

 
Figura 22. Estrutura Pedagógica do Domínio do Conhecimento. 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 
 

O modelo de domínio foi baseado no MATHEMA, onde as características do domínio 

(Figura 23) estão estruturados em uma visão multi-dimensional do conhecimento (visão externa), 

que auxilia a uma visão particionada (conduzindo a uma visão interna) do domínio da partição de D 

leva a um subdomínio que é mapeado em uma estrutura de currículos. O currículo é composto de 

unidades pedagógicas (up), como a seguir: 

 
Curriculo = {pu1, pu2, . . . , pun}, 
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Figura 23. Ontologia do modelo de domínio 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 

 

O modelo do estudante contém informações sobre o estudante que será ensinado. As 

informações necessárias para este modelo são as informações estáticas, ou seja, informações que 

não se alteram durante a interação estudante-sistema (Figura 24) e as informações dinâmicas que 

tratam as informações que mudam durante a interação estudante-sistema (Figura 25). 

 

 
Figura 24. Tipos de Informacões Estáticas do Estudante 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 

 

 
Figura 25. Tipos de Informações Dinâmicas do Estudante 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 
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Segundo os autores, o modelo de colaboração, como demonstrado na Figura 26, refere-se às 

características identificadas durante o processo de colaboração entre o estudante e o sistema. O 

processo de colaboração faz uso de comunidades virtuais de aprendizagem, em aspectos como as 

ferramentas usadas na comunidade, as regras que comandam a comunidade e as atividades 

relacionadas com o tema/descrição da comunidade. 

 
Figura 26. Consulta de Informações para Modelo de Colaboração 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 
 

Finalmente, o modelo pedagógico, conforme trazido na Figura 27, trata do conhecimento 

sobre como ensinar, isto é, como a interação será conduzida. Geralmente a interação ocorrerá 

através de um plano de instrução que leva em conta aspectos cognitivos do estudante. Como 

afirmam os autores, as estratégias pedagógicas, então, referem-se ao conhecimento sobre como 

ensinar, através do uso de métodos de ensino e técnicas, de forma a serem usados para o 

entendimento dos objetivos do ensino-aprendizagem. Enquanto que as táticas são esquemas sobre 

as formas de tutoria, que são resultados dos efeitos gerados pelas estratégias. 

 
Figura 27. Ontologia do Modelo Pedagógico 
Fonte: Bittencourt et al. (2007). 
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Os principais ganhos identificados com o uso da ontologia, segundo as avaliações de 

estudantes e professores da UFAL (Universidade Federal de Alagoas) e da UCB (Universidade 

Católica de Brasília), foram: a) autor (professor): o domínio pode ser construído facilmente e 

rapidamente sem a assistência de um desenvolvedor e b) estudante: o ganho na satisfação do 

estudante em utilizar um sistema web com boa usabilidade e variedade de recursos de 

conhecimento. 

Foram considerados aspectos fundamentais dos Ambientes Interativos de Aprendizagem 

como modelos de domínio, estudante, pedagógico e colaboração. A ontologia proposta contribui 

para o desenvolvimento da Ciência da Computação na Educação em: a) Ambientes Interativos de 

Aprendizagem, porque a ontologia foi modelada levando em consideração e inserida nessa área de 

pesquisa e b) Inteligência Artificial na Educação, porque a solução trata de uma ontologia OWL-

DL, que dá suporte à web semântica. 

4.1.5 Modelando um Sistema Educacional de MMC sob a perspectiva da Web Semântica 

Silva et. al. (2009) visam apresentar a modelagem de um ambiente educacional baseado na 

Web Semântica para o domínio de Mínimo Múltiplo Comum (MMC) definindo as ferramentas que 

guiem, de forma personalizada e colaborativa, o processo de aprendizado do usuário. Os autores 

afirmam que o uso das tecnologias oriundas da Web Semântica apresentam, entre outras 

características, as seguintes vantagens: a) reutilização do vasto conteúdo educacional disponível na 

Internet para elaboração de novos cursos; b) aplicação de mecanismos para fornecer conteúdo 

relacionado às necessidades e objetivos do aluno em tempo real e de forma personalizada e c) uso 

de técnicas sofisticadas para prover mecanismos de feedback em tempo real. 

O artigo não trata especificamente do desenvolvimento de ontologias (que é o foco desta 

dissertação) e sim de um ambiente educacional (conforme especificado no parágrafo anterior). 

Porém, para o desenvolvimento deste ambiente educacional, a pesquisa refere-se às ontologias 

educacionais que tem por objetivo descrever as características inerentes aos objetos de estudo. Elas 

são divididas em três módulos: a) modelo de domínio; b) modelo pedagógico e c) modelo do 

estudante.  

Segundo os autores, o modelo de domínio, conforme demonstrado na Figura 28, define os 

recursos educacionais e suas dependências. As classes desse modelo são descritas a seguir. 
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• Domain – contêm detalhes sobre os domínios nas quais se pretende ensinar; 

• Curriculum – utilizam o modelo Mathema para fazer o mapeamento das partições 

do domínio em uma estrutura curricular; 

• PedagogicalUnit – informações sobre os recursos necessários para abordar 

determinado currículo; 

• Resource – definem os recursos educacionais que podem ser utilizados na 

plataforma. 

 
Figura 28. Ontologia de domínio 
Fonte: Silva et al. (2009). 
 
 

No modelo pedagógico (ontologia pedagógica), segundo a Figura 29, define-se como uma 

interação pode ser conduzida. A seguir, as descrições das classes deste modelo: 

• InstrutionalPlan – sequência de visualização dos recursos educacionais, podendo 

ser previamente especificada ou construída dinamicamente; 

• Sequencing – sequência de recursos educacionais, que podem ser tanto Resource-

Units, como ProblemUnits; 

• ResourceUnit – recursos educacionais que não necessitam de avaliação para a 

tomada de decisão sobre o próximo recurso (por exemplo:. conteúdo, exemplos, 

conceitos, entre outros). 
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• ProblemIUnit – recursos educacionais que necessitam de uma tomada de decisão 

sobre o próximo recurso (por exemplo: os problemas). 

 
Figura 29. Ontologia pedagógica 
Fonte: Silva et al. (2009). 

 

O artigo define que o modelo do estudante, conforme trazido pela Figura 30, é responsável 

por guardar informações estáticas e dinâmicas do estudante, tais como seguem: 

• User – informações como nome, telefone, email, entre outras; 

• LearningGoal – objetivos de aprendizagem através do LearningGoal; 

• CognitiveInformation – informações construídas dinamicamente para registrar as 

interações do estudante; 

• AggregateDomainData – informações como média de tempo das respostas, 

tentativas para resolver um determinado problema, entre outras. 
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Figura 30. Ontologia do estudante 
Fonte: Silva et al. (2009). 

 

No projeto de especificação ontológica, segue-se a estrutura pré-definida pela plataforma os 

modelos de domínio, pedagógico e do estudante, conforme referidos anteriormente. A modelagem 

de domínio, conforme exibida na Figura 31, descreve os relacionamentos entre domínios e os 

currículos do ambiente. Nesta modelagem, os autores definiram o domínio de MMC e quatro 

currículos. O modelo pedagógico, exibido através da Figura 32, descreve o sequenciamento dos 

recursos educacionais do ambiente. As unidades definem os recursos e a sequência em que os 

mesmos serão apresentados. O modelo do estudante, conforme Figura 33, define informações 

estáticas e dinâmicas do estudante. As informações dinâmicas guardam informações sobre as 

unidades curriculares e os currículos vistos pelo aluno e o desempenho do aluno em cada unidade. 

 
Figura 31. Modelagem de domínio 
Fonte: Silva et al. (2009). 
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Figura 32. Modelagem pedagógica 
Fonte: Silva et al. (2009). 
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Figura 33. Modelagem do estudante 
Fonte: Silva et al. (2009). 
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A Tabela 1, a seguir, apresenta os principais pontos e características sobre as principais publicações analisadas no que tange o 

desenvolvimento de ontologias para busca de objetos de aprendizagem. 

Publicação Métodos utilizados Resultados 

International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 2006). 

An educational system based on several ontologies. 

Criação de três ontologias para (a) a descrição da 
organização curricular em Supélec; (b) para a descrição 
dos objetos de aprendizagem utilizados na Supélec; e 
(c) para cada domínio ensinado em Supélec. 

Mostram a importância das relações entre os 
objetos de aprendizagem para inferir 
conhecimento adicional na consulta. Porém 
testarão em base de dados pedagógica para avaliar 
o desempenho do sistema proposto. 

International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 2006). 

An Ontological Approach for Semantic-Aware 

Learning Object Retrieval 

Fornecer motor de inferência semântica que liga a 
consulta do usuário à capacidade de inferência 
semântica e não apenas à consulta de palavras-chaves. 

Esta pesquisa tem experimentalmente 
demonstrado que o modelo pode alcançar 
significativa melhora na procura e recuperação 
tanto em um enorme banco de dados (como 
Internet) como em um pequeno conjunto de dados 
(como um curso). 

Second International Symposium on Knowledge 

Acquisition and Modeling (2009). 

An Ontology-based Semantic Search Approach for 

Geosciences. 

 

O mecanismo de busca é implementado por um agente 
inteligente de consulta mapeado linguisticamente entre 
léxicos e ontologias derivado do vocabulário da 
geociência, representando conceitos geológicos com 
relacionamento semântico, provendo um motor de 
inferência para recuperar informações a partir do geo-
ontology. A ferramenta de busca Geoonto utiliza a 
ontologia geo-ontology para refinar pedido dos 
usuários para garantir a exatidão e integridade dos 
resultados da consulta. A ontologia Geoonto fornece 
mapeamento linguístico entre conceitos dos idiomas 
Inglês e Chinês. 

A abordagem foi aplicada com o objetivo de 
fornecer o serviço de pesquisa on-line e tem 
recebido respostas positivas. Os autores propõem 
como trabalho futuro a evolução de geo-ontologia 
e agregação de conhecimento geociências. 

WIE – VIII Workshop sobre informática na Escola 
(2007). 
Uma Ontologia para Ambientes Interativos de 
Aprendizagem. 

O artigo afirma que, na criação de ambientes 
interativos de aprendizagem, o tradicional formalismo 
de representação de conhecimento mostra-se 
ineficiente, sendo então necessário o uso de ontologias. 
O trabalho propõe uma ontologia para o suporte a 
ambientes interativos de aprendizagem. A ontologia é 
modelada em OWL-DL, através da ferramenta Protégé 
(Stanford 2000), levando em consideração a web 
semântica e os objetos de aprendizagem, objetivando o 
suporte a aspectos como o modelo de domínio, 
estudante, colaboração e pedagógico 

Como principais ganhos identificados com o uso 
da ontologia, segundo as avaliações de estudantes 
e professores da UFAL (Universidade Federal de 
Alagoas) e da UCB (Universidade Católica de 
Brasília), podem-se citar: a) autor (professor): o 
domínio pode ser construído facilmente e 
rapidamente sem a assistência de um 
desenvolvedor e b) estudante: o ganho na 
satisfação do estudante em utilizar um sistema 
web com boa usabilidade e variedade de recursos 
de conhecimento. 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE Utilizando o ambiente MASSAYO, o trabalho A modelagem e construção de sistemas mediados 
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(2009). 
Modelando um Sistema Educacional de MMC sob a 
perspectiva da Web Semântica. 

apresentou a modelagem para um ambiente de ensino 
em MMC (mínimo múltiplo comum), com utilização 
da ferramenta de visualização de recursos 
educacionais, e a construção dos modelos de domínio, 
pedagógico e do estudante, visando utilizar os 
mecanismos de colaboração e adaptação que o 
ambiente fornece. 

por computador, que apresentem comportamentos 
de personalização e adaptação, tendem a ser 
dispendiosos. Ferramentas de interação e 
mecanismo de adaptação são necessários visando 
a construção do conhecimento de forma 
adaptativa e colaborativa. O artigo prevê como 
trabalho futuro a disponibilização do ambiente 
para testes para que o mesmo seja avaliado. 
Busca-se ainda a adicionar novas ferramentas, 
procurando enriquecer o processo de 
aprendizagem. 

Esta Pesquisa Os experimentos foram realizadas utilizando-se de 
mecanismo de busca unificado baseado em ontologia 
para criar semântica para as palavras-chave digitadas 
visando a recuperação de resultados relevantes. 

Foram identificadas melhorias significativas na 
recuperação de objetos de aprendizagem se 
comparada à busca nos repositórios 
objetoseducacionais2.mec.gov.br; 
rived.mec.gov.br e dominiopublico.gov.br. 
Além dos repositórios citados, é possível o 
cadastramento de outros repositórios no 
mecanismo de busca criado. 

Tabela 1. Pesquisas sobre o desenvolvimento de ontologias para ambientes e-learning. 

 

Observando os dados da Tabela 1, verifica-se que existem indícios de que a utilização de ontologias permite incrementar 

semântica às palavras-chaves no momento da pesquisa, gerando resultados na recuperação de conteúdos mais relevantes, pois permite 

inferir conhecimento adicional na consulta. Dessa maneira, também, as ontologias buscam refinar o pedido dos usuários para garantir a 

exatidão e maior integridade dos resultados no momento da consulta. 

Outro aspecto que deve ser observado nas pesquisas citadas, e que também foi um dos fatores que motivou a presente dissertação, 

é que o tradicional formalismo na criação de ambientes interativos de aprendizagem, mostra-se ineficiente, pois os conteúdos retornados 

pelas buscas tradicionais nem sempre sinalizam os resultados esperados pelos usuários. Assim é necessário inferir conhecimento adicional 

na consulta para alcançar resultados mais satisfatórios e pertinentes na procura e recuperação de conteúdos educacionais. Logo, faz-se 

necessária a utilização de ontologias, tornando-se um amplo campo de pesquisa. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo são apresentados os detalhes da criação da ontologia ONTOMEC. 

Inicialmente são apresentados os componentes da ontologia desenvolvida na ferramenta Protégé. 

Em seguida são descritas as classes e seus respectivos relacionamentos utilizados na ontologia 

proposta, bem como a metodologia utilizada para o desenvolvimento. Por fim, discute-se também o 

instrumento de avaliação que foi utilizado nos experimentos realizados. 

5.1 LINGUAGEM, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 
UTILIZADAS 

A ontologia proposta por esta dissertação foi desenvolvida a partir da linguagem OWL 

(Web Ontology Language), recomendada como um padrão de linguagem pela W3C (World Wide 

Web Consortium) a partir do ano de 2004 (W3C, 2004). Optou-se pelo uso desta linguagem por 

apresentar todos os benefícios de outras linguagens para ontologia, como: DAML-OIL (DARPA 

Agent Markup Language - Ontology Inference Layer), RDF (Resource Description Framework), e 

um vocabulário mais extenso para descrição de propriedades e classes, permitindo descrição de: 

relacionamentos entre classes, entre outros.  

 

Para a edição da ontologia, foi usado o editor Protégé, versão 4.1.0, em que são descritos 

os conceitos pertencentes à ontologia ONTOMEC, juntamente com seus atributos e 

relacionamentos. Optou-se pela utilização deste editor, primeiramente, por ser um software livre e 

disponível em diversas plataformas e pelo fato de possuir uma boa quantidade de plug-ins 

disponíveis. 

Segundo Noy e McGuinness (2001), não há uma maneira correta ou metodologia para o 

desenvolvimento de ontologias. O que as autoras sugerem é um possível processo para o seu 

desenvolvimento, descrevendo uma abordagem interativa, ou seja, inicia-se com um primeiro passo 

nos pontos principais ontologia. Em seguida, revisa-se e refina-se a ontologia, evoluindo-a de modo 

a preencher os detalhes da construção da ontologia proposta.  

Este trabalho seguiu as etapas do modelo proposto pelas autoras que, por sua vez, sugerem 

um conjunto de sete passos para a criação/desenvolvimento de ontologias. São eles: a) determinar o 

domínio e o escopo da ontologia; b) considerar a reutilização de ontologias existentes; c) enumerar 

termos importantes da ontologia; d) definir as classes e a hierarquia das classes (taxonomia); e) 
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definir as propriedades das classes; f) refina as propriedades das classes e; g) criação de instâncias. 

Estas foram as etapas que esta dissertação utilizou para o desenvolvimento da ontologia proposta. 

5.2 CRIAÇÃO DA ONTOLOGIA ONTOMEC 

Para criação da ontologia ONTOMEC, conforme as etapas de Noy e McGuinness (2001) 

trazidas na seção anterior foi determinado, conforme já mencionado, o domínio da disciplina de 

Matemática, tendo como escopo as séries iniciais (3ª e 4ª séries) do Ensino Fundamental (etapa a). 

Após, pequisou-se sobre ontologias que poderiam ser reutilizadas nesta dissertação, porém não 

foram encontradas ontologias baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

especificamente (etapa b).  

Para enumerar termos importantes da ontologia (etapa c) e definir as classes e a hierarquia 

das classes (taxonomia) (etapa d) foi feita uma investigação do conhecimento apresentado pelo 

domínio da disciplina de matemática, baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(lei 9.394/1996), nas diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) – documentos estes disponibilizados pelo MEC. Em seguida, este 

conhecimento foi transformado em um vocabulário de conceitos/classes, conforme demonstrado 

pela Figura 29, visando à construção de semânticas e os relacionamentos existentes entre estes 

conceitos. 

Com base nesta investigação, chegou-se às seguintes classes principais: espaço e forma, 

grandezas e medidas, números naturais, números racionais, operações calculos, ordenação e 

tratamento da informação. Posteriormente estas classes foram subdivididas para melhor definição e 

interpretação da ontologia.  

Dentre os diversos tipos de ontologias trazidas nesta dissertação, o tipo utilizado para o 

desenvolvimento da ontologia ONTOMEC foi a ontologia de domínio, conforme já mencionado, 

segundo Guarino (1998); Pérez e Corcho (2002) e Breitman (2005). 

A Figura 34, a seguir, demonstra a hierarquia e/ou a taxonomia de classes da ontologia 

ONTOMEC proposta nesta pesquisa. Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da 

ontologia tomou como base os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  
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Figura 34. Hierarquia/taxonomia de classes (visão parcial). 

 

Para a definição (etapa e) e refinamento das propriedades das classes (etapa f), buscou-se 

nos repositórios Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br), Rived – Rede Interativa Virtual de Educação – Mec 

(http://rived.mec.gov.br) e no portal Domínio Público (http://www.dominiopublico.gov.br). O 

primeiro repositório utiliza as seguintes propriedades/metadados: “título, tipo de recurso, objetivo, 

descrição do recurso, observação, componente curricular, tema, autor(es), idioma, país, data de 

publicação, detentor do direito autoral, licença, submetido por, URI e disponível”, conforme 

demonstrado na Figura 35. 
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Figura 35: Portal Banco Internacional de Objetos Educacionais  
Fonte: (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br) 

 

O repositório Rived – Rede Interativa Virtual de Educação – Mec 

(http://rived.mec.gov.br), utiliza as seguintes propriedades: tipo de objeto, título, serie, categoria, 

subcategoria e objetivo conforme pode ser visualizado na Figura 36. 
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Figura 36: Portal RIVED  
Fonte: (http://rived.mec.gov.br). 

O portal Domínio Público, por sua vez, apresenta as seguintes propriedades: título, autor, 

fonte, formato, tamanho do arquivo e acessos que também podem ser verificadas na Figura 37. 
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Figura 37: Portal Domínio Público  
Fonte: (http://www.dominiopublico.gov.br) 

Com base nas informações dos três repositórios supra citados, foram definidas as seguintes 

propriedades para as classes da ontologia OntoMec: data da publicação, descrição do objeto de 

aprendizagem, tamanho, local, nome (título), série, tipo de objeto de aprendizagem conforme 

trazidas na Figura 38. 
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Figura 38: Definição das propriedades para as classes da ontologia no ambiente Protegé. 

 

A propriedade “Data_publicacao” tem por objetivo informar ao usuário a data de publicação 

do Objeto de Aprendizagem; a propriedade “DescriçãoOA” trará, como o próprio nome identifica, 

um descritivo do OA para que o usuário tenha noção de seu conteúdo; a propriedade “Tamanho” 

apresenta o tamanho do OA; a propriedade “local” apresenta a URL do repositório no qual se 

encontra o OA; “nome” é a propriedade que traz a denominação do referido OA; “série” é a 

propriedade que identifica para qual série o OA se destina e, por último, a propriedade “tipoOA” 

tem por objetivo informar ao usuário o tipo de OA encontrado, por exemplo, uma apresentação, 

animação, simulação, um jogo, etc. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a área de conhecimento da 

Matemática, os conteúdos para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental são os seguintes: 

a) Números Naturais e Sistema de numeração Decimal; b) Números Racionais; c) Operações com 

Números Naturais; d) Operações com Número Racionais; e) Espaço e Forma; f) Grandezas e 
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Medidas; g) Tratamento da Informação. No desenvolvimento da OntoMec, estes conteúdos 

compõem as classes principais da ontologia proposta por esta pesquisa. 

Os itens (a) e (b) do parágrafo anterior possuem como objetivos os seguintes conteúdos 

conceituais e procedimentais:  

• Reconhecimento de números naturais e racionais no contexto diário. 

• Compreensão e utilização das regras do sistema de numeração decimal, para leitura, 

escrita, comparação e ordenação de números naturais de qualquer ordem de 

grandeza. 

• Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela observação da posição dos 

algarismos na representação decimal de um número racional. 

• Extensão das regras do sistema de numeração decimal para compreensão, leitura e 

representação dos números racionais na forma decimal. 

• Comparação e ordenação de números racionais na forma decimal. 

• Localização na reta numérica, de números racionais na forma decimal. 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de representações fracionárias de uso 

frequente. 

• Reconhecimento de que os números racionais admitem diferentes (infinitas) 

representações na forma fracionária. 

• Identificação e produção de frações equivalentes, pela observação de representações 

gráficas e de regularidades nas escritas numéricas. 

• Exploração dos diferentes significados das frações em situações-problema: parte-

todo, quociente e razão. 

• Observação de que os números naturais podem ser expressos na forma fracionária. 

• Relação entre representações fracionária e decimal de um mesmo número racional. 

• Reconhecimento do uso da porcentagem no contexto diário. 

Nos conteúdos de aprendizagem sobre números naturais, sistema de numeração decimal e 

números racionais, buscam-se como objetivos conceituais e procedimentais o reconhecimento de 

números naturais e racionais no contexto diário; compreensão e utilização das regras do sistema de 

numeração decimal, para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de qualquer 
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ordem de grandeza; comparação e ordenação de números racionais na forma decimal; localização 

na reta numérica, de números racionais na forma decimal, dentre outros.  

Nos conteúdos de aprendizagem sobre as operações com números naturais e números 

racionais, os objetivos conceituais e procedimentais são, dentre outros, a análise, interpretação, 

formulação e resolução de situações-problema; a resolução das operações com números naturais; 

cálculo de adição e subtração de números racionais na forma decimal; e o cálculo simples 

envolvendo porcentagens; cálculo simples de porcentagens. 

Como pode ser observado na taxonomia de classes (Figura 34), e também nas Figuras 39 e 

Figura 40 a seguir, a relação entre as classes OperacoesCalculos, numerosRacionais e 

numerosNaturais é do tipo parte-de, pois são conceitos utilizados para realizar operações. Logo 

a interpretação que se coloca é que a classe de números naturais e números racionais são “partes-

de” operações/cálculos. As operações que poderão ser realizadas com os números naturais ou 

racionais são adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e situações problemas.  

[...] 
<Declaration> 
    <ObjectProperty IRI="#parte-de"/> 
</Declaration> 
[...] 
<EquivalentClasses> 
    <Class IRI="#NumerosNaturais"/> 
    <Class IRI="#OperacoesCalculos"/> 
</EquivalentClasses> 
[...] 
<EquivalentClasses> 
    <Class IRI="#NumerosRacionais"/> 
    <Class IRI="#OperacoesCalculos"/> 
</EquivalentClasses> 
[...] 
<SubObjectPropertyOf> 
    <ObjectProperty IRI="#parte-de"/> 
    <ObjectProperty abbreviatedIRI="owl:topObjectProperty"/> 
</SubObjectPropertyOf> 
[...] 
<ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectProperty IRI="#parte-de"/> 
    <Class IRI="#OperacoesCalculos"/> 
</ObjectPropertyDomain> 
[...] 
<ObjectPropertyRange> 
    <ObjectProperty IRI="#parte-de"/> 
    <Class IRI="#NumerosNaturais"/> 
</ObjectPropertyRange> 
[...] 
<ObjectPropertyRange> 
<ObjectProperty IRI="#parte-de"/> 
    <Class IRI="#NumerosRacionais"/> 
</ObjectPropertyRange> 
[...] 
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Figura 39. Exemplo de código-fonte para a criação da relação “parte-de” para números 
naturais e racionais. 

 

 

Figura 40. Exemplo da criação da relação “parte-de” no ambiente Protégé 

Estas operações também poderão estar inseridas em situações/operações que envolvam o 

trato com o sistema monetário brasileiro e situações problemas para o público alvo em questão. 

As operações com os números naturais e números racionais mostram-se semelhantes e 

possuem como objetivos os seguintes conteúdos conceituais e procedimentais:  

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema, 

compreendendo diferentes significados das operações envolvendo números naturais 

e racionais. 

• Reconhecimento de que diferentes situações-problema podem ser resolvidas por uma 

única operação e de que diferentes operações podem resolver um mesmo problema. 

• Resolução das operações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e 

do uso de técnicas operatórias convencionais, com compreensão dos processos nelas 

envolvidos. 

• Ampliação do repertório básico das operações com números naturais para o 

desenvolvimento do cálculo mental e escrito. 

• Cálculo de adição e subtração de números racionais na forma decimal, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais. 

• Desenvolvimento de estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do 

cálculo mental e da calculadora. 
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• Decisão sobre a adequação do uso do cálculo mental — exato ou aproximado — ou 

da técnica operatória, em função do problema, dos números e das operações 

envolvidas. 

• Cálculo simples de porcentagens. 

Assim, de modo a contemplar os conteúdos conceituais e procedimentais abordados acima, 

a ontologia foi modelada como demonstrada na Figura 41. 

 

Figura 41. Ontologia para cálculos com números naturais e números racionais. 

 

No que tange o conteúdo de aprendizagem sobre espaço e forma na disciplina de matemática, 

os conteúdos conceituais e procedimentais são descritos na sequência:  

• Descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa ou objeto no 

espaço, de diferentes pontos de vista. 

• Utilização de malhas ou redes para representar, no plano, a posição de uma pessoa 

ou objeto. 

• Descrição, interpretação e representação da movimentação de uma pessoa ou objeto 

no espaço e construção de itinerários. 

• Representação do espaço por meio de maquetes. 

• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre corpos redondos, como a esfera, 

o cone, o cilindro e outros. 
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• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre poliedros (como os prismas, as 

pirâmides e outros) e identificação de elementos como faces, vértices e arestas. 

• Composição e decomposição de figuras tridimensionais, identificando diferentes 

possibilidades. 

• Identificação da simetria em figuras tridimensionais. 

• Exploração das planificações de algumas figuras tridimensionais. 

• Identificação de figuras poligonais e circulares nas superfícies planas das figuras 

tridimensionais. 

• Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como 

número de lados, número de ângulos, eixos de simetria, etc. 

• Exploração de características de algumas figuras planas, tais como: rigidez 

triangular, paralelismo e perpendicularismo de lados, etc. 

• Composição e decomposição de figuras planas e identificação de que qualquer 

polígono pode ser composto a partir de figuras triangulares. 

• Ampliação e redução de figuras planas pelo uso de malhas. 

• Percepção de elementos geométricos nas formas da natureza e nas criações artísticas. 

• Representação de figuras geométricas. 

Considerando os itens trazidos, modelou-se a ontologia conforme demonstrado na Figura 

42. 
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Figura 42. Ontologia para o conteúdo de aprendizagem espaço e forma. 

O conteúdo de aprendizagem grandezas e medidas possui como objetivos os seguintes 

conteúdos conceituais e procedimentais e a modelagem deste é apresentada na Figura 43.  

• Comparação de grandezas de mesma natureza, com escolha de uma unidade de 

medida da mesma espécie do atributo a ser mensurado. 

• Identificação de grandezas mensuráveis no contexto diário: comprimento, massa, 

capacidade, superfície, etc. 

• Reconhecimento e utilização de unidades usuais de medida como metro, centímetro, 

quilômetro, grama, miligrama, quilograma, litro, mililitro, metro quadrado, alqueire, 

etc. 

• Reconhecimento e utilização de unidades usuais de tempo e de temperatura. 

• Estabelecimento das relações entre unidades usuais de medida de uma mesma 

grandeza. 

• Reconhecimento dos sistemas de medida que são decimais e conversões usuais, 

utilizando-as nas regras desse sistema. 

• Reconhecimento e utilização das medidas de tempo e realização de conversões 

simples. 
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• Utilização de procedimentos e instrumentos de medida, em função do problema e da 

precisão do resultado. 

• Utilização do sistema monetário brasileiro em situações-problema. 

• Cálculo de perímetro e de área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e 

comparação de perímetros e áreas de duas figuras sem uso de fórmulas. 

 

Figura 43. Ontologia para o conteúdo de aprendizagem grandezas e medidas. 

Por derradeiro, o conteúdo de aprendizagem sobre tratamento da informação possui como 

objetivos os seguintes conteúdos conceituais e procedimentais: 

• Coleta, organização e descrição de dados. 

• Leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada (por meio de 

listas, tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas representações. 

• Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos, para 

identificação de características previsíveis ou aleatórias de acontecimentos. 
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• Produção de textos escritos, a partir da interpretação de gráficos e tabelas, construção 

de gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos jornalísticos, 

científicos ou outros. 

• Obtenção e interpretação de média aritmética. 

• Exploração da idéia de probabilidade em situações-problema simples, identificando 

sucessos possíveis, sucessos seguros e as situações de “sorte”. 

• Utilização de informações dadas para avaliar probabilidades. 

• Identificação das possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de 

contabilizá-las usando estratégias pessoais. 

Desta forma, a ontologia para este conteúdo de aprendizagem foi modelada conforme 

apresentada na Figura 44. 

 
Figura 44. Ontologia para tratamento da informação. 

 

5.3 CRIAÇÃO DO MECANISMO DE BUSCA PARA A AVALIAÇÃO DA ONTOLOGIA 
ONTOMEC 

Esta seção formaliza os procedimentos para a criação do mecanismo de busca de modo a 

avaliar a ontologia ONTOMEC desenvolvida nesta dissertação, conforme descrito a seguir. 

 

5.3.1 Tecnologias utilizadas 

No desenvolvimento do mecanismo de busca será utilizada a linguagem de programação 

Java, na padronização J2EE (Java 2 Enterprise Edition), em que para as interfaces do usuário serão 

desenvolvidas utilizando o framework JSF (Java Servers Face) que trata-se de uma biblioteca de 

componentes pré-desenvolvidos e integra as telas do sistema com as regras de negócio (processos), 

facilitando a programação do mecanismo de busca. 
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A aplicação será disponibilizada em um servidor de aplicação JBoss, na qual o sistema 

estará disponível através de uma url para acesso, possibilitando assim que qualquer usuário acesse o 

mecanismo de busca de qualquer lugar, bastando apenas de uma conexão com a internet. 

 

5.3.2 Descritivo do funcionamento do mecanismo de busca 

Pelo fato da ontologia ONTOMEC ter sido desenvolvida com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), o mecanismo de busca irá pesquisar nos principais repositórios de 

OA nacionais gratuitos disponíveis na Internet, quais sejam: a) RIVED – Rede Interativa Virtual de 

Educação (http://rived.mec.gov.br/); b) Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br) e; c) Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br) com base na palavra chave de busca digitada na linha de 

pesquisa do mecanismo de busca conforme demonstrado na Figura 49 deste trabalho. 

Os repositórios citados no parágrafo anterior serão os repositórios padrão para a pesquisa de 

OAs, porém o usuário poderá escolher em quais repositórios tem preferência por pesquisar através 

do checkboxes disponíveis. O mecanismo de busca, então, estará configurado para efetuar a busca 

nestes repositórios estabelecidos. 

A tela principal do mecanismo de busca será composta de um campo para que o usuário 

digite o seu termo de busca, escolha se a busca irá utilizar-se da ontologia.  

Primeiramente, é realizada a carga dos repositórios de Objetos de Aprendizagem para o 

mecanismo de busca com o objetivo de atualização dos OAs. Para a carga desses repositórios Nno 

mecanismo de busca foi adicionado um campo para definir qual a classe de carga dos objetos, assim 

é processada uma rotina específica para cada repositório. Os valores desses campos devem ser 

definidos como ontomec.carga.CargaOARived  para o repositório Rived; 

ontomec.carga.CargaOADominioPublico para o repositório Domínio Público e 

ontomec.carga.CargaOABancoInternacionalObjetosEducacionais para o repositório internacional 

de objetos educacionais do Mec conforme podem ser verificados nos apêndices B, C e D desta 

pesquisa. 

Toda a ontologia é carregada, para o mecanismo de busca em dois métodos de classe, um 

para mapa de texto/elemento, em que para cada termo cadastrado na ontologia é gerado um objeto 
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“Element” que possue o nome, seus filhos e os seus pais, montando a hierarquia da ontologia para 

pesquisa posterior. 

Este procedimento é realizado somente da primeira vez que se executa uma pesquisa. Após 

reiniciar o sistema, o mecanismo de busca utiliza a ontologia que foi carregada para o mecanismo 

de busca através da seguinte linha de código: “private static void carregarOntologia(String 

inputFileName) e public static void carregarOntologia(Model model)” que podem ser melhor 

acompanhadas pelo Apêndice A desta dissertação. 

No trecho do código “public static ArrayList<String> processarOntologia(String 

inputFileName, String termoPesquisar)”, que também pode ser acompanhado através do Apêndice 

A, é o método que processa a pesquisa, recebendo o termo a ser pesquisado. 

Para cada termo localizado na ontologia, o método “private static void 

addElement(HashMap<String, String> resultadoPesquisa, Element element)” carrega ele mesmo 

no resultado que será apresentado pelo mecanismo de busca e carrega seu pai e seus irmãos caso ser 

elemento tipo sinônimo. 

Assim, uma vez pesquisado por um termo pai, por exemplo OperacoesCalculos, conforme 

demonstrado na Figura 34, o mecanismo de busca, de posse da ontologia, procurará também por 

todos os termos filhos da hierarquia, como adição, subtração, multiplicação, divisão e vice-versa. 

Os pontos a seguir demonstram as etapas do funcionamento do processo/mecanismo de 

pesquisa propriamente dito e que também podem ser evidenciados nas Figuras 45, 46 e 47: 

• O usuário irá digitar um termo de busca no mecanismo de busca, escolher pela 

utilização da ontologia e pressionar o botão “Pesquisar”; 

• o mecanismo de busca processará o termo digitado na ontologia criada, com o 

objetivo de buscar sinônimos para o termo de pesquisa do usuário, e retornará os 

termos/sinônimos resultantes da ontologia; 

• de posse dos termos resultantes do processamento da ontologia, o mecanismo de 

busca fará uma busca nos repositórios configurados, nos campos “descrição do 

objeto de aprendizagem” e “nome(título) do objeto de aprendizagem, retornando os 

links referentes aos resultados encontrados; 
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• o sistema de busca mostrará o resultado da pesquisa na forma de links. Cada link 

corresponderá a um objeto de aprendizagem que satisfez a pesquisa. O usuário 

clicará em um link desejado para ter acesso ao objeto de aprendizagem encontrado; 

• o mecanismo de busca disponibilizará a página do repositório de objetos de 

aprendizagem referente ao link escolhido, possibilitando ao usuário visualizar e/ou 

efetuar o download do material referente ao assunto pesquisado. 

 
Figura 45. Funcionamento do mecanismo de busca. 
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Figura 46: Diagrama de caso de uso para o mecanismo de busca. 

 

 
Figura 47: Diagrama de sequência do mecanismo de busca. 
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5.3.3 Protótipo da interface do mecanismo de busca 
 

A Figura 48 demonstra a tela de um design protótipo para o mecanismo de busca que serviu 

de base para o desenvolvimento dos experimentos para avaliar a ontologia ONTOMEC. Para isso, 

baseou-se no layout de tela do repositório de recursos digitais do banco internacional de objetos 

educacionais do MEC11. Possui cunho pedagógico-educacional e contempla todos os níveis de 

ensino. 

 
Figura 48. Tela layout base para o desenvolvimento do mecanismo de busca desta pesquisa. 
 

O mecanismo de busca utilizado nesta pesquisa foi construído especialmente para subsidiar 

a avaliação da ontologia proposta inicialmente. A Figura 49, a seguir, demonstra o mecanismo de 

busca propriamente dito que foi utilizado para a fase de avaliação da ontologia desenvolvida nesta 

pesquisa.  

                                                 
11 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
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Figura 49. Tela principal do mecanismo de busca para a avaliação da ontologia proposta por esta 
pesquisa. 

 
 

O processo de consulta nos repositórios cadastrados dar-se-á conforme demonstrado na 

Figura 49. O usuário deve digitar no campo “Digite o termo para pesquisar”, como o próprio nome 

se refere, o conteúdo que será pesquisado – normalmente este conteúdo será o assunto/tema que 

será trabalhado em ambiente educacional. Após, tem-se a possibilidade de utilizar ou não a 

ontologia no momento da pesquisa. Logo após, são apresentados os repositórios que serão 

pesquisados, em que é possível ao usuário selecionar ou remover a seleção, através dos check box, 

dos repositórios desejados para a pesquisa. Em seguida, o usuário deve pressionar o botão 

“Pesquisar” e o processo de pesquisa será iniciado.  

Os resultados da pesquisa são apresentados na parte inferior da Figura 49, em que o usuário 

terá acesso a todas as propriedades que foram cadastradas na ontologia, quais sejam: data de 

publicação, descrição, tamanho, local no qual se encontra originalmente o recurso, título, série a que 

se destina e tipo do Objeto de Aprendizagem. 

Nesta área, o usuário tem a possibilidade de clicar no recurso encontrado pelo mecanismo de 

busca, sendo remetido ao repositório no qual o OA está originalmente cadastrado, com a 

possibilidade de visualizar e/ou fazer download do material educacional. 
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5.3.4 Avaliação da ontologia ONTOMEC 
 

A solução tradicional emprega palavras-chave e/ou metadados baseados em pesquisa. Nos 

mecanismos de buscas, ditos tradicionais, os únicos documentos recuperados são aqueles que 

contém palavras-chave exatamente como especificado pelo usuário. 

No processo de avaliação desta pesquisa objetiva-se que, ao digitar o termo de busca, o 

mecanismo de busca processe a ontologia de modo a serem encontrados sinônimos correspondentes 

ao termo digitado, atribuindo maior significação à pesquisa digitada. De posse destes termos, é 

iniciada a pesquisa nos repositórios de Objetos de Aprendizagem padrão, conforme já mencionado. 

Ao término do processamento do termo digitado pelo usuário são retornados ao usuário os 

resultados encontrados em forma de links nos quais o usuário terá a possibilidade de efetuar a 

visualização e/ou o download do objeto de aprendizagem encontrado pelo mecanismo de busca. 

A ontologia desenvolvida nesta dissertação foi avaliada com base nos trabalhos de Lee, Tsai 

e Wang (2006) na qual a ideia principal da pesquisa é fornecer motor de inferência semântica à 

consulta do usuário de modo a alcançar resultados mais relevantes.  

Assim, foram feitas comparações entre as buscas disponibilizadas nos repositórios utilizados 

como padrão para esta pesquisa, quais sejam, conforme anteriormente mencionados: Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br), Rede Rived – 

Rede Interativa Virtual de Educação – MEC (http://rived.mec.gov.br) e no portal Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br).e buscas utilizando o mecanismo de busca desenvolvido nesta 

pesquisa para a avaliação da ontologia proposta. 

Dessa forma, foram realizados estudos comparativos entre as pesquisas nos mecanismos de 

busca disponibilizados pelos repositórios de OAs padrão, anteriormente citados, utilizando-se das 

palavras-chave e as pesquisas utilizando-se do mecanismo de busca baseado e também não baseado 

na ontologia desenvolvida nesta pesquisa.  

Foram realizadas comparações dos resultados obtidos pelas duas formas de pesquisa, 

palavra-chave nos mecanismos de busca disponibilizados pelos repositórios de OAs já mencionados 

x mecanismo de busca desenvolvido para a avaliação da ontologia desenvolvida, através das 

seguintes métricas: a) comparação da quantidade de OAs recuperados pelo mecanismo de busca 

com a utilização da ontologia desenvolvida e os mecanismos de buscas disponibilizados nos 
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repositórios já citados; b) comparação da quantidade de OAs recuperados pelo mecanismo de busca 

sem a utilização da ontologia desenvolvida e os mecanismos de buscas disponibilizados nos 

repositórios já citados; c) comparação da quantidade de OAs recuperados pelo mecanismo de busca 

com a utilização da ontologia e sem a utilização da ontologia desenvolvida e; d) custo 

(trabalho/tempo) de fazer a pesquisa com as formas de pesquisa apresentadas (busca através dos 

mecanismos disponibilizados pelos repositórios padrão) e pesquisa pelo mecanismo de busca 

desenvolvido nesta pesquisa. 

A primeira métrica diz respeito diretamente ao termo de busca digitado no mecanismo de 

pesquisa desenvolvido nesta dissertação. Isto é, quão preciso foi o termo de busca digitado pelo 

usuário em relação ao mecanismo de busca disponibilizado no repositório de OAs (palavra-chave) e 

o baseado na ontologia utilizada no mecanismo de busca desenvolvido. Assim foi apresentado o 

número de OAs retornados pela pesquisa com as palavras-chaves e os retornados pelo mecanismo 

de busca com a utlização da ontologia. 

A segunda métrica sinalizou uma comparação entre o mecanismo de busca desenvolvido 

sem a utilização da ontologia criada e os mecanismos de busca disponibilizados pelos outros 

repositórios de OAs também já citados. 

A terceira métrica diz respeito ao último comparativo entre a quantidade de OAs 

recuperados pelo mecanismo de busca com a utilização da ontologia e pelo mecanismo de busca 

sem a utilização da ontologia. 

A quarta e última métrica sinalizaram a comparação do esforço/trabalho/tempo em realizar a 

pesquisa de OAs nos mecanismos disponíveis nos repositórios já mencionados e a busca de OAs 

pelo mecanismo de busca desenvolvido. 

Através da realização dos experimentos testaram-se as hipóteses de pesquisa abordadas 

inicialmente, quais sejam: 

• O uso de um mecanismo de busca unificado (que permite a pesquisa em diversos 

repositórios de Objetos de Aprendizagem) minimiza o tempo de busca por Objetos de 

Aprendizagem pela comunidade escolar; 
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• O uso de uma ontologia baseada nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) auxilia 

as buscas de Objetos de Aprendizagem se comparada a uma busca padrão (no caso, 

palavras chave e metadados). 

As hipóteses foram verificadas através de comparações entre os mecanismos de busca 

disponibilizados pelos repositórios de OAs e o mecanismo de busca semântica desenvolvido nesta 

pesquisa. 

Cada repositório de OAs possui o seu repertório próprio de OAs e, existe a possibilidade do 

OA desejado não ser encontrado no repositório atualmente pesquisado e ser considerado como 

inexistente na comunidade escolar. 

No que tange a primeira, segunda e terceira métricas foi realizada uma amostragem aleatória 

de alguns assuntos estudados na disciplina de Matemática, conforme o escopo desta pesquisa e as 

Tabelas 2, 3 e 4 apresentam os resultados. 

No que tange a primeira métrica, a Tabela2 apresenta os seguintes resultados: 

 

Termos de busca 
digitados 

Resultados apresentados 

Mecanismo de 
Busca com a 

ontologia 

Banco 
Internacional de 

Objetos 
Educacionais 

Rede Rived Domínio Público 

Adição 32 17 712 0 
Subtração 49 17 712 0 
Multiplicação 204 33 712 0 
Divisão 52 20 712 2 
Porcentagem 21 11 712 0 
Unidades de medida 138 27 712 0 

Tabela 2: Quantidade de OAs retornados com a utilização da ontologia. 

 

Durante a realização dos exprimentos foi utilizado o mecanismo de busca e/ou motor de 

inferência semântica desenvolvidos nesta pesquisa para avaliar a ontologia desenvolvida e os 

mecanismos de busca disponibilizados nos repositórios de OAs, conforme já mencionado.  

                                                 
12 O repositório Rived encontrou sete objetos relacionados à disciplina de matemática para o Ensino Fundamental, 
porém nenhum objeto educacional enquadra-se no escopo desta dissertação, ou seja, 3ª e 4ª séries deste nível de ensino. 
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No caso do repositório Banco Internacionais de Objetos Educacionais, utilizou-se da url 

“http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/search” para efetuar a pesquisa e comparação com os 

resultados obtidos pelo mecanismo de busca desenvolvido neste trabalho. Para o repositório de OAs 

Rived, utilizou-se da url “http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php”. E a url 

“http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do” foi utilizada para a pesquisa 

de OAs no portal Domínio Público. 

Continuamente, durante a realização dos experimentos, no portal Domínio Público, uma 

quantidade pequena de OAs foi encontrada com os mesmos termos de pesquisa utilizados nos 

outros repositórios. Como é o caso do termo de busca “divisão” que restaram 2 (dois) objetos como 

resultado da busca no mecanismo de busca disponibilizado pelo portal como pode ser observado na 

Tabela 2. Os outros objetos educacionais possuem no conteúdo do campo “título” termos alheios a 

esta pesquisa. Como exemplo tem-se os objetos de aprendizagem entitulados e apresentados da 

Figura 50. 

 
Figura 50. Objetos de aprendizagem encontrados no portal Domínio Público (visão parcial). 

Para efeitos de comparação, as telas retornadas durante os experimentos são apresentadas 

pelas Figuras 51 a 62. 
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Figura 51. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “adição” no mecanismo de 
busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O primeiro termo a ser pesquisado e comparado durante os experimentos com o mecanismo 

de busca desenvolvido foram os OAs relacionados à operação matemática de adição. No caso, 

foram retornados 32 (trinta e dois) OAs relacionados à operação, como pode ser verificado na 

Figura 51; ao passo que com a utilização do mecanismo de busca dos repositórios, esse número foi 

de 17 (dezesete) OAs no Banco Internacional de Objetos Educacionais, conforme ilustrado em 

seguida pela Figura 52. Adiciona-se a este número 7(sete) OAs encontrados no repositório Rived, 

totalizando 24 (vinte e quatro) OAs retornados. 

Ao solicitar a operação “adição” no campo “termo para pesquisar”, o motor de inferência 

semântica, desenvolvido durante esta pesquisa, conforme demonstrado na Figura 51, inicia o 

processo de procura pelos Objetos de Aprendizagem dos repositórios que foram previamente 
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carregados. O mecanismo de busca realiza uma pesquisa nos conteúdos de aprendizagem que são 

pertinentes a operação “adição” e todos os sinônimos que foram cadastrados/informados durante o 

desenvolvimento da ontologia. Isso ocorrerá em todos os termos informados na ontologia. 

Assim, como também pode ser observado na Figura 51, mesmo que o termo de busca 

utilizado no mecanismo de busca tenha sido “adição”, foram retornados OAs com sinônimos desta 

operação, como é o caso do OA que possui como nome “labirinto da soma”, sendo “soma” um dos 

sinônimos para a operação de “adição”. Esta mesma metodologia de consulta também foi 

empregada para os demais termos da ontologia. 

 
Figura 52. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “adição” no mecanismo de 
busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 
 
Desta maneira, o mecanismo de busca não irá pesquisar única e exclusivamente pelo termo 

“adição”, mas também pelos seus sinônimos. Dessa forma, Objetos de Aprendizagem relacionados 

também aos termos “adiciona”, “adicionar”, “soma”, “somar”, dentre outros, serão retornados pelo 

mecanismo de busca, pois estes termos foram informados como sinônimos da operação “adição” 
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durante o desenvolvimeto da ontologia, aumentando as possibilidades de retorno de dados mais 

relevantes à comunidade escolar. 

Este processo ocorre com todos os termos informados na ontologia e, por consequência, no 

mecanismo de busca/motor de inferência semântica, conforme pode ser demonstrado nas Figuras 53 

a 62 que seguem: 

 

 
Figura 53. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “subtração” no mecanismo de 
busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O segundo termo a ser pesquisado e comparado durante os experimentos com o mecanismo 

de busca desenvolvido foram os OAs relacionados à operação matemática de substração. No caso, 

como pode ser observado na Figura 53 foram retornados 49 (quarenta e nove) OAs relacionados a 

esta operação. 
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Como o que ocorre com a operação adição e os outros termos da ontologia, o mecanismo de 

busca desenvolvido pesquisa todos os OAs, dentre textos, vídeos, jogos, animação/simulação, entre 

outros, que estejam relacionados à referida operação. Assim, o motor de inferência semântica 

pesquisará não apenas os OAs relacionados à operação de substração informada no campo “termo 

de pesquisa”, especificamente, mas todos os OAs que sejam sinônimos desta operação. 

 
Figura 54. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “subtração” no mecanismo de 
busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 
 
Conforme pode ser verificado nas Figuras 53 e 54, ao passo que o mecanismo de busca 

semântica retornou 49 (quarenta de nove) OAs para a operação de subtração (Figura 53), o 

mecanismo de busca baseado em palavra chave e/ou metadados retornou 17 (dezesete) OAs do 

repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais (Figura 54), e 7(sete) OAs encontrados no 

repositório Rived, totalizando 24 (vinte e quatro) OAs encontrados por este meio de pesquisa. 

Frise-se também, que, o mecanismo de busca desenvolvido faz a pesquisa do termo de busca 

e de seus sinônimos nos campos “título” e “descrição do recurso”, disponibilizados pelos 
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repositórios, aumentando assim a possibilidade de localização de OAs pertinentes ao tema em 

questão e às séries pertencentes ao escopo desta pesquisa. 

 
Figura 55. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “multiplicação” no mecanismo 
de busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O terceiro termo a ser pesquisado e comparado durante os experimentos com o mecanismo 

de busca desenvolvido foram os OAs relacionados à operação matemática de multiplicação. No 

caso, foram encontrados 204 (duzentos e quatro) OAs relacionados à operação, como pode ser 

verificado na Figura 55; ao passo que com a utilização do mecanismo de busca dos repositórios, 

esse número foi de 33 (trinta e três) OAs do repositório Banco Internacional de Objetos 

Educacionais, conforme ilustrado em seguida pela Figura 56 e ainda 7 (sete) OAs encontrados no 

repositório Rived, totalizando 40 (quarenta) OAs encontrados pelas ferramentas de busca 

disponibilizadas por estes repostórios de OAs. 
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Figura 56. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “multiplicação” no mecanismo 
de busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 

Assim, o mecanismo de busca não irá pesquisar única e exclusivamente pelo termo 

“multiplicação”, mas também pelos seus sinônimos. Dessa forma, Objetos de Aprendizagem 

relacionados também aos termos “multiplica”, “multiplicar”, dentre outros, serão retornados pelo 

mecanismo de busca, pois estes termos foram informados como sinônimos da operação 

“multiplicação” durante o desenvolvimeto da ontologia, aumentando as possibilidades de retorno de 

dados mais relevantes à comunidade escolar. 
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Figura 57. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “divisão” no mecanismo de 
busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O quarto termo a ser pesquisado e comparado durante os experimentos com o mecanismo de 

busca desenvolvido foram os OAs relacionados à operação matemática de divisão. No caso, foram 

encontrados 52 (cinquenta e dois) OAs relacionados à operação, como pode ser verificado na Figura 

57; ao passo que com a utilização do mecanismo de busca dos repositórios, esse número foi de 20 

(vinte) OAs do repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais, conforme ilustrado em 

seguida pela Figura 58, também 7 (sete) OAs encontrados no repositório Rived e 2 (dois) no 

repositório Domínio Público, totalizando 29 (vinte e nove) OAs encontrados por estas formas de 

rastreamento de OAs. 
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Figura 58. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “divisão” no mecanismo de 
busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 

Desta forma, assim como os outros termos, o mecanismo de busca não irá pesquisar somente 

pelo termo “divisão”, mas também pelos seus sinônimos. Dessa forma, Objetos de Aprendizagem 

relacionados também aos termos “divide”, “dividir”, dentre outros, serão retornados pelo 

mecanismo de busca, pois estes termos foram informados como sinônimos da operação “divisão” 

durante o desenvolvimeto da ontologia, aumentando as possibilidades de retorno de dados mais 

relevantes. 
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Figura 59. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “porcentagem” no mecanismo 
de busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O quinto termo de pesquisa experimentado durante esta dissertação foi “porcentagem”. Esta 

classe da ontologia envolve as operações relacionadas ao cálculo da porcentagem destinadas às 3ªs e 

4ªs séries do Ensino Fundamental (séries iniciais) conforme os Parâmentros Curriculares Nacionais 

(PCN).  
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Figura 60. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “porcentagem” no mecanismo 
de busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 

Desta maneira, o mecanismo de busca desenvolvido com o uso da ontologia pesquisou os 

OAs relacionados às operações de Porcentagem, retornando a 21 (vinte e um) OAs através do 

mecanismo de busca desenvolvido com a utilização da ontologia (Figura 59) versus 18 (onze) OAs 

nas ferramentas de busca disponibilizadas pelos repositórios de OAs, sendo 11 (onze) OAs 

retornados pela ferramenta de busca disponibilizada no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (Figura 60) e 7(sete) OAs encontrados pelo repositório Rived. 
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Figura 61. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “unidadesdemedida” no 
mecanismo de busca desenvolvido com a utilização da ontologia – visão parcial. 

 

O sexto e último termo de pesquisa experimentado durante esta dissertação foi 

“UnidadesdeMedida”. Esta classe da ontologia envolve, como o próprio nome denota, as atividades 

relacionadas à unidades de medida para as séries já mencionadas. Porém, ao realizar a pesquisa, o 

mecanismo de busca, retornou não somente as atividades relacionadas a este tema, mas todas as 

atividades relacionadas a unidades de medida. Assim, conforme a ontologia desenvolvida, os 

termos alqueire, centímetro, grama, litro, metro, dentre outros, também são retornados no momento 

da consulta através do mecanismo de busca desenvolvido.  
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Figura 62. Quantidade de OAs retornados para o termo de pesquisa “unidadesde medida” no 
mecanismo de busca disponibilizado pelo repositório – visão parcial. 

 

No caso, foram encontrados 138 (cento e trinta e oito) OAs relacionados à operação, como 

pode ser verificado na Figura 61, ao passo que com a utilização dos mecanismos de busca dos 

repositórios, esse número foi de 34 (trinta e quatro) OAs, conforme ilustrado pela Figura 62 supra, 

sendo 27 (vinte e sete) OAs retornados pela ferramenta de busca disponibilizada no Banco 

Internacional de Objetos Educacionais e 7(sete) OAs encontrados pelo repositório Rived. 

Ressalta-se que, através do mecanismo de busca desenvolvido, é possível à comunidade 

escolar visualizar a descrição do OA retornado por este meio de pesquisa, possibilitando uma forma 

de esclarecimento sobre o material de aprendizagem apresentado que, o que raras vezes é possível 

através de somente a descrição do OA que possui um nome resumido. 

Nota-se também que através das ferramentas de buscas disponibilizadas pelos repositórios 

de OAs utilizados nesta pesquisa, nem todos os repositórios apresentam a descrição do OA, sendo 

assim o resultado apresentado por este meio de consulta não elucida completamente o seu conteúdo, 



 

fazendo com que o professor tenha que abrir o material educativo para saber do que se trata 

efetivamente. 
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utilização da ontologia criada durante esta pesquisa em comparação com os demai

buscas disponibilizados pelos repositórios de OAs, conforme pode ser visualizada na Figura 

Figura 63. Gráfico comparativo do mecanismo de busca com a utilização da ontologia e dos 
mecanismos disponibilizados 

A Tabela3 apresenta os resultados dos experimentos referentes à utilização do mecanismo 

de busca sem a utilização da ontologia desenvolvida em comparação com os outros repositórios de 

OAs. 

Sem a utilização da ontologia desenvolvida

pelos sinônimos dos termos, apenas a realiza pelo termo de pesquisa digitado pelo usuário para as 

séries que são o escopo deste trabalho. Assim, ao digitar
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selecionados e não incluírá nesta ação os seus sinônimos conforme já mencionado.
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Pesquisa do termo de busca com a utilização da ontologia 

Mecanismo de Busca 

com a ontologia

Banco Internacional de 

Objetos Educacionais

Rede Rived

Domínio Público



 

Termos de busca 
digitados 

Mecanismo de 
Busca sem

ontologia

Adição 6 
Subtração 6 
Multiplicação 11 
Divisão 5 
Porcentagem 2 
Unidades de medida 1 

Tabela 3. Quantidade de OAs retornados 

 

A Figura 64 demonstra uma das etapas dos resultados dos experimentos no que tange a 

recuperação de Objetos de Aprendizagem utilizando

utilização da ontologia criada durante esta pesquisa em comparação com os demais mecanism

buscas disponibilizados pelos repositórios de OAs

proposta e consequentemente sem atribuir semântica ao termo de busca, o mecanismo realiza a 

pesquisa somente pelo termo digitado, retornando assim, uma quan

Figura 64. Gráfico comparativo do mecanismo de busca 
mecanismos disponibilizados nos repositórios de OAs.

                                                 
13 O repositório Rived encontrou sete objetos relacionados à disciplina de matemática para o Ensino Fundamental, 
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utilização da ontologia criada durante esta pesquisa em comparação com os demais mecanism

buscas disponibilizados pelos repositórios de OAs. Note-se que, sem a utilização da ontologia 

proposta e consequentemente sem atribuir semântica ao termo de busca, o mecanismo realiza a 

pesquisa somente pelo termo digitado, retornando assim, uma quantidade menor de 

. Gráfico comparativo do mecanismo de busca sem a utilização da ontologia e dos 
mecanismos disponibilizados nos repositórios de OAs. 
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A Tabela4 apresenta um comparativo da quantidade de OAs recuperados com o mecanismo 

de busca desenvolvido durante esta pesquisa utilizando

neste trabalho e que também pode ser visualizado no gráfico trazido pela Figura 
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Tabela 4.  Tabela comparativa 
utilização da ontologia criada x sem a utilização da ontologia criada

 

Figura 65. Quantidade de OAs retornados pelo mecanismo de 
utilização da ontologia desenvolvida (Ontomec)

 

No que tange a quarta métrica, durante a realização dos experimentos, foi verificado o 

tempo/trabalho dispendido para a realização da pesquisa no mecanismo de busca 

comparação aos mecanismos de busca/ferramentas de busca disponibilizados pelos repositórios de 

OAs. 
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Para realizar a pesquisa nos repositórios de OAs padrão (Banco Internacional de Objetos 

Educacionais; Rede Rived e Domínio Público) é necessário, pela própria natureza da operação, 

acessar a URL do repositório desejado em um navegador web e também percorrer todo o caminho 

do endereço (URL) para acessar o mecanismo de busca nos repositórios disponibilizados por estes 

portais. 

No mecanismo de busca desenvolvido durante esta pesquisa há a unificação dos repositórios 

já mencionados de OAs em um só ambiente. Assim, é realizada a carga dos OAs para o mecanismo 

de busca criado para que o processo de pesquisa possa ser realizado em um só ambiente, o que 

diminiu o esforço/trabalho do usuário. 

Então o que se experimentou durante esta fase da avaliação do mecanismo de busca 

desenvolvido é o tempo que o usuário dispende para realizar a sua pesquisa por OAs no ambiente 

desenvolvido durante esta dissertação e o tempo dispendido para a pesquisa nas ferramentas de 

busca disponíveis nos repositórios de OAs já citados. 

A Tabela5 apresenta um comparativo de tempo dispendido para recuperar OAs com o 

mecanismo de busca desenvolvido durante esta pesquisa versus o tempo utilizado para realizar a 

busca nos repositórios de OAs utilizados durante este trabalho e que também pode ser visualizado 

no gráfico trazido pela Figura 61, que segue. Desta maneira busca-se confirmar a hipótese que visa 

avaliar que o uso de um mecanismo de busca unificado (que permite a pesquisa em diversos 

repositórios de Objetos de Aprendizagem) minimiza o tempo de busca por Objetos de 

Aprendizagem pela comunidade escolar. 

O tempo foi verificado através de um cronômetro online simples14 que mediu o que foi 

preciso para encontrar os OAs dispostos na Tabela 5, desde o acesso à página dos repositórios. 

  

                                                 
14 http://www.cronometronline.com.br/ 
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Termos de busca 
digitados 

Resultados apresentados 

Mecanismo de 
Busca 

Banco 
Internacional de 

Objetos 
Educacionais 

Rede Rived Domínio Público 

Adição 00:22:00 00:40:27 01:24:11 01:00:59 
Subtração 00:17:27 00:42:54 01:23:35 01:01:23 
Multiplicação 00:25:59 00:47:22 01:25:52 01:29:03 
Divisão 00:16:33 00:52:20 01:24:15 00:58:49 
Porcentagem 00:17:57 00:57:34 01:27:04 01:13:09 
Unidades de medida 00:25:55 00:57:20 01:36:57 01:13:35 
Tabela 5: Tempo dispendido para a recuperação de OAs com o mecanismo de busca desenvolvido 
versus ferramentas de busca disponibilizados pelos repositórios de OAs. 

 

O ambiente de execução utilizado para esta fase dos experimentos foi o navegador Google 

Chrome versão 20.0.1132.57M e computador de configuração Intel® Core™ Duo CPU T5750, 

2Ghz, memória Ram de 2.00Gb, sistema operacional de 32 bits Windows Vista home Premium 

executando apenas processos básicos. 

O gráfico a seguir (Figura 66) demonstra a etapa dos resultados dos experimentos no que 

tange o tempo necessário para a recuperação de cada quantidade de OA já demonstrados nas tabelas 

e gráficos visualizados anteriormente. 

  



 

Figura 66. Gráfico comparativo: Tempo dispendido para a recuperação de OAs com o 
mecanismo de busca desenvolvido 
repositórios de OAs (em minutos)
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6 CONCLUSÕES 

Atualmente não existe uma forma automática de compartilhar e reutilizar material de 

aprendizagem. A maioria dos sistemas utiliza formatos (padrões de conteúdos), linguagens e 

vocabulários diferentes para representar e armazenar esses materiais. 

Entretanto, o uso exclusivo de modelos de referência para a sua construção não garantem o 

sucesso de uma busca efetiva por objetos de aprendizagem relacionados a um determinado 

contexto, nem a reutilização de objetos em contextos diferentes daqueles onde foram criados 

(SILVA, 2007). Neste mesmo sentido, Bittencourt et al (2007), afirmam que na criação desses 

ambientes, o tradicional formalismo de representação de conhecimentos mostra-se ineficiente, 

sendo então necessário o uso de ontologias que permitem atribuir semântica/significado durante a 

busca de informação. Portanto, basear-se apenas em metadados não é o suficiente para representar a 

informação de modo que a mesma seja encontrada de modo eficiente.  

No que tange os objetivos específicos, a presente pesquisa investigou e descreveu os 

conteúdos de aprendizagem que compõem os conteúdos da disciplina de Matemática para as séries 

do segundo ciclo do Ensino Fundamental, baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais e propôs 

a ontologia - demonstrando passos para o seu desenvolvimento -, para o domínio de conhecimento 

da Matemática referente às terceiras e quartas séries que compõem este ciclo. 

A presente ontologia, além de buscar o melhoramento e eficiência em mecanismos de busca, 

também poderá tornar-se um padrão para a criação de objetos de aprendizagem que, posteriormente, 

serão encontrados mais facilmente na rede mundial de computadores pelo fato de procurar atribuir 

algum efeito semântico ao termo de busca pesquisado e não ater-se especificamente a pesquisa e 

retorno de conteúdos com base em palavras-chave e/ou metados. 

Durante a fase dos experimentos, chegaram-se as conclusões que:  

• Um mecanismo de busca unificado minimiza o tempo de busca por conteúdos de 

aprendizagem, pois, como o próprio nome se refere em um único ambiente 

computacional é possível ter acesso a vários repositórios e realizar a busca de 

conteúdo simultameamente. 
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• O uso de um ambiente unificado para a pesquisa de OAs dispensa a necessidade do 

usuário da comunidade escolar percorrer o caminho no site do repositório até chegar 

às ferramentas de pesquisas disponibilizadas por estes ambientes e realizar a sua 

busca. Ressalta-se que, há a possibilidade do OA desejado não se encontrar no 

primeiro repositório pesquisado, abrindo assim, a necessidade de pesquisa em outros 

repositórios. 

• Um mecanismo de busca baseado em ontologia permite que se retornem conteúdos 

de aprendizagem mais satisfatórios para a comunidade escolar, pois é possível que se 

agregue significado semântico ao termo de busca digitado neste ambiente. Assim, o 

mecanismo de busca não se atem ao termo de busca unicamente e sim busca maior 

significação por meio de sinônimos para o alvo da pesquisa atualmente realizada. 

• Como a ontologia foi desenvolvida para atender às certas séries do Ensino 

Fundamental, no caso, 3ªs e 4ªs séries, o mecanismo de busca procura retornar 

apenas conteúdos que poderão ser utilizados para este público alvo. O que se 

percebeu durante a fase de experimentos é que, através das ferramentas de buscas 

disponibilizadas pelos repositórios de OAs não há uma maneira de “filtrar” as séries 

desejadas, porém alguns repositórios apresentam a possibilidade de selecionar o 

nível de ensino, por exemplo, Ensino Fundamental, como foi o caso do Banco 

Internacional de Objetos Educacionais. No caso, o professor de 3ª ou 4ª série, que é o 

escopo desta pesquisa, pouco se interessará por OAs pertencentes à 8ª série que faz 

parte do Ensino Fundamental, por exemplo.  

• Levando em consideração o ponto anterior, no decorrer dos experimentos, ao digitar 

o termo “adição”, por exemplo, no mecanismo de busca e com a utilização da 

ontologia proposta por esta pesquisa, foram retornados OAs relacionados à operação 

de “adição” e aos seus sinônimos cadastrados na ontologia desenvolvida, quais sejam 

“soma”, “somar”, “adicionar”, dentre outros, para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, no caso, 3ª e 4ªs séries. Percebeu-se uma quantidade de OAs 

retornados superior aos retornados pelos mecanismos de busca disponibilizados 

pelos repositórios de OAs. Isso deve-se ao fato do uso da ontologia, uma vez que o 

mecanismo de busca não retornou apenas OAs de adição, especificamente, mas 
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também OAs relacionados à operação de adição, conforme descritos na ontologia 

proposta por esta pesquisa. 

• Percebeu-se também que, sem o uso da ontologia proposta, o mecanismo de busca 

retornou apenas OAs que contém o termo “adição” nos campos “descrição do objeto 

de aprendizagem” e “nome (título)”. Assim, pelo fato de não ter sido utilizada a 

ontologia, o mecanismo de busca não retornou, também, os sinônimos da operação 

de “adição”. Logo, a quantidade de itens retornados pela ferramenta de busca 

dessenvolvida percebida foi menor. Salienta-se que a operação de “adição” trata-se 

apenas de um exemplo, porém o mesmo aconteceu com as outras operações que 

foram tomadas para fins de comparação nesta dissertação. Exemplificando, o 

mecanismo de busca com o uso da ontologia retornou 32 (trinta e dois) objetos 

educacionais para a operação de “adição”, ao passo que, sem a utilização da 

ontologia, retornou-se 6 (seis) objetos, conforme foi verificado durante a fase dos 

experimentos e que pode ser observado nas Figuras 63 e 64 desta pesquisa. 

As hipóteses relacionadas com os experimentos realizados com o mecanismo de 

busca/motor de inferência semântica com o objetivo de avaliar a ontologia desenvolvida eram de 

que:  

• O uso de um mecanismo de busca unificado (que permite a pesquisa em diversos 

repositórios de Objetos de Aprendizagem) minimiza o tempo de busca por Objetos 

de Aprendizagem pela comunidade escolar; 

• O uso de uma ontologia baseada nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

auxilia as buscas de Objetos de Aprendizagem se comparada a uma busca padrão (no 

caso, palavras-chave e/ou metadados). 

Os resultados obtidos corroboram com as hipóteses levantadas em que quatro métricas 

foram criadas com o objetivo de avaliar o mecanismo de busca desenvolvido. São elas:  

• A primeira métrica enfatizou diretamente ao termo de busca digitado no mecanismo 

de pesquisa desenvolvido, ou seja, quão preciso foi o termo de busca digitado pelo 

usuário em relação ao mecanismo de busca disponibilizado no repositório de OAs 

(palavra-chave) e o baseado na ontologia utilizada no mecanismo de busca 
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desenvolvido. Assim foi apresentado o número de OAs retornados pela pesquisa com 

as palavras-chaves e os retornados pelo mecanismo de busca com a utlização da 

ontologia. 

• A segunda métrica sinalizou uma comparação entre o mecanismo de busca 

desenvolvido sem a utilização da ontologia criada e os mecanismos de busca 

disponibilizados pelos outros repositórios de OAs também já citados. 

• A terceira métrica objetivou realizar um comparativo entre a quantidade de OAs 

recuperados pelo mecanismo de busca com a utilização da ontologia e pelo 

mecanismo de busca sem a utilização da ontologia. 

• A quarta e última métrica sinalizou a comparação do esforço/trabalho/tempo em 

realizar a pesquisa de OAs nos mecanismos disponíveis nos repositórios já 

mencionados e a busca de OAs pelo mecanismo de busca desenvolvido. 

Com isso o objetivo principal do trabalho foi atingido, uma vez que foi possível inferir 

significado maior ao termo de busca digitado através da interferência da ontologia, retornando OAs 

com maior pertinência e em menos tempo, às séries que formaram o escopo desta pesquisa. 

Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos também foram atingidos através da 

investigação e descrição dos conteúdos de aprendizagem que compõem os conteúdos da disciplina 

de Matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, baseado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN); da construção da ontologia para o domínio de conhecimento da 

disciplina de Matemática para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, demonstrando os 

passos de seu desenvolvimento. Foram atingidos também através da criação de um mecanismo de 

busca unificado para a avaliação da ontologia proposta e a realização de experimentos que 

permitiram coletar evidências da viabilidade da ontologia proposta. 

A partir dos principais ganhos identificados, durante a fase dos experimentos, também 

puderam ser identificadas algumas ameças, quais sejam:  

• Nível de conhecimento do usuário para com os mecanismos de busca de modo geral, 

o que afetará a eficiência para o encontro das ferramentas de pesquisas 

disponibilizadas pelos repositórios de OAs: pois, para a realização dos experimentos, 
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este trabalho partiu do pressuposto que existem vários níveis de usuários, sendo que, 

para um usuário que possui por hábito o uso de ferramentas de pesquisa, se 

ambientará e desenvolverá a pesquisa e um modo mais eficaz se comparado ao 

usuário que não utiliza estes mecanismos diariamente, por exemplo. 

• Rapidez e agilidade na digitação de conteúdos de busca por parte dos usuários: da 

mesma forma que a ameaça anterior, os usuários mais experientes na digitação, 

informarão os termos de pesquisa mais rapidamente, o que acabará por influenciar o 

tempo investido para o usuário encontrar o Objeto de Aprendizagem procurado, 

conforme informado nesta pesquisa. 

• Número de processos executados simultaneamente do computador do usuário: nesta 

dissertação foi especificado que apenas os processos básicos estavam rodando no 

computador durante a fase dos experimentos. Porém, o tipo e a quantidade de 

processos executados simultaneamente no computador do usuário poderá influenciar 

o tempo de resposta do mecanismo de busca. 

• Configuração do computador do usuário: da mesma forma que a ameaça anterior, 

neste trabalho foi especificado em qual configuração de hardware e software os 

experimentos foram realizados. Assim, caso o usuário execute o mecanismo de busca 

em ambiente, tanto de hardware quanto de software mais avançado ou mais obsoleto, 

os resultados, no que tange o tempo dispendido, serão diferentes. 

São ameaças que puderam ser identificada durante a fase de experimentos, uma vez que os 

experiementos não foram realizados com a presença dos usuários e sim através de um estudo 

comparativo. As ameaças identificadas afetam principalmente a métrica relacionada ao tempo 

despendido para a realização das tarefas. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO  

O mecanismo de busca também denominado nesta dissertação de motor de inferência 

semântica é uma das principais contribuições deste trabalho. A ontologia desenvolvida para assistir 

ao mecanismo de busca também pode ser considerada como tal. 
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A elaboração tanto do mecanismo de busca como da ontologia passou por pesquisas 

aprofundadas sobre o funcionamento e construção dos mecanismos de busca e como integrar uma 

ontologia a este mecanismo de modo a enriquecer o processo de pesquisa. Para a construção da 

ontologia, foi necessário um rastreamento dos termos pertinentes para a contrução de sinônimos 

para o domínio de conhecimento da disciplinada da Matemática. 

A elaboração deste tipo de trabalho não é uma tarefa corriqueira e a apresentação dos 

detalhes de elaboração destes materiais é trazida pelos Apêndices A e B, o que permitirá que outros 

pesquisadores utilizem e o aperfeiçoem em futuras pesquisas. Até o momento da produção deste 

texto, publicou-se um artigo com o título desta pesquisa no Congresso Sul Brasileiro de 

Computação – SULCOMP. Outros dois artigos foram submetidos sendo: um para a Revista RISTI 

(Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Revista Ibérica de Sistemas y 

Tecnologías de Información) e o outro artigo para a Revista RITA (Revista de Informática Teórica 

e Aplicada), que podem ser visualizados nos anexos desta pesquisa.  

A contribuição que esta dissertação buscou apresentar foi a de propor a presente ontologia 

contribuindo para o melhoramento do mecanismo de busca por objetos de aprendizagem na 

disciplina de Matemática para as séries do segundo ciclo do ensino fundamental, uma vez que não 

se sabe de uma ontologia conhecida para este fim até então. Desta forma, a comunidade escolar tem 

condições de ilustrar suas aulas para um público cada vez mais exigente e ciente das tecnologias 

atuais, sem que cada vez precisem criar um novo material para ilustrar um mesmo conteúdo. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Esta seção apresenta algumas possibilidades de melhoria e continuação desta pesquisa que 

puderam ser identificadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho, quais sejam: 

• Ampliação da ontologia Ontomec para as demais áreas de conhecimento. A 

proposta inicial consiste na construção de um mecanismo de busca baseado na 

ontologia desenvolvida para o retorno/recuperação de materiais de aprendizagem 

online mais pertinentes para os usuários/corpo escolar da disciplina de matemática 

para as séries do segundo ciclo do Ensino Fundamental, se comparado às 

ferramentas de busca disponibilizadas nos repositórios de OAs, conforme já 

mencionado neste trabalho. Assim, tem-se uma área específica para que a ontologia 
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e o mecanismo de busca possam ser avaliados. Desta meneira, após a avaliação da 

ontologia Ontomec, através do mecanismo de busca, a presente ontologia poderá 

ser expandida para outras disciplinas, e assim, tem-se a possibilidade de busca e 

recuperação de outros materiais de aprendizagem, ampliando o atendimento à 

comunidade escolar.  

• Atualmente, o mecanismo de busca desenvolvido realiza a pesquisa/busca de OAs 

nos repositórios padrão - Banco Internacional de Objetos Educacionais, Domínio 

Público e Rived. Como continuação desta pesquisa vislumbra-se também a 

possibilidade de inclusão de outros repositórios de material de aprendizagem, 

ampliando assim o campo de pesquisa da comunidade escolar. Deste modo, o 

mecanismo de busca oferecerá a opção de cadastro de novos repositórios, tornando 

assim a ferramenta mais flexível, oferencendo desta maneira, mais opções de 

escolha no momento da consulta.  

• A pesquisa por OAs no mecanismo de busca é realizada atualmente por dois 

campos simultaneamente: “descrição do objeto de aprendizagem” e “nome (título) 

do objeto de aprendizagem” conforme especificado no descritivo de funcionamento 

do mecanismo de busca desta dissertação. Como trabalho futuro, sugere-se que o 

usuário tenha a possibilidade de escolher em qual dos campos já mencionados será 

feita a busca. 

• Os resultados obtidos comprovaram a eficiência da ontologia desenvolvida para 

inferir semântica durante a busca por OAs, o que resultou em uma maior 

quantidade de OAs, porém para um melhor refinamento da pesquisa é necessário 

avaliar a precisão dos dados retornados. 
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APÊNDICE A – Código-fonte do sistema desenvolvido 

package ontomec.ontologia; 
import java.util.ArrayList; 
public class Element { 
 private String description; 
 private Element father; 
 private String fatherDescription; 
 private ArrayList<Element> childreen = new ArrayList<Element>(); 
 private boolean loadBrothersAndFather; 
 public String getDescription() { 
  return description; 
 } 
 public void setDescription(String description) { 
  this.description = description; 
 } 
 public ArrayList<Element> getChildreen() { 
  return childreen; 
 } 
 public void addChild(Element child) { 
  childreen.add(child); 
 } 
 @Override 
 public String toString() { 
  StringBuffer r = new StringBuffer("Element - "); 
  r.append("Descrição: "); 
  r.append(description); 
  r.append(" - Father description: "); 
  r.append(fatherDescription); 
  if (father != null) { 
   r.append("-->>"); 
   r.append(" - Father object: "); 
   r.append(father.getDescription()); 
  } 
  return r.toString(); 
 } 
 public void setFather(Element father) { 
  this.father = father; 
 } 
 public Element getFather() { 
  return father; 
 } 
 public void setFatherDescription(String fatherDescription) { 
  this.fatherDescription = fatherDescription; 
 } 
 public String getFatherDescription() { 
  return fatherDescription; 
 } 
 public boolean isLoadBrothersAndFather() { 
  return loadBrothersAndFather; 
 } 
 public void setLoadBrothersAndFather(boolean loadBrothersAndFather) { 
  this.loadBrothersAndFather = loadBrothersAndFather; 
 } 
} 
package ontomec.ontologia; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.ArrayList; 
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import java.util.Collection; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Set; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Model; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Property; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFNode; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Resource; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.Statement; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.StmtIterator; 
import com.hp.hpl.jena.util.FileManager; 
public final class Ontologia { 
 
 private static final String ONTOLOGIA_URL = 
"http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/7/Ontology1312812099527.owl#"; 
 private static HashMap<String, Element> ontologia; 
 
 public static ArrayList<String> processarOntologia(String inputFileName, 
String termoPesquisar) { 
 
  if (ontologia == null) { 
   ontologia = new HashMap<String, Element>(); 
   carregarOntologia(inputFileName); 
  } 
  // transforma maiscula para evitar case sensitive 
  termoPesquisar = termoPesquisar.toUpperCase(); 
 
  ArrayList<Element> elements = new ArrayList<Element>(); 
  // pesquisa o termo na ontologia 
  Set<String> keys = ontologia.keySet(); 
  for (String key : keys) { 
   if (key.contains(termoPesquisar)) { 
    elements.add(ontologia.get(key)); 
   } 
  } 
  HashMap<String, String> resultadoPesquisa = new HashMap<String, 
String>(); 
  for (Element element : elements) { 
   addElement(resultadoPesquisa, element); 
  } 
  ArrayList<String> result = new 
ArrayList<String>(resultadoPesquisa.values()); 
 
  return result; 
 } 
 
 private static void addElement(HashMap<String, String> resultadoPesquisa, 
Element element) { 
  resultadoPesquisa.put(element.getDescription(), 
element.getDescription()); 
 
  if (element.isLoadBrothersAndFather()) { 
   Element father = element.getFather(); 
   if (father != null) { 
    resultadoPesquisa.put(father.getDescription(), 
father.getDescription()); 
    for (Element brother : father.getChildreen()) { 
     resultadoPesquisa.put(brother.getDescription(), 
brother.getDescription()); 
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    } 
   } 
  } 
  for (Element child : element.getChildreen()) { 
   addElement(resultadoPesquisa, child); 
  } 
 } 
 
 private static void carregarOntologia(String inputFileName) { 
  // create an empty model 
  Model model = ModelFactory.createDefaultModel(); 
 
  // use the FileManager to find the input file 
  InputStream in = FileManager.get().open(inputFileName); 
  if (in == null) { 
   throw new IllegalArgumentException("Erro ao carregar 
ontologia: Arquivo " + inputFileName + " não encontrado."); 
  } 
 
  // read the RDF/XML file 
  model.read(in, null); 
 
  carregarOntologia(model); 
 
  System.out.println("-----------------------"); 
  System.out.println("Listando ontologia carregada"); 
  System.out.println("-----------------------"); 
  listOntologia(ontologia.values()); 
  System.out.println("-----------------------"); 
 } 
 
 public static void carregarOntologia(Model model) { 
 
  // list the statements in the graph 
  StmtIterator iter = model.listStatements(); 
 
  StringBuffer out = new StringBuffer(); 
  ArrayList<Element> elements = new ArrayList<Element>(); 
  ArrayList<Element> subclasses = new ArrayList<Element>(); 
  Element e = null; 
  // print out the predicate, subject and object of each statement 
  while (iter.hasNext()) { 
   Statement stmt = iter.nextStatement(); // get next statement 
   Resource subject = stmt.getSubject(); // get the subject 
   Property predicate = stmt.getPredicate(); // get the predicate 
   if (predicate == null) { 
    continue; 
   } 
   RDFNode object = stmt.getObject(); // get the object 
   String description = subject.toString(); 
   if 
(description.equalsIgnoreCase("http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/7/Onto
logy1312812099527.owl") 
     || 
description.equalsIgnoreCase("http://www.w3.org/2002/07/owl#TOPOBJECTPROPERTY") 
|| description.contains(":-7ff") 
     || 
object.toString().equalsIgnoreCase("http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProp
erty") 
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     || object.toString().contains("topObjectProperty") 
 
   ) { 
 
    continue; 
   } 
   System.out.println(description); 
   description = description.replaceAll(ONTOLOGIA_URL, ""); 
 
   // transforma maiscula para evitar case sensitive 
   description = description.toUpperCase(); 
   e = new Element(); 
   e.setDescription(description); 
 
   String predicateStr = ""; 
   String resource = ""; 
   if 
(predicate.toString().equals("http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf")) 
{ 
    predicateStr = 
predicate.toString().replaceAll("http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", ""); 
 
   } else if 
(predicate.toString().equals("http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type")) 
{ 
    predicateStr = 
predicate.toString().replaceAll("http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#", 
""); 
   } 
 
   if (object instanceof Resource) { 
    resource = 
object.toString().replaceAll("http://www.w3.org/2002/07/owl#", ""); 
    if (resource.equals("NamedIndividual") || 
resource.equals("parte-de")) { 
     continue; 
    } else { 
     resource = resource.replaceAll(ONTOLOGIA_URL, ""); 
     e.setFatherDescription(resource.toUpperCase()); 
     if (predicateStr.equals("subClassOf")) { 
      subclasses.add(e); 
     } else { 
      if (predicateStr.equals("type") && 
!resource.equals("Class")) { 
       e.setLoadBrothersAndFather(true); 
      } else { 
       e.setLoadBrothersAndFather(false); 
      } 
      elements.add(e); 
      ontologia.put(description, e); 
     } 
    } 
   } 
   out.append("Statement:"); 
   out.append(" - Subject: "); 
   out.append(description); 
   out.append(" - Predicate: "); 
   out.append(predicateStr); 
   out.append(" - Resource: "); 
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   out.append(resource); 
   out.append("\n"); 
  } 
  System.out.println("------Elementos do arquivo-----------"); 
  System.out.println(out.toString()); 
 
  for (Element element : subclasses) { 
   Element father = 
ontologia.get(element.getFatherDescription()); 
   Element child = ontologia.get(element.getDescription()); 
   child.setFather(father); 
   if (father != null) { 
    father.getChildreen().add(child); 
    child.setFatherDescription(father.getDescription()); 
   } 
  } 
 
  for (Element child : elements) { 
   Element father = ontologia.get(child.getFatherDescription()); 
   child.setFather(father); 
   if (father != null) { 
    father.getChildreen().add(child); 
   } 
  } 
 } 
 
 private static void listOntologia(Collection<Element> elements) { 
  for (Element element : elements) { 
   System.out.println(element.toString()); 
  } 
 } 
} 
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APÊNDICE B- Código-fonte para carregamento dos OAs do Banco 
Internacional de Objetos Educacionais. 

 
package ontomec.carga; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.URL; 
import java.util.HashMap; 
 
import ontomec.entity.ObjetoAprendizagem; 
import ontomec.entity.Repositorio; 
import ontomec.service.ObjetoAprendizagemService; 
 
public class CargaOABancoInternacionalObjetosEducacionais extends 
CargaObjetosAprendizagemDefault implements CargaObjetosAprendizagem { 
 
 private static final String DATE_TAG = "<span class=\"date\">"; 
 private static final String TAG_P = "</p>"; 
 private static final String DE = "de "; 
 private static final int OBJETOS_POR_PAGINA = 100; 
 static final String END_TAG_TD = "</td>"; 
 private static final String END_TAG_SPAN = "</span>"; 
 private static final String TAMANHO_ARQUIVO_TAG = "<td 
xmlns:urlUtil=\"xalan://org.dspace.app.xmlui.utils.UrlUtils\" class=\"ds-table-
cell odd\">"; 
 private static final String TIPO_DO_RECURSO = "Tipo do recurso:"; 
 private static final String DATA_PUBLICACAO = "Data de publicaÃ§Ã£o:"; 
 private static final String DESCRICAO = "DescriÃ§Ã£o do recurso:"; 
 private static final String TITULO = "TÃ-tulo: "; 
 
 private static final String METADATA_FIELD_LABEL = "<td 
class=\"metadataFieldLabel\">"; 
 static final String METADATA_FIELD_VALUE = "<td 
class=\"metadataFieldValue\">"; 
 private static final String PAGINATION_MASKED_BOTTOM = "pagination-masked 
bottom"; 
 private static final String MOSTRANDO_OS_ITENS = "Mostrando os Itens"; 
 private static final String A_HREF = "<a href="; 
 private static final String HANDLE = "\"/handle/mec/"; 
 private static final String PATH_LISTA_OBJETOS = 
"/handle/mec/347/browse?order=ASC&rpp=100&sort_by=1&page=%s&etal=-1&type=title"; 
 
 public HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> 
carregarObjetosAprendizagem(ObjetoAprendizagemService oaService, Repositorio 
repositorio) { 
 
  deletarObjetosAprendizagemCadastrados(oaService, repositorio); 
 
  HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids = new HashMap<Integer, 
ObjetoAprendizagem>(); 
 
  String urlRepositorio = repositorio.getUrl() + PATH_LISTA_OBJETOS; 
  int qtdePaginas = Integer.MAX_VALUE; 
  for (int i = 0; i < qtdePaginas; i++) { 
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   String urlText = String.format(urlRepositorio, i + 1); 
   try { 
    URL url = new URL(urlText); 
    InputStream inputStream = url.openStream(); 
 
    qtdePaginas = carregarObjetosAprendizagem(repositorio, 
ids, qtdePaginas, inputStream); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
  salvarObjetosAprendizagem(oaService, ids.values()); 
 
  return ids; 
 } 
 
 public int carregarObjetosAprendizagem(Repositorio repositorio, 
HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids, int qtdePaginas, InputStream 
inputStream) { 
  BufferedReader reader = null; 
  try { 
   reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(inputStream)); 
   boolean guardar = false; 
   String value = null; 
   String line; 
   while ((line = reader.readLine()) != null) { 
    if (qtdePaginas == Integer.MAX_VALUE && 
line.contains(MOSTRANDO_OS_ITENS)) { 
     String paginas = line.substring(line.indexOf(DE) + 
3, line.indexOf(TAG_P)); 
     Integer qtdeObjetos = Integer.valueOf(paginas); 
     qtdePaginas = qtdeObjetos / OBJETOS_POR_PAGINA; 
     System.out.println("Quantidade objetos: " + 
qtdeObjetos); 
     System.out.println("Quantidade páginas: " + 
qtdePaginas); 
    } 
    if (line.contains(MOSTRANDO_OS_ITENS)) { 
     guardar = true; 
     continue; 
    } 
    if (guardar && line.contains(A_HREF + HANDLE)) { 
     String idObjeto = line.substring(A_HREF.length() + 
HANDLE.length()); 
     idObjeto = idObjeto.substring(0, 
idObjeto.indexOf("\"")); 
     Integer id = null; 
     try { 
      id = Integer.valueOf(idObjeto); 
     } catch (Exception e) { 
      // e.printStackTrace(); 
      break; 
     } 
     ObjetoAprendizagem oa = 
gravarObjetoAprendizagem(repositorio, id); 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
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     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     line = reader.readLine(); 
     if (line.contains(TAMANHO_ARQUIVO_TAG)) { 
      value = 
line.substring(CargaOABancoInternacionalObjetosEducacionais.TAMANHO_ARQUIVO_TAG.
length(), line.indexOf(END_TAG_TD)); 
      oa.setTamanhoArquivo(value); 
     } 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     line = reader.readLine(); 
     if (line.contains(DATE_TAG)) { 
      value = 
line.substring(CargaOABancoInternacionalObjetosEducacionais.DATE_TAG.length(), 
line.indexOf(END_TAG_SPAN)); 
      oa.setDataPublicacao(value); 
     } 
     oa.setLocal(repositorio.getNome()); 
 
     ids.put(id, oa); 
    } 
    if (guardar && line.contains(PAGINATION_MASKED_BOTTOM)) 
{ 
     break; 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   if (reader != null) { 
    try { 
     reader.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  } 
  return qtdePaginas; 
 } 
 
 public ObjetoAprendizagem gravarObjetoAprendizagem(Repositorio 
repositorio, Integer id) throws Exception { 
  ObjetoAprendizagem oa = new ObjetoAprendizagem(); 
  String link = repositorio.getUrl() + HANDLE.substring(1) + id; 
  oa.setLink(link); 
  URL url = new URL(link); 
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(url.openStream(), "ISO-8859-1")); 
  String line; 
  while ((line = reader.readLine()) != null) { 
   if (line.contains(METADATA_FIELD_LABEL)) { 
    line = reader.readLine(); 
    if (line.contains(TITULO)) { 
     oa.setTitulo(getFieldValue(reader)); 
    } else if (line.contains(TIPO_DO_RECURSO)) { 
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     oa.setTipo(getFieldValue(reader)); 
    } else if (line.contains(DATA_PUBLICACAO)) { 
    
 oa.setDataPublicacao(getFieldValue(reader).replace('-', '/')); 
    } else if (line.contains(DESCRICAO)) { 
     oa.setDescricao(getFieldValue(reader)); 
    } 
   } 
  } 
  reader.close(); 
  return oa; 
 } 
 
 protected String getFieldValue(BufferedReader reader) throws IOException { 
  reader.readLine(); 
  String line = reader.readLine(); 
  String value = line.substring(METADATA_FIELD_VALUE.length()); 
  int indexOf = value.indexOf(END_TAG_TD); 
  while (indexOf == -1) { 
   line = reader.readLine(); 
   value += " " + line; 
   indexOf = value.indexOf(END_TAG_TD); 
  } 
  value = value.substring(0, indexOf); 
  value = new String(value.getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8"); 
  return value; 
 } 
} 
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APÊNDICE C - Código-fonte para carregamento dos OAs do Domínio Público 

 
package ontomec.carga; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.URL; 
import java.util.HashMap; 
 
import ontomec.entity.ObjetoAprendizagem; 
import ontomec.entity.Repositorio; 
import ontomec.service.ObjetoAprendizagemService; 
 
public class CargaOADominioPublico extends CargaObjetosAprendizagemDefault 
implements CargaObjetosAprendizagem { 
 
 private static final String END_ID = "' STYLE='cursor:hand'>"; 
 private static final int OBJETOS_POR_PAGINA = 1000; 
 private static final String END_TAG_TD = "</td>"; 
 private static final String END_PAGINA_OBJETOS = "</tbody></table>"; 
 private static final String A_HREF = "<a href="; 
 private static final String HANDLE = 
"'../pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra="; 
 private static final String MOSTRANDO_OS_ITENS = "Itens encontrados 
mostrando"; 
 private static final String PATH_LISTA_OBJETOS = 
"/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=%s&skip=%s&ds_titulo=&co_autor=&no
_autor=&co_categoria=%s&pagina=%s&select_action=Submit&co_midia=%s&co_obra=&co_i
dioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null"; 
 private static final String[][] midias = // 
 new String[][] { new String[] { "2", "Texto" }, // 
   new String[] { "3", "Som" }, // 
   new String[] { "5", "Imagem" }, // 
   new String[] { "6", "Video" } // 
 }; 
 
 /* 
  * (non-Javadoc) 
  *  
  * @see 
ontomec.carga.CargaObjetosAprendizagem#carregarObjetosAprendizagem(ontomec.servi
ce.ObjetoAprendizagemService, ontomec.entity.Repositorio) 
  */ 
 @Override 
 public HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> 
carregarObjetosAprendizagem(ObjetoAprendizagemService oaService, Repositorio 
repositorio) { 
 
  deletarObjetosAprendizagemCadastrados(oaService, repositorio); 
 
  HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids = new HashMap<Integer, 
ObjetoAprendizagem>(); 
 
  String urlRepositorio = repositorio.getUrl() + PATH_LISTA_OBJETOS; 
  for (int i = 0; i < midias.length; i++) { 
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   String[] midia = midias[i]; 
   HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> idsMidia = new 
HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem>(); 
   int qtdePaginas = Integer.MAX_VALUE; 
   for (int j = 0; j < qtdePaginas; j++) { 
    int skip = j * OBJETOS_POR_PAGINA; 
    String categoria = ""; 
    if (midia[0].equals("2")) { 
     categoria = "67"; 
    } 
    String urlText = String.format(urlRepositorio, 
OBJETOS_POR_PAGINA, skip, categoria, j + 1, midia[0]); 
    try { 
     URL url = new URL(urlText); 
     InputStream inputStream = url.openStream(); 
 
     qtdePaginas = 
carregarObjetosAprendizagem(repositorio, idsMidia, qtdePaginas, inputStream); 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
 
   for (ObjetoAprendizagem oa : idsMidia.values()) { 
    oa.setTipo(midia[1] + " " + oa.getTipo()); 
   } 
   ids.putAll(idsMidia); 
  } 
 
  salvarObjetosAprendizagem(oaService, ids.values()); 
 
  return ids; 
 } 
 
 public int carregarObjetosAprendizagem(Repositorio repositorio, 
HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids, int qtdePaginas, InputStream 
inputStream) { 
  BufferedReader reader = null; 
  try { 
   reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(inputStream)); 
   boolean guardar = false; 
   String line; 
   while ((line = reader.readLine()) != null) { 
    if (qtdePaginas == Integer.MAX_VALUE && 
line.contains(MOSTRANDO_OS_ITENS)) { 
     String objetos = line.substring(0, 
line.indexOf(MOSTRANDO_OS_ITENS)).trim(); 
     Integer qtdeObjetos = 
Integer.valueOf(objetos.replace(".", "")); 
     qtdePaginas = qtdeObjetos / OBJETOS_POR_PAGINA; 
     System.out.println("Quantidade objetos: " + 
qtdeObjetos); 
     System.out.println("Quantidade páginas: " + 
qtdePaginas); 
    } 
    if (line.contains(MOSTRANDO_OS_ITENS)) { 
     guardar = true; 
     continue; 
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    } 
    if (guardar && line.contains(A_HREF + HANDLE)) { 
     String idObjeto = 
line.substring(line.indexOf(HANDLE) + HANDLE.length()); 
     idObjeto = idObjeto.substring(0, 
idObjeto.indexOf(END_ID)); 
     Integer id = null; 
     try { 
      id = Integer.valueOf(idObjeto); 
     } catch (Exception e) { 
      break; 
     } 
     if (ids.get(id) != null) { 
      continue; 
     } 
     ObjetoAprendizagem oa = new ObjetoAprendizagem(); 
     oa.setLink(repositorio.getUrl() + 
HANDLE.substring(3) + id); 
 
     reader.readLine(); 
     line = reader.readLine().trim(); 
     oa.setTitulo(line); 
     oa.setDescricao(line); 
 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     reader.readLine(); 
     line = reader.readLine(); 
     try { 
      line = line.substring(20, 
line.indexOf(END_TAG_TD)); 
      oa.setTipo(line); 
     } catch (Exception e) { 
     } 
 
     line = reader.readLine(); 
     while ((line = 
reader.readLine().trim()).isEmpty()) { 
 
     } 
 
     line += reader.readLine().trim(); 
     oa.setTamanhoArquivo(line); 
 
     oa.setLocal(repositorio.getNome()); 
 
     if (ids.get(id) == null) { 
      ids.put(id, oa); 
     } 
    } 
    if (guardar && line.contains(END_PAGINA_OBJETOS)) { 
     break; 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   if (reader != null) { 
    try { 
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     reader.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  } 
  return qtdePaginas; 
 } 
 
 public ObjetoAprendizagem gravarObjetoAprendizagem(Repositorio 
repositorio, Integer id) throws Exception { 
 
  return null; 
 } 
} 
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APÊNDICE D - Código-fonte para carregamento dos OAs do RIVED 

package ontomec.carga; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.util.HashMap; 
 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.servlet.ServletContext; 
 
import ontomec.entity.ObjetoAprendizagem; 
import ontomec.entity.Repositorio; 
import ontomec.service.ObjetoAprendizagemService; 
 
public class CargaOARived extends CargaObjetosAprendizagemDefault implements 
CargaObjetosAprendizagem { 
 
 private static final String TIPO_DE_OBJETO = "<td valign=top 
class='tabelalinhainferioresq' width='38%'><b>Tipo de Objeto<td width='60%' 
VALIGN='TOP' class='tabelalinhainferioresq'>&nbsp;"; 
 private static final String TITULO = "<tr  bgcolor=#FFFFFF><td  valign=top 
class='tabelalinhainferioresq'  ><b>Titulo<td  VALIGN='TOP'  
class='tabelalinhainferioresq'>&nbsp;"; 
 private static final String SERIE = "<tr  bgcolor=#FFFFFF><td valign=top 
class='tabelalinhainferioresq'  ><b>Série<td VALIGN='TOP'  
class='tabelalinhainferioresq'>&nbsp;                    "; 
 private static final String FIM_SERIE = "<br><tr  bgcolor=#FFFFFF><td  
valign=top class='tabelalinhainferioresq'  ><b>Categoria"; 
 private static final String DESCRICAO = "<td valign=top  colspan='3' 
class='tabelalinhainferioresq' ><b>Objetivo:&nbsp;&nbsp;</b>"; 
 private static final String FIM_DESCRICAO = "<!-- logo tvescola e rádio 
escola -->"; 
 private static final String URL_DOWNLOAD_OBJETOS = 
"site_objeto_donwload.php?flatipoacesso=download&codobjeto="; 
 
 public HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> 
carregarObjetosAprendizagem(ObjetoAprendizagemService oaService, Repositorio 
repositorio) { 
 
  deletarObjetosAprendizagemCadastrados(oaService, repositorio); 
 
  HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids = new HashMap<Integer, 
ObjetoAprendizagem>(); 
 
  try { 
   ServletContext cx = (ServletContext) 
FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getContext(); 
   String inputFileName = cx.getRealPath("/arquivos/rived.txt"); 
 
   File file = new File(inputFileName); 
   FileInputStream inputStream = new FileInputStream(file); 
   int qtdePaginas = Integer.MAX_VALUE; 
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   carregarObjetosAprendizagem(repositorio, ids, qtdePaginas, 
inputStream); 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  salvarObjetosAprendizagem(oaService, ids.values()); 
 
  return ids; 
 } 
 
 public int carregarObjetosAprendizagem(Repositorio repositorio, 
HashMap<Integer, ObjetoAprendizagem> ids, int qtdePaginas, InputStream 
inputStream) { 
  BufferedReader reader = null; 
  try { 
 
   reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(inputStream)); 
   ObjetoAprendizagem oa = null; 
   String line; 
   String tipo = null; 
   String titulo = null; 
   String serie = null; 
   String descricao = null; 
   while ((line = reader.readLine()) != null) { 
    // System.out.println(line); 
    if (line.contains(TIPO_DE_OBJETO)) { 
     oa = new ObjetoAprendizagem(); 
     oa.setLocal(repositorio.getNome()); 
     int init = line.indexOf(TIPO_DE_OBJETO) + 
TIPO_DE_OBJETO.length(); 
     int fim = line.indexOf(TITULO); 
     tipo = line.substring(init, fim); 
 
     int initTitulo = line.indexOf(TITULO) + 
TITULO.length(); 
     int fimTitulo = line.indexOf(SERIE); 
     titulo = line.substring(initTitulo, fimTitulo); 
 
     int initSerie = line.indexOf(SERIE) + 
SERIE.length(); 
     int fimSerie = line.indexOf(FIM_SERIE); 
     serie = line.substring(initSerie, fimSerie); 
     serie = serie.replace("<br>                    
&nbsp;&nbsp;", "\n"); 
     serie = serie.replace("&nbsp;", ""); 
 
     int initDesc = line.indexOf(DESCRICAO) + 
DESCRICAO.length(); 
     int fimDesc = line.length(); 
     descricao = line.substring(initDesc, fimDesc); 
 
     while (!(line = 
reader.readLine()).contains(FIM_DESCRICAO)) { 
      descricao += "\n" + line; 
     } 
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     oa.setTipo(tipo); 
     oa.setTitulo(titulo); 
     oa.setSerie(serie); 
     oa.setDescricao(descricao); 
 
    } else if (line.contains(URL_DOWNLOAD_OBJETOS) && oa != 
null) { 
     int ini = line.indexOf(URL_DOWNLOAD_OBJETOS) + 
URL_DOWNLOAD_OBJETOS.length(); 
     int fim = line.indexOf("','_blank','"); 
 
     String idSTR = line.substring(ini, fim); 
     String link = repositorio.getUrl() + "/" + 
URL_DOWNLOAD_OBJETOS + idSTR; 
     oa.setLink(link); 
 
     Integer id = Integer.valueOf(idSTR); 
     ids.put(id, oa); 
    } 
   } 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   if (reader != null) { 
    try { 
     reader.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  } 
  return qtdePaginas; 
 } 
 
 public ObjetoAprendizagem gravarObjetoAprendizagem(Repositorio 
repositorio, Integer id) throws Exception { 
  return null; 
 } 
} 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE SUBMISSÃO PARA O SULCOMP 

 
Figura 67. Tela 1 de submissão do artigo para Sulcomp 2012. 

 

 
Figura 68. Tela 2 de submissão do artigo para Sulcomp 2012. 

 
Prezado(a) Shirlei Vendrami: 

 
Agradecemos sua participação no SulComp 2012. Seu artigo 106493 

"Proposta de um mecanismo de busca baseado na web semântica para objetos 
de aprendizagem no domínio da Matemática" foi submetido. 

O arquivo submetido encontra-se no formato pdf com tamanho de  403538 
bytes. 

Caso seja necessário, você poderá alterar seu artigo acessando o link 
abaixo antes do prazo final de submissão. 

https://submissoes.sbc.org.br/Paper.cgi?m=106493 
E você poderá verificar todas as suas submissões acessando o link 

abaixo. 
https://submissoes.sbc.org.br/home.cgi?c=1653 

Atenciosamente, 
Coordenação do SulComp 2012 Profa. Ana Claudia Garcia Barbosa, MSc. 

http://www.unesc.net/post/213/11/19595 E-mail: sulcomp@unesc.net 
Coordenação Científica - SulComp 2012 Profa. Ana Claudia Garcia Barbosa, 

MSc. Profa. Chistine Vieira Scapato, MSc. Prof.  Paulo João Martins, 
MSc. 

Figura 69. Conteúdo mail recebido relativo à submissão ao Sulcomp 2012. 
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ANEXO B – PROTOCOLO DE SUBMISSÃO PARA A REVISTA RISTI 

 
Figura 70. Tela 1 de submissão de artigo para a Revista RISTI. 
 
 

Thank you for your submission to RISTI.  Below is a copy of the information submitted for your records. 
Submission ID: 42 

Title: PROPOSTA DE UM MECANISMO DE BUSCA BASEADO NA WEB SEMÂNTICA PARA OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO DOMÍNIO 
DA MATEMÁTICA 

Author 1:First Name: Shirlei Magali Last Name: Vendrami Organization: Universidade do Vale do Itajai - UNIVALI Country: Brazil 
Email: shirlei.vendrami@gmail.com 

Author 2: First Name: Rudimar Luís Scaranto Last Name: Dazzi Organization: Universidade do Vale do Itajai - UNIVALI Country: Brazil 
Email: rudimar.dazzi@univali.br 

Contact Author: Author 1 Alternate Contact: shirlei.vendrami@gmail.com 
Topic(s): Information Technologies in Education 

Keywords: Search engine. LOs. Protégé. OWL. Ontology. 
Abstract: This paper proposes an ontology for LOs of Mathematics to support a search engine developed during this work. The ontology was 
developed in the Protégé tool, using OWL (Web Ontology Language) and the concepts for this were based on the National Curriculum, the 

document provided by MEC. From the comparison between the defined metrics results were obtained to evaluate the use of an ontology search 
engine in order to obtain most relevant results in less time. The results obtained proved the efficiency of this form of search for LOs, which allows 

its use by the school community. 
File Format: Microsoft Word (.docx) 

Comments: 
File:uploaded 

IP Address: 187.23.109.248 

Figura 71. Conteúdo mail recebido relativo à submissão para a Revista RISTI. 
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ANEXO C – PROTOCOLO DE SUBMISSÃO PARA A REVISTA RITA 

 

 

Figura 72. Tela 1 de submissão de artigo para a Revista RITA. 

 

 

Figura 73. Tela 2 de submissão de artigo para a Revista RITA. 


