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RESUMO 

 

 Os modelos conceituais de dados, apesar de ferramentas poderosas para a 

manutenção e a integração de dados, nem sempre recebem o devido valor. Sendo 

instrumentos para a comunicação tanto entre modeladores e usuários como entre 

modeladores e outros profissionais da área de sistemas de informação, esses modelos 

precisam ter qualidade semântica. A qualidade semântica em modelos conceitais de 

dados se dá pela validade e completeza desses modelos; um modelo é completo se 

representa todos os conceitos relacionados ao discurso do universo modelado, e é 

válido se somente representa conceitos inerentes a esse discurso.  

Este trabalho defende que para que os modelos conceituais de dados tenham 

qualidade semântica, deve-se adotar uma abordagem linguística com foco semântico 

na compreensão dos conceitos a serem modelados, e que tais conceitos devem ser 

representados em uma linguagem de representação rica a ponto de a representação 

produzida ser fidedigna em relação ao discurso desse universo. Esta pesquisa propõe, 

então, um método para a modelagem conceitual de dados que toma como base os 

tipos semânticos propostos por Dixon e adota a OntoUML como linguagem de 

modelagem. Esse método é composto por um conjunto de passos sistemáticos, cujas 

atividades promovem a compreensão dos conceitos inerentes ao discurso do universo 

modelado, gerando produtos intermediários que registram o racional de todo o 

processo de modelagem.  

 O método proposto foi avaliado através de um estudo de caso e de um 

experimento. Os resultados obtidos indicam que esse método é aplicável a situações 

cotidianas de modelagem conceitual de dados, e que ele contribui para a produção de  

modelos conceituais de dados com qualidade semântica. Além disso, o método facilita 

o processo de modelagem por trazer para o nível da língua natural diversas questões 

relativas à escolha de construtos para a representação dos conceitos inerentes ao 

discurso do universo modelado. 

  

Palavras-chave: Modelagem conceitual de dados; abordagem lingüística, tipos 

semânticos, OntoUML. 
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ABSTRACT 

 

 Conceptual data models, in spite of being powerful tools for data maintenance 

and integration, do not always get the rightful attention. As a means of communication, 

not only between analysts and users but also between analysts and other IT 

professionals, such models must have semantic quality. In data conceptual models, 

semantic quality is achieved through the validity and completeness of the models in 

relation to the domain they represent. One such model is said to be complete if it 

represents all relevant concepts and is said to be valid if it only represents relevant  

concepts.  

This work states that for conceptual data models to have semantic quality, a 

semantic oriented linguistic approach should be adopted for the understanding of the 

concepts to be modeled, and that such concepts must be represented according to the 

grammar of a modeling language that offers enough constructs for the models to be 

faithful to the domain it represents. Thus, a modeling method is proposed that is based 

on Dixon‟s semantic types and that uses OntoUML as modeling language. This method 

is composed by a set of systematic steps which activities promote the understanding of 

the concepts inherent to the domain to be modeled, and generate intermediate 

products in which the modeling rationale is persisted. 

The method proposed here was tested and evaluated through a case study and 

an experiment. The results achieved indicate that the method is applicable to ordinary 

data modeling situations. The results also indicate that the method contributes to the 

creation of data models with semantic quality, and makes the modeling process less 

complex by allowing for issues related to the choice of modeling constructs for the 

representation of domain inherent concepts be dealt within  natural language limits. 

 

 

 

 

Keywords: Conceptual modeling; linguistic approach; semantic types; OntoUML 
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– Não sei o que você quer dizer com “glória” – 

retorquiu Alice. 

Humpty Dumpty sorriu com o maior desprezo: 

– É claro que você não pode saber, até que eu lhe 

explique. O que quis dizer foi: esta afirmação é 

realmente um argumento irretorquível. 

– Mas “glória” não significa o mesmo que “um 

argumento irretorquível” – objetou Alice. 

– Quando eu utilizo uma palavra – disse Humpty 

Dumpty, em um tom de grande sarcasmo –, ela 

significa exatamente o que quero que signifique, nem 

mais, nem menos. 

– Mas a questão é – disse Alice – se você tem o direito 

de fazer as palavras significarem para você coisas 

diferentes do que elas querem dizer para as outras 

pessoas!... 

– A questão  é – afirmou Humpty Dumpty – quem é 

que manda aqui. Só isso. 

Dessa vez, Alice ficou confusa demais para poder 

responder a qualquer coisa e, assim, depois de um 

minuto, Humpty Dumpty recomeçou: 

– Pois é... algumas palavras têm muito mau gênio, 

percebe? Em particular os verbos; são eles os mais 

orgulhosos. Você pode fazer o que quiser com os 

adjetivos, mas com os verbos... Todavia, eu consigo 

governar toda a tropa! Impenetrabilidade! É isso o que 

digo! 

Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll. (Original de1872 ) 
Tradução de William Lagos e ilustração de John Tenniel. 
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1. Introdução 

“[Modeling] describes a typical human way of coping with the reality” (Schichl, 2004) 

 Os homens têm, desde a Idade da Pedra, criado modelos para representar 

objetos do mundo real. De fato, antropólogos afirmam que a capacidade de construir 

modelos abstratos foi o mais importante recurso a garantir ao homo sapiens uma 

vantagem sobre outras espécies do gênero homo, como o homem de Neandertal 

(Schichl, 2004). Os primeiros modelos de que se tem notícia são os números – a 

contagem de coisas do mundo real é documentada desde aproximadamente 30.000 

AC. Os modelos matemáticos já eram usados pelas civilizações da Babilônia, do Egito 

e da Índia por volta do ano 2.000 AC; no ano 150 DC Ptolomeu criou um modelo 

matemático do sistema solar com círculos e epiciclos, de modo a predizer o 

movimento do sol, da lua e dos planetas. O número zero é uma representação 

abstrata do nada. 

 Nos tempos atuais, há uma grande demanda pela utilização de modelos, bem 

como de suas análises, em várias áreas do conhecimento humano. A explicação de 

um fenômeno, uma maneira de predizer o desenvolvimento futuro desse fenômeno, a 

tomada de decisões e a comunicação são quatro das mais importantes funções dos 

modelos (Schichl, 2004). No que tange aos sistemas de informação, os modelos, em 

sua maioria, têm como função a comunicação, ou seja, eles comunicam um 

conhecimento acerca de um determinado problema ou contexto do mundo real. A 

necessidade da criação de modelos no desenvolvimento de sistemas foi inicialmente 

percebida por Parnas (1972), que afirmou que uma das questões relacionadas à 

engenharia de software era que, naquela época, havia uma “... lack of techniques for 

precisely specifying program segments...”, e enunciou uma técnica para a 

especificação de módulos de software com exemplos. Sua proposta tinha como 

objetivo que outras partes de software pudessem ser desenvolvidas, com base em tais 

modelos, para interagir com as primeiras. Apesar de a importância desses modelos ter 

sido comprovada através dos anos, as questões relativas à modelagem de sistemas 

de informação persistem nos dias de hoje. Parnas (2009) afirma que “Today, software 
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development is not generally a rational process. Many decisions are taken quickly, 

some even unconsciously, not documented, and not reviewed.”  

 O desenvolvimento de sistemas de informação é um processo composto de 

várias fases, e que pode englobar a criação de diversos modelos, alguns deles ditos  

conceituais, por serem uma representação estrutural estática de um aspecto do 

sistema. Tais modelos começaram a ser usados na década de 60, em conseqüência 

das diferentes necessidades inerentes às diversas áreas da computação. Para a área 

de inteligência artificial, por exemplo, os modelos conceituais surgiram da necessidade 

de representar o conhecimento; na análise de sistemas, a motivação foi a necessidade 

de representar um problema de processamento de informações de maneira 

independente da implementação de uma eventual solução. De maneira semelhante, 

no desenvolvimento de bancos de dados os modelos conceituais têm dois objetivos 

principais: permitir a descrição dos dados em um nível de abstração que os torne 

significativos tanto para analistas de sistemas quanto para usuários; e permitir uma 

especificação de bancos de dados independente dos detalhes técnicos relacionados a 

um sistema gerenciador de bancos de dados específico, o que permite a portabilidade 

desses bancos (Wyssusek, 2006). Os modelos conceituais relacionados ao 

desenvolvimento de bancos de dados são chamados modelos conceituais de dados; 

esses modelos são o foco de  interesse desta pesquisa. 

Os primeiros modelos conceituais de dados datam dos anos 50, quando esses 

modelos seguiam as estruturas hierárquicas de dados, usadas tanto para 

armazenamento quanto para recuperação dos dados. Em 1969, Ted Codd apresentou 

o modelo relacional para armazenamento e recuperação de dados, e em 1976 Chen 

apresenta o modelo Entidades e Relacionamentos, que permite a modelagem de 

entidades do negócio, bem como dos relacionamentos entre elas. O princípio sobre o 

qual reside a  importância desses modelos é o do compartilhamento de dados – um 

banco de dados armazena e gerencia dados acessados por diversas aplicações; as 

entidades do negócio devem, então, ser modeladas de acordo com o próprio negócio, 

e não de acordo com o formato do armazenamento dos dados (Brodie, 2009). Hoje em 

dia, as necessidades de integração de sistemas e dados, frutos da constante fusão de 

empresas, é ainda um motivo forte e premente para a produção e manutenção dos 

modelos conceituais de dados.   

Schichl (2004) afirma que, na construção de modelos, “everything starts with 

the real-world object we are considering.” Ele afirma ainda que “In a model real-world 

objects are replaced by other, simpler objects, usually carrying the same names. The 
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knowledge we possess about the real-world is structured by the model, and 

everything is reduced to those phenomena and aspects which are considered 

important.” Aplicando tais afirmativas à modelagem conceitual de dados, podemos 

afirmar que a modelagem começa a partir da identificação do fragmento do mundo real 

a ser modelado. Entretanto, o que será explicitado nesse modelo será uma 

interpretação desse fragmento do mundo real, ou a “leitura” que os conhecedores 

desse fragmento do mundo real fazem dele.  

Os modelos, de uma maneira geral, trazem embutidos dois tipos de 

conhecimento: em primeiro lugar, o conhecimento acerca do modelo em si, ou o 

metamodelo; e em segundo lugar, o conhecimento que popula o metamodelo. A tabela 

periódica dos elementos químicos, por exemplo, tem uma estrutura e uma lógica que 

organiza as “caixinhas” que abrigam os dados sobre esses elementos. Modelos como 

a tabela periódica foram criados por especialistas, com conhecimento tanto do 

metamodelo quanto dos dados que o vão popular; já os modelos usados em sistemas 

de informação, no entanto, são peculiares na medida em que são criados por 

especialistas em modelagem, com base em uma especificação (metamodelo) feita por 

outro especialista, e que quase na totalidade das vezes, não conhecem o contexto dos 

dados nem dos problemas que devem modelar. Outro aspecto relevante dos 

metamodelos é sua representação diagramática, bem como as regras de “escrita” e 

“leitura” de tais representações; este aspecto, embora importante, não será abordado 

nesta pesquisa. 

Na construção de um modelo conceitual de dados o modelador precisa adquirir 

o conhecimento sobre o domínio a ser modelado, e depois traduzir esse conhecimento 

para um modelo (a partir das estruturas de um metamodelo e de sua gramática 

subjacente);  tal modelo será usado para comunicação não só entre modeladores e 

especialistas no assunto modelado, mas também entre modeladores e outros 

profissionais da área de sistemas de informação. Para tal, essa representação precisa 

ser fidedigna em relação à  interpretação dos especialistas sobre o domínio modelado; 

essa fidedignidade, ou a qualidade semântica do modelo, depende basicamente de 

dois fatores: a correta compreensão da interpretação que os especialistas do domínio 

têm dos conceitos, e das possíveis relações entre eles, por parte do modelador; e do 

grau de representatividade oferecido pelo metamodelo a partir do qual o modelo será 

criado. Daí, é possível inferir que grandes problemas na construção de um modelo 

conceitual são a dificuldade de compreensão dos conceitos por parte do modelador, a 

influência das experiências e do conhecimento anterior do modelador na sua 

compreensão dos conceitos, e a representatividade oferecida pelo metamodelo. 



4 
 

Desde o ER (Chen,1976), até as ontologias de hoje, passando pelo diagrama 

de classes da UML, diversos metamodelos e linguagens para a criação de modelos 

conceituais de dados têm sido enunciados. De uma maneira geral, os metamodelos 

que oferecem maior representatividade são mais complexos e pressupõem um 

preparo maior por parte do modelador; já os metamodelos mais simples, embora 

facilitem o trabalho do modelador, são pobres em representatividade e limitados no 

que podem representar. A aquisição do conhecimento necessário à modelagem é feita 

pela interação entre o modelador e especialistas no domínio modelado; essa interação 

é tipicamente feita pela troca de informações escritas e/ou descritas em uma língua 

natural. O modelador tem, então, acesso a textos, que podem ser relatórios, 

entrevistas, ou mesmo descrições elaboradas especialmente para as atividades de 

modelagem.  Logo, o processo de produção dos modelos conceituais pode ser visto 

como uma atividade semelhante à de tradução – o modelador traduz o conteúdo das 

descrições formuladas em uma língua natural para uma representação em outra 

“linguagem”. O modelo gerado, assim como uma tradução, deve ter o mesmo 

conteúdo do texto que lhe deu origem.  

A consciência de que, na modelagem conceitual, é necessário “traduzir” 

(representar de forma diversa o mesmo conteúdo) conhecimento adquirido em 

modelos fez com que muitos métodos e metodologias, com base em conceitos 

linguísticos, fossem  propostos - sendo a aquisição dos conceitos do domínio 

modelado feita com base em textos gerados em uma língua natural, a busca de 

métodos e heurísticas de fundamentação linguística para a modelagem conceitual de 

dados foi uma consequência natural; a primeira dessas propostas foi apresentada por 

Chen (1983). O que é comum a todas as abordagens de fundamentação lingüística 

registradas na literatura, entretanto, é que elas, sendo enunciadas por modeladores, 

partem da perspectiva do metamodelo da linguagem de modelagem por eles adotada 

(em sua maioria o ER), e não da perspectiva da estrutura da língua natural em que o 

texto descritivo foi criado. Outra observação interessante com relação a esses 

métodos é que eles não abordam a questão de que um modelo conceitual de dados 

retrata conceitos e suas relações em um dado contexto (local e/ou temporal), onde os 

significados atribuídos aos símbolos linguísticos usados na sua representação podem 

ser diversos daqueles que lhes são atribuídos em contextos diferentes. Dessa forma, 

um profissional, seja ele especialista no domínio ou um outro modelador, pode não ter 

certeza dos significados de cada conceitos modelado. Os métodos e heurísticas 

propostas até então não incluem nem sugerem meios de registrar o racional por parte 

das decisões de modelagem tomadas pelos modeladores. 
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As linguagens de modelagem não têm, obviamente, um vocabulário próprio 

para as suas representações; as etiquetas que aparecem no modelo são os símbolos 

do vocabulário da língua natural que representam os referentes do domínio modelado. 

Seus metamodelos oferecem, antes, construtos, que, de acordo com Bunge (2006), 

são conceitos ou proposições; os construtos das linguagens de modelagem 

determinam classes de coisas com características em comum, e que, a partir dessas 

características, são agrupadas. Assim, no processo de modelagem, ou de tradução 

das descrições textuais para os modelos, faz-se necessário comparar os construtos da 

língua natural com os da linguagem de modelagem, de modo a selecionar, nesta 

última, aquele que melhor pode representar o conceito a ser modelado. É o que faz 

Chen (1983) ao afirmar que  “A common noun in English corresponds to an entity type 

in an ER diagram”; Chen compara o construto common noun (substantivo comum) da 

língua natural inglês com o construto entity type (tipo de entidade) e estabelece que 

aquilo que em língua natural é representado por substantivos comuns deve, na 

linguagem de modelagem, ser representado por um tipo de entidade. Essa afirmativa, 

apesar de correta da perspectiva do metamodelo ER (os tipos de entidades recebem 

como etiqueta um substantivo comum), ela não se sustenta da perspectiva da língua 

natural – tamanho, cor, saudade, sapato, carro, etc, são todos substantivos comuns e 

nem todos seriam comumente modelados como tipos de entidades.  

Outro foco de pesquisa no campo da modelagem conceitual de dados é o que 

trata da análise e da avaliação da qualidade dos modelos conceituais. Os trabalhos 

desta área afirmam que a qualidade dos modelos conceituais de dados é avaliada a 

partir de três principais perspectivas: a perspectiva sintática, que avalia a 

conformidade do modelo ao metamodelo adotado; a perspectiva pragmática, que 

avalia a compreensão que o público alvo do modelo tem do mesmo; e a perspectiva 

semântica, que avalia a relação entre o modelo e o domínio modelado (Moody et al., 

2003). A qualidade semântica é o foco deste trabalho e a questão por ele endereçada 

é como produzir modelos conceituais de dados com qualidade semântica, e 

prover meios para manter essa qualidade para os futuros leitores dos modelos 

criados. 

A qualidade semântica de um texto traduzido é avaliada na medida de sua 

fidelidade ao texto original (Sobral, 2008). De modo semelhante, a qualidade 

semântica de um modelo conceitual de dados reside na sua validade e completeza em 

relação à interpretação do domínio modelado que lhe deu origem. Isso equivale a dizer 

que o modelo conceitual com qualidade semântica contém somente informações 

corretas e relevantes em relação à essa interpretação, bem como que esse modelo 



6 
 

contém todas as informações corretas e relevantes em relação à mesma 

interpretação. Este trabalho defende que para que os modelos conceituais de 

dados tenham qualidade semântica, deve-se adotar uma abordagem lingüística 

com foco semântico na compreensão dos conceitos a serem modelados, e 

propõe um método para a modelagem conceitual de dados; esse método prevê 

ainda a geração de produtos que são um registro do racional da criação do 

modelo, o que permite a persistência de sua qualidade semântica.  

O método aqui apresentado propõe, então, seis passos sistemáticos para a 

atividade de modelagem conceitual de dados, e adota como construtos da língua 

natural não as classes de palavras (que são construtos morfossintáticos) mas sim os 

tipos semânticos propostos por Dixon (2005), esses sim construtos semânticos. Para a 

criação do modelo conceitual de dados a linguagem de modelagem adotada é a 

OntoUML, proposta por Guizzardi (2005), que é uma linguagem com base na UFO 

(Unified Foundational Ontology), que segue princípios filosóficos e cognitivos, e que 

objetiva permitir uma representação precisa dos conceitos dos domínios modelados 

(Guizzardi, 2005). Esse método foi avaliado a partir de um estudo de caso e de um 

experimento elaborados com base em alguns conceitos relativos à qualidade em 

traduções literais, e em testes de aplicabilidade; os resultados levam a crer que o 

método é aplicável e provê meios para a criação de modelos conceituais de dados 

válidos e completos em relação à interpretação do domínio fornecida pelos 

especialistas do contexto modelado. 

O capítulo 2 desta dissertação apresenta um pequeno histórico de abordagens 

linguísticas para a modelagem conceitual de dados, bem como um levantamento das 

propostas de análise e avaliação da qualidade dos modelos conceituais. O capítulo 3 

trata da apresentação de conceitos relativos a línguas e linguagens. O capítulo 4 

apresenta os tipos semânticos e como eles foram aplicados à modelagem conceitual 

de dados. O capítulo 5 apresenta a OntoUML e o 6 descreve como partir dos tipos 

semânticos e chegar ao construto OntoUML. O capítulo 7 descreve o método 

proposto, enquanto o 8 descreve a avaliação do método e seus resultados. Por fim, o 

capítulo 9 conclui o trabalho e apresenta limitações e trabalhos futuros. 
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2. Modelos, Metamodelos e Modelagem 

“A model is a simplified version of something that is real.” (Schichl, 2004) 

2.1. Introdução 

Um modelo é definido por Schichl  (2004) como uma representação, uma 

versão simplificada de uma coisa que é real, e por Guizzardi (2005)  como “... uma 

abstração da realidade de acordo com uma certa conceitualização”. No campo dos 

sistemas de informação, o interesse na modelagem de requisitos e na descrição de 

especificações precisas surgiu no início da década de ‟70. Em termos de modelagem 

conceitual de dados, Batini et al (1992) afirmam que o objetivo de um modelo é “to 

produce a high-level, DBMS-independent conceptual schema, starting from 

requirement specifications that describe the reality”. Borgida e Mylopoulos (2009) 

definem essa modelagem como “the process of generating a description of the 

contents of a database in high-level terms that are natural and direct for users of the 

database”. A modelagem conceitual de dados, então, pode ser definida como o 

processo de criação  de modelos conceituais de dados, que são representações de 

alto nível, e independentes da tecnologia a ser adotada, do que será armazenado em 

um banco de dados. Esses modelos têm como função a comunicação do 

conhecimento acerca de um determinado domínio. 

Os modelos conceituais de dados são criados a partir de metamodelos, que 

são especificações dos construtos pertencentes à proposta de representação, bem 

como da representação desses construtos. Os metamodelos, bem como sua 

gramática subjacente, estipulam as distinções semânticas que podem ser retratadas 

nos modelos; metamodelos simples, ou mais pobres em distinções semânticas, são, 

consequentemente, deficientes nas possibilidades de distinção de significados. O 

primeiro, e o mais importante, desses metamodelos foi enunciado por Peter Chen 

(1976), o Entidade-Relacionamento (ER), que, segundo Chen, “... adopts the more 

natural view that the real world consists of entities and relationships.” A partir do 
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enunciado de Chen (1976), diversas outras linguagens e metamodelos de 

representação têm sido propostos, cujo objetivo maior é sanar alguma deficiência de 

seus antecessores e produzir  modelos com maior qualidade; tal deficiência, na 

maioria dos casos, consiste da impossibilidade de representar algum aspecto da 

interpretação do domínio em questão. Além dos metamodelos, e partindo da premissa 

de que o processo de  modelagem  assemelha-se ao processo de tradução, muitas 

pesquisas da área de modelagem conceitual de dados  têm apresentado abordagens 

com base em estudos linguísticos para a atividade de modelagem a partir de 

descrições em língua natural; aqui também o trabalho pioneiro foi de Chen (1983). 

Tais propostas são o foco principal deste capítulo, onde serão apresentadas, dentre 

elas, as que mais se destacam, com suas características e sua relevância para a 

presente pesquisa. Outros estudos sobre a modelagem e sobre os modelos 

conceituais de dados têm como foco a qualidade dos modelos produzidos, abordando 

tanto a identificação das características que determinam sua qualidade, quanto  sua 

avaliação a partir de determinados critérios. Este capítulo apresenta também estudos 

sobre a qualidade semântica dos modelos conceituais de dados, com vistas a 

estabelecer os critérios possíveis para a avaliação do método de modelagem 

apresentado no capítulo 7.  

2.2. Modelos conceituais de dados 

Os modelos conceituais de dados surgiram na década de 70, resultado, 

principalmente, da necessidade de compartilhamento dos mesmos dados por diversas 

aplicações. Um modelo de alto nível, com foco nos conceitos do negócio propicia a 

sua compreensão por um maior número de interessados nesses dados; além disso, 

esses modelos permitem a portabilidade ou implementação de bancos de dados de 

acordo com diversos sistemas ou formas de armazenamento (Brodie, 2009). Os 

modelos são, então,  descrições, geralmente diagramáticas,  de alto nível dos 

conceitos, e dos possíveis relacionamentos entre eles, inerentes à interpretação de 

especialistas acerca de um determinado domínio de conhecimento. Eles são, ainda, 

representações da estrutura de um banco de dados independente do Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) que será usado na implementação desse 

banco (Batini et al., 1992).  

 A representação dos conceitos em um modelo conceitual de dados segue uma 

determinada especificação, ou metamodelo. Desde os anos 70 até os dias de hoje 

diversos metamodelos e linguagens foram enunciados, cada um buscando ser mais 
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abrangente ou oferecer maior representatividade que o seu antecessor. A próxima 

seção apresenta um breve histórico desses metamodelos. 

2.3. Metamodelos 

 Topi e Ramesh (2002) definem os metamodelos conceituais de dados como “... 

a set of constructs that can be used to create an abstraction of reality, i.e. a 

representation that is capable of capturing the data oriented (as opposed to process 

oriented) aspects of a domain of interest in a manner that is unambiguous and easy to 

understand for both designers and users alike…” Esses metamodelos são 

especificações para a criação de modelos. Os metamodelos descrevem os construtos 

a eles relacionados, as regras e restrições de aplicação de cada um desses 

construtos, bem como a forma como tais construtos devem ser graficamente 

representados. Conforme dito anteriormente, esses construtos determinam as 

distinções de significado que podem ser representadas pelo metamodelo, 

possibilitando ou não uma representação não ambígua em relação à interpretação do 

domínio fornecida ao modelador. Os primeiros metamodelos para a modelagem 

conceitual de dados foram enunciados nos anos 70. As próximas seções relatam um 

breve histórico desses metamodelos.  

2.3.1. Os anos 70 

 Em 1974 Abrial propôs o semantic binary model, que definia a semântica de 

classes através de procedimentos de acesso (Roussopoulos e Karagiannis, 2009). Em 

1975, Roussopoulos e Mylopoulos apresentam o uso de redes semânticas para a 

gerência de bancos de dados; sua proposta conta com a definição de 4 construtos: 

concept (“essential constants or parameters of the world”), event (“represents actions 

which occur in the world”), characteristic (“represents states”) e value-node (“values of 

characteristics”). Entretanto, um grande marco é a publicação de Chen (1976). Nesse 

artigo, o autor enuncia o (meta)modelo Entidades-Relacionamentos, que segundo 

Chen, adota a visão mais natural de que o mundo real consiste de entidades e 

relacionamentos; o ER, como é conhecido, é baseado na teoria dos conjuntos e na 

teoria relacional. A figura 2.1 apresenta um fragmento de um possível diagrama ER, 

ou DER. Nela, lemos que um funcionário (entidade) se relaciona a um projeto 

(entidade) por trabalhar nele (relacionamento); além disso, sabemos que um 

funcionário pode trabalhar em vários projetos e que um projeto, por sua vez, utiliza o 

trabalho de vários funcionários – o relacionamento Trabalha em é dito muitos-para-

muitos, ou M para N. 
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Funcionário ProjetoTrabalha em

M N

 

Figura 2.1. Fragmento de diagrama ER 

Smith e Smith (1977) definem dois tipos de abstração importantes na 

modelagem conceitual de dados, a agregação (torna um relacionamento entre 

entidades, ou objetos, em um objeto agregado), e a generalização (torna uma classe 

de objetos em um objeto genérico). Ross (1977) propõe a Structured Analysis and 

Design Technique, ou SADT, de acordo com a qual o mundo consiste de atividades e 

dados; sendo que cada atividade consome dados.   

2.3.2. Os anos 80 

 Em 1980, aconteceu, em Colorado, nos Estados Unidos, o Pingree Park 

Workshop on Data Abstraction, Databases and Conceptual Modelling, que reuniu 

pesquisadores das áreas de bancos de dados, de inteligência artificial, de linguagens 

de programação e de engenharia de software para discutir abordagens para a 

modelagem conceitual, e comparar tendências e metodologias. Esse workshop deu 

início a vários outros sobre o mesmo assunto, gerando mais pesquisas 

interdisciplinares na área de modelagem.  Em termos de modelagem conceitual de 

dados, foram enunciadas diversas extensões ao modelo de Chen (1976), que, em 

conjunto, ficaram conhecidas como EER (Enhanced Entity-Relationship). Em 1989, 

Embley e Ling apresentam o E2R, em que os modeladores não precisam fazer 

distinções entre entidades e atributos e que defende a normalização no modelo. Ainda 

no fim da década de 80, as técnicas de análise de sistemas orientadas a objetos 

reacenderam o interesse na modelagem conceitual de dados com base nessa nova 

orientação (Borgida e Mylopoulos, 2009).  

2.3.3. Os anos 90  

Na década de 90, sem dúvida, a mais importante evolução na modelagem 

conceitual advem da consolidação das teorias de Grady Booch, James Rumbaugh e 

Ivar Jackobson, na Unified Modeling Language, ou UML. A modelagem conceitual de 

dados faz uso, mais especificamente, do seu diagrama de classes.  
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2.3.4. Os dias de hoje 

Um desenvolvimento mais recente na área de modelagem conceitual é o da 

análise ontológica. Ontologia é o ramo da filosofia que trata do estudo do que existe 

(Mylopoulos, 1998). Borgida e Mylopoulos (2009) afirmam que, em termos de 

modelagem conceitual, uma ontologia é uma especificação da conceituação de um 

domínio; eles adotam, para a modelagem conceitual de dados, uma perspectiva em  

duas fases: em primeiro lugar, há a construção de um modelo cognitivo (cognitive 

model), que é a conceituação de um domínio a partir dos requisitos de informação 

expressos informalmente em fontes diversas, e a posterior representação desse 

modelo cognitivo com base nos construtos de um metamodelo, o conceptual schema.  

Embora o termo ontologia já tivesse sido usado em relação a disciplinas 

relacionadas à computação em 1967, o interesse em ontologias teve maior destaque 

na área de inteligência artificial na década de 90 e, posteriormente, com o anúncio da 

web semântica. Ontologias são, segundo Breitman (2005), “modelos conceituais que 

capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas”  sendo assim 

“a língua franca da Web Semântica”. Entretanto, o uso de ontologias difere no contexto 

da web semântica (em que elas são centradas em questões computacionais) do seu 

uso no contexto da modelagem conceitual, onde elas são representações explícitas de 

conceituações, ou seja, artefatos que representam um modelo de consenso dentro de 

uma comunidade (Guizzardi et al., 2010). Logo, os critérios de qualidade para as 

ontologias são divergentes: as ontologias com foco na web semântica precisam ser 

mais simples, ou lightweight, com vistas a atender às restrições computacionais; 

enquanto as ontologias voltadas à representação de domínios devem oferecer 

recursos de representatividade suficientes para que essas representações sejam 

fidedignas em relação ao domínio representado.  É neste segundo sentido do termo 

ontologia que está o foco da presente pesquisa. Como metamodelo e linguagem de 

representação, foi adotada aqui a OntoUML, descrita por Guizzardi (2005), e discutida 

no capítulo 5. 

De todos os metamodelos discutidos acima, sem dúvida o mais usado nas 

organizações é o ER. A razão para essa popularidade, no entanto, é exatamente a sua 

principal fraqueza: o metamodelo é muito simples e, se por um lado é assimilado com 

facilidade pelos modeladores, ele não oferece um nível alto de representatividade. 

Essa falta de representatividade possibilita o comprometimento da qualidade 

semântica dos modelos, visto que os  construtos oferecidos por esse metamodelo não 

oferecem distinções semânticas que se aproximem da carga semântica dos construtos 
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da língua natural.  A OntoUML, que oferece um grau maior de representatividade, 

exige do modelador um conhecimento maior de conceitos filosóficos, bem como o 

aprendizado de um número maior de construtos e de como esses devem ser usados 

na modelagem conceitual. Embora uma discussão filosófica sobre os construtos dessa 

linguagem esteja fora do escopo do presente trabalho, é possível citar, por exemplo, o 

conceito de universal, tratado por filósofos através dos séculos e que constitui a base 

da enunciação dos construtos da OntoUML. Esta pesquisa advoga que a análise 

lingüística das descrições em língua natural em termos de seus construtos semânticos 

pode facilitar a modelagem em uma linguagem mais rica, como a OntoUML. 

2.4. Abordagens lingüísticas para a modelagem conceitual de dados 

No processo de modelagem conceitual de dados, o modelador, conforme dito 

anteriormente, precisa adquirir conhecimento sobre o domínio a ser modelado, e 

depois representar esse conhecimento (diagramaticamente) de acordo com um 

metamodelo e sua notação subjacente. O conhecimento do domínio a ser modelado 

chega ao modelador através da interação com especialistas desse domínio, e na 

forma de textos, que podem ser desrições elaboradas para esse fim, relatórios ou 

mesmo entrevistas. Daí, é possível inferir que: (a) o modelador tem como ponto de 

partida descrições organizadas e representadas de acordo com o vocabulário e a 

gramática de uma língua natural; e (b) o conhecimento que ele deve adquirir é a 

interpretação, ou “leitura”, ou “visão”, dos especialistas que atuam em um determinado 

universo, sobre esse universo. Os desafios inerentes ao processo de modelagem 

conceitual de dados levaram analistas e pesquisadores a recorrer à lingüística, e ao 

estudo dos construtos das línguas naturais, como um apoio às suas escolhas e 

decisões durante a modelagem. Diversos trabalhos propuseram regras, diretivas e 

heurísticas de modelagem com base em conceitos lingüísticos; Castro et al. (2009) 

apresentam um levantamento mais detalhado das abordagens de cunho lingüístico 

para a modelagem conceitual, que serão discutidas a seguir. 

2.4.1. As onze regras de tradução de Chen 

 Chen (1983) propõe onze regras para a tradução de requisitos de informação 

descritos em língua natural, neste caso o inglês, para um diagrama ER, a partir da 

comparação das classes de palavras, e de suas funções nas orações e períodos, com 

entidades, relacionamentos e atributos. Esta proposta é a pioneira na adoção de 

construtos lingüísticos na modelagem conceitual de dados; as regras apresentadas 

são, nas palavras de Chen, diretivas para relacionar padrões de construção da língua 
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inglesa com os construtos do metamodelo do ER. Entretanto, as regras formuladas por 

Chen partem da perspectiva desse metamodelo e não da perspectiva dos construtos 

da língua inglesa. A regra número 1, por exemplo, estabelece que um substantivo 

comum em inglês corresponde a um tipo de entidade em um diagrama ER; esta regra 

é verdadeira a partir da perspectiva do metamodelo ER – um tipo de entidade em um 

DER leva como nome, ou label, um substantivo comum – mas nem todo substantivo 

comum deve ser modelado como um tipo de entidade; tamanho e cor, por exemplo, 

são substantivos comuns que, provavelmente, seriam modelados como atributos em 

um DER. A regra 3 afirma que um adjetivo corresponde a um atributo em um diagrama 

ER, mas um adjetivo (grande, vermelho, japonês), em geral, corresponde a um valor 

possível para um determinado atributo (tamanho, cor, nacionalidade). Outra regra 

interessante é a de número 4, que afirma que um advérbio em inglês corresponde a 

um atributo de relacionamento em um diagrama ER; ainda que um advérbio modifique 

basicamente o sentido de um verbo, e que os verbos indiquem os relacionamentos 

entre os conceitos, um advérbio pode modificar o sentido de outros termos, como, por 

exemplo, adjetivos ou outros advérbios e, nesse caso, não podem ser representados 

como atributos de um relacionamento. 

A partir de Chen (1983), outras propostas de abordagem lingüística foram 

apresentadas para a modelagem conceitual de dados. Essas abordagens, em sua 

maioria, seguem ou tomam como base as onze regras de tradução propostas por 

Chen (1983). 

2.4.2. Método baseado na Conceptual Dependency Theory (Teoria da 

Dependência Conceitual) 

 Gangopadhyay (2001) propõe um método de modelagem cujo primeiro passo 

consiste na criação de diagramas de dependência conceitual (CD), sendo um CD para 

cada sentença, em língua natural, da descrição do modelo funcional; cada CD é, 

posteriormente, traduzido para um DER. A teoria da dependência conceitual foi 

apresentada por Schank (1975) e propõe a representação do significado, que, 

segundo ele, deve consistir de conceitos e das relações entre esses conceitos. As 

categorias descritas por ele são: 

 PPs – (picture producer); são objetos ou seres físicos que podem 

desempenhar vários papéis em uma conceituação. 

 ACTs – (actions); o que pode ser feito por um ator a um objeto. 

 LOCs – (location); cada ACT física tem um location que modifica o lugar da 

ocorrência da conceitualização que a inclui. 
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 Ts – (times); a maioria das conceituações tem um tempo. 

 AAs – (action aiders); modificadores de uma ACT. 

 PAs – (picture aiders);  atributos de um objeto. 

Schank (1975) afirma que os PPs são objetos físicos e, como os substantivos 

freqüentemente designam objetos físicos, os PPs são, basicamente substantivos; uma 

outra maneira sua de definir os PPs é: “PPs are considered to consist of a set of PAs 

that define them. That is, every physical object can be defined by a set of attribute 

STATES with specific values.” Schank (1975) afirma ainda que uma conceituação 

consiste de um ator e uma ação, mais um conjunto específico de casos conceituais, ou 

de um objeto e uma descrição de um estado deste objeto, ou ainda de uma mudança 

de estado sofrida por ele. Uma conceituação é composta de: 

 Actor – (ator); aquele que realiza a ação. 

 ACT – a ação realizada sobre um objeto. 

 Object – o objeto que sofre ou recebe a ação. 

 Recipient – quem recebe um objeto como resultado de uma ação. 

 Direction – a localidade para onde uma ACT é direcionada. 

 State – o estado de um objeto. 

O método proposto por Gangopadhyay (2001) faz uma análise com maior 

riqueza semântica do que as onze regras de Chen podem proporcionar. Entretanto, a 

teoria da dependência conceitual (Schank, 1975) ainda não oferece construtos 

suficientes para uma representação rica das distinções de significado, se comparada 

com os contrutos de uma língua natural. Por exemplo, o conceito médico seria, 

segundo essa teoria, representado por um PP (picture producer); em suas palavras 

“Also certain nouns denote much more than just a physical object. Thus, „doctor‟ is 

mapped conceptually into a PP (human) plus other information describing the particular 

types of human that doctor is.” O problema com essa representação é que embora um 

médico seja sempre um PP human, o PA cujo STATE é doctor não pode fazer parte 

do conjunto de atributos que definem um human, visto que muitos humanos há que 

não são médicos e que nada impede que um humano seja médico e economista, por 

exemplo. Suponha que se esteja modelando os conceitos de um hospital escola, onde 

os médicos são também professores; se médico e professor são modelados como 

PPs, o mesmo indivíduo pode ser exemplo, ou instância, de mais de uma classe em 

um mesmo modelo. O PP na verdade é a pessoa, o ator, que desempenha funções ou 

papéis diversos dentro do mesmo universo. Além disso, como essa teoria apresenta 

mais construtos que os existentes no metamodelo ER, na hora da tradução o 
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modelador é obrigado a um nível maior de abstração, o que pode acarretar perda 

semântica. 

2.4.3. O projeto LIDA 

 Overmyer et al. (2001) propõem o LIDA (Linguistic Assistant for Domain 

Analysis), que oferece um ambiente de análise de textos através de uma anotação 

com base nas classes gramaticais. O analista começa pela lista de substantivos, 

verifica quais deles podem ser considerados classes; depois ele analisa os adjetivos, 

buscando candidatos a atributos; por fim, o analista percorre a lista de verbos 

buscando por métodos e papéis. Depois dessa análise, ele segue para o LIDA 

modeler, que oferece as funcionalidades necessárias à construção de um modelo 

(diagrama de classes), a partir dos elementos identificados no ambiente de análise. 

Esse projeto visa uma semiautomatização do processo de modelagem; entretanto, ele 

é baseado nas onze regras de Chen e, conseqüentemente, herda dessas regras os 

mesmos problemas mencionados anteriormente. 

2.4.4. English Structures and EER 

 Hartmann e Link (2007) fazem uma revisão das onze regras de tradução de 

Chen (1983) para estabelecer uma correspondência entre a estrutura gramatical das 

orações em inglês e os construtos do modelo EER. Eles reorganizam e estendem 

aquelas regras, criando treze heurísticas para a modelagem conceitual de dados. Em 

sua maioria essas heurísticas correspondem às regras de Chen (1983); entretanto, 

cabe aqui ressaltar a heurística 2, que trata da especialização e afirma que quando 

uma frase “is a” liga dois substantivos comuns, o primeiro deles representa um subtipo 

do segundo. Apesar de verdadeira do ponto de vista do modelo, essa heurística nem 

sempre é correta na língua natural:  na frase Este professor é um médico, não é 

possível dizer que professor é um subtipo de médico; o que estalece a especialização 

é uma relação entre os conceitos em si e não a construção com o verbo de ligação. 

Esta proposta, com base nas regras de Chen (1983) herda, também, delas as mesmas 

deficiências em termos de semântica. 

2.4.5. ORM 

 Halpin (1998) apresenta o Object-Role Modeling, que é um método para  

modelagem e busca em um sistema de informações no nível conceitual; esse método 

faz uso de uma língua natural (inglês) e um diagrama, segundo o autor, intuitivo, que 

pode ser populado com exemplos e que expressa as informações em termos de 

relacionamentos elementares. O nome do método origina-se de sua visão de que o 
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mundo tem objetos que desempenham papéis em relacionamentos; ele não faz uso 

explícito de atributos, que são representados como relacionamentos. Os diagramas 

ORM usam elipses para representar entidades e os papéis são representados por 

pequenos retângulos, ou “caixinhas”. Além da representação diagramática, o ORM 

provê ainda um procedimento para a modelagem (Conceptual Schema Design 

Procedure, ou CSDP) dividido em sete passos: 

1. Transformar os exemplos de informação em fatos elementares, a que o 

modelador aplica verificações de qualidade, que incluem assegurar-se de que 

os objetos estão bem identificados, bem como, a partir de sua familiaridade 

com o universo modelado, verificar se alguns fatos devem ser divididos em 

outros, ou se fatos devem ser reunidos em um só. 

2. Desenhar um diagrama de rascunho e aplicar uma verificação de população; 

essa verificação é feita para a validação do modelo com o usuário e os dados 

populados não fazem parte do modelo. 

3. Verificar se tipos de entidades devem ser combinados e verificar se há alguma 

derivação aritmética 

4. Adicionar restrições de unicidade e verificar a cardinalidade dos tipos de fatos. 

5. Adicionar restrições de papéis obrigatórias. 

6. Adicionar restrições de valores, de comparação de conjuntos e de subtipos. 

7. Adicionar outras restrições e realizar testes finais. 

O método trata de fatos elementares, que podem ser equivalentes a sentenças 

simples em uma língua natural. Porém, apesar de ele mencionar a idenficação de 

algumas classes de palavras, não há nenhuma alusão sistemática a conceitos 

lingüísticos na descrição do mesmo. Apesar de essa abordagem oferecer uma maior 

expressividade que o ER, ela ainda lhe é muito semelhante. Os passos sistemáticos, 

porém, constituem um guia para o modelador. 

 As abordagens aqui apresentadas fazem uso de construtos lingüísticos mas 

nenhuma delas tem um foco semântico por excelência, nem propõe um método para a 

modelagem, à exceção do ORM. Além disso, elas também não tratam dos aspectos 

relativos à qualidade dos modelos ou dos processos de modelagem que advogam, 

nem de como essa qualidade pode ser mantida no tempo. No caso da qualidade 

semântica, objeto desta pesquisa, nenhuma das propostas prevê registros que 

possam auxiliar na compreensão dos modelos algum tempo depois de eles terem sido 

criados. Na próxima seção serão apresentados trabalhos que tratam diretamente da 

qualidade em modelos e em modelagem conceitual de dados. 
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2.5. Qualidade dos Modelos Conceituais  

 Este trabalho de pesquisa tem como foco a qualidade semântica dos modelos 

conceituais de dados e os meios para se chegar a essa qualidade e mantê-la com o 

passar do tempo. Nesta seção serão apresentados projetos e pesquisas que tratam da 

avaliação da qualidade, tanto da modelagem quanto dos modelos em si, centrados na 

semântica. Os trabalhos aqui apresentados seguirão a ordem cronológica de suas 

publicações e serão agrupados por autores, ou grupos de autores. O primeiro artigo 

sobre qualidade em modelagem conceitual a ser apresentado, (Lindlam et al., 1994), 

estabelece um framework que analisa, não só o processo de modelagem, mas 

também o modelo em si. Esse framework baseia-se em quatro fundamentos, que são 

ligados por três aspectos lingüísticos:  

 o aspecto semântico – relaciona o modelo ao domínio representado. Há dois 

objetivos semânticos: a validade (tudo o que está representado no modelo é 

verdadeiro, ou válido, em relação ao universo modelado), e a completeza (tudo 

o que é relevante ao universo modelado está representado no modelo). 

 o aspecto sintático – relaciona o modelo à linguagem de modelagem usada. O 

aspecto sintático pode, muitas vezes, ser garantido pela própria ferramenta de 

modelagem, quando ela existe. 

 o aspecto pragmático – relaciona o modelo à participação do seu público alvo 

em sua criação e à  interpretação do modelo por parte desse mesmo público. O 

objetivo pragmático é a compreensão. 

O framework proposto por Lindlam et al. (1994), representado na figura 2.2, é a base 

para vários outros trabalhos que tratam da qualidade em modelagem conceitual. 

Modelo Linguagem
Conhecimento 

do Domínio

Interpretação

do Público 

Semântica Sintaxe

Pragmática

 

Figura 2.2. Framework da qualidade de modelos conceituais de dados, segundo 
Lindlam et al. (1994) 

 

 Moody e Shanks (1994), Moody (1998), Moody et al. (1998), Moody (2002), 

Moody (2003), Moody e Shanks (2003), Moody et al. (2003), e Moody (2005), com 
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base em abordagens TQM (Total Quality Management), propõem que é necessário 

que os modelos conceituais de dados sejam formalmente avaliados, em vez de se 

confiar essa avaliação apenas à percepção de um modelador. Se, por um lado, os 

problemas de modelagem sempre terão elementos de criatividade envolvidos, por 

outro, não é desejável que se confie somente no bom-senso humano, visto que os 

homens estão sujeitos a tendências cognitivas individuais. O desenvolvimento de um 

framework para a avaliação dos modelos de dados deve levar em conta as 

necessidades dos stakeholders; a tabela 2.1 apresenta os fatores de qualidade desses 

modelos e o stakeholder mais envolvido em sua avaliação. 

Tabela 2.1. Fatores de qualidade e stakeholders 

Fator de Qualidade Stakeholder primário envolvido na avaliação 

Completeza Usuário do negócio 

Simplicidade Analista de dados 

Flexibilidade Usuário do negócio 

Integração Administrador de Dados 

Compreensibilidade Usuário do negócio 

Implementabilidade Desenvolvedor de Aplicação 

 

Com base em (Lindlam et al., 1994), esse grupo propõe um framework para a 

qualidade de modelos conceituais a partir de conceitos da teoria semiótica. A figura 

2.3 apresenta esse framework, bastante semelhante ao apresentado por Lindlam et al. 

(1994). 

Interpretação

(I)

Domínio

(D)

Linguagem

(L)

Modelo

(M)

Qualidade

Semântica

Qualidade

Pragmática

Qualidade

Sintática
 

Figura 2.3. Framework  para a qualidade dos modelos conceituais de dados,  segundo 

Moody et al .  (2003) 
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Esses trabalhos reiteram que o objetivo da qualidade semântica é a validade e a 

completeza do modelo em relação ao domínio modelado; entretanto, não há qualquer 

sugestão sobre como atingir esses objetivos nem como avaliar sua presença ou não 

em um modelo pronto. 

 Kesh (1995) afirma que um modelo deve ser compreensível para os grupos de 

usuários envolvidos na sua criação, bem como prover uma plataforma tecnicamente 

sólida que possa ser usada para a criação de um banco de dados completo e 

consistente; esta proposta não trata especificamente da qualidade semântica. Teeuw e 

Berg (1997) propõem seis critérios para a captura das qualidades semântica e 

pragmática: completeza (aspectos essenciais do mundo real); inerência (os conceitos 

devem ser diretos e focar apenas nos aspectos essenciais); clareza (facilidade de 

aprendizado e de uso); consistência (conceitos não devem gerar conflitos entre si na 

representação de aspectos do mundo real; implica a não ambiguidade); 

ortogonalidade (diferentes aspectos do mundo real devem ser capturados por 

diferentes conceitos, e os com aspectos fortemente relacionados devem ser 

representados por conceitos relacionados); e generalidade (os conceitos devem ser 

tão independentes quanto possível a partir de qualquer aplicação específica ou 

domínio). Já Schuette e Rotthowe (1998) defendem que é necessário uma 

padronização da modelagem de informação de modo a diminuir a “liberdade” dos 

modeladores; eles propõem uma série de diretrizes para que o trabalho dos 

modeladores convirjam.  

 Maes e Poels (2007) afirmam que, apesar da proliferação de frameworks para 

a avaliação da qualidade dos modelos conceituais de dados, não há um consenso 

sobre as medidas dessa qualidade. Eles afirmam ainda que a qualidade semântica é 

difícil de avaliar, visto que é virtualmente impossível que no conhecimento da 

realidade, e na sua externalização, possa haver um consenso entre modeladores. Na 

avaliação da qualidade semântica, um usuário pode somente referenciar sua própria 

percepção da realidade, que é obtida pela observação e internalização – o observador 

filtra a realidade por conta de conhecimentos adquiridos, efeitos de sua psicologia 

perceptiva, habilidades cognitivas, etc. Os autores falam, então, da qualidade 

semântica percebida, que é definida pela correspondência entre a informação que os 

usuários pensam que um modelo contém (User Interpretation) e as informações que 

os usuários pensam que o modelo deve conter (Domain Knowledge). A qualidade 

semântica percebida é um substituto da qualidade semântica, visto ela não é avaliada 

a partir da correspondência entre o modelo e o domínio mas sim a partir da 
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correspondência entre a interpretação que os usuários fazem do modelo e seu 

conhecimento do domínio. 

 Maes e Poels (2007) basearam seu trabalho em Krogstie (1998), que afirma 

que a qualidade semântica é a correspondência entre o modelo e o universo 

modelado, e que essa qualidade tem dois objetivos: a validade e a competeza do 

modelo, conforme já foi dito neste trabalho. No entanto, Krogstie afirma que a 

qualidade semântica não tem como ser avaliada diretamente. Para construir um 

modelo, o modelador baseia-se no conhecimento de um usuário sobre o domínio 

modelado; logo, para verificar e avaliar esse modelo, a interpretação que esse usuário 

tem do modelo é que será comparada ao seu conhecimento do domínio. 

Consequentemente, o controle da qualidade do modelo não avalia a qualidade 

semântica real, mas sim a qualidade percebida, que baseia-se em duas interpretações 

imperfeitas. Krogstie (1998), entretanto, trata da modelagem de requisitos e não da 

modelagem conceitual de dados especificamente; logo, embora sua teoria se aplique 

aos modelos conceituais de dados, suas diretrizes não se aplicam à presente 

pesquisa, em termos de avaliação da abordagem linguística apresentada. 

2.6. Conclusão 

 Os modelos conceituais de dados constituem ferramentas valiosas na 

compreensão de um domínio de conhecimento; a construção desses modelos se dá 

pela  “tradução” de textos elaborados e representados em uma língua natural, para 

uma representação consoante à gramática de uma linguagem, ou metamodelo de 

modelagem. Assim sendo, a construção desses modelos pode se beneficiar muito da 

aplicação de conceitos lingüísticos na compreensão dos textos que servirão de base à 

modelagem, bem como no estabelecimento de diretrizes para o processo de 

modelagem, semelhante que é a um processo de tradução; nas palavras de Chen 

(1983), “Since most of this documentation or specification material is in English (or 

other natural languages), it is difficult to decipher the contents of these documents into 

database schemas as defined by ER diagram. There is a critical need for devising rules 

or guidelines for converting English descriptions into ER diagrams.”  

 O que as diversas propostas de diretrizes lingüísticas para a modelagem 

conceitual de dados têm em comum é que, em primeiro lugar, elas foram criadas por 

profissionais da área de modelagem, com um grande conhecimento dos metamodelos; 

esse conhecimento é o ponto de partida da abordagem, e transparece na aplicação 

das diretrizes lingüísticas na modelagem. Em segundo lugar, as propostas partem das 
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onze regras de tradução de Chen (1983), herdando delas todos os problemas. Por fim, 

as abordagens lingüísticas, como aquelas aqui apresentadas, baseiam-se nos 

construtos morfossintáticos da língua natural, ou seja, as classes de palavras, que são 

construtos muito abstratos no que tange ao conteúdo, ou ao significado, das 

descrições em língua natural. Esta pesquisa advoga que uma abordagem lingüística 

para a modelagem conceitual de dados precisa partir da perspectiva da língua natural; 

além disso, o foco semântico só pode ser garantido pela adoção de construtos 

semânticos como base para as diretrizes de modelagem, ou, como disse Chen (1983), 

para a tradução dos textos descritivos para a linguagem de modelagem. 

 No que tange à qualidade semântica, há um consenso de que seu objetivo é a 

validade e completeza do modelo em relação ao objeto modelado (domínio ou 

universo). Há também um consenso de que o processo de  modelagem conceitual de 

dados assemelha-se a um processo de tradução. Krogstie (1998), por sua vez deixa 

claro que o modelo conceitual é uma tradução da interpretação que os especialistas 

do domínio fazem dele (e que é representada em uma língua natural) para uma 

representação que reflete a interpretação do modelador; em outras palavras, a 

tradução é subjetiva e sujeita a vieses. Fica claro que, apesar de se conhecer os 

objetivos da qualidade semântica, não há, na literatura, a descrição de um caminho 

para se alcançar essa qualidade, nem métodos objetivo-quantitativos para a sua 

avaliação. 

 De acordo com Schichl (2004), “Modeling appears more as an art than a 

science”; essa afirmativa aplica-se à modelagem conceitual de dados. A partir dos 

trabalhos apresentados neste capítulo, um método que inclua uma análise lingüística 

pode verdadeiramente contribuir para a produção de modelos conceituais com 

qualidade semântica; para tal, esse método deve: 

 ser sistemático o suficiente para que se minimize a subjetividade do processo; 

em outras palavras, o método deve diminuir a “liberdade” dos modeladores, 

conforme sugerem Schuette e Rotthowe (1998); 

 prever a interação com especialista(s) do domínio modelado; 

 adotar construtos semânticos; 

 propor uma análise detalhada do texto descritivo, de modo a fazer surgir 

dúvidas, ambigüidades, e outras questões que possam contribuir para a não 

compreensão do dominio modelado por parte do modelador – o que pode 

também auxiliar os próprios especialistas do universo a descobrir falhas em 

suas interpretações do universo; 
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 adotar uma linguagem, ou metamodelo de modelagem que propicie uma 

tradução, ou mapeamento, mais significativo entre os construtos da língua 

natural e aqueles da linguagem de modelagem. 
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3. Línguas,  Linguagens e Linguística 

“Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de 

estar.” (Caetano Veloso, Língua) 

3.1. Introdução 

 Os versos de Caetano Veloso transcritos acima revelam, em poucas palavras, 

aspectos muito interessantes sobre as línguas naturais, neste caso o português.  Em 

primeiro lugar, embora se fale o português tanto no Brasil quanto em Portugal, a língua 

dos brasileiros apenas “roça” a língua de Camões, tendo “personalidade” própria; e em 

segundo lugar, a diferença entre ser e estar (ser por um curto período de tempo, ou 

por uma fase) é uma distinção do português, que não existe na maioria das outras 

línguas (essa distinção é uma característica do latim ibérico não existente no latim 

clássico). Em outras palavras, as línguas naturais faladas pelos homens fazem parte 

de sua cultura e estão em constante mudança; elas tanto influenciam-nos em sua 

maneira de pensar como são também influenciadas por sua maneira de “ver” o mundo. 

Consequentemente, para se compreender uma mensagem elaborada em uma língua 

natural, é necessário compreender-se a cultura em que essa mensagem foi elaborada. 

 A elaboração de um método com abordagem lingüística para a modelagem 

conceitual de dados, de acordo com as características apresentadas no capítulo 

anterior, exige a compreensão de alguns conceitos acerca das línguas, das linguagens 

e da lingüística. Este capítulo tem como objetivo apresentar tais conceitos, com vistas 

à abordagem proposta no capítulo 7. Obviamente, os assuntos e temas relativos às 

línguas e à lingüística são vastos e não se pretende aqui, nem de longe, esgotá-los; o 

objetivo é tão somente fornecer subsídios para a elaboração de um método baseado 

em conceitos lingüísticos para modelagem conceitual de dados.  
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3.2. Linguagens 

 Os conceitos de língua, linguagem e discurso aplicam-se a aspectos diferentes 

da comunicação humana mas a distinção entre eles, embora metodologicamente 

necessária, é muito tênue. De acordo com Cunha e Cintra (2008), a linguagem é 

resultado de uma atividade psíquica que sofre influência da vida social. Segundo 

Bechara (2009), linguagem é “qualquer sistema de signos simbólicos empregados na 

intercomunicação social para expressar e comunicar idéias e sentimentos, isto é, 

conteúdos da consciência”. Já Mateus e Villalva (2007) juntam à sua definição de 

linguagem, que o termo é usado em informática “para referir sistemas de 

programação”. A língua inglesa tem apenas um vocábulo para representar os 

conceitos de língua e linguagem, o que agrava a confusão entre eles em outras 

línguas, em decorrência de traduções imprecisas, principalmente na área de sistemas 

de informação. 

A Faculdade da linguagem é uma capacidade cognitiva universal e inata 

associada aos humanos, visto que todos os humanos falam; tal capacidade permite a 

aquisição da língua (Mateus e Villalva, 2007). A essa faculdade, Chomsky (2002, 

2006) dá o nome de Language Acquisition Device, ou LAD, que é a capacidade 

humana de aprender, em pouco tempo, e mediante pouco estímulo, a estrutura de 

uma língua. De fato, as crianças pequenas, ao aprenderem a falar, cometem erros de 

pronúncia e têm um vocabulário pobre mas não trocam a ordem das palavras na 

formação das sentenças, ou seja, elas dominam a sintaxe.  

3.3. Línguas 

Segundo Mateus e Villalva (2007) “uma língua é um sistema de comunicação 

que faz uso da faculdade da linguagem activada pela exposição dos falantes a 

estímulos lingüísticos, durante o chamado período de aquisição da língua”. Cunha e 

Cintra (2008) definem língua como um “sistema gramatical pertencente a um grupo de 

indivíduos”. Chomsky (2002) define língua como um conjunto infinito de sentenças  

que são formadas a partir de um conjunto finito de elementos, enquanto Pinker (2002) 

estabelece que uma língua tem como ingredientes palavras e regras. Qualquer que 

seja a definição, uma língua é um sistema compartilhado por um determinado grupo 

social e que, apenas por ser compartilhado, permite efetivar a comunicação humana. 

Em uma das mais famosas cenas do teatro mundial, Julieta pergunta: “Que há num 

simples nome? O que chamamos rosa, sob uma outra designação teria igual perfume.” 

Certamente, se se trocasse o nome de rosa por outro, o perfume seria o mesmo mas, 
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a menos que se comunicasse a troca a todos os falantes da língua, a comunicação 

seria interrompida. Nas palavras de Saussure (2006), língua “É, ao mesmo tempo, um 

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”. 

3.3.1. A gramática gerativa 

 Tendo postulado que a faculdade da linguagem é inata no homem, Chomsky 

(1965/2002) descreve a sua Teoria Gerativa, que afirma que todas as línguas naturais 

compreendem um mesmo conjunto de princípios, a que ele chama de gramática 

universal. Segundo Chomsky, as diferenças entre as línguas se dá pela maneira com 

que cada uma adota e aplica esses princípios universais (Mateus e Vallalva, 2006). A 

essa gramática universal pertencem categorias universais, como vogal e consoante, 

sujeito e predicado, ou ainda substantivo e verbo.  A teoria gerativa deu origem à 

chamada gramática gerativa ou transformacional. De acordo com essa teoria, toda 

língua natural é um conjuto infinito de sentenças geradas a partir de um número finito 

de recursos. Além disso, as línguas naturais têm uma estrutura profunda, onde jaz o 

conteúdo da enunciação, e uma estrutura superficial, que constitui a sua forma. Na 

estrutura profunda das línguas naturais estão as kernel sentences (sentenças 

nucleares) que são sentenças simples, afirmativas, ativas, sem sintagmas nominais ou 

verbais complexos. Já as sentenças da estrutura superficial são derivadas das 

sentenças nucleares por transformações. (Chomsky, 2002). Por exemplo, as 

sentenças simples a seguir   

O menino comeu bolo.  

O menino usa camisa.  

A camisa é amarela.  

O bolo é de laranja. 

transmitem  informações (conteúdo) que seriam, quase com certeza, expressas 

(forma) em uma única frase, que poderia ser, O menino de camisa amarela comeu o 

bolo de laranja.  

Perini (1979) apresenta as regras transformacionais do português, aplicando a 

essa língua as teorias postuladas por Chomsky em relação ao inglês. As 

transformações apresentadas são: 
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 supressão de sujeito idêntico – “suprimir o sujeito de uma oração subordinada 

quando este for idêntico a qualquer sintagma nominal presente na oração 

principal”;  

Ex.: Maria acordou cedo e já saiu. – Maria é sujeito de acordou e de saiu mas 

aparece somente uma vez na sentença. 

 concordância verbal – “fazer concordar cada verbo em número e pessoa com o 

seu sujeito”; 

Ex.: Todos almoçaram aqui. – Todos = eles = 3ª pessoa do plural; almoçaram = 

3ª pessoa do plural. 

 reflexivização – “transformar um objeto em um pronome reflexivo sempre que 

esse objeto for idêntico ao sujeito da mesma oração”; 

Ex.: João cortou-se – João é agente e paciente de cortou, o que é indicado 

pelo pronome reflexivo se. 

 passivização – “opera [...] trocando de lugar o sujeito e o objeto, e introduzindo 

a preposição por, o verbo ser e a terminação do particípio nos lugares 

devidos”; 

Ex.: José comprou o brinquedo - [pass] O brinquedo foi comprado por José. 

 extraposição – “quando houver um sujeito oracional [...] transportar o sujeito 

para o final da sentença” 

Ex.: É perigoso sair sozinha a essa hora. – sair sozinha a essa hora é sujeito 

de É, que foi deslocado para o fim da sentença. 

 transporte de advérbio – “transportar um sintagma adverbial (SA) para o início 

da sentença”. 

Ex.: Felizmente, todos estão bem. – o advérbio foi deslocado para o início da 

sentença. 

Perini (1979) afirma ainda que para cada estrutura profunda, há apenas uma 

interpretação semântica possível, ou seja, nas estruturas profundas não há 

ambiguidade.  

Mateus e Villalva (2007) afirmam que “A ambigüidade é uma propriedade das 

línguas naturais. Neste sentido, ambigüidade não é sinônimo de imprecisão. O que 

esta propriedade quer dizer é que determinadas unidades lingüísticas permitem mais 

do que uma interpretação. [...] Por vezes, o contexto permite selecionar a interpretação 

adequada, mas há circunstâncias em que tal não é possível.” De fato, a possibilidade 

de se expressar mais de um sentido, ou significado através de uma mesma construção 

é o que propicia a criação artística em uma língua natural. Entretanto, em termos de 

modelagem conceitual de dados, para obter-se a qualidade semântica almejada, faz-
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se necessário eliminar as ambiguidades. De acordo com Perini, um caminho para se 

eliminar a ambigüidade seria descobrir a sentença nuclear que deu origem à sentença 

ambígua.  

3.4. O discurso 

 Bechara (2009) afirma que a linguagem, “como atividade humana universal do 

falar”, tem três planos relativamente autônomos: o plano universal, ou seja, do falar em 

geral; o histórico, ou o da língua concreta (falar inglês, falar espanhol, por exemplo); e 

o plano individual, “já que é sempre um indivíduo que fala mediante uma língua 

determinada, e o faz, cada vez segundo uma circunstância determinada”. À essa 

atividade de fala de um indivíduo, “segundo a conveniência de uma circunstância 

determinada”, dá-se o nome de discurso; já o produto da atividade do falar, ou do 

discurso, recebe o nome de texto. 

 Bunge (2006) define universo do discurso como “a coleção dos possíveis 

referentes de um discurso, ou seja, a classe de referência comum a seus predicados”. 

O universo do discurso constitui-se, então, da coleção de todos os objetos do mundo 

real de que trata o discurso de, no caso da modelagem conceitual de dados, um grupo 

social que compartilha as mesmas circunstâncias em seu ambiente profissional.  

3.4.1. O Texto 

 A palavra texto, em português, origina-se da forma latina textum, que significa 

tecer, entrelaçar, compor, ou construir por entrelaçamento (Torrinha, 1942). O texto é, 

segundo Bechara (2009), o produto do discurso , ou o “discurso congelado” (Koch, 

2009), que caracteriza-se pelo “múltiplo referenciamento”, sendo definido como “uma 

sucessão de unidades lingüísticas constituída mediante uma concatenação 

pronomial ininterrupta” (Koch, 2009). Nesta afirmativa, Koch (2009) usa o termo 

pronomial de maneira bastante ampla, referindo-se a “toda e qualquer expressão 

lingüística que retoma, na qualidade de substituens, outra expressão lingüística 

correferencial”.  Eco (1984) afirma que “The text is the locus where meaning is 

produced and becomes productive [...]. A text is not simply a communicational 

apparatus. It is a device which questions the previous signifying systems, often renews 

them, and sometimes destroys them.” Logo, a semântica de um discurso é 

materializada no(s) texto(s) a partir dele produzido(s). 
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3.5. Linguística 

 Saussure (2006) define e postula a semiologia como “uma ciência que estude a 

vida dos símbolos no seio da vida social”, e afirma que a lingüística é a parte da 

semiologia, ou semiótica, que se ocupa do estudo do signo lingüístico. O signo 

lingüístico une, ainda segundo Saussure (2006), uma imagem acústica (significante) a 

um conceito (significado); essa união é arbitrária, visto não haver nenhuma ligação 

entre, por exemplo, a idéia de cavalo com a imagem acústica produzida pela 

articulação dessa palavra. Entretanto, para os falantes do português, quando alguém 

lhes diz “cavalo”, uma imagem desse animal lhes vem à mente. Em outras palavras, 

embora arbitrário, esse vínculo entre a imagem acústica e o conceito não pode ser 

rompido, pois é ele um acordo tácito entre os membros de uma comunidade que 

possibilita a comunicação, conforme dito anteriormente neste capítulo. Se, seguindo o 

exemplo de Humpty Dumpty, se estabelecer que ao conceito cavalo a palavra grunte 

será associada, a articulação desta última por parte de um falante não suscitará, na 

mente de seu interlocutor, a imagem desse animal. Ou ainda, nas palavras de Terra e 

Nicola (2009) “O homem é capaz de dar nome às coisas e evocá-las quando quiser, 

referindo-se a elas, lembrando-se delas, fazendo história, caracterizando-as, 

agregando-as à sua própria vida. Esses nomes são tão expressivos que o simples fato 

de pronunciá-los ou escrevê-los traz à nossa mente sua imagem ou o sentimento que 

provoca em nós.” A figura 3.1 apresenta essa comunicação. 

 

 

Figura 3.1. O processo de comunicação 

 De acordo com Mateus e Villalva (2007), “lingüística é o estudo científico da 

linguagem humana e das línguas naturais”. Para tanto, a lingüística reconhece e faz 

uso de um conjunto de disciplinas, conforme o foco de estudo. Por exemplo, no estudo 

das palavras, há a morfologia; para o estudo das frases, há a sintaxe, para o estudo 

do texto, há a lingüística textual, para o estudo do significado, há a semântica, que se 

ocupa dos significados invariáveis em relação às situações de uso do signo (Lopes e 
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Rio-Torto, 2007), e a pragmática, que trata do uso individual da língua. Este trabalho 

tem como foco a semântica e sua aplicação à modelagem conceitual de dados.  

3.5.1. A semântica 

  Jackendoff (2002) afirma que “... meaning is the „holy grail‟ [...] Understanding 

how we mean and how we think is a vital issue for our intuitive sense of ourselves as 

human beings”. A semântica é o estudo do significado; visto que “A significação é o 

ponto de partida e o ponto de chegada de toda a actividade linguística” (Lopes e Rio-

Torto, 2007), a semântica tem importância destacada nos estudos lingüísticos. A partir 

do conceito de signo lingüístico proposto por Saussure (2006), Ogden e Richards, 

representam três componentes para o significado, adicionando aos significante e 

significado  o referente, ou a coisa do mundo real. A figura 3.2 apresenta os três 

componentes do significado na forma gráfica conhecida como triângulo básico de 

Ogden e Richards, triângulo de Ullmann, ou ainda triângulo semiótico (Ullmann, 1964).  

 

Figura 3.2. O triângulo semiótico 

Ainda segundo Ullmann (1964), essa representação oferece elementos demais ao 

estudo do significado visto que o referente (ou coisa do mundo real) “fica nitidamente 

fora do âmbito da linguística. Um objecto pode permanecer inalterado, e, no entanto, 

mudar para nós o significado do seu nome, se houver  qualquer alteração na 

percepção que dele temos, no nosso conhecimento acerca dele, ou no nosso 

sentimento para com ele.” Um exemplo disso seria o termo átomo que 

etimologicamente significa o que não pode ser dividido, visto ter sido essa a idéia 

quando físicos chegaram à essa unidade da matéria; mais tarde, com o descobrimento 

das partículas subatômicas, esse conceito alterou-se para os indivíduos, apesar de os 

átomos terem permanecido os mesmos. Ullmann (1964) afirma, então, que “O linguista 

terá, portanto, o cuidado de limitar a sua atenção ao lado esquerdo do triângulo, à 

ligação entre „símbolo‟ e „pensamento ou referência‟.” Os linguistas, não se ocupam, 

então, dos referentes, ou coisas do mundo real.  
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Segundo Dixon (2005), a semântica é subjacente às palavras e à gramática; 

ele afirma que uma palavra pode ter dois tipos de significado: o primeiro é o seu 

referente e o segundo é um “sentido”, que determina suas relações semânticas com 

outras palavras. Essa afirmativa leva ao conceito de campo semântico, que é o 

“conjunto de unidades lexicais que partilham propriedades semânticas e que 

configuram um universo extensional delimitável” (Lopes e Rio-Torto, 2007); um 

exemplo de campo semântico pode ser o de moradia, a que genericamente se referem 

os brasileiros como casa, mas que engloba barraco, casebre, palácio, mansão, tapera, 

palafita, ou até mesmo cogumelo (a casa do sapo). O conceito de campos semânticos 

é muito útil nas atividades de tradução entre línguas naturais. 

3.6. Tradução  

Segundo Mateus e Villalva (2007) “a tradução é a conversão de uma língua 

para outra”, ou seja a conversão da língua de origem para uma língua alvo. Eco (2007) 

esclarece, porém, que a tradução não se dá entre sistemas e sim entre textos, ou seja, 

entre produtos de um discurso individual; além disso, as palavras assumem significado 

diverso dependendo do contexto em que são usadas. Assim, a noção de campo 

semântico é de grande valia para a tradução, visto que mais que encontrar um 

equivalente semântico para as estruturas e signos da língua de origem (LO) na língua 

alvo (LA), o tradutor deve levar em conta o contexto e as diferenças de registro. A 

figura 3.3 apresenta, a partir do triângulo semiótico, o processo de tradução entre 

línguas naturais, em que um signo da língua de origem é traduzido para outro da 

língua alvo, desde que eles façam parte do mesmo campo semântico, levando em 

conta o contexto e o registro em ambas as línguas. 

 

Figura 3.3. O processo de tradução 
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3.6.1. A qualidade da tradução 

  A avaliação de um trabalho de tradução é uma tarefa subjetiva, além de ser 

qualitativa, visto não ser possível quantificar uma boa tradução. Uma tradução é dita 

boa quando ela é fiel ao original. Entretanto, Sobral (2008) afirma que “O que sim deve 

permanecer como elemento de fidelidade ao dito original na tradução bem sucedida 

são os efeitos de sentidos que se pretende criar, seja qual for a língua”. 

 Com o objetivo de quantificar os erros encontrados em tradução e, a partir 

desse número de erros, estabelecer padrões de qualidade, Schiaffino e Zearo (2003), 

em conferência anual organizada pela American Translators Association, apresentam 

uma classificação para erros de tradução, que são divididos em erros de forma 

(sintáticos) e os erros de significado (semânticos). Os erros de “forma” podem ser 

percebidos tanto por tradutores quanto por leitores (qualquer falante da língua em que 

um texto foi produzido consegue perceber erros sintáticos nesse texto), ao passo que 

os erros de conteúdo, ou significado, são melhor percebidos por tradutores. Esses 

erros, são decorrência da adição ou omissão de informações na tradução, ou da má 

interpretação do texto na língua de origem, ou ainda da má escrita na língua alvo; para 

a identificação desses erros, é necessário ser um bilíngüe. Isso leva a concluir que a 

qualidade semântica de uma tradução deve ser avaliada por tradutores. 

3.7. Conclusão 

 Neste capítulo foram apresentados os conceitos lingüísticos que serão usados 

na abordagem proposta no capítulo 6, e que sustentam o método apresentado no 

capítulo 7. Em conformidade com as definições apresentadas no início do capítulo, 

neste trabalho o termo língua natural será sempre usado com referência às línguas 

faladas por humanos em decorrência de terem sido expostos a elas durante o período 

de aquisição da língua (há uma tendência, na área de informática, de chamá-las 

linguagem natural, conseqüência de uma imprecisão na tradução de textos ingleses). 

Seguindo o mesmo princípio, as linguagens de modelagem serão assim chamadas. 

 É comum encontrar-se referências ao domínio a ser modelado como o universo 

do discurso. Entretanto, o universo de um discurso é a classe de referência desse 

discurso, ou seja, a classe dos objetos do mundo real referenciados no discurso de um 

indivíduo (Bunge, 2006).  Discurso, por sua vez, é “a atividade de falar de um indivíduo 

segundo a conveniência de uma circunstância determinada” (Bechara, 2009); no caso 

dos modelos conceituais de dados, o indivíduo é um corpo social cujo discurso 
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referencia um universo. Assim como no caso da linguística, os referentes, ou o 

universo do discurso, estão fora do escopo da modelagem conceitual de dados, visto 

que o conhecimento sobre os referentes chega ao modelador através de textos, que 

são produtos do discurso dos usuários ou conhecedores desse universo; logo, 

adotamos nesta pesquisa dizer que a modelagem conceitual de dados relaciona-se ao 

discurso de um universo, e se concretiza pela tradução de produtos desse discurso 

para uma representação consoante a um metamodelo conceitual. Nessa 

representação, geralmente pictórica, aparecem como etiquetas (label), os símbolos da 

língua natural que representam os conceitos e que referenciam os objeto do universo. 

 Se um modelo conceitual de dados com qualidade semântica precisa ser válido 

e completo, os conceitos descritos no texto, produto do discurso do universo de 

referência, precisam ser compreendidos pelo modelador; se na estrutura superficial 

das sentenças que compõem esse texto existir a possibilidade de ambigüidade, é 

necessário que se chegue à sua estrutura profunda, onde o conteúdo é claro e não 

ambíguo. Logo, a abordagem lingüística precisa fornecer um caminho para a estrutura 

profunda das senteças componentes do texto que se vai traduzir para a linguagem de 

modelagem. Além disso, e de acordo com a proposição de Eco (1984), o significado 

atribuído a um determinado símbolo integrante de um texto pode ser próprio desse 

texto, não se aplicando a outros; com isso, a abordagem linguística deve oferecer 

meios de (a) identificar esse significado, e (b) de registrar o racional por trás da 

descoberta desse significado. Somente dessa forma é possível garantir que em outro 

momento um outro usuário, ou modelador, possa ler o modelo conceitual de dados 

podendo identificar os corretos significados dos conceitos nele representados. 
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4. Tipos Semânticos 

“[...] meaning is the „holy grail‟ not only of linguists, but also of philosophy, psychology, 

and neuroscience […] Understanding how we mean and how we think is a vital issue 

for our intuitive sense of ourselves as human beings.” (Jackendoff, 2002) 

4.1. Introdução 

 Dixon (2005) oferece uma abordagem nova para a gramática da língua inglesa, 

dando uma atenção especial ao estudo do significado; ele afirma que as variações no 

comportamento gramatical das palavras são uma conseqüência direta de suas 

diferenças em termos de significado. Afirmando que sua obra começa onde as 

gramáticas, em geral, terminam, ele se propõe explicar as relações entre gramática 

(mais especificamente, sintaxe) e significado (semântica); a semântica, ou 

organização do significado, fica subjacente às palavras e à gramática. Entretanto, a 

sintaxe, na língua inglesa, bem como em outras línguas não flexionais, como o 

português, exerce influência no significado das enunciações: as sentenças A cachorra 

mordeu a menina e A menina mordeu a cachorra, embora formadas pelas mesmas 

palavras, têm significados diversos devido à alteração na disposição dessas palavras, 

ou na sua sintaxe, do grego , que significa “posição em ordem, disposição” 

(Pereira, 1976). Há, neste exemplo, uma inversão nos papéis semânticos relacionados 

à ação de morder: na primeira sentença cabe à cachorra o papel de agente (quem 

executa) da ação e à menina o de paciente (quem recebe ou sofre as consequências), 

enquanto na segunda sentença, a menina passa a agente e a cachorra torna-se 

paciente.  

 Em sua abordagem, Dixon (2005) apresenta ainda os Semantic Types, ou tipos 

semânticos, que são uma maneira de organizar os milhares de vocábulos de uma 

língua em grupos a partir de um elemento de significado comum. Logo, enquanto as 

classes de palavras são uma organização gramatical (a partir de elementos 

morfossintáticos) das palavras, os tipos semânticos constituem uma organização 
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semântica das palavras. Os tipos semânticos têm uma relação com as classes de 

palavras, sendo delas subclasses semânticas. Embora a abordagem de Dixon (2005) 

use como exemplo os tipos semânticos do inglês, ele afirma que esses tipos 

semânticos são identificáveis em qualquer língua, podendo apenas realizar-se por 

vocábulos membros de classes gramaticais diversas, de acordo com a língua. Em 

termos de modelagem conceitual, os tipos semânticos são os construtos semânticos 

que, neste trabalho, visam prover as indicações de significados que as classes 

gramaticais não têm como, sozinhas, fornecer (cf capítulo 2). Este capítulo apresenta 

os construtos gramaticais (classes de palavras e sintaxe) e os construtos semânticos 

(tipos semânticos) adotados na abordagem proposta.  

4.2. Construtos gramaticais 

 Gramática é uma palavra originada do vocábulo grego, , que 

significa “o que sabe ler e escrever” (Pereira, 1976). A gramática normativa de uma 

língua descreve o conjunto de regras para a formação de sentenças válidas nessa 

língua, levando em conta a língua-padrão e não as suas variações não cultas. Ela 

engloba a morfologia, estudo da estrutura e da formação das palavras da língua, e a 

sintaxe, que trata das regras de combinação das palavras na formação das sentenças. 

Nesta seção serão apresentados, de forma resumida, o conceito de morfema e sua 

exemplificação na língua portuguesa, bem como o papel que os morfemas 

representam em sua sintaxe. 

4.2.1. Morfemas 

 Cunha e Cintra (2008) afirmam, em consonância com Chomsky (2002), que 

uma língua é constituída de um conjunto infinito de frases, e que cada uma dessas 

frases possui uma “face sonora” (a cadeia de sons emitida pelo falante) e uma “face 

significativa” (o conteúdo da enunciação). Eles afirmam ainda que as frases podem ser 

divididas em palavras, que são unidades de som e significado; as palavras, por sua 

vez, podem ser divididas em fonemas, que são unidades que têm somente a face 

significante ou sonora. Entretanto, existem unidades ainda menores que as palavras, 

porém diferentes dos fonemas, que apresentam as faces sonora e significativa: os 

morfemas. Elementos mínimos com significado em uma língua como o português, os 

morfemas independentes são denominados morfemas livres, enquanto os outros são 

denominados morfemas presos. Já quanto à natureza de sua significação, os 

morfemas podem ser gramaticais (os que têm significação gramatical) ou lexicais (os 

que têm significação externa, ou seja, aqueles cujos referentes são coisas e fatos do 
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mundo extralinguístico). Um exemplo ilustrativo seria a palavra gatos, onde há dois 

morfemas: um morfema lexical independente (gato), que pode ser usado como uma 

palavra isolada e que pode também, por derivação, formar outras palavras (gatinho), e 

um morfema gramatical que aparece sempre preso a outras palavras (-s) cujo 

significado é a sua marca de plural.  

4.2.2. Classes de palavras 

 As classes de palavras, também denominadas partes do discurso ou categorias 

gramaticais, são o produto da classificação das palavras de uma língua com base em 

três tipos de critérios: os critérios nocionais, morfológicos e gramaticais (Greenbaum, 

1995). Os critérios nocionais relacionam-se a generalizações sobre a significação das 

palavras de uma classe; por exemplo, os substantivos são palavras que designam os 

seres ou coisas reais ou imaginárias, enquanto os adjetivos são palavras que 

caracterizam esses seres ou coisas. Os critérios morfológicos, ou mórficos, dizem 

respeito à forma e à formação das palavras: os substantivos, por exemplo, são 

formados por morfemas lexicais mais morfemas gramaticais, como a palavra gatos 

citada acima; adjetivos antônimos podem ser formados por prefixação (feliz/infeliz). 

Por fim, os critérios gramaticais, ou sintáticos, ou funcionais, envolvem a definição de 

que funções sintáticas as palavras de uma classe podem desempenhar no discurso; 

os substantivos, por exemplo, podem ser o núcleo do sujeito, do objeto direto, do 

objeto indireto e do agente da passiva. 

 A maioria das gramáticas da língua portuguesa enumera dez classes de 

palavras, a saber: adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, 

preposição, pronome, substantivo e verbo. Seguindo as definições de morfemas de 

Cunha e Cintra (2008), constituem morfemas lexicais os adjetivos, os advérbios, os 

substantivos e os verbos; já os artigos, as conjunções, as interjeições, os numerais, as 

preposições e os pronomes formam o conjunto dos morfemas gramaticais. Bechara 

(2009) agrupa as classes de palavras em classes lexemáticas (substantivo, adjetivo, 

verbo e advérbio), classes categoremáticas (pronome e numeral), e classes 

morfemáticas (artigo, preposição e conjunção); as interjeições, segundo Bechara 

(2009), não são palavras puras; segundo ele, uma interjeição é uma palavra-oração, 

visto que “por si só pode valer por um conteúdo de pensamento da linguagem 

emocional”, como por exemplo poderia ser a palavra Arre!, que indica o estado de 

grande impaciência daquele que a enuncia.  
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O foco dos estudos de significado e conceituação são as classes lexicais, ou 

lexemáticas, (os substantivos, verbos, adjetivos e advérbios). Essas classes são ditas 

abertas (Greenbaum, 1995; Cunha e Cintra, 2008), visto que têm uma quantidade 

indefinida de elementos, quantidade essa que pode aumentar de acordo com as 

necessidades de comunicação dos falantes. (As classes restantes são ditas fechadas, 

visto que têm um menor número de elementos e que novos elementos não lhes são 

criados com frequência.) Diante de tal distinção, fica claro que, para a modelagem 

conceitual de dados, as classes que mais importam são as classes lexemáticas (ou 

dos morfemas lexicais, ou abertas), visto serem estas as que trazem a carga 

semântica do discurso. 

4.2.2.1. Os substantivos 

Na definição de Cunha e Cintra (2008), “Substantivo é a palavra com que 

designamos ou nomeamos os seres em geral.” Já segundo Bechara (2009), 

substantivo “é a classe de lexema que se caracteriza por significar o que 

convencionalmente chamamos objetos substantivos, isto é, em primeiro lugar, 

substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo lugar, quaisquer outros objetos 

mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades (bondade, 

brancura), estados (saúde, doença), processos (chegada, entrega, aceitação).” Ele 

subclassifica os substantivos em concretos (os que se referem aos seres que têm 

existência independente, como, pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e 

coisas); e abstratos (os que se referem a seres de existência dependente, 

considerados fora dos seres como se tivessem existência independente e individual; 

estes últimos têm como referentes processos (beijo, saída, trabalho), estados e 

qualidades (prazer, beleza). 

Bechara (2009) propõe ainda que os substantivos também podem ser divididos 

em duas subclasses: aqueles com referentes contáveis, ou seja, referentes de 

extensão descontínua e discreta; e aqueles com referentes não contáveis, ou 

referentes de extensão contínua. A primeira subclasse engloba os de referentes de 

existência isolada que são identificados e considerados individualmente; exemplos de 

substantivos de referências contáveis são livro, carro, menino, boneca, etc. Já a 

segunda subclasse, a dos não contáveis, engloba substantivos cujos referentes 

podem ser “massa ou matéria ou, ainda, uma idéia abstrata”, como, por exemplo, 

oceano, vinho, bondade, beleza. Além dos exemplos aqui citados, os substantivos 

coletivos universais também são definidos como não contáveis por Bechara (2009); 

são exemplos desses, povo, passarada, casario. (Bechara considera os coletivos 
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universais diferentes do que ele chama de nomes de grupo, como bando, rebanho, 

cardume, etc.) Os coletivos universais “só se pluralizam nas condições especiais à 

classe, enquanto os particulares se contam e podem ser pluralizados”. 

Ainda segundo Bechara (2009), os substantivos concretos podem ser próprios 

ou comuns; os próprios são aqueles que se aplicam “a um objeto ou a um conjunto de 

objetos [...] considerando-os como indivíduos”, enquanto os comuns são os que se 

aplicam “a um ou mais objetos particulares que reúnem características inerentes a 

dada classe”, sendo João um exemplo de substantivo próprio e livro de substantivo 

comum. Cunha e Cintra (2008) definem os substantivos comuns como de designação 

genérica, ou seja, aqueles que designam a totalidade dos indivíduos de uma espécie, 

e os substantivos próprios, os de designação específica, como os que designam um 

indivíduo de uma determinada espécie. Greenbaum (1996) faz uma classificação dos 

substantivos que parece englobar as classificações apresentadas por Cunha e Cintra 

(2008) e de Bechara (2009). Segundo ele, os substantivos, ou nouns, como se 

chamam em inglês, são, em primeiro lugar, ou comuns ou próprios. Os substantivos 

comuns, Greenbaum subdivide em contáveis ou não contáveis; os contáveis todos têm 

referência concreta, enquanto os não contáveis podem ter referência concreta ou 

abstrata; quando um substantivo não contável tem referência concreta, essas 

referências são entidades vistas como uma massa indiferenciável, como, por exemplo, 

água, óleo ou barro. A figura 5.1 apresenta a classificação dos substantivos de acordo 

com Greenbaum (1996). Essa é a classificação que será adotada nesta pesquisa, 

visto que ela apresenta as relações entre as subclasses de maneira mais explícita. Em 

termos de modelagem conceitual de dados, o foco está nos substantivos comuns, já 

que os substantivos próprios nomeiam e identificam indivíduos, ou seja, instâncias de 

classes que não aparecem em modelos conceituais. 

 

Figura 4.1. Classificação dos substantivos segundo Greenbaum  



38 
 

4.2.2.2. Os adjetivos   

Os adjetivos essencialmente modificam os substantivos. Bechara (2009) define 

os adjetivos como “a classe de lexema que se caracteriza por constituir a delimitação, 

isto é, por caracterizar as possibilidades designativas do substantivo, orientando 

delimitativamente a referência a uma parte ou a um aspecto do denotado.” Já Cunha 

e Cintra (2008) determinam que os adjetivos caracterizam os referentes dos 

substantivos que modificam, indicando uma qualidade ou defeito, o modo de ser, a 

aparência, o estado; podem ainda estabelecer uma relação (de tempo, de espaço, de 

matéria, de finalidade, de propriedade ou de procedência), como por exemplo, em 

carro japonês – japonês é um adjetivo que expressa a procedência do carro. Qualquer 

que seja a definição, entretanto, é certo afirmar que as características referenciadas 

pelos adjetivos não são características ou propriedades determinantes dos referentes; 

são antes, aquilo que pode variar em um referente. Tomando-se o exemplo do carro 

japonês, o adjetivo de procedência existe porque diversos países fabricam carros e 

não só o Japão – ser fabricado no Japão não é essencial para que o objeto em 

questão seja um carro. Em termos de modelagem conceitual de dados, os adjetivos 

são valores possíveis (ex.: japonês) para uma determinada característica ou atributo 

(ex.: procedência) de um conceito representado por um substantivo (ex.: carro); eles 

são instâncias das características variáveis de um determinado indivíduo. Tais 

características constituem o que se deseja representar em um modelo conceitual de 

dados para eventual armazenamento em uma base de dados. 

4.2.2.3. Os verbos 

O primeiro significado atribuído à palavra verbo no dicionário Aurélio é palavra, 

vocábulo, significado de verbum, sua forma em latim. Terra e Nicola (2009) definem 

verbo como “a palavra variável que indica um processo, isto é, aquilo que se passa no 

tempo.”; Cipro Neto e Infante (2008) definem verbo como uma palavra que se flexiona 

em número, pessoa, modo, tempo e voz e que pode indicar uma ação, um estado, um 

fenômeno da natureza, uma ocorrência, um desejo e outros processos. Na definição 

de Cunha e Cintra (2008), o verbo é “uma palavra de forma variável que exprime o que 

se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo”; já Bechara (2009) define 

o verbo como “a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde 

pelo qual organiza o falar seu significado lexical.”  

Qualquer que seja a definição, o verbo tem uma ligação forte com o tempo e 

exprime um processo. Em termos de modelagem conceitual de dados, os verbos 
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estabelecem relações entre conceitos (designados por substantivos); em outras 

palavras, os verbos exprimem os processos em que se envolvem, agindo ou sofrendo 

uma ação, os conceitos definidos no discurso relativo a um universo. Essas relações, 

ou processos, são expressas, em sua maioria, por verbos transitivos, que relacionam 

um sujeito (ou agente do processo) a um objeto (paciente do processo). Por exemplo, 

na sentença A secretária arquiva o pedido., implica e explica que no universo de que 

se fala, o processo de arquivar tem como agente a secretária e como paciente o 

pedido. 

4.2.2.4. Os advérbios 

O advérbio é uma palavra que exprime uma circunstância da ação, de um 

adjetivo ou de outro advérbio. Logo, assim como o adjetivo modifica o significado de 

um substantivo, o advérbio modifica o significado de um verbo, de um adjetivo ou de 

outro advérbio. Na definição de Bechara (2009), o advérbio “é a expressão 

modificadora que por si só denota uma circunstância (de lugar, de tempo, modo, 

intensidade, condição, etc.) e desempenha na oração a função de adjunto adverbial”. 

Muitos advérbios derivam-se de adjetivos, como, por exemplo, sério-seriamente; feliz-

felizmente. De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, os advérbios podem 

ser: 

 de negação – nega a ação. Ex.: Não leio sem óculos. 

 de dúvida – expressa incerteza. Ex.: Talvez o tempo melhore. 

 de intensidade – em geral, intensificam um adjetivo ou outro advérbio. Ex.: Ele 

andou mais rápido. 

 de lugar – localiza a ação no espaço; provê resposta à pergunta Onde? Ex.: 

Ela estuda aqui. 

 de tempo – localiza a ação no tempo; provê resposta à pergunta Quando? Ex.: 

Ele chega hoje. 

 de modo – descreve a maneira como a ação é realizada; provê resposta à 

pergunta Como? Ex.: Ele saiu às pressas.  

 de causa – exprime a causa da ação; provê resposta à pergunta Por que?  

Ex.:  Morrer de frio. 

Bechara (2009) lista ainda os seguintes advérbios: 

 de assunto – exprime o assunto, ou foco, da ação. Ex.: Falamos sobre poesia. 

 de companhia – exprime na companhia de quem o agente realiza a ação. Ex.: 

Saí com amigos. 
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 de concessão – exprime a realização da ação superando um obstáculo real ou 

suposto. Ex.: Dormimos apesar do barulho. 

 de condição – exprime uma condição para a realização da ação. Ex .: Ela não 

viajará sem autorização. 

 de conformidade – determinam que a ação ocorre em conformidade com 

alguma coisa ou fato. Ex.: Ele montou a cama conforme as instruções. 

 de fim – expressa a finalidade da ação. Ex.: Ele vestiu-se para o casamento. 

 de instrumento – expressa o instrumento usado na realização da ação. Ex.: Ela 

escreveu a receita com lápis. 

 de referência – ex.: O que lhe sobra em coragem lhe falta em recursos. 

Terra e Nicola (2009), assim como Cipro Neto e Infante (2008) incluem ainda o 

advérbio de afirmação. Thompson e Martinet (1980) listam, para a língua inglesa, 

advérbios of manner (de modo), of place (de lugar), of time (de tempo), of frequency 

(de frequência), of certainty (de afirmação) e of degree (de intensidade). Os advérbios 

de frequência não aparecem nas listas de advérbios da língua portuguesa, que ficam 

listados entre os advérbios de tempo, apesar de igualmente passarem a idéia de 

frequência, como sempre, nunca e às vezes. Quando modificam um adjetivo, um 

advérbio em geral indica a intensidade de um certo estado ou de uma propriedade.  

Em termos de modelagem conceitual de dados, os advérbios à primeira vista 

têm pouco destaque, visto que estabelecem, em geral, circunstâncias de ações ou 

processos, e não dos conceitos. Voltando ao exemplo do processo arquivar usado 

acima, se se disser que A secretária arquiva os pedidos às sextas-feiras., poderemos 

ver que, para a modelagem conceitual de dados, é importante definir dois conceitos 

(secretária e pedido); um desses é o agente (secretária) e o outro o paciente (pedido) 

e a relação ou processo entre eles é representada pelo verbo arquivar. Entretanto, ao 

se modelar o processo de arquivar pedido, o tempo em que essa ação ocorre passa a 

ser importante e o adjunto adverbial de tempo (sexta-feira) ganha destaque, visto 

estabelecer uma circunstância necessária à sua realização.  

4.2.2.5. Considerações finais sobre as classes de palavras 

Conforme dito anteriormente, as classes de palavras são organizadas com 

base em critérios nocionais, morfológicos e sintáticos. Entretanto, essa divisão não é 

fixa, ou seja, uma mesma palavra pode ser membro de classes diversas, de acordo 

com o seu uso. Além dos exemplos comuns de palavras que, no dicionário, são 

listadas como elementos de classes diferentes (como manga que pode ser, por 

exemplo, um substantivo, cujo referente é uma fruta, ou a terceira pessoa do singular 
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do presente do indicativo do verbo mangar), há ainda a possibilidade de as palavras 

serem usadas como elementos de uma classe diversa daquela a que mais comumente 

pertence. Tais mudanças são em geral, mas não exclusivamente, ligadas ao uso 

criativo ou artístico da língua. Como exemplo é possível citar os seguintes versos da 

música O Quereres de Caetano Veloso, onde os infinitivos pessoais dos verbos querer 

e estar passam à classe dos substantivo, determidados pelo artigo definido masculino 

singular o.  

O quereres e o estares sempre a fim 

Do que em mim é de mim tão desigual 

Faz-me querer-te bem, querer-te mal 

Bem a ti, mal ao quereres assim  

A classificação gramatical, pois, de uma palavra não é rígida, ou seja, existem 

situações, ou contextos, em que essa classificação não segue a norma; em outras 

palavras, não é possível pressupor, com exatidão, a classificação das palavras. 

4.2.3. Sintaxe 

Conforme dito anteriormente neste capítulo, a palavra sintaxe é derivada da 

palavra grega e significa posição ou disposição. Logo, a sintaxe é a parte da 

gramática dedicada ao estudo da ordem das palavras nas sentenças e das sentenças 

no discurso, visto que, nas línguas não flexionais (como o português e o inglês) é a 

posição de uma palavra na sentença que determina sua função sintática. Uma 

sentença, ou período, em português pode ser composta de uma ou mais orações. Já 

uma oração é uma construção que tem dois termos essenciais: o sujeito e o predicado 

(Cunha e Cintra, 2008). Bechara (2009) define o termo frase, dizendo que esta pode 

ou não conter uma oração, como no caso de Que frio!, por exemplo, que é uma frase 

que não apresenta uma oração por não conter um verbo. Visto a determinação de 

seus termos essenciais, é certo afirmar que não há oração sem verbo. A figura 5.2 

apresenta um diagrama em árvore de uma oração e seus termos essenciais.  
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Figura 4.2. A oração e seus termos essenciais  

 No exemplo acima, vemos que o sujeito é formado por um pronome 

demonstrativo, Esta, ou seja um determinante, e um substantivo, seu núcleo, neste 

caso aluna; uma unidade que tem por núcleo um substantivo é denominada um 

sintagma nominal. (Um determinante é um termo que define com precisão o referente 

de um substantivo; no exemplo acima, o demonstrativo esta define a que aluna a 

sentença se refere; além dos demontrativos, os artigos e os adjetivos comumente 

realizam a função de determinantes.) Já uma unidade que tem por núcleo um verbo é 

denominada um sintagma verbal. No exemplo acima, o predicado, obteve uma boa 

nota no bimestre, é um sintagma verbal; esse sintagma verbal tem como seus termos 

integrantes, além do verbo obteve, um complemento verbal, denominado objeto direto, 

uma boa nota, também um sintagma nominal. Por fim, nossa sentença de exemplo 

tem um termo acessório, que é o adjunto adverbial de tempo, no bimestre. 

Esse pequeno exemplo nos serve para definir que funções sintáticas podem 

desempenhar cada um dos morfemas lexicais de que tratamos anteriormente: 

 o substantivo, núcleo de um sintagma nominal, pode desempenhar, em uma 

oração, as funções de núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e 

do agente da passiva. 

 o adjetivo aparece como um modificador em um sintagma nominal. 

 o verbo determina o tipo de predicado da oração, ou seja, verbal (verbo 

significativo), nominal (verbo de ligação) ou verbo-nominal (verbo significativo 

com predicativo).  

 o advérbio desempenha a função de adjunto adverbial, termo acessório de 

uma oração. Existem verbos, entretanto, cuja semântica exige um 

complemento circunstancial, como na sentença João vai a Roma. O termo a 

Roma é um adjunto adverbial de lugar mas sua ausência determina falta de 
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semântica ao verbo ir; Lima (2008) classifica tais verbos como transitivos 

circunstanciais. 

As descrições apresentadas aqui para as classes de palavras e para a sintaxe das 

línguas não declináveis são necessárias para a compreensão das definições 

semânticas apresentadas a seguir. Os construtos semânticos apresentados por Dixon 

(2005) só podem ser compreendidos se os conceitos acima apresentados forem 

conhecidos. 

4.3. Os construtos semânticos 

 Dixon (2005) apresenta, em suas próprias palavras, “a fresh look at parts of the 

grammar of English”, propondo um framework orientado à semântica para a análise 

gramatical, bem como instruções sobre a utilização desse framework. Em sua 

introdução, ele afirma que uma língua natural, “…as a pattern of human behaviour, 

does not yield „laws‟ like those of Newton or Einstein. It is a complex phenomenon, 

whose parts intersect in complex ways. But it does have a principled basis and […] a 

large part of the basis concerns the meanings of words, and of grammatical 

constructions, and how these interrelate.” De fato, ele afirma que há uma interação de 

princípio entre o significado de uma palavra e suas características ou propriedades 

gramaticais, ou seja, as propriedades gramaticais de uma palavra de uma língua 

devem ser vistas como uma função de seu significado. Um exemplo disso poderia ser, 

em português, a palavra calhau. Este vocábulo não é corriqueiro nas enunciações dos 

brasileiros mas um falante que a ouça, ou leia, pela primeira vez, ao descobrir que ela 

significa “um fragmento de rocha ou pedra”, é imediatamente capaz de produzir 

sentenças com essa palavra, de maneira semelhante à que faria com as palavras 

pedra ou rocha.  

 Dixon (2005) afirma ainda que, das milhares de palavras do léxico de uma 

língua, todas têm um significado; ele diz que é possível agrupar essas palavras em 

classes de significado que ele denomina tipos semânticos ou semantic types, em 

inglês. Esses tipos semânticos são construtos cujas propriedades essenciais incluem 

elementos de significado (semânticos) e gramaticais (propriedades morfológicas e 

sintáticas das classes de palavras a que pertencem). Por fim, ele afirma que os tipos 

semânticos são universais, ou seja, eles existem em todas as línguas, visto que é 

possível transmitir uma mesma mensagem em qualquer uma delas. As diferenças que 

existem entre as línguas, neste caso, estão na realização dos tipos semânticos em 

relação às classes gramaticais: o que é realizado por um substantivo em uma língua 
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pode, em outra, ser realizado por um verbo, como, por exemplo, o conceito de 

saudade que, em português é expresso por um substantivo que denota um 

sentimento, e em inglês é expresso por um verbo. Por conta disso, apesar de a 

classificação proposta por Dixon (2005) ter como foco a língua inglesa, esta pesquisa 

faz uso da mesma classificação para o português do Brasil. Além de não termos 

encontrado nenhuma proposta semelhante para a nossa língua mãe, o inglês 

(originalmente germânico) sofreu, através dos tempos, uma grande influência latina, 

principalmente por conta do domínio normando, durante o qual profundas 

transformações ocorreram não só em seu vocabulário mas também em sua estrutura e 

ortografia (Burchfield, 1985). Essas transformações aproximam as duas línguas e 

possibilitam uma correlação entre elas, no que tange aos tipos semânticos. 

Um outro aspecto que não pode ser ignorado é que, mesmo levando-se em 

conta uma mesma língua, os tipos semânticos, assim como no exemplo citado para as 

classes de palavras, não são fixos – uma palavra pode pertencer a um tipo semântico 

em um contexto e a outro em contexto diverso; um exemplo clássico da língua 

portuguesa é, mais uma vez, a palavra manga, que pode ser um substantivo, 

pertencente, de acordo com o contexto em que se insere, a tipos semânticos diversos 

(fruta ou parte componente de uma peça de vestuário) ou a terceira pessoa do 

singular do presente do indicativo do verbo mangar, ou mesmo um substantivo próprio, 

sobrenome de alguns brasileiros.  

Cada tipo semântico constitui um construto da língua, englobando as 

propriedades semânticas e gramaticais de cada grupo de palavras, ou morfemas. Em 

modelagem conceitual, saber identificar a que tipos semânticos pertencem os signos 

que representam os conceitos a serem modelados é importante pois isso indica uma 

compreensão do conceito sendo modelado. Por exemplo, poder afirmar que um 

determinado signo representa um Artefact, implica saber que ele tem referência 

concreta, consequentemente tem existência independente, que é contável, e que é 

algo produzido pelo homem, em oposição a algo encontrado na natureza. 

 Nesta apresentação serão mantidas as nomenclaturas dos tipos semânticos 

em sua forma inglesa original para uma maior clareza e identificação com o trabalho 

de Dixon; entretanto, serão fornecidas traduções e explicações sempre que 

necessário. Os tipos semânticos propostos por Dixon (2005) tratam dos substantivos, 

dos adjetivos e dos verbos. Não há um tipo semântico associado aos advérbios, mas 

ele dedica um capítulo à explicação de como essas palavras podem aparecer e se 

comportar nas orações. 
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4.3.1. Os tipos semânticos associados aos substantivos 

 Os tipos semânticos mais significativos são, sem dúvida, aqueles relacionados 

aos substantivos, ou nouns no original em inglês. Dixon (2005) divide esses tipos 

semânticos em cinco grupos principais: Concrete Reference (de referência concreta), 

Abstract Reference (de referência abstrata), Activities  (atividades), States (estados) e 

Speech Acts (atos de fala). Em termos de modelagem conceitual, os tipos semânticos 

mais importantes são, sem dúvida, os de referência concreta, visto que são eles que 

nomeiam coisas ou seres de existência independente, do mundo real ou possível, que 

se deseja definir e sobre que se quer armazenar informações. Os tipos semânticos 

com referência concreta serão, consequentemente, discutidos em primeiro lugar neste 

trabalho. A figura 4.3 apresenta um gráfico com a organização dos tipos semânticos 

relacionados aos substantivos. 

 

Figura 4.3. Os tipos semânticos relacionados aos substantivos  

4.3.1.1. Concrete reference 

 Conforme discutido anteriormente, os substantivos ditos concretos são aqueles 

cujos referentes são seres ou coisas materiais, e de existência independente; essas 

são, então, as características essenciais desse construto geral, que inclui construtos 

mais específicos, conforme exposto a seguir: 

 Animate (Animados) – engloba substantivos cujos referentes são seres vivos 

do reino animal,  porém, não humanos.  
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 Human (Humanos) – engloba substantivos cujos referentes são seres vivos do 

mundo animal e humanos. 

Especializam-se em três outros construtos: 

 Kin (Parentesco) – engloba os substantivos cujos referentes são 

distinções de um indivíduo humano dentro de cada unidade familiar a 

que pertença. Um elemento humano pode ter várias funções 

relacionadas ao tipo semântico Kin, como, por exemplo, um elemento 

pode ser filho e irmão em seu núcleo familiar original; pode ser neto e 

sobrinho se se expandir o grupo, ou até mesmo genro e cunhado pela 

associação a um outro grupo. Entretanto, dentro de cada núcleo são 

restritas as funções de um elemento, bem como exclusivas de elemento 

para elemento: um membro do grupo sempre será filho em relação a 

seus pais, irmão em relação aos outro filhos de seus pais, sobrinho em 

relação aos irmãos de seus pais, etc; os parentescos consangüíneos 

são inalienáveis. Nos casos de parentesco por associação a outros 

grupos, por conta de um casamento, por exemplo, os parentescos são 

alteráveis mas, para que uma alteração aconteça, é necessário que 

haja o fim de uma associação e o acontecimento de outra – uma nora 

pode passar a esposa mas, para tal, a associação que a tornava nora 

tem que deixar de existir, e que uma outra, que a torne esposa, seja 

realizada. 

 Rank (Posto ou Posição) – engloba os substantivos cujos referentes 

são distinções funcionais e/ou hierárquicas que indivíduos humanos 

podem ter dentro de um grupo social (não familiar), em relação aos 

outros elementos desse grupo. Por exemplo, em um grupo social turma, 

um elemento é um professor em relação aos elementos alunos. Como, 

apesar de não ser comum, é possível que um professor passe a aluno 

dentro de um mesmo grupo, ou ainda que, em um mesmo time, um 

jogador pode ser o goleiro mas passar a zagueiro, se necessário, um 

rank implica em menos restrições que um kin. Da mesma forma, visto 

que um mesmo indivíduo pode fazer parte de vários grupos, essas 

distinções são cumulativas e não exclusivas. 

 Social Group (Grupo Social) – engloba os substantivos cujos 

referentes são grupos de indivíduos humanos vistos como um todo 

identificado com uma função ou mesmo um propósito compartilhado por 

todos. São exemplos exército, empresa e nação. 
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 Parts (Partes) – engloba os substantivos cujos referentes são partes 

componentes de um indivíduo; esse tipo semântico engloba também as partes 

de um (corpo) humano. Parts é um tipo semântico que não tem 

especializações; logo, para um substantivo pertencer a este tipo, basta que seu 

referente seja a parte em uma relação mereológica sua com outro elemento. 

 

 Inanimate (Inanimados) – engloba os substantivos cujos referentes são seres 

ou coisas não ativas ou não vivas. Este tipo semântico especializa-se em: 

 Artefacts (Artefatos) - engloba os substantivos cujos referentes são 

artefatos, ou seja, coisas fabricadas pelo homem (coisas não naturais). 

Exemplos seriam livro, sapato e cadeira. 

 Flora  (Flora) - engloba os substantivos cujos referentes pertencem ao 

reino vegetal como um todo; não há uma especialização. 

 Celestial and weather (Celestial e Climáticos) – engloba os 

substantives cujos referentes são astros (sol, planeta e lua, por 

exemplo) ou relacionados ao tempo e ao clima (chuva e vento, por 

exemplo). 

 Environment (Ambiente) – engloba os substantivos cujos referentes 

fazem parte do meio ambiente, como, por exemplo, ar, ouro, água, 

petróleo, etc. Em outras palavras, são os elementos que pertencem ao 

reino mineral. 

4.3.1.2. Abstract reference 

 Como já foi mencionado anteriormente neste mesmo capítulo, os substantivos 

que não têm referência concreta são ditos de referência abstrata. Os referentes 

abstratos incluem seres ou coisas de existência dependente e/ou não tangíveis. Este 

tipo semântico especializa-se em seis subtipos, a saber: 

 Time (Tempo) – engloba os substantivos cujos referentes indicam a 

localização temporal de alguma ação ou evento. Exemplos incluem o próprio 

substantivo tempo, e outros como, ontem, amanhã, mês, noite, verão, etc. 

Morfemas pertencentes a este grupo semântico tendem a exercer a função de 

adjuntos adverbiais de tempo nas orações em que aparecem. 

 

 Place (Lugar) – engloba substantivos cujos referentes indicam uma localização 

espacial de algum ser ou coisa, junto com palavras que denotam posição ou 
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direção, como frente e norte, ou medidas de distância, como quilômetro, por 

exemplo. Morfemas pertencentes a este grupo semântico tendem a exercer a 

função de adjuntos adverbiais de lugar nas orações em que aparecem. 

 

 Quantity (Quantidade) – engloba substantivos cujos referentes indicam 

quantidades. Exemplos são número, quantidade e idade. 

 

 Veriety (Variedade) – engloba substantivos cujos referentes indicam um tipo 

ou uma variedade de alguma coisa. Exemplos são tipo, forma, e formas como 

círculo, linha, etc. 

 

 Language (Língua) – engloba substantivos cujos referentes relacionam-se às 

línguas, como por exemplo, sentença, palavra, substantivo e som. 

 

 Other (Outros) – engloba substantivos cujos referentes são conceitos abstratos 

gerais, tais como idéia, unidade e problema, por exemplo. 

4.3.1.3. States and properties 

 Este tipo semântico engloba os substantivos (também de referência abstrata) 

cujos referentes são estados, físicos ou mentais. São exemplos os substantivos honra, 

prazer, alegria, dor, força e ciúme. 

4.3.1.4. Activities 

 Este tipo semântico engloba os substantivos (também de referência abstrata) 

cujos referentes constituem atividades; em sua maioria, esses substantivos são 

derivados de verbos, como por exemplo, decisão, venda e compra. 

4.3.1.5. Speech Acts 

 Este tipo semântico engloba os substantivos (também de referência abstrata) 

cujos referentes constituem atividadas ligadas aos atos de fala; em sua maioria, esses 

substantivos têm um verbo associado, como por exemplo, pergunta, conversa e 

promessa.  

4.3.2. Os tipos semânticos associados aos verbos 

Os verbos são o centro das orações; eles podem ter como referência uma ação 

ou processo, um estado ou mesmo um fenômeno da natureza. Quando o verbo tem 
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como referente uma ação ou processo, faz-se necessário haver um número de 

participantes que têm diferentes papéis semânticos nesse processo. Logo, os verbos 

são agrupados em tipos semânticos em parte por conta de exigirem participantes com 

os mesmos papéis semânticos; esse critério ficará mais claro a partir dos exemplos 

apresentados para cada tipo verbal a seguir. Dixon (2005) divide os tipos semânticos 

associados aos verbos em dois grandes grupos, a saber, Primary (primário) e 

Secondary (secundário); essa divisão visa separar os verbos cujos referentes são 

ações ou estados (primary) daqueles que provêm alterações semânticas aos outros 

(secondary). A lista dos tipos semânticos associados aos verbos é apresentada a 

seguir: 

 Primary – aqueles que referem-se diretamente a uma ação ou estado, ou seja, 

verbos que podem construir sozinhos uma sentença desde que com os 

sintagmas nominais (SNs) ocupando as funções sintáticas apropriadas. Eles 

podem ser: 

 Primary-A – verbos que devem ter SNs nas funções de sujeito e de 

objeto, não admitindo, nessas funções, orações substantivas. Os 

verbos Primary-A especializam-se nos seguintes tipos: 

a) Motion (Movimento) – relacionado às ações de movimento; 

pode incluir uma especificação de locus (lugar); são 

basicamente intransitivos ou transitivos circunstanciais. Ex.: 

João correu [pra casa]. 

b) Rest (Descanso) – relacionados ao descansar, ou ao oposto do 

movimento; também pode incluir uma especificação de locus 

(lugar). são basicamente intransitivos ou transitivos 

circunstanciais. Ex.: Maria sentou [no chão]. 

c) Affect (Efeito) – são basicamente transitivos e envolvem três 

papéis semânticos: um Agent (o agente), um Target (o alvo da 

ação ou processo) e um Manip (aquilo que é manipulado pelo 

agente para chegar ao alvo), que pode ser um objeto que o 

agent  segura ou ainda uma parte de seu corpo. Neste caso, são 

verbos transitivos diretos ou indiretos e circunstanciais. Ex.: 

Jorge bateu [com] o braço no vaso. 
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d) Giving (Doação) – todos requerem um Donor (quem doa ou dá 

alguma coisa), um Gift (o presente, ou a coisa doada) e um 

Recipient (aquele que recebe a coisa doada pelo donor); são, 

em português, verbos transitivos diretos e indiretos. Ex.: Dalva 

doou 2 milhões à universidade. 

e) Corporeal (Corpóreo) – relacionados ao gestual; todos 

envolvem um sujeito Human (pode ser um animal, por 

extensão), e alguns podem envolver alguma substância que 

entra ou que sai do corpo. São, em geral, verbos transitivos 

diretos; verbos como chorar ou rir são intransitivos. Ex.: Andrea 

comeu o sanduiche. 

f) Weather (Clima) – esses verbos são impessoais, ou seja, não 

têm sujeito; formam orações sozinhos, sendo comum o uso de 

advérbios com eles: Ex.: Choveu muito ontem. 

g) Competition (Competição) – envolve um Competitor 

(invariavelmente humano) que busca estabelecer sua 

superioridade; o objeto pode ser outro Competitor ou um 

substantivo do tipo Activity, ou que faça referência a algum tipo 

de prêmio. Tendem a ser transitivos diretos. Ex.: Felipe venceu 

a corrida. 

h) Social contract (Contrato social) – diz respeito à maneira como 

as sociedades humanas são organizadas; envolvem um sujeito 

e um objeto do tipo Human. São, essencialmente, transitivos. 

Ex.: A empresa demitiu o engenheiro. 

i) Using (Uso) – são todos transitivos. Implica o uso correto e 

também o não produtivo. Ex.: O cozinheiro usou todas as 

batatas. 

j) Obeying (Obediência) – são todos transitivos; podem ter como 

objetos substantivos do tipo Speech Act. Ex.: Os meninos 

obedeceram minha ordem. 

 Primary-B – verbos que devem ter SN nas funções de sujeito e de 

objeto, mas que também permitem que orações substantivas ocupem 

uma dessas funções: 
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a) Attention (Atenção) – requerem um Perceiver (quem percebe 

alguma coisa, que deve ser um Human ou um Animate superior) 

e uma Impression (aquilo que é percebido). São, em geral, 

transitivos diretos, tendo o Perceiver como sujeito e a 

Impression como objeto. Ex.: Mamãe notou sua presença. 

b) Thinking (Pensamento) – requerem um Cogitator (aquele que 

pensa, geralmente um Human, na função de sujeito) e um 

Thought (o que é pensado, na função de objeto). São verbos 

transitivos, com frequência tendo orações substantivas na 

função de objeto. Ex.: Carlos pensou que você não vinha. 

c) Deciding (Decisão) – requerem um Decision-maker (quem toma 

a decisão, geralmente do tipo Human, na função de sujeito) e 

um Course (um curso de ação a ser seguido). São verbos 

transitivos, com frequência tendo orações substantivas na 

função de objeto. Ex.: Decidi comer a massa. 

d) Speaking (Fala) – envolve quatro papéis semânticos: um 

Speaker (quem fala, na função de sujeito), um Addressee (quem 

escuta, na função de objeto indireto) uma Message (a 

mensagem, na função de objeto direto) e um Medium (o meio 

por que a mensagem é passada). Ex.: Ellen informou o 

resultado do processo ao gerente. 

e) Liking (Gosto) – envolve um Experiencer (que deve ser do tipo 

human ou um animal superior) que recebe um sentimento a 

partir de um Stimulus. Também fazem parte desta classe 

semântica os verbos antônimos de gostar. Os verbos são 

transitivos, em essência. Ex: Antônio adora maçãs. 

f) Acting (Ação) – são, em geral, intransitivos (ou transitivos 

circunstanciais) e têm um sujeito do tipo Human. Ex.: Ela agiu 

como uma tola. 

g) Happening (Acontecimento) – em geral têm um substantivo do 

tipo Activity como sujeito. Podem ser transitivos ou não. Ex.: A 

luta acabou. 

Existem dois tipos ainda que permitem que orações ocupem as duas funções: 
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h) Comparing (Comparação) – São todos transitivos. Ex.: Mauro 

comparou Joana comigo. 

i) Relating (Relação) – São basicamente transitivos. Ex.: A morte 

do cachorro indica que não foi bem tratado. 

A tabela 4.1 apresenta um resumo dos papéis semânticos relacionados aos 

tipos semânticos verbais, conforme apresentados em Dixon (2010). 

Tabela 4.1. Papéis semânticos associados aos tipos semânticos verbais 

Tipo Semântico: Papéis Semânticos: 

Affect Agent, Target, Manip 

Giving Donor, Gift, Recipient 

Corporeal Human, Substance 

Competition Competitor, Activity 

Speaking Speaker, Addressee, Message, Medium 

Thinking Cogitator, Thought 

Attention Perceiver, Impression 

Liking Experiencer, Stimulus 

 

 Secondary – aqueles que provêm modificações semânticas a outros verbos. 

Especializam-se em: 

 Secondary-A – Não têm papéis semânticos independentes; 

basicamente modificam o significado do verbo primário que o sucede. 

Podem ser: Modals (expressam predição, obrigação, necessidade, 

habilidade, atividade iminente, atividade programada, possibilidade, 

realização, inevitabilidade), Beginning (expressam início, continuação, 

fim, completude, cessação, término), Trying (expressam tentativa, 

sucesso, fracasso, prática, repetição), Hurrying (expressam a 

velocidade com que uma atividade é realizada), Daring (indicam que o 

sujeito teve a coragem necessária para realizar uma atividade). 

 Secondary-B – Têm um papel próprio (seu sujeito), além dos papéis do 

verbo na oração na função de complemento. Wanting (expressam 

vontade, desejo, imploração, esperança, demanda, necessidade, 

exigência, merecimento, intenção, planejamento), Postponing 

(expressam adiamento, atraso; exige um Timer). 
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 Secondary-C – São como os Secondary-B, tendo como diferença que 

esses simplesmente descrevem a atitude do sujeito em relação a algum 

evento ou estado, enquanto que o sujeito de um verbo Secondary-C 

tem uma participação na realização do evento ou estado. Making 

(expressa uma relação de causa e introduz o papel semântico do 

Causer), Helping (introduz o papel semântico de Helper, aquele que se 

junta a alguém para que um evento se concretize) 

 Secondary-D – São todos intransitivos e recebem uma oração na 

função de sujeito; podem incluir o papel semântico de Arbiter. Seem 

(expressa aparência, semelhança, sentimento e acontecimento), Matter 

(expressa que o evento ou estado referido pela oração no lugar do 

sujeito é importante para o Arbiter). 

Bechara (2009) descreve a formação das locuções verbais na língua 

portuguesa, como “a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar com o 

infinitivo, gerúndio ou particípio de outro verbo que se chama principal”. Fazendo uma 

analogia com os tipos semânticos verbais descritos por Dixon (2005), os verbos 

principais são os verbos Primary, enquanto os verbos auxiliares são os verbos 

Secondary; entre os verbos auxiliar e principal (no infinitivo) pode aparecer uma 

preposição. Em português, o verbo auxiliar é o que se declina de acordo com as 

flexões de pessoa, número, tempo e modo; o verbo principal permanece inalterado em 

sua forma nominal. Bechara (2009) descreve, então, as várias aplicações dos verbos 

auxiliares na língua portuguesa: 

 Os verbos ter, haver e ser combinam-se com o particípio de um verbo principal 

para a construção de novos tempos verbais ditos compostos, como por 

exemplo em tenho cantado (pretérito perfeito composto). 

 Os verbos ser, estar e ficar combinam-se com o particípio do verbo principal 

para formar a voz passiva de uma ação ou estado; ex.: é amado, ficou 

prejudicado. 

 Os auxiliares ditos acurativos são os que combinam-se com o gerúndio ou com 

o infinitivo do verbo principal para determinar com maior acurácia os aspectos 

do momento da ação verbal; expressam o início da ação, a iminência da ação, 

a continuidade da ação, o desenvolvimento gradual da ação, a repetição da 

ação e o término da ação. Correspondem ao tipo semântico Beginning. 

 Os auxiliares modais combinam-se com o infinitivo ou gerúndio do verbo 

principal para determinar com maior acurácia o modo como uma ação se 

realiza ou deixa de se realizar. Expressam: 
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 Necessidade, obrigação, dever (Modal) – ter de escrever, põe exemplo. 

 Possibilidade ou capacidade (Modal) – poder cantar. 

 Tentativa ou esforço (Trying e Daring) – buscar escrever, ousar 

escrever. 

 Consecução (Modal) – conseguir escrever. 

 Aparência, dúvida (Seem) – parecer escrever. 

 Movimento para realizar uma intenção futura – ir escrever. 

 Resultado – vir a escrever. 

 Os auxiliares causativos e sensitivos são a denominação dada aos verbos 

mandar, deixar e fazer e sinônimos (Making), e dos verbos ver, ouvir, olhar, 

sentir e sinônimos (Seem) respectivamente. 

Em termos de modelagem conceitual de dados, os verbos secundários têm 

função análoga à dos advérbios, na medida em que alteram o significado do verbo 

principal, tornando mais específica a semântica da ação que ocorre entre conceitos. 

Tais especificidades devem ser analisadas e retratadas no modelo, muitas vezes 

através de restrições. 

4.3.3. Os tipos semânticos associados aos adjetivos 

 Os adjetivos são palavras cujos referentes são abstrações de conceitos como 

dimensão, velocidade, cor, etc. Dixon (2005) apresenta onze tipos semânticos 

associados aos adjetivos: 

 Dimension (Dimensão) – adjetivos que referenciam características 

dimensionais de um substantivo, como por exemplo, grande, profundo e baixo. 

 Physical Property (Propriedade Física) – adjetivos que referenciam 

propriedades físicas de um substantivo, como duro, mole, pesado, leve; esse 

tipo semântico inclui um subtipo que é: 

 Corporeal (Corpóreo) – que inclui adjetivos relativos a propriedades 

físicas do corpo, como doente, feio e bonito. 

 Speed (Velocidade) – adjetivos cujos referentes são abstrações relacionadas 

ao conceito de  velocidade; exemplos são as palavras rápido, lento e repentino. 

 Age (Idade) – adjetivos cujos referentes são abstrações relacionadas ao 

conceito de idade; exemplos são as palavras novo, moderno, velho e jovem. 
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 Colour (Cor) – adjetivos cujos referentes são abstrações relacionadas ao 

conceito de cor; exemplos são as palavras preto, branco, vermelho e azul. 

 Value (Juizo de Valor) – adjetivos cujos referentes são abstrações 

relacionadas ao conceito de juízo de valor; exemplos são as palavras bom, 

perfeito, ruim, estranho e importante. 

 Difficulty (Dificuldade) – adjetivos cujos referentes são abstrações 

relacionadas ao conceito de dificuldade; exemplos são as palavras fácil, dificil e 

simples. 

 Volition (Vontade) – adjetivos cujos referentes são abstrações relacionadas ao 

conceito de vontade ou intenção; exemplos são as palavras proposital, 

acidental e deliberado. 

 Qualification (Qualificação) – esse tipo semântico inclui diversas 

especializações: 

 Definite (Definição) – uma qualificação relacionada a um evento; 

exemplos são as palavras provável, verdadeiro, óbvio. 

 Possible (Possibilidade) – uma qualificação que expressa a opinião do 

falante acerca da possibilidade de acontecimento de um evento; 

exemplos são as palavras possível e impossível. 

 Usual (Uso/Costume) – uma qualificação que expressa a opinião do 

falante acerca da predictabilidade de um evento; exemplos são as 

palavras normal e comum. 

 Likely (Predição Pessoal) – uma qualificação que expressa a opinião 

do falante acerca da predictabilidade de um evento com foco na 

possibilidade de o sujeito engendrar um acontecimento.  

 Sure (Certeza) – como acima mas com foco no controle do sujeito; um 

exemplo é a palavras certo, como em É certo que vou me aposentar. 

 Correct (Corretude) – uma qualificação relacionada ao conceito de 

corretude; exemplos são as palavras certo, correto e errado. 

 Human Propensity (Propensão Humana) – esse tipo semântico inclui diversas 

especializações: 
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 Fond (Gosto/Predileção) - uma qualificação relacionada ao gostar; um 

exemplo é a palavra afim. 

 Angry (Raiva) - uma qualificação relacionada a reações emocionais a 

um acontecimento real; os exemplos são, com frequência, locuções 

adjetivas: com raiva, com ciúme. 

 Happy (Felicidade) - uma qualificação relacionada a uma resposta a 

algum acontecimento real ou potencial; exemplos são as palavras feliz, 

contente  e triste. 

 Unsure (Incerteza) - uma qualificação relacionada à avaliação de um 

evento potencial por parte do falante; exemplos são as palavras curioso 

e incerto. 

 Eager (Ansiedade/Avidez) - uma qualificação relacionada ao querer; 

exemplos são as palavras pronto, ansioso. 

 Clever (Habilidade) - uma qualificação que se refere à habilidade ou a 

uma atitude no relacionamento social; exemplos são as palavras 

inteligente, estúpido, cruel. 

 Honest (Honestidade) - uma qualificação relacionada ao julgamento de 

uma pessoa ou afirmação como justo e honesto; exemplos são as 

palavras franco, honesto. 

 Busy (Ocupação) - uma qualificação relacionada ao envolvimento em 

alguma atividade; exemplos são as palavras ocupado, preguiçoso e 

preocupado. 

 Similarity (Semelhança) – adjetivos cujos referentes são abstrações 

relacionadas à comparação entre duas coisas, estados ou eventos. Ex.: 

diferente de, igual a, análogo a. 

4.3.4. Os advérbios, segundo Dixon 

Dixon (2005) não apresenta tipos semânticos associados aos advérbios; em 

termos sintáticos, os adjuntos adverbiais são chamados termos acessórios, visto que 

sua omissão quase nunca altera a oração sintaticamente. Entretanto, Dixon (2005) 

apresenta 5 funções para os advérbios: 
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 Sentential function, quando modifica uma sentença ou oração. Segundo 

Bechara (2009), esses advérbios exprimem um juízo pessoal de quem fala e 

aparecem, em geral, no início ou fim da sentença, separados dela por uma 

vírgula. Como exemplo, podemos citar Felizmente, todos chegaram bem. 

 Manner function, quando modifica um verbo, como por exemplo em Maria nada 

bem. 

 NP (modifying) function, quando modifica um sintagma nominal (She had been 

arranging only the beautiful flowers); Bechara (2009) afirma que essa situação 

se dá principalmente quando o substantivo é entendido não como uma 

substância mas como uma qualidade que essa substância representa. Como 

exemplo, podemos citar a sentença Pessoas assim não merecem atenção. 

 Adjectival (modifying) function, quando modifica um adjetivo, como por 

exemplo, Maria é muito boa nadadora. 

 Adverbial (modifying) function, quando modifica um outro advérbio, como por 

exemplo em Maria nada muito bem. 

Em termos de modelagem conceitual de dados, os advérbios, principalmente 

os de tempo/frequência quando usados em predicados nominais, podem carregar 

semântica relevante para restrições relacionadas a valores de atributos, ou mesmo a 

escolha do construto para a representação de determinado conceito na linguagem de 

modelagem. Por exemplo, na sentença Nas vendas do varejo, o pagamento é sempre 

à vista.  o advérbio sempre restringe o tipo de pagamento associado a uma venda do 

varejo, e essa restrição deve ser representada no modelo conceitual. A análise da 

relevância dos advébios para os modelos conceituais deve ser feita caso a caso;  essa 

análise será melhor explicada no capítulo 7 desta dissertação. 

4.3.5. As funções gramaticais, de acordo com Dixon 

 Dixon (2005 e 2010) apresenta as seguintes funções gramaticais, a partir de 

uma perspectiva semântica: 

 Transitive subject (sujeito de verbo transitivo) – Agente ou A. 

 Intransitive subject (sujeito de verbo intransitivo) – Sujeito ou S. 

 Transitive object (objeto de verbo transitivo) – Objeto ou O. 

 Copula subject (sujeito de verbo copular ou de ligação) – Sujeito Copular ou 

CS. 

 Copula Complement (complemento de verbo copular ou de ligação) – 

Predicativo ou CC. 
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A esses, acrescentaremos o adjunto adverbial, ou Circunstância (C); essas 

abreviações e seus conceitos relacionados serão usados na abordagem proposta e 

explicados no capítulo 6. 

 Os tipos semânticos, bem como os papéis semânticos e suas teorias 

subjacentes, foram propostos por Dixon com base em seus estudos lingüísticos sobre 

línguas que não haviam sido ainda descritas. Esse trabalho de pesquisa ele fez com 

diversas línguas como a Dyirbal (uma língua aborígene da Austrália), e a Jarauara 

(língua aborígene do povo Jarauara, que habita a região dos rios Purus e Juruá, no 

Amazonas). Em seu Basic Linguistic Theory, Dixon (2010) apresenta sua metodologia 

de trabalho e afirma que “The most useful lexical technique, when working on 

description of a language, is a thesaurus, with the lexemes grouped into semantic 

types.” Ele afirma, ainda, ser importante ter, a priori, um esquema para a organização 

desse tesauro; o esquema adotado por ele é apresentado a seguir: 

NOUNS:      N. Flora 

A. Body parts O. ADJECTIVES 

B. Human Classification VERBS 

C. Kinship P. Motion 

D. Mammals Q. Rest 

E. Reptiles R. Induced position (including giving) 

F. Birds S. Affect 

G. Fishes T. Attention and mental 

H. Insects, etc U. Speaking and thinking 

I. Language, ceremony V. Corporeal 

J. Artefacts, etc W. ADVERBIAL 

K. Fire, food, water X. LOCATION 

L. Celestial, weather Y. TIME 

M. Geography, dwellings Z. INTERJECTIONS 

 

É possível relacionar a maioria dos itens do esquema acima com os tipos semânticos 

apresentados anteriormente neste capítulo, enquanto outros lhes são especializações. 

Na lista dos substantivos (NOUNS), body parts, é uma das especializações do tipo 

semântico Parts; human classification, está incluído no tipo semântico Human; kinship, 

no tipo semântico Kin; mammals, reptiles, birds, fishes e insects são especializações 

de Animate; language, ceremony corresponde a Language; artefacts corresponde a 

Artefacts; fire, food, water deve ser acrescentado como uma nova especialização de 
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Inanimate; celestial, weather corresponde a Celestial and Weather; geography, 

dwellings está contido em Environment, podendo ser deste uma especialização; flora 

corresponde a Flora e TIME corresponde a Time. Quanto aos verbos, o esquema é 

praticamente idêntico à sua classificação em tipos semânticos. ADVERBIAL e 

LOCATION fazem referência a advérbios e, conseqüentemente, não são relacionados 

a tipos semânticos; INTERJECTIONS refere-se a interjeições que, além de não serem 

associadas a nenhum tipo semântico, não têm relevância em termos de modalagem 

conceitual de dados, visto serem, conforme dito anteriormente neste capítulo, 

anifestações acerca do estado de ânimo do falante. 

4.4. Conclusão 

A teoria dos tipos semânticos apresentada por Dixon (2005) tem como foco a 

divisão do léxico de uma língua natural em categorias semânticas que são comuns a 

todas as línguas. Essas categorias são estabelecidas a partir de critérios não só de 

significado mas também de critérios gramaticais. Esta pesquisa faz uso, então, de tal 

teoria na busca de uma abordagem linguística para a modelagem conceitual de dados, 

visando a criação de modelos com maior qualidade semântica.  

As línguas naturais são subjetivas, gerativas e muito livres em termos do que 

se pode construir com elas, permitindo a ambiguidade e até mesmo construções 

gramaticalmente corretas porém sem sentido. Isso, em vez de um problema, é o fator 

que propicia atividades criativas, como a literatura, e o humorismo. Entretanto, nas 

atividades relacionadas à tecnologia, o que se deseja é exatamente o oposto, ou seja, 

uma representação não ambígua do domínio de conhecimento modelado. Se, como já 

visto anteriormente neste trabalho, o conhecimento acerca de um universo é sempre 

transmitido pelo discurso que tem como referência esse universo, discurso esse que é 

enunciado em uma língua natural, a compreensão dos construtos dessa língua natural, 

bem como da carga semântica inerente a eles, é de vital importância na criação de 

modelos mais fidedignos. Este trabalho argumenta que os tipos semânticos de Dixon, 

bem como sua abordagem semântica para a gramática, podem ser a base para tal 

compreensão, o que será explorado na proposta de abordagem linguística e no 

método para a modelagem conceitual de dados apresentados nos capítulos 6 e 7 

desta dissertação. 
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5. OntoUML  

“Ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização 

compartilhada” (Gruber, 1992) 

5.1. Introdução  

Conforme dito no capítulo 2, além da compreensão dos conceitos retratados no 

discurso do universo a ser modelado, o modelador precisa contar com uma linguagem 

de modelagem que disponha de construtos que possam transmitir a mesma carga 

semântica de seus equivalentes linguísticos. Este trabalho adotou, para este fim, a 

OntoUML, uma linguagem de modelagem baseada em uma ontologia de 

fundamentação, a Unified Foundational Ontology (UFO), e proposta por Guizzardi 

(2005). A razão para essa escolha reside no fato de que essa linguagem foi concebida 

com o objetivo de retratar, com fidedignidade, os conceitos inerentes ao discurso do 

universo modelado. A ontologia de fundamentação tem como base conceitos oriundos 

da filosofia e das ciências cognitivas, e seu objetivo principal é oferecer uma 

fundamentação para a criação de linguagens de modelagem conceitual. Guizzardi 

(2005) adotou a especificação do diagrama de classes da UML, de modo a acomodar 

os construtos tanto da UFO quanto da OntoUML, fazendo uso dos mecanismos de 

extensão oferecidos pela línguagem.  

Este capítulo apresenta um resumo dos conceitos filosóficos adotados por 

Guizzardi (2005) na construção da UFO e sua consequente influência nos construtos 

da OntoUML. O tamanho do diagrama completo das classes da UFO/OntoUML torna 

inviável sua introdução em uma página desse trabalho; logo, esse diagrama aparecerá 

aqui dividido em figuras menores. Nessas figuras, as classes sombreadas de cinza 

constituem os construtos da OntoUML, que serão discutidos mais adiante neste 

capítulo. Os nomes dos construtos e relações tanto da UFO quanto da OntoUML 

foram aqui mantidos em sua forma original inglesa, já que não há nenhuma tradução 

oficial para tais termos. 
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5.2. Conceitos da UFO 

O primeiro conceito apresentado na UFO é o de Urelement (Ur-element;  

prefixo ur- em alemão significa „primordial‟); urelementos são entidades que não são 

conjuntos, ou seja, entidades para as quais as estruturas da teoria dos conjuntos não 

se aplicam, como por exemplo a relação de inclusão (). A figura 5.1 apresenta a 

classe Urelement, que se especializa, de maneira completa e disjunta, nas classes 

Universal e Individual. 

Universal

Urelement

Individual
 

Figura 5.1. Urelement  e suas especializações 

Bunge (1999) define Universal como “propriedade comum a todos os membros 

de uma coleção [...] propriedades ou de construtos ou de coisas.”; universal é o oposto 

de particular, que ele define como “o que vale para um único indivíduo ou para um 

estreito intervalo”. Bunge (1999) define propriedade como “feição ou característica que 

um certo objeto, conceitual ou material, possui”; ele apresenta ainda princípios 

universais, ontológicos e epistemológicos das propriedades, dos quais os dois 

primeiros são apresentados a seguir.  

 princípios universais das propriedades de objetos de qualquer espécie: 

 toda propriedade é propriedade de algum objeto; 

 todo objeto tem um número finito de propriedades (ainda que esse 

número seja grande); 

 algumas propriedades são intrínsecas (propriedades de uma coisa que 

não dependem de relações com outras coisas; ex.: a massa de um 

corpo) e outras relacionais (propriedades provenientes da relação de 

uma coisa com outra; ex.: o peso de um corpo); 

 algumas propriedades são essenciais (propriedade que um indivíduo 

tem em qualquer circunstância em que sua existência seja possível; ex.: 

ser humano é uma propriedade essencial do Lula) e outras acidentais 

(propriedade que um individuo tem por contingência; a propriedade do 

meu carro de ser vermelho); 

 toda propriedade está relacionada a outras propriedades. 

 princípios ontológicos para as coisas concretas: 
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 toda propriedade ou é primária (independente do sujeito) ou secundária 

(dependente do sujeito); 

 não há propriedades negativas; 

 todas as propriedades são mutáveis; 

 toda lei de coisas de uma espécie é uma propriedade delas (se, por 

exemplo, a lei que define os animais do filo chordata é a de que eles 

têm coluna vertebral, então ter coluna vertebral é uma propriedade 

desses animais); 

 toda propriedade está envolvida em pelo menos uma lei. 

Individual, por outro lado, é definido ainda por Bunge (1999) como “indivisível em um 

dado contexto ou nível”; e coleção como “um grupo de objetos reunidos ou 

arbitrariamente ou porque possuem alguma propriedade em comum”. A partir dessas 

definições, é possível afirmar que os universais podem determinar coleções de 

conceitos que se referem a coisas ou seres, e que cada instância de tais coleções é 

dita um indivíduo. Nos modelos conceituais, Universal e Individual são 

respectivamente representados pelos construtos Types e Instances (Guizzardi, 2005).  

5.2.1. Universals 

 A classe dos Universals é especializada de maneira disjunta e completa em 

duas sub-classes: Monadic Universal e Relation.  

5.2.1.1. Monadic Universal 

 De acordo com Leibniz, monads são substâncias individuais; “cada uma das 

substâncias simples e de número infinito [...] e que não têm qualquer relação umas 

com as outras” (Aurélio, 2004). Monadic Universals são, então, propriedades simples, 

ou intrínsecas, de acordo com Bunge (1999), em oposição às relacionais. A classe 

Monadic Universals se especializa em duas outras classes: Substantial Universal e 

Moment Universal; a figura 5.2 apresenta a classe Monadic Universal e suas 

subclasses. 

Monadic Universal

Moment UniversalSubstantial Universal
 

Figura 5.2. Monadic Universal  e suas subclasses 
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5.2.1.1.1. Substantial Universal 

Substantial individuals são, de acordo com Bunge (1999), coisas ou seres 

concretos, ou materiais, mutáveis, mas que mantêm sua identidade. Substantial 

Universals são, então, propriedades intrínsecas que determinam classes ou coleções 

de seres ou coisas materiais, que mantêm sua identidade, mesmo passando por 

mudanças. Substantial Universals dividem-se em Sortal Universals e Mixin Universals. 

A figura 5.3 apresenta a classe Substantial Universal e suas subclasses.   

Substantial Universal

Sortal Universal Mixin Universal
 

Figura 5.3. Substantial Universal  e suas subclasses 

Sortal Universals são universais que carregam princípios de indentidade e 

individuação e, consequentemente, contagem; somente construtos que representam 

Sortal Universals podem prover princípios de identidade e de individuação às suas 

instâncias. A figura 5.4 apresenta a classe Sortal Universal e suas especializações. 

Sortal Universal

Rigid Sortal Anti-Rigid Sortal

RolePhaseSubKindSubstance Sortal

Kind Quantity Collective
 

Figura 5.4. Sortal Universal  e suas subclasses 

A classe Sortal Universal especializa-se em Rigid Sortal e Anti-Rigid Sortal. 

Guizzardi (2005) apresenta o princípio de rigidez dos universais: um universal é dito 

rígido se ele necessariamente se aplica a todas as suas instâncias em todos os 

mundos possíveis; é dito não rígido se necessariamente não se aplica a pelo menos 

uma de suas instâncias; ou anti-rígido se ele necessariamente não se aplica a todas 

as suas instâncias. Por fim, um Sortal Universal pode ser dito um Ultimate Sortal, se, 

por exemplo, para um Sortal F não houver outro sortal F‟ distinto de F e que seja uma 
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especialização de F; um Ultimate Sortal único que provê o princípio de identidade a 

suas instâncias é denominado Substance Sortal. Substance Sortals, 

consequentemente, não podem ter como supertipo um outro Substance Sortal. Outra 

restrição inerente aos Substance Sortals é que, sendo Substantial Universal rígidos, 

não podem ter como supertipo uma classe determinada por universais anti-rígidos. A 

figura 5.4 apresenta os universais rígidos (Rigid Sortal) e anti-rígidos (Anti-Rigid 

Sortal), enquanto a figura 5.5 apresenta a classe dos universais não rígidos (Non Rigid 

Mixin). 

Mixin Universal, a segunda subclasse de Substantial Universal, é, por outro 

lado, a classe dos universais dispersivos, ou seja, propriedades que são comuns a 

seres ou coisas com princípios de identidade diferentes. A figura 5.5 apresenta a 

classe Mixin Universal e suas subclasses. Assim como com os sortais, um Anti-Rigid 

Mixin determina propriedades anti-rígidas que são comuns a seres ou coisas com 

princípios de identidade diversos; já os Semi-Rigid Mixin são aqueles que são rígidos 

para algumas de suas instâncias e anti-rígidos para outras. 

Mixin Universal

Rigid Mixin Non Rigid Mixin

Anti-Rigid Mixin Semi-Rigid Mixin

MixinRole MixinCategory
 

Figura 5.5. Mixin Universal  e suas subclasses 

5.2.1.1.2. Moment Universal 

A segunda especialização da classe Monadic Universal apresenta o conceito 

de Moment, que neste caso não tem relação com o tempo ou alguma de suas 

divisões. Moments são propriedades individualizadas, ou seja, propriedades que só 

podem existir em indivíduos; Moments são existencialmente dependentes por serem 

inerentes aos indivíduos (únicos) que os carregam, ou seus Bearers. A classe Moment 

Universal especializa-se em duas subclasses: Intrinsic Moment Universal e Relator 

Universal. A figura 5.6 apresenta a classe Moment Universal e suas subclasses. 
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Moment Universal

Relator Universal Intrinsic Moment Universal

Quality Universal Mode Universal
 

Figura 5.6. Moment Universal  e suas subclasses 

Intrinsic Moments são Moments existencialmente dependentes de um único 

indivíduo; subdividem-se em Quality (como cor, peso, uma carga elétrica, etc.) ou 

Modes, Intrinsic Moments que não são relacionados a uma estrutura de qualidade 

(como um pensamento, um sintoma, uma crença, ou uma intenção, por exemplo). Já 

os Relational Moments (ou Relators) são Moments existencialmente dependentes de 

mais de um indivíduo, como por exemplo, um beijo, um aperto de mão, uma ligação 

covalente, ou ainda social objects, como um acordo, uma reclamação, uma ordem de 

compra, ou uma conexão entre vôos. 

5.2.1.2. Relation 

 A segunda subclasse da classe Universal, Relation, engloba propriedades que 

determinam relações que unem entidades, seus relacionados; cada relação tem um 

número de relacionados (Relata), que é denominado o arity da relação. A classe 

Relation especializa-se, por sua vez, nas subclasses Material Relation e Formal 

Relation, de acordo com o tipo de Relata, ou de relacionados, envolvidos na relação. A 

figura 5.7 apresenta a classe Relation e suas subclasses. 

Relation

Material Relation Formal Relation
 

Figura 5.7. Relation  e suas subclasses 

As relações materiais, ou Material Relations, são aquelas que têm uma estrutura 

material própria e cujos Relata são mediados por um Relator. Exemplos de tais 

relações seriam, por exemplo, uma matrícula, que relaciona um aluno a uma 

instituição de ensino. 

 As relações formais, ou Formal Relations, são as que acontecem diretamente 

entre seus relacionados, ou seja, não há a intervenção de um Individual, como no caso 

das relações materiais. A classe Formal Relation especializa-se em duas subclasses, 



66 
 

a saber: Meronymic e Dependency Relationship. A classe Meronymic é aquela cujas 

propriedades definem relações do tipo todo-parte, enquanto as de Dependency 

Relationship definem relações de dependência; essas relações serão mais bem 

explicadas na seção que tratará dos construtos da OntoUML. A figura 5.8 apresenta a 

classe Formal Relation e suas subclasses.  

Formal Relation

Dependency RelationshipMeronymic

subQuantityOf subCollectionOf memberOf componentOf

DerivationMediation Characterization

 

Figura 5.8. Formal Relation  e suas subclasses 

5.2.2. Individuals 

 A classe Individual, segunda especialização da classe Urelement, constitui uma 

instância de propriedade (individual significa indivisível), conforme estabelecido 

anteriormente neste capítulo. Essa classe (Individual), que é a classe das 

propriedades individualizadas, especializa-se em duas subclasses, Substance e 

Moment, cujos conceitos também já foram discutidos, bem como o de Intrinsic 

Moment, subclasse da classe Moment. Cabe aqui discutir, então, os conceitos de 

Quality e de Qua Individual. Guizzardi (2005) apresenta, com base no trabalho de 

Gärdenfors (2004), o conceito de quality dimension como sendo cada dimensão da 

cognição humana a que diversos Moment Universal, percebidos ou concebidos, são 

associados. A função primária das quality dimensions é a de representar “qualidades” 

de objetos; a idéia de “dimensão” aqui permite estabeler a “distância” entre essas 

qualidades; essa distância reflete a similaridade entre as qualidades, ou seja, quanto 

menor a distância mais semelhantes serão as qualidades. A Quality Dimension Peso, 

por exemplo, é unidimensional e linear; objetos que estejam mais próximos nessa 

dimensão são mais semelhantes acerca dessa dimensão. 

A percepção ou concepção de um Moment Individual pode ser representada 

como um ponto em um quality domain; esse ponto é denominado nos conceitos da 

UFO como um Quale, e as Quality Dimensions são denominadas Quality Structures. 

Um Moment Individual que instancia um Quality Universal é denominado um Quality.  
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Já um Qua Individual é um tipo especial de Mode complexo e de dependência externa 

e expressa a maneira como um objeto participa de certas relações. Um exemplo 

poderia ser visto na frase Lula qua líder metalúrgico é a favor do direito de greve mas 

Lula qua presidente é moderado; líder metalúrgico e presidente são dois Modes 

diferentes que são inerentes ao mesmo Substantial  Lula. Mode e Relator, assim como 

todos as outras classes sombreadas de cinza apresentadas nas figuras de 1 a 9, são 

classes da OntoUML, que serão discutidas na próxima seção deste capítulo. A figura 

5.9 apresenta a classe Individual e suas subclasses. 

Individual

MomentSubstance

RelatorIntrinsic Moment

Quality Mode

Qua Individual
 

Figura 5.9. Individual  e suas subclasses 

5.3. Construtos da OntoUML 

 As classes da linguagem de modelagem conceitual OntoUML são 

especializações das classes abstratas da UFO e desta última herdam meta-

propriedades e/ou restrições apresentadas anteriormente. As definições aqui 

apresentadas têm como fonte (Guizzardi, 2005), (Benevides et al., 2009), (Benevides 

e Guizzardi, 2009), (Guizzardi et al., 2010) e (Braga et al., 2010). Os construtos da 

OntoUML estão organizados aqui em duas subseções, Conceitos (suas classes) e 

Relações (as maneiras pelas quais as classes se relacionam).  

5.3.1 Conceitos 

5.3.1.1. kind 

 Um kind é um Substance Sortal, ou seja, propriedades intrínsecas, materias, 

que provêm claros princípios de identidade e de individuação, rígidas, e que 

determinam classes de coisas ou seres existencialmente independentes e que são 
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ditos complexos funcionais. Podem ser tanto naturais (Cachorro, Pessoa, Árvore) 

quanto artefatos (Televisão, Livro, Casa).  

Representação:  

5.3.1.2. quantity 

 Assim como o kind, o conceito quantity é um Substance Sortal, ou seja, 

propriedades intrínsecas, materias, que provêm claros princípios de identidade e de 

individuação, rígidas, e que determinam classes de coisas ou seres existencialmente 

independentes, cujas instâncias são entidades de massa, como ouro, água, areia, 

argila, etc.  O conceito de quantity traz embutido o conceito de piece, ou “pedaço” 

descrito por Lowe (2001), que afirma que um piece de uma massa é uma parte 

maximal conectada dessa mesma massa, que tem critérios de identificação, de 

individuação e que é contável. Esse construto tem como objetivo resolver os 

problemas relacionados à modelagem de entidades de massa, cuja identificação e 

contagem não são triviais. 

Representação:  

 

5.3.1.3. collective 

 Assim como o kind e o quantity, o conceito collective é um Substance Sortal, ou 

seja, propriedades intrínsecas, materias, que provêm claros princípios de identidade e 

de individuação, rígidas, e que determinam classes cujas instâncias são coleções de 

complexos que formam uma estrutura uniforme, como por exemplo, um baralho de 

cartas, uma pilha de tijolos. A relação entre um collective e os complexos que o 

compõem é uma relação de “constituição” – um muro é constituido de tijolos, um grupo 

de jogadores constitui um time de futebol, etc. Se um collective tem valor True  

atribuido ao seu meta-atributo isExtensional, esse collective é extensional, o que 

significa que toda as suas partes são consideradas essenciais e que a substituição ou 

a destruição de uma dessas partes destrói o collective. 

Representação:  

‹‹kind›› 
label 

 
 

 

‹‹quantity›› 
label 

 
 

 

‹‹collective›› 
label 
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5.3.1.4. subkind 

 Um subkind é uma especialização relacionalmente independente de um 

Substance Sortal, e que traz o princípio de identidade desse Substance Sortal, como 

por exemplo, PessoadoSexoMasculino pode ser um subkind de Pessoa. É possível 

omitir-se o estereótipo «subkind» sem prejuizo da semântica. 

Representação:                                      ou 

 

5.3.1.5. phase 

 O conceito phase é um phased-sortal, ou seja, propriedades intrínsecas, 

materiais, que provêm claros princípios de identidade e de individuação,  anti-rígido e 

relacionalmente independente definido como uma partição de um Substance Sortal, ou 

seja, estágios em sua existência; consequentemente, são mutuamente exclusivos. Um 

exemplo seria <Girino, Sapo>, que são partições do kind Bufo. Para cada Phased-

Sortal presente em um modelo deve haver um Substance Sortal de que ele é uma 

especialização; por outro lado, um Phased-Sortal jamais pode ser um supertipo de um 

Substance Sortal. 

Representação:  

 

5.3.1.6. role 

 O conceito role é também um phased-sortal, ou seja, propriedades intrínsecas, 

materiais, que provêm claros princípios de identidade e de individuação,  sendo anti-

rígido; porém, é relacionalmente dependente e definido como um papel 

desempenhado por um Substance Sortal, em relação a um grupo a que ele pertença;  

consequentemente, roles não são exclusivos. Um exemplo seria aluno, que é um 

papel desempenhado por uma instância de um kind Pessoa. Para cada Phased-Sortal 

presente em um modelo deve haver um Substance Sortal de que ele é uma 

especialização; por outro lado, um Phased-Sortal jamais pode ser um supertipo de um 

Substance Sortal.  

Representação:   

‹‹subkind›› 
label 

 
 

 

label 
 

‹‹phase›› 
label 

 
 

 

‹‹role›› 
label 
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5.3.1.7. category 

 O conceito category representa uma Mixin Class, ou seja, propriedades 

intrínsecas e materiais mas que não fornecem princípios de identificação claros (são 

non-sortals), visto que agregam propriedades essencias que são comuns a mais de 

um Substance Sortal, rígido e relacionalmente independente. Um exemplo possível 

seria o de EntidadeRacional, que pode ser uma generalização de Pessoa e 

AgenteInteligente. Uma Mixin Class não pode ter como supertipo uma classe Sortal. 

Além disso, Mixin Classes devem ser sempre abstratas, ou seja, não podem ter 

instâncias diretas. 

Representação:  

 

5.3.1.8. roleMixin 

 Assim como category, o conceito roleMixin representa uma  Mixin Class, 

sendo, porém, anti-rígido e externamente dependente, ou seja, um universal 

dispersivo que agrega propriedades comuns a roles diferentes. Um roleMixin inclui 

papéis formais tais como, todo e parte, por exemplo. 

Representação:  

 

5.3.1.9. mixin 

 Assim como category e roleMixin, o conceito Mixin representa uma  Mixin 

Class, sendo, porém, semi-rígido, ou seja, representa propriedades que são essencias 

a algumas de suas especializações mas incidentais para outras. Um exemplo poderia 

ser a propriedade de “ser sentável”, essencial para os kinds cadeira e banco mas 

incidentais para caixotes ou blocos de pedra. Uma classe mixin não pode ter como 

supertipo uma classe roleMixin. 

Representação:  

‹‹category›› 
label 

 
 

 

‹‹roleMixin›› 
label 

 
 

 

‹‹mixin›› 
label 
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5.3.1.10. mode 

 Um mode é um Intrinsic Moment Universal de que cada instância é 

existencialmente dependente de exatamente uma entidade. Cada mode deve ser 

conectado a uma association end de pelo menos uma relação characterization. 

Representação: 

5.3.1.11. relator 

 Um relator é um Relational Moment Universal de que cada instância é 

existencialmente dependente de pelo menos duas entidades distintas. São instâncias 

de propriedades relacionais, tais como, casamento, beijo, compra, etc. 

Representação: 

 

Ob.: Quando um relator relaciona três entidades distintas, a sua representação deve 

ser a seguinte: 

«material»

label

 

 

5.3.1.12. datatype 

 Em UML, um datatype é classificador, semelhante a uma classe, mas cujas 

instâncias são valores e não objetos; dessa forma as “instâncias” de um datatype não 

podem ser diferenciadas, ou seja, “um conjunto de valores para os quais uma 

identidade única não é significativa”. (Larman, 2007). Os datatypes representam, em 

um modelo conceitual de dados, o co-domínio (quality dimension) de uma função de 

atributo entre um objeto e seu quale. Os valores instanciados pelo datatype são pontos 

em um quality domain, que existem mesmo que não sejam quale para nenhum objeto. 

‹‹mode›› 
label 

 
 

 

‹‹relator›› 
label 
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A relação entre o objeto e o datatype é representada por uma associação com seta de 

navegabilidade.  

Representação:      

 

5.3.2. Relações 

5.3.2.1. mediation 

 Uma relação de mediation é uma especialização de uma classe Dependency 

Relationship (um relacionamento de dependência); é a relação que acontece entre um 

relator universal e endurant universal(s) de que ele é mediador. Por exemplo, o relator 

Casamento media os role universals Marido e Mulher. Uma associação mediation 

deve ter em sua association end  de origem uma classe relator; a association end  

conectada com o universal mediado deve ter cardinalidade mínima igual a 1; 

associações mediation são sempre binárias. Toda classe role e roleMixin deve ser 

conectada a uma association end (ponta de uma associação) de uma relação 

mediation.  

Representação:  

5.3.2.2. characterization 

 Uma relação characterization é uma especialização de uma classe 

Dependency Relationship (um relacionamento de dependência); é a relação formal 

que acontece entre um mode universal e o universal endurant que ele caracteriza. 

Uma associação characterization deve ter em sua association end de origem uma 

classe mode; a association end conectada com o universal mediado deve ter 

cardinalidade exatamente igual a 1; associações characterization são sempre binárias. 

Representação:  

5.3.2.3. Derivation Relation 

 Uma relação Derivation Relation é uma especialização de uma classe 

Dependency Relationship (um relacionamento de dependência); é uma relação de 

derivação formal  entre uma relação material e o relator universal de que essa relação 

material é derivada. Um exemplo seria a relação material beijada-por, derivada do 

relator universal beijo. Essas relações são sempre binárias e são representadas 

attributeName 

‹‹mediation›› 

‹‹characterization›› 

‹‹datatype›› 
QualityDomain 
 
 

 

‹‹kind›› 
label 
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graficamente por uma linha tracejada com um pequeno círculo preto na ponta de uma 

linha tracejada. A association end com o círculo preto deve ser conectada ao relator 

universal; a outra association end deve ser conectada a uma relação material. 

Derivation associations são associações binárias; a cardinalidade mínima da material 

relation end de uma derivation relation deve ser ≥ 1. 

Representação:  

5.3.2.4. material 

 Uma associação material representa uma relação material, ou seja, um 

relational universal que é consequência de um relator universal, como por exemplo, 

pessoa é casada com pessoa, aluno estuda em universidade, etc. Cada associação 

material deve estar conectada à association end  de exatamente uma derivation 

relation; a cardinalidade mínima para cada ponta de uma derivation relation deve ser ≥ 

1. 

Representação:  

5.3.2.5. formal 

 Uma associação formal representa uma relação formal, ou seja, uma relação 

de comparação a partir de propriedades intrínsecas das entidades relacionadas, ou 

uma relação interna. Como exemplo, a relação Pessoa é mais velha que Pessoa. As 

relações de comparação são representadas por ( / ). 

Representação:  

5.3.2.6. componentOf 

 Uma relação componentOf é uma especialização da classe abstrata 

Meronymic, que  representa as propriedades de todas as relações meronímicas (todo-

parte). A componentOf é uma relação todo-parte entre dois complexos funcionais (kind 

ou um subtipo de um kind), como por exemplo, minha mão é componente do meu 

braço, ou o motor do carro é componente do carro. Esse tipo de relação pode ser 

shareable (compartilhável) ou non-shareable, caso a parte possa estar relacionada a 

mais de um todo ou não. 

Representação:                           (shareable)                                (non-shareable) 

‹‹material›› 

‹‹formal›› 
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5.3.2.7. subQuantityOf 

 Uma relação subQuantityOf também é uma especialização da classe abstrata 

Meronymic, que  representa as propriedades de todas as relações meronímicas (todo-

parte). A subQuantityOf é uma relação todo-parte entre dois quantities, como por 

exemplo, o álcool é parte do vinho ou o leite é parte do sorvete ou ainda o açúcar é 

parte da coca-cola. Essa relação é sempre non-shareable; todas as relações de parte 

que envolvem quantities são relações de parte essenciais. Ambas as association ends 

desta relação devem representar universais cujas instâncias são quantities; a 

cardinalidade máxima da association end conectada à parte deve ser igual a 1. 

Representação:  

 

5.3.2.8. subCollectionOf 

 Uma relação subCollectionOf também é uma especialização da classe abstrata 

Meronymic, que  representa as propriedades de todas as relações meronímicas (todo-

parte). A subCollectionOf é uma relação todo-parte entre dois collectives, como por 

exemplo, a coleção de coringas de um baralho é uma parte do baralho. Esse tipo de 

relação pode ser shareable ou non-shareable, caso as partes sejam compartilháveis 

ou não. As classes conectadas por uma relação subCollectionOf devem representar 

universais cujas intâncias são collectives;  a cardinalidade máxima para a association 

end da parte deve ser igual a 1. 

Representação:                       (shareable)                             (non-shareable)  

 

5.3.2.9. memberOf 

 Uma relação memberOf é uma relação todo-parte entre um complexo funcional 

(kind) e um  collective, como por exemplo, uma carta é uma parte de um baralho ou 

uma árvore é uma parte de uma floresta. Esse tipo de relação pode ser shareable ou 

non-shareable, caso as partes sejam compartilháveis ou não. 

Representação:                        (shareable)                             (non-shareable) 

 

Q 

C C 

M M 
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5.4. Conclusão 

 Neste capítulo foram apresentados os construtos da Unified Foundational 

Ontology (UFO), que são a fundamentação da linguagem de modelagem OntoUML. 

Essa linguagem de modelagem foi a escolhida para a aplicação da proposta de uma 

abordagem linguística para a modelagem conceitual de dados apresentada nesta 

dissertação. Essa linguagem tem uma forte fundamentação filosófica e propõe-se a 

ser uma linguagem que permite uma representação mais fidedigna da relidade, ou do 

discurso do universo modelado. 

 Os construtos da OntoUML aqui descritos serão comparados aos construtos de 

uma língua natural (para este trabalho, o português) com o objetivo de criar modelos 

conceituais de dados com maior qualidade semântica. No próximo capítulo será, 

então, apresentada tal abordagem, que visa prover uma sistematização para o 

processo de modelagem conceitual. 
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6. Dos Tipos Semânticos à OntoUML 

“São „convenientes‟ as coisas que, aproximando-se umas das outras, vêm a se 

emparelhar; tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a extremidade de uma 

designa o começo da outra.” (Foucault, 2007) 

6.1. Introdução 

 A abordagem lingüística adotada no método de modelagem proposto no 

próximo capítulo tem como objetivo principal a compreensão dos conceitos inerentes 

ao discurso do universo modelado; essa compreensão envolve a capacidade de 

associar os signos que representam os conceitos relativos a esse discurso com os 

tipos semânticos. A compreensão dos conceitos inerentes ao discurso do universo 

modelado constitui a primeira etapa da modelagem conceitual de dados, ou o que 

Borgida e Mylopoulos (2009) chamam de cognitive model; já a segunda etapa 

correspode à criação do que eles denominam conceptual schema. Para este trabalho, 

o primeiro passo para a criação do modelo conceitual é o mapeamento, ou a 

correspondência, entre os tipos semânticos a que os signos do discurso do universo 

modelado foram associados para os construtos da OntoUML. É desse mapeamento 

que trata o presente capítulo. 

6.2. Mapeamento dos tipos semânticos para os construtos OntoUML 

 Em linhas gerais, este trabalho propõe uma abordagem na qual os tipos 

semânticos representam construtos da língua natural que deverão ser comparados 

aos construtos de uma linguagem de modelagem, para a sua representação com 

maior acuidade semântica. É, pois, de vital importância para os modelos que esse 

mapeamento seja feito com base em uma comparação acurada das metapropriedades 

dos construtos da língua natural com os da linguagem de modelagem, para que o 

modelo possa representar com fidedignidade os conceitos inerentes ao discurso do 
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universo modelado; em outras palavras, para que o modelo tenha qualidade 

semântica. 

6.2.1. Mapeamento dos tipos semânticos relacionados aos substantivos  

Os substantivos são os elementos do léxico que nomeiam seres ou coisas que 

têm substância; ou seja, nomeiam seres, ou coisas de existência independente, ou 

ainda ações, ou qualidades ou estados considerados separados dos seres ou objetos 

a que pertencem. Logo, tais propriedades devem ser levadas em conta na hora de 

efetuar o mapeamento dos tipos semânticos relacionados aos substantivos para os 

construtos da OntoUML. A seguir serão apresentados os critérios de comparação de 

suas metapropriedades com aquelas dos construtos da OntoUML.  

6.2.1.1. Substantivos de Referência Concreta 

Os substantivos de referência concreta são aqueles cujos referentes são coisas ou 

seres materiais que têm existência independente, que devem ser mapeados da 

seguinte maneira: 

 Animate - metaclasse que determina classes de seres nomeados por 

substantivos e que têm existência independente, cujas instâncias são animais 

não humanos; essas instâncias são indivíduos contáveis. Em OntoUML, o 

construto que tem como metapropriedades determinar classes de substance 

sortals, ou seja, classes cujas propriedades determinam coisas ou seres 

existencialmente independentes com princípos claros de identificação e 

individuação é o construto kind, que determina classes dos ditos “complexos 

funcionais.” 

Entretanto, o construto kind implica o conceito de rigidez (cf capítulo 5), que 

não é mencionado na descrição de nenhum tipo semântico. Logo, é necessário 

verificar se a aplicação desse conceito a um tipo semântico fere a sua 

descrição e se isso pode invalidar o mapeamento. Universals são rígidos se se 

aplicam a todas as suas instâncias em todos os mundos possíveis. As 

propriedades que determinam que um ser é um animal, “ser vivo organizado, 

dotado de sensibilidade e movimento” (Cunha, 2007), o determinam em 

qualquer mundo possível. Um gato, por exemplo, em qualquer mundo é um 

animal cordado, mamífero, carnívoro e felídeo; com isso, é possível afirmar que 

a propriedade de “ser gato” é um universal rígido. Consequentemente, é 

correto mapear o tipo semântico Animate para o construto kind. 

 Human – assim como os Animate, Human é uma metaclasse que determina 

classes de seres nomeados por substantivos e que têm existência 
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independente, cujas instâncias são animais humanos; tais instâncias são 

indivíduos contáveis. Em OntoUML, o construto que tem como 

metapropriedades determinar classes de substance sortals, ou seja, classes 

cujas propriedades determinam coisas ou seres existencialmente 

independentes com princípos claros de identificação e individuação é o 

construto kind, que determina classes dos ditos “complexos funcionais.” Da 

mesma forma que com o tipo semântico Animate, o princípio de rigidez aplica-

se ao tipo semântico Human. 

 

 Kin – metaclasse relacionada à metaclasse Human, cujas 

metapropridades determinam a distinção do papel desempenhado por 

um Human em relação aos outros membros de um grupo familiar a que 

ele pertence. Visto que esses papéis são cumulativos, ou seja, um 

mesmo Human é filho em relação a seu pai e a sua mãe, sobrinho em 

relação a seus tios, neto em relação a seus avós, etc, Kin não pode ser 

associado ao princípio de rigidez associado ao Human. Logo, o 

construto da OntoUML para que se deve mapear um kin não pode ser 

um kind. Os universais que determinam classes de coisas que têm um 

princípio de identificação e de individuação mas que necessáriamente 

não se aplicam a todas as suas instâncias são ditos anti-rígidos. Há dois 

construtos, em OntoUML, que apresentam essas características: phase 

e role. Phase define uma partição de um Substance Sortal, e caracteriza 

um estágio em sua existência, o que implica dizer que o phases são 

obrigatórios no crescimento, ou desenvolvimento, de determinados 

seres e, consequentemente, mutuamente exclusivos e relacionalmente 

independentes. Logo, não é possível mapear o tipo semântico Kin para 

o construto phase. A outra possibilidade, seria o construto role, que é 

relacionalmente dependente de um Substance Sortal, e que é definido 

como um papel por ele desempenhado. As metapropriedades de um Kin 

assemelham-se às de um role, portanto, esse deve ser o mapeamento 

selecionado. 

 Rank – assim como Kin, um Rank também expressa a função ou papel 

desempenhado por um Human em relação a outros membros de um 

grupo a que ele pertença, só que, neste caso, esse grupo não é familiar. 

As mesmas regras de mapeamento de Kin valem para Rank, visto que a 

OntoUML não possui construtos diversos para representar papéis 

familiares e outros papéis – Rank também deve ser mapeado para role. 
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 Social Group – são substantivos cujos referentes são grupos de 

indivíduos vistos como uma unidade funcional unicamente identificada. 

Esse tipo semântico é mapeado também para um kind visto sua 

percepção de unidade. Por exemplo, o Exército Brasileiro é um Social 

Group, ou seja, é formado por um grupo de pessoas mas visto como 

uma unidade funcional rígida: em qualquer mundo possível, para ser 

considerado o Exército Brasileiro o grupo tem que ser determinado 

pelas mesmas propriedades. 

 Parts – metaclasse que determina classes de coisas que podem ser vistas 

como partes de outras coisas ou seres, incluindo as partes corporeas. Em 

outras palavras, os referentes desses signos são seres ou coisas que 

participam, como partes, de uma relação todo/parte com outros seres ou 

coisas. Os signos a serem associados com este tipo semântico são aqueles 

cujos referentes mantêm uma relação de meronímia com outros seres ou 

coisas, conforme descrito mais adiante neste capítulo. Este tipo semântico  

engloba todos os tipos de relação todo-parte, sem especializações. Para 

efetuar o mapeamento deste para um construto OntoUML, faz-se necessário, 

porém, analisar a relação existente entre a parte e seu todo, visto que essa 

linguagem oferece construtos especializados para as diversas possibilidades 

de relação meronímia. Esse tipo semântico deve ser mapeado dependendo da 

relação estabelecida da parte com o seu todo: quando a parte é um 

componente do todo, como um volante é um componente de um carro, o 

conceito deve ser mapeado para um kind; quando a parte é um ingrediente do 

todo, como o leite é um ingrediente do sorvete, deve ser mapeado para um 

quantity; quando a parte é um membro do todo, como um aluno é um membro 

de uma turma, ele deve ser mapeado para um kind; e quando a parte é uma 

sub-coleção do todo, como o conjunto dos reis de copas são uma sub-coleção 

do baralho, deve ser mapeado para um collective.  

 Inanimate – metaclasse cujas meta propriedades determinam classes de 

coisas ou seres inanimados (literalmente, os “sem alma”). Essa classe 

especializa-se em: 

 Artefacts – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes de 

coisas fabricadas pelo homem, ou seja, que não existem na natureza. 

Em OntoUML, esses conceitos também são representados pelo 

construto kind, que engloba complexos funcionais, tanto os naturais 

quanto os feitos pelo homem. As mesmas regras aplicadas no 

mapeamento do tipos Human e Animate aplicam-se neste caso. 
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 Celestial and Weather – metaclasse cujas metapropriedades 

determinam classes de referentes que são corpos celestes ou ligados 

ao tempo, como chuva e vento. No caso deste tipo semântico, uma 

análise caso a caso é necessária a um mapeamento correto. Os 

planetas e as estrelas, por exemplo, são corpos celestes de existência 

independente que devem ser representados por um construto kind em 

um modelo conceitual de dados. Já os signos cujos referentes são 

relacionados ao tempo, no sentido climático da palavra, devem ser 

representados de acordo com o universo e o que dele se deseja 

modelar. O signo chuva, por exemplo, se referenciar a água que cai do 

céu, deve ser representado como um quantity em OntoUML; entretanto, 

dependendo de seu referente, ele pode ainda ser mapeado para um 

kind, ou ainda ser considerado um processo (os processos não são 

tratados nesta pesquisa). 

 Environment – metaclasse cujas metapropriedades determinam 

classes de elementos naturais em sua maioria pertencente ao reino 

mineral e vistos como uma massa contínua e indiferenciável, como por 

exemplo ouro, ferro, água, etc. A linguagem OntoUML apresenta um 

construto cujas metapropriedades determinam classes de coisas vistas 

como entidades de massa, cujo princípio de identificação implica o 

conceito de “pedaço” descrito por Lowe (2001) como uma parte 

maximalmente conectada dessa massa, que provê critérios de 

identificação, e de individuação. Os critérios de identificação e 

individuação não são mencionados na descrição deste tipo semântico 

mas o construto quantity é o que abrange de maneira mais próxima as 

propriedades determinantes das classes por ele determinadas.  

 Flora – metaclasse cujas metapropriedades determinam seres do 

mundo natural cujos referentes pertencem ao reino vegetal. As regras 

de mapeamento do tipo semântico Animate aplicam-se neste caso; 

esse tipo semântico deve, então, ser mapeado para o construto kind. 

6.2.1.2. Substantivos de Referência Abstrata 

Os substantivos de referência abstrata devem ser mapeados a partir das seguintes 

considerações: 

 Time – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes que referem-

se a unidades do tempo. Em modelagem conceitual de dados, onde quer que 

aconteçam referências a unidades de tempo, em sua maioria elas constituem 
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um atributo do tipo data/hora de uma atividade ou acontecimento relevantes 

para o universo modelado, como, por exemplo, a data de nascimento de uma 

pessoa, ou a data de uma venda, ou mesmo o momento inicial de um 

experimento. Uma data implica a especificação de três conceitos relacionados 

a divisões do tempo, que são representadas pelos substantivos dia, mês e ano; 

já o momento de início de algum processo (vulgarmente denominado “hora” do 

acontecimento) pode ser definido por hora, minuto e segundo. (Em modelagem 

de processos, entretanto, pode haver ainda um significado de freqüência, 

relevante para o processo.) O mapeamento dos signos relacionados ao tipo 

semântico Tempo não pode ser fixado a priori; entretanto, quando os signos 

passam a idéia de data e hora, pontos na dimensão de tempo, são 

representados em OntoUML pelo construto datatype.  

 Place – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes que referem-

se a localizações, como os nomes dos pontos cardeais, por exemplo. Assim 

como acontece com o tipo Time, se há signos que juntos formam um conceito 

único de localização relevante para o universo modelado, ele pode ser  

representado em OntoUML como um datatype. 

 Quantity – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes de 

conceitos que referenciam quantidades, incluindo unidades de medida. Signos 

associados a este tipo semântico vão aparecer em modelos conceituais de 

dados nomeando atributos, que terão como valor adjetivos do tipo Dimension 

ou mesmo Age, ou  então valores numéricos. Cabe ressaltar que aqui quantity 

significa quantidade e não tem relação com o construto quantity da OntoUML. 

 Variety – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes de 

conceitos que referenciam variedades de tipos e formas, incluindo formas 

geométricas. Assim como acontece com o tipo semântico Quantity, signos 

associados a este tipo semântico vão aparecer em modelos conceituais de 

dados nomeando atributos, que terão como valor adjetivos do tipo Dimension.  

 Language – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes que 

referenciam elementos lingüísticos, como palavra, sentença, oração, 

substantivo, etc, que, exceto em um contexto muito especial, não aparecem em 

descrições de universos a serem modelados. Com isso, seu mapeamento 

deverá ser tratado individualmente, de acordo com o sentido que se dê ao 

termo no discurso do universo modelado. 

 Other – metaclasse cujas metapropriedades determinam classes de 

substantivos que referenciam conceitos abstratos como idéia, unidade, método, 

resultado, verdade, etc. Assim como com o tipo semântico Language, só 
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deverão ser modelados em determinadas situações e devem ser analisadas 

caso a caso. 

6.2.1.3. Substantivos que designam atividades (Activity) 

Activity é a metaclasse que determina atividades; são referências abstratas a 

ações, cujos signos derivam-se de verbos. Quando determina ações derivadas de 

verbos associados aos tipos semânticos Social Contract, Giving ou quaisquer outros 

cuja execução dependa de pelo menos de duas entidades, um Activity deve ser 

mapeado para o construto relator. Para os outros tipos semânticos verbais, um 

Activity pode indicar a existência de uma associação entre classes; essa associação 

deve ser modelada com base no verbo de que o Activity deriva. 

6.2.1.4. Substantivos que designam estados ou propriedades (States) 

States são metaclasses cujas metapropriedades determinam estados físicos 

ou mentais de indivíduos, ou ainda propriedades individuais, como, por exemplo, 

prazer, força, dor, saudade, etc. Tais propriedades são ditas individuais pois são 

existencialmente dependentes de um único indivíduo – a dor que uma pessoa sente é 

unicamente dela. O construto da OntoUML cujas propriedades determinam estados ou 

propriedades individuais é o mode. 

6.2.1.5. Substantivos que designam atos de fala (Speech Acts) 

Speech Acts são metaclasses cujas metapropriedades determinam atos de 

fala, tais como, ordem, pergunta, conversa, promessa, etc. Todos esses atos são 

derivados de verbos do tipo semântico Speaking. Assim como com o tipo semântico 

Language, signos associados a este tipo semântico não aparecem em modelos 

conceituais de dados exceto em um contexto muito especial. Com isso, seu 

mapeamento deverá ser tratado individualmente.  

O mapeamento entre os tipos semânticos e os construtos da OntoUML tende a 

ser constante, ou seja, um Animate tende a ser sempre um kind, assim como, 

provavelmente, um Kin será sempre um role. Entretanto, é necessário que o 

modelador tome cuidado com esse mapeamento, verificando se não pode haver 

nuances, no universo que modela, que exijam ajustes nesse mapeamento.  

6.2.2. Mapeamento dos tipos semânticos relacionados aos verbos 

Os verbos presentes nas sentenças simples produzidas no Passo 1 desta 

proposta são de dois tipos principais: verbos de ação, ou verbos de ligação. Os verbos 

de ação denotam uma atividade que estabelece uma associação entre dois conceitos, 

ao passo que os verbos de ligação (especialmente o verbo ser) estabelecem relações 
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semânticas entre dois conceitos. O mapeamento dos verbos para os construtos 

semânticos da OntoUML será explicado a seguir. 

6.2.2.1. Mapeamento dos verbos de ação  

Seguindo as descrições dos tipos semânticos associados aos verbos (cf 

capítulo 4), os verbos de ação são mapeados conforme a tabela 7.7. (Assim como 

com os substantivos, essa tabela pode servir de base para os modeladores.) Esses 

verbos explicitam associações entre conceitos quando transitivos (em sentenças do 

tipo Agente + Ação + Objeto). 

 Verbos do tipo Primary-A   

 Motion and Rest – quando transitivos, associam um Causer, realizado 

por um Human, a um Moving, que pode ser outro Human, um Animate, 

um Artefact, ou, em situações especiais, um Flora.  Esse tipo de verbo é 

mapeado para uma associação entre dois construtos kind. 

 Affect – principalmente do tipo g (BUILD), associa um Agent (Human) 

que cria, faz ou constrói alguma coisa. Esse tipo de verbo é mapeado 

para uma associação entre dois construtos kind. 

 Giving – envolvem sempre três papéis semânticos: um Donor (Human), 

um Recipient (Human) e um Gift (em geral, um Artefact). Esse tipo de 

verbo é mapeado para um relator, que estabelece uma relação de 

mediation entre pelo menos dois construtos do tipo kind. Recebe como 

label o substantivo Activity derivado do verbo. 

 Corporeal – definem gestos e atividades corporais. Por acontecerem 

em contextos muito específicos, essas associações que devem ser 

analisadas caso a caso. 

 Weather – expressam fenômenos da natureza; são impessoais, não 

associam nada. 

 Competition – um Competitor (Human) procura estabelecer sua 

superioridade em alguma atividade ou sobre outro Competitor. Esse tipo 

de verbo é mapeado para uma associação entre dois construtos kind. 

 Social Contract – definem relações como Human – Human, ou  Human 

- Social Group. Esse tipo de verbo é mapeado para um relator, que 

estabelece uma relação de mediation entre dois construtos do tipo kind. 

Recebe como label um substantivo Activity derivado do verbo. 
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 Verbos do tipo Primary-B  

Verbos que envolvem o uso dos sentidos ou do raciocínio, que, em geral, não 

aparecem em modelos conceituais. Devem ser analisados caso a caso. 

6.2.2.2. Mapeamento dos verbos de ligação 

Os verbos de ligação, ou copulativos, ligam um sujeito ao seu predicativo, ou 

seja, a algo que é dito sobre esse sujeito. Dos verbos de ligação (ser, estar, ficar, 

parecer, permanecer, continuar, andar, viver, jazer, tornar-se, etc.) o mais comum é, 

sem dúvida, o verbo ser. Dixon (2005) explica as possibilidades de significado 

implícitas ao verbo be (equivalente ao verbo ser em português), bem como as 

possibilidades de complemento para esse verbo copulativo, ou de ligação. A tabela 6.2 

apresenta essas possibilidades. O verbo ser pode ser substituído por outros verbos de 

ligação nos exemplos dessa tabela. 

Tabela 6.2. As possibilidades de relações do verbo ser 

Relação apresentada 

pelo verbo ser 

Possibilidades de 

realização do predicativo 

Exemplos 

Relação de Identidade 

(IDENTITY) 

Sintagma Nominal (SN) 

Oração substantiva, 

começada por que 

Maria é a Diretora. 

O problema é que não é 

seguro. 

Relação de Igualdade 

(EQUATION) 
Sintagma Nominal (SN) Um carro é um veículo. 

Relação de Atribuição 

(ATTRIBUTION) 
Adjetivo João é feliz. 

Relação de Possessão 

(POSSESSION) 

Sintagma Nominal com 

adjetivo possessivo. 

Pronome possessivo. 

Este é o meu carro. 

Aquilo é meu. 

Relação com Benefactivo 

(BENEFACTIVE) 

para + Sintagma Nominal 

(SN) 

Este leite é para a 

mamãe. 

Relação Espacial/Temporal 

(SPATIAL/TIME) 

Advérbio de lugar/tempo 

Preposição + SN 

Oração adverbial 

A festa é aqui. 

A festa é no jardim de 

inverno. 

A festa é onde foi no ano 

passado. 
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 Em uma relação de identidade, o verbo ser, em geral, liga um kind a um role. 

(Na tabela acima, Maria e Diretora.) 

 Em uma relação de igualdade, o verbo ser, quando entre substantivos de 

referência concreta, liga um hipônimo a seu hiperônimo. Um hipônimo é 

representado em OntoUML pelo construto subkind, enquanto o hiperônimo é 

representado pelo construto kind que esse subkind especializa. (Na tabela 

acima, Carro e Veículo.) 

 Em uma relação de atribuição, o verbo ser liga um indivíduo ao valor de um 

atributo seu, representado por um adjetivo. Esse tipo de relação não é 

expressa em modelos conceituais de dados. 

 A relação de holonímia/meronímia também é caracterizada por uma relação 

de igualdade; porém, o sintagma nominal inclui as palavras, parte, ingrediente 

e componente; a sentença que explicita essa relação tem a seguinte forma: 

O(A) <merônimo> é um(a) membro/componente/ingrediente/parte do(a) 

<holônimo>. Se o merônimo é um membro, ele é um kind e seu holônimo é 

um collective; se o merônimo é um ingrediente, tanto ele quanto o seu 

holônimo são mapeados para um construto quantity; quando o merônimo é 

um componente, tanto ele quanto seu holônimo são mapeados para um 

construto kind; e, se o merônimo é uma parte, tanto ele quanto seu holônimo 

são collectives. 

As relações de possessão, de benefactivo e espacial/temporal não são, em geral, 

representadas em modelos conceituais de dados. 

A OntoUML tem quatro construtos para representar as relações semânticas de 

holonímia e meronímia, de acordo com as propriedades do todo e da parte. De acordo 

com as considerações feitas na seção 6.2.2.2, as relações todo-parte constantes da 

descrição dos conceitos inerentes ao discurso do universo a ser modelado devem ser 

mapeadas para construtos OntoUML, a partir dos seguintes critérios: 

 Em uma relação em que o todo e a parte são complexos funcionais (kinds), o 

merônimo mantém com o holônimo uma relação de componente. Como 

exemplo, podemos dizer que o volante é um componente do carro. Esse tipo 

de relação é representado, em OntoUML, pelo construto componentOf. 

 Em uma relação em que o todo e a parte são conceitos de massa, ou não 

contáveis (quantities), o merônimo mantém com o holônimo uma relação de 

ingrediente. Como exemplo, podemos dizer que o leite é um ingrediente do 
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sorvete. Esse tipo de relação é representado, em OntoUML, pelo construto 

subQuantityOf. 

 Em uma relação em que o holônimo é uma coleção, representada por um 

substantivo coletivo (representado por um collective), o merônimo 

(representado por um kind) é um membro do holônimo. Como exemplo, 

podemos dizer que uma árvore é membro de uma uma floresta. Esse tipo de 

relação é representado, em OntoUML, pelo construto memberOf. 

 Em uma relação em que tanto o holônimo quanto o merônimo são coleções, 

representadas por collectives, essa relação é representada pelo construto 

subCollectionOf em OntoUML. 

6.2.3. Mapeamento dos tipos semânticos relacionados aos adjetivos 

 Conforme dito anteriormente neste capítulo, os adjetivos são valores atribuídos 

a atributos de coisas ou seres (ou mesmo ações) representadas em um modelo 

conceitual de dados. Em outras palavras, os adjetivos representam os quales de 

indivíduos. Esses atributos podem ser representados em OntoUML como datatypes. 

Um exemplo seria o datatype cor, cujos valores possíveis são os adjetivos azul, 

amarelo, verde e vermelho, por exemplo. Entretanto, se nas descrições do discurso do 

universo modelado um adjetivo aparece no grau comparativo, ou seja, comparando 

dois indivíduos a partir dos valores de uma propriedade intrínseca comum dos dois, 

essa comparação é mapeada para OntoUML como uma relação formal, ou formal 

relation.  

6.2.4.Construtos OntoUML sem equivalentes nos tipos semânticos 

 Assim como os tipos semânticos são mais especializados em termos de papéis 

ou roles (Kin e Rank), a OntoUML inclui um construto específico para representar um 

estágio na existência de um Substance Sortal; esses estágios são relacionalmente 

independentes e mutuamente exclusivos. Um exemplo poderia ser lagarta que é uma 

fase na existência da borboleta. A ausência de um tipo semântico relacionado à idéia 

de fase é compreensível visto que as fases são existencialmente independentes 

sendo, elas mesmas, seres ou coisas – uma lagarta é um Animate assim como a 

borboleta o é. Esse construto sem equivalência nos tipos semânticos, é o phase.  

A modelagem de um phase é ideológica, no sentido de que pode implicar em 

um conhecimento do modelador; é necessário avaliar caso a caso. Em primeiro lugar, 

o fato de ser possível modelar um conceito como phase não significa que ele deva 

obrigatoriamente ser modelado como tal – no discurso de um universo que trate 



87 
 

exclusivamente de lagartas, talvez não interesse saber que elas se tornam borboletas, 

sendo esta transformação considerada o fim ou a “morte” da lagarta. Cabe ao 

modelador compreender que os phases que compõem o desenvolvimento de um ser, 

ou que constituem os estágios de sua existência, obedecem a uma seqüência 

cronológica (a lagarta passa por um período de maturação antes de se tornar 

borboleta; nenhuma borboleta pode se tornar uma lagarta, entretanto), são 

mutuamente exclusivas (não é possível ser lagarta e borboleta ao mesmo tempo), e 

são obrigatórias, quando se tratam de etapas no desenvolvimento desse ser (para se 

tornar borboleta, um animal precisa ser antes uma lagarta). Além disso, o modelador 

pode buscar, no texto, sentenças que relacionem os seres a suas fases, que, em 

geral, são do tipo Sujeito + Verbodeligação + Predicativo, em que o verbo de 

ligação é o verbo estar. (Estar significa ser durante um intervalo de tempo.) Assim, diz-

se que uma criança está na terceira infância; diz-se que uma pessoa está doente (ser 

doente, implica que a doença é crônica); assim como é possível dizer que um 

lepdóptero está em sua fase lagarta. A partir dessa compreensão e das informações 

explicitadas nos textos relativos ao universo a ser modelado, o modelador deve decidir 

pela necessidade de utilização ou não desse construto. 

Além do construto phase, a OntoUml possui outro construto sem equivalência 

nos tipos semânticos; esse construto é denominado collective. Um collective é uma 

metaclasse cujas propriedades determinam classes cujas instâncias são coleções de 

coisas consideradas como um todo; os indivíduos que compõem esse todo têm para 

com ele uma relação de constituição, como o que ocorre entre as cartas e o baralho. 

Um collective é um construto que representa substantivos coletivos; os substantivos 

coletivos não são endereçados por Dixon (2005). Mais uma vez, fica a cargo do 

modelador identificar, no discurso do universo a ser modelado, os conceitos que 

devem ser representados por collectives no modelo conceitual de dados, sabendo que 

estes são representados por substantivos coletivos. 

Por fim, a OntoUML tem mais dois construtos sem equivalentes nos tipos 

semânticos e cuja utilização em um modelo conceitual de dados também vai depender 

da compreensão e interpretação do modelador. Esses construtos são mixin e 

roleMixin. Um mixin é uma classe cujas propriedades determinantes são essenciais a 

algumas de suas especializações e incidentais a outras. Por exemplo, “ser sentável” é 

uma propriedade essencial para cadeiras e bancos mas apenas incidental para 

caixotes.  Em geral, os signos que fazem parte do tipo semântico Other [abstract 

terms] podem ser mapeados para o ocnetruto mixin, como por exemplo, coisa, troço 

ou mesmo carga, visto que esses signos podem ter um número virtualmente infinito de 
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referentes. Já um roleMixin agrega propriedades que são comuns a papéis diferentes. 

Um bom exemplo disso é o papel de cliente, por exemplo que, em um mesmo 

contexto, pode ser desempenhado por seres ou coisas diversas. 

6.3. Conclusão 

 Este capítulo apresentou o mapeamento dos construtos da língua natural (tipos 

semânticos) para os construtos da linguagem ou metamodelo de modelagem, a 

OntoUML. Esse mapeamento é de importância crucial para o processo de modelagem, 

assim como para a qualidade do modelo produzido, visto depender dele a 

representação dos conceitos inerentes ao discurso do universo no modelo conceitual 

de dados. Este mapeamento tende a ser constante; logo, as associações descritas 

neste capítulo podem, e devem, ser utilizadas nos mais diversos processos de 

modelagem. Entretanto, é necessário que o modelador avalie bem cada situação de 

modelagem de modo a evitar equívocos. Os mapeamentos descritos neste capítulo 

compõem uma parte significativa do método de modelagem conceitual de dados 

proposto no próximo capítulo. 
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7. Método para a Modelagem Conceitual de Dados 

“[Método significa] ordem que se segue na investigação da verdade, no estudo de uma 

ciência ou para alcançar um determinado fim.” (Cunha, 2007) 

 

7.1. Introdução 

 O processo de modelagem conceitual de dados consiste, de fato, na “tradução” 

de produtos do discurso de um universo (textos) de uma língua natural para uma 

linguagem de modelagem (cf capítulos 2 e 3). Essa tradução tem por origem textos 

produzidos por uma determinada comunidade, que podem ser relatórios, entrevistas 

com membros da comunidade, ou quaisquer outros produtos gerados de acordo com o 

jargão objetivo dessa comunidade. O modelo construído, como meio de comunicação 

que é, passa, após aprovado, a ser também um produto do discurso desse universo. O 

objetivo da modelagem conceitual é, então, produzir modelos cuja leitura transmita a 

mesma mensagem, ou o mesmo conteúdo, que a leitura dos textos descritivos em 

língua natural, de forma estruturada, sem ambigüidades e com consistência; para 

tanto, um modelo conceitual de dados deve ter qualidade semântica. O método aqui 

apresentado tem como objetivo, a produção de modelos conceituais de dados com 

qualidade semântica, bem como o registro do racional por trás das escolhas de 

modelagem, de modo a manter essa qualidade semântica.  

Conforme as teorias de qualidade de modelos conceituais de dados 

apresentadas no capítulo 2 desta dissertação, a qualidade semântica tem como 

objetivos a completeza e a validade do modelo em relação aos produtos do discurso 

do universo modelado. Em outras palavras, tudo o que está presente no texto 

descritivo deve ser representado no modelo; e o modelo, por sua vez, só pode incluir 

representações válidas em relação a esse discurso. O método aqui proposto baseia-se 

na hipótese de que, para que os modelos conceituais de dados tenham qualidade 

semântica, deve-se aplicar princípios linguísticos na análise dos textos descritivos, 
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princípios esses que devem ser voltados para os aspectos semânticos da língua 

natural. Nesse sentido, este método faz uso de uma abordagem línguística que adota 

os tipos semânticos (Dixon, 2005), bem como sua teoria subjacente, como construtos 

lingüísticos a partir dos quais os modelos serão criados.  

Este método está organizado em passos sistemáticos que partem de um texto 

em uma língua natural (neste caso, o português), e que dele vão extraindo os 

conceitos relativos ao discurso desse universo, levando em conta os construtos da 

língua natural (tipos semânticos) usados na descrição textual; são esses os construtos 

da língua natural que serão comparados aos construtos da linguagem de modelagem 

na construção do modelo conceitual.  

7.2. O Método 

Um texto é um produto do discurso individual (neste caso o indivíduo é um 

grupo social visto como um organismo produtivo), que é composto por enunciados 

concatenados de maneira coesa e coerente (cf capítulo 3). A coesão do texto pode ser 

referencial (referência a elementos textuais anteriores) ou seqüencial (estabelece 

relações entre os segmentos do texto, como enunciados, partes de enunciados e 

parágrafos); essa coesão é realizada de acordo com as possibilidades oferecidas pela 

gramática e/ou pelo léxico da língua em que o texto é escrito, como nos exemplos a 

seguir: 

a. Vá buscar o sorvete, por favor. Ele está na prateleira do congelador. 

b. Muitas redações foram premiadas no último concurso. As primeiras 

serão publicadas ainda este mês. 

c. Entrei em casa e corri para a cozinha. Lá estava o bolo de laranja... 

d. Duas aeronaves foram atingidas pelo fogo inimigo. Diante disso, a frota 

foi obrigada a abortar a missão. 

Nas sentenças a, b e c a coesão se dá através de recursos gramaticais (pronominais), 

enquanto a sentença d apresenta um recurso lexical – a referência ao elemento 

anterior se dá pela substituição de aeronaves por frota, elementos do léxico entre os 

quais existe uma relação hierárquica.  

A coesão, característica do texto em língua natural, não pode ser representada 

na linguagem de modelagem, visto que os recursos de representação oferecidos por 

tais linguagens são construtos (conceitos classificatórios), e não elementos lexicais de 
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uma mesma classe (como no exemplo d, em que aeronaves e frota são substantivos 

que passam, neste contexto, a idéia de conjunto de aviões, por exemplo). A linguagem 

de modelagem recebe, da língua natural em que são expressos e concebidos os 

conceitos que representa, os elementos do léxico que servirão de etiquetas (labels) 

identificadoras aos seus construtos no modelo. Cabe, então, ao modelador, “quebrar” 

e “separar” as fibras do tecido textual, reduzindo-as a sentenças representáveis em 

uma linguagem de modelagem. Para tanto, este trabalho propõe um método que faz 

uso das transformações propostas por Chomsky (2002) e apresentadas por Perini 

(1979) com foco na língua portuguesa. Ou seja, o método propõe que se aplique nas 

sentenças do texto o inverso dessas transformações, para que se chegue a sentenças 

simples e curtas, no formato Agente + Ação + Paciente ou Sujeito + Verbodeligação 

+ Predicativo, cujo conteúdo será ”reescrito” na linguagem de modelagem e 

representado com fidedignidade no modelo conceitual de dados. 

O desenvolvimento e a explicação dos passos e atividades do método aqui 

proposto farão uso de um pequeno texto descritivo, um “minimundo”, retirado de uma 

apostila de projetos de bancos de dados (Pereira Neto, 2002), para os exemplos que 

se fizerem necessários às explicações dos seus passos e atividades correlatas; esse 

texto está transcrito no Anexo II desta dissertação, já como uma lista de sentenças 

numeradas.  

7.2.1. Visão Geral do Método 

 O ponto de partida da abordagem aqui proposta reside nos textos descritivos, 

produtos do discurso de um universo que será modelado. Esses textos podem ser 

descrições feitas tendo a própria modelagem como foco, podem ser entrevistas com 

especialistas do domínio a ser modelado, relatórios ou quaisquer outros produtos do 

discurso desse universo. Assim como os linguistas e a linguística não se ocupam dos 

referentes, ou objetos do mundo real, os modeladores também não o fazem. No 

processo de modelagem, um modelador recebe informações de usuários detentores 

do conhecimento a ser modelado; o modelador deve, então, traduzir no modelo a 

interpretação, ou visão, que os conhecedores do domínio de conhecimento modelado 

têm do universo do discurso.  O modelo conceitual de dados deve ser fidedigno em 

relação a esse conhecimento; para tanto, o modelador precisa ter uma compreensão 

livre de dúvidas do que lhe é exposto, bem como impedir que sua experiência gere 

viéses em seu trabalho. Ainda que não seja um objetivo consciente de quem os 

produz, (como  acontece com os textos literários criativos cujo objetivo é mesmo uma 

dupla interpretação), os textos descritivos de um domínio de conhecimento podem 
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eventualmente gerar ambiguidades; o modelador precisa identificar tais ambigüidades 

e elucidá-las antes de a construção do primeiro modelo. 

 Outro aspecto textual interessante é o fato de que um texto pode alterar, ou 

mesmo, destruir significados estabelecidos para símbolos e construções em uma 

língua natural (cf capítulo 3). Isso significa que (a) o significado de um símbolo 

depende muito de seu uso no texto, (b) o significado dos símbolos não é estático e 

segue em constante evolução, e (c) para que esse significado seja compreendido há 

que se conhecer o contexto sócio-temporal de sua criação. Um método para a 

modelagem conceitual de dados deve prover meios, não só para a compreensão dos 

conceitos associados, mas também para o registro do contexto de interpretação 

desses conceitos, com o registro do racional seguido pelo modelador para chegar ao 

correto significado dos símbolos.  

O método apresentado neste trabalho dividide o processo de modelagem 

conceitual de dados em seis passos seqüenciais que, a partir de um ou mais 

documentos de entrada, geram um produto; o produto de cada passo constitui a 

entrada, ou o ponto de partida para o passo seguinte. Cada um desses passos 

engloba atividades que, em conjunto, formam todo o processo de modelagem. O 

processo de modelagem, segundo o método aqui proposto, está representado na 

figura 7.1, e os passos a serem seguidos nesse processo serão apresentados a partir 

da próxima seção. Por fim, embora o termo texto seja usado aqui como qualquer 

produção do discurso de um universo, que não precisa ser necessariamente escrita, 

ele será representado nas figuras como documentos impressos. 

7.2.2. Passo 1: Decomposição do texto em sentenças simples 

 O primeiro passo da abordagem proposta tem como objetivo a produção de 

uma lista de sentenças simples que, conforme descrito no capítulo 3, formam a 

estrutura profunda desse texto, onde jaz o conteúdo da comunicação. Chomsky (2002) 

descreve essa estrutura como sendo formada por kernel sentences, também 

chamadas sentenças simples, ou ainda sentenças nucleares (Perini, 1979), que são, 

na prática, sentenças não interrogativas, na voz ativa, e que contêm uma só oração. O 

termo sentença, conforme usado neste trabalho, é um sinônimo de período; embora 

essa aplicação da palavra sentença esteja em desuso em português, ela foi aqui 

adotada devido ao amplo uso de sua cognata inglesa (sentence) nos trabalhos que 

servem de referência para esta pesquisa; com isso, aproximam-se os textos em inglês 

com as descrições em português.  
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Cabe aqui relembrar os conceitos de frase, oração e de período, ou sentença. 

Uma frase “é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação”  

(Cunha e Cintra, 2008). A frase pode, então ser constituída de uma só palavra 

(Silêncio!), de várias palavras incluindo um verbo (Comi muito no almoço.), ou de 

várias palavras sem incluir um verbo. (Que felicidade imensa!). Uma frase pode conter 

nenhuma, uma ou mais orações, sendo cada oração marcada pela existência de um 

verbo, ou locução verbal. A frase organizada em orações recebe o nome de período; 

um período pode ser simples (quando tem somente uma oração) ou composto 

(quando inclui mais de uma oração). Por fim, um período é demarcado por uma pausa 

bem definida, representada na escrita por um ponto, ou um ponto de exclamação, ou 

de interrogação, por reticências e, às vezes, por dois pontos. Logo, para dividir-se o 

texto nas suas sentenças, ou períodos, basta separar, em sentenças, as palavras que 

estejam entre esses sinais de pausa. 

As sentenças nucleares, que têm, em geral, o formato Agente + verbo + 

Paciente, ou Sujeito + Verbodeligação + Predicativo, podem ser vistas como uma 

versão escrita, ou mesmo o resultado da leitura, dos mapas conceituais descritos por 

Siau e Tan (2005), que, segundo eles, são “useful in generating ideas, designing a 

complex structure, communicating complex ideas, aiding learning by explicitly 

integrating new and old knowledge, and assessing understanding or diagnosing 

misunderstanding”. Para se chegar à essas sentenças, é necessário partir da estrutura 

superficial, “a forma”, e reverter as transformações que foram aplicadas na sua 

construção (cf capítulo 3). Cabe aqui um exemplo mais concreto do que seriam as 

estruturas superficiais e profundas da língua, que complementam as explicações sobre 

coesão textual, fornecidas anteriormente neste capítulo, bem como no capítulo 3. As 

crianças, após serem alfabetizadas, recebem estímulos de modo a começarem a 

escrever pequenas redações. Não raro, tais estímulos são figuras em seqüência 

(pequenas tirinhas, como as dos quadrinhos), que lhes instigam imaginar e descrever 

o que está acontecendo. Nesse estágio, as crianças têm, como única preocupação, 

escrever a “historinha” que imaginam a partir dos estímulos visuais; elas não têm 

nenhuma preocupação com regras de boa formação e de coesão do texto, e 

produzem frases soltas que expressam somente o conteúdo do que imaginam. A 

figura 7.2 apresenta um exemplo de redação como essas. 
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Figura 7.1. O processo de modelagem conceitual de dados a partir da abordagem proposta   
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 Figura 7.2. A primeira redação  

Nessa figura, vemos uma das primeiras redações de Breno, então com seis 

anos. Ele diz: O macaco viu a menina com a boneca. O macaco tomou a boneca. O 

palhaço devolveu a boneca para a menina. Embora a Tia Dulce tenha ficado satisfeita 

com essa redação, não se pode imaginar que um adulto escreva dessa forma, visto 

que, para os falantes, leitores e escritores experientes, a forma do que se fala e 

escreve é muito importante, assim como a capacidade de produzir textos que sigam  
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regras de boa formação  pode ser vista como um sinal de cultura e de inteligência. (É 

correto dizer que muitas pessoas valorizam a forma muito mais que o conteúdo em 

suas mensagens.) 

Um pequeno texto, que leve em conta a forma e transmita a mesma mensagem 

da historinha de Breno poderia ser o seguinte:  

O macaco viu a menina e tomou sua boneca, que o palhaço depois lhe devolveu. 

A sentença acima é, na verdade, o produto de transformações impostas às três 

sentenças de Breno. A primeira delas é a supressão do sujeito idêntico (SSI), 

juntando-se as duas primeiras sentenças através de uma conjunção coordenativa. A 

segunda é a substituição do termo boneca, objeto direto das duas sentenças, pelo 

pronome relativo que, unindo a terceira sentença às duas anteriores por subordinação. 

As tranformações que, quando aplicadas à estrutura profunda (conteúdo) de uma 

mensagem produzida em uma língua natural, levam à estrutura superficial (forma) 

podem, entretanto, acarretar ambigüidades, ou alguma perda semântica. Por exemplo, 

na sentença A macaca viu a menina e tomou sua boneca, não fica claro a quem 

pertence a boneca, visto que o pronome possessivo feminino na terceira pessoa (sua) 

pode referir-se tanto à macaca quanto à menina.  

Um outro aspecto importante a considerar é o da passivização (Pass), que é 

uma transformação possível em sentenças com verbos transitivos, e em que ocorre: a 

permuta entre sujeito e objeto; o acréscimo do verbo ser mais a terminação de 

particípio do verbo ativo; e o acréscimo da preposição por, seguida do sujeito da 

sentença na voz ativa (Perini, 1979). Assim, a sentença Maria assou o pão, após a 

transformação de passivisação, ficaria O pão foi assado por Maria. É possível 

percebermos que a passivisação desloca o foco do agente (sujeito) para o paciente 

(objeto), e  pode ser muito útil quando não se sabe, ou não se quer dizer quem 

praticou a ação. A sentença O ladrão foi morto a tiros, por exemplo, enfatiza o 

paciente da ação e a maneira como a ação foi perpretada mas não diz nada sobre 

quem agiu.  

 Obviamente, os exemplos prosaicos aqui apresentados não devem ser 

encontrados em uma situação real de modelagem conceitual de dados. Entretanto, 

exemplos com ambigüidades e omissões semelhantes são possíveis; diante deles o 

modelador pode não notar a ausência das informações ou mesmo fazer deduções e 

escolhas que nem sempre serão as mais corretas para o discurso sendo modelado. 

Para chegarmos às sentenças nucleares, é necessário que sejam revertidas as 
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transformações aplicadas na construção da estrutura superficial de uma sentença, 

explicitando sujeitos idênticos, repetindo os objetos e retornando as sentenças à voz 

ativa (cf capítulo 3). Isso garante o acesso do modelador à estrutura profunda 

(conteúdo) do texto  descritivo do discurso que modela, e elimina as ambiguidades 

provenientes das transformações e propicia a criação de um modelo conceitual mais 

fidedigno ao discurso do universo.  

As atividades relacionadas ao Passo 1 estão descritas a seguir. 

Entrada:  Texto descritivo (produto do discurso) do universo a ser modelado. 

Atividades:   

 Decompor o texto em uma lista de sentenças numeradas. 

 Dividir essas sentenças em orações. 

 Identificar os termos de cada oração, aplicando o inverso das regras de 

transformação que as derivaram. 

 Elaborar uma lista numerada com as sentenças nucleares. 

Produto:  Lista de sentenças simples 

7.2.2.1. Atividade: Decompor o texto em uma lista de sentenças numeradas 

 A primeira atividade desta proposta é transformar o texto descritivo em uma 

lista de sentenças numeradas. Neste primeiro momento, nenhuma alteração é 

proposta e a criação da lista constitui uma forma de reduzir o texto a unidades 

menores, mais facilmente endereçáveis e referenciáveis. O critério de divisão a ser 

adotado é divisão em períodos do próprio texto, ou seja, cada período equivalerá a 

uma sentença. A primeira sentença do texto adotado aqui como exemplo (Uma 

empresa de transporte marítimo deseja um sistema automatizado que a auxilie a 

alocar as cargas nos navios, de acordo com a sua capacidade e destino.), tem como 

função principal localizar o universo, neste caso, uma empresa de transporte marítmo; 

ela provê ainda um resumo das atividades da empresa, (aloca cargas nos navios) 

estabelecendo os critérios de alocação como sua [do navio] capacidade e destino; 

essa sentença recebe o número zero.  

A partir das sentenças apresentadas no Anexo II, o primeiro parágrafo do 

minimundo é dividido em dois períodos da seguinte maneira:  

0. Uma empresa de transporte marítimo deseja um sistema automatizado que a auxilie 

a alocar as cargas nos navios, de acordo com sua capacidade e destino.  
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1. Cada carga deverá ser transportada integralmente por um único navio sem 

“transbordo”, ou seja, não pode ser dividida por mais de um navio, nem fazer 

“baldeação” (descer em um porto e ser embarcada em outro navio). 

Com a lista inicial de sentenças criada, tem início a segunda atividade do primeiro 

passo da abordagem proposta.  

7.2.2.2. Atividade: Dividir as sentenças em orações 

A marca de uma oração é o verbo; logo, um período terá tantas orações 

quantos verbos tiver. Um período simples, conforme mencionado acima, é aquele que 

é constituído por somente uma oração, enquanto os períodos compostos são os que 

têm mais de uma oração. Os períodos podem ser compostos por coordenação ou por 

subordinação. Nos períodos compostos por coordenação, as orações componentes 

são ditas coordenadas por serem “autônomas, INDEPENDENTES, isto é, cada uma 

tem sentido próprio” (Cunha e Cintra, 2008); além disso, nenhuma das orações 

coordenadas ocupa a posição de um termo de outra oração, ou seja, as orações 

coordenadas não exercem função sintática em outras orações. Orações coordenadas 

aparecem no período separadas por vírgulas ou por conjunções coordenativas. (cf 

Anexo III) O ditado popular Os cães ladram e a caravana passa. é um bom exemplo 

de período composto por coordenação; suas orações componentes [Os cães ladram] e 

[e a caravana passa.] são orações independentes com sentido próprio, e nenhuma das 

duas exerce função sintática na outra. Já a sentença Maria acorda, toma café e sai 

correndo. é um período composto por três orações coordenadas: 

a. Maria acorda 

b. toma café 

c. e sai correndo 

Neste caso, as orações compartilham o mesmo agente (sujeito); esse tipo de período 

composto por coordenação é resultante de uma transformação de supressão do 

sujeito idêntico (SSI) – o sujeito de todas as orações é Maria.  

O primeiro passo para dividir um período em orações é, conseqüentemente, a 

identificação de cada verbo presente nesse período. Para identificar as orações 

coordenadas, deve-se  

Procurar por frases que incluam verbos, que tenham sentido próprio e que 

estejam separadas por vírgulas ou por conjunções coordenativas; se essas 
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frases compartilharem o mesmo agente ou sujeito, é possível afirmar que elas 

são o resultado de uma transformação de supressão de sujeito idêntico (SSI). 

 Os períodos podem, também, ser compostos por subordinação. Nesse caso, 

há uma hierarquia entre as orações: uma delas é a principal e a(s) outra(s) fica(m) a 

ela subordinada(s). As orações subordinadas não têm um sentido próprio e funcionam 

como termos da oração principal, ou seja, exercem uma função sintática na oração 

principal. Para a identificação das orações subordinadas do período, deve-se: 

Procurar por frases que incluam verbos, que não tenham sentido próprio, e que 

exerçam função sintática em outra oração. 

O Anexo III apresenta uma lista das conjunções coordenativas e subordinativas.  

Assim, segue a divisão dos períodos em orações da sentença 1: 

a) Cada carga deverá ser transportada integralmente por um único navio sem 

“transbordo”, 

b) não pode ser dividida por mais de um navio,  

c) nem fazer “baldeação”  

d) (descer em um porto e  

e) ser embarcada em outro navio). 

Um caso de oração subordinada que merece uma atenção especial, é das 

orações condicionais, visto implicarem a existência de duas situações. Nesses casos, 

há uma oração condicional, a que se realizará caso a condição seja verdadeira, a que 

especifia o que acontece se a condição da primeira for falsa. A sentença 5 do Anexo II 

apresenta um exemplo de oração condicional: 

Caso encontre um navio que passe pelo porto de destino antes da data máxima para 

desembarque e possua capacidade disponível, a carga é “embarcada” neste navio (se 

o navio passar por este porto mais uma vez, a carga será desembarcada, sempre, na 

primeira chegada ao porto). 

No exemplo não fica explícito o que acontece se a condição não for verdadeira; isso 

constitui uma questão a ser endereçada ao especialista, conforme descrito mais 

adiante neste capítulo. 
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7.2.2.3. Atividade: Identificar os termos da oração, aplicando o inverso das 

regras de transformação que as derivaram. 

 A localização de cada um dos termos das orações, pela identificação dos 

papéis semânticos, é a próxima etapa para que se chegue às sentenças nucleares. O 

verbo é o centro de uma oração; logo a localização e identificação do seu tipo 

semântico são o primeiro passo na análise da oração. Para tanto, cabe seguir a 

seqüência de atividades exibidas abaixo, levando em conta em primeiro lugar se o 

centro da oração é constituído de um só verbo ou de uma locução verbal. As locuções 

verbais são formadas por um verbo auxiliar (tipo semântico Secondary) e por uma 

forma nominal (infinitivo, gerúndio ou particípio) do verbo principal, que é um verbo 

lexical (tipo semântico Primary). Caso haja uma locução verbal, é necessário 

identificar o verbo auxiliar, bem como o seu significado na oração. Depois, é 

necessário associar o verbo principal ao seu tipo semântico, bem como identificar os 

papéis semânticos relacionados aos verbos desse tipo verbal (cf Anexo I). A seguir é 

preciso localizar os termos que realizam esses papéis semânticos e verificar se os 

Agentes ocupam, na oração, a função de sujeito e os Pacientes ocupam a função de 

objeto; se não, a oração deve estar na voz passiva e deve ser transformada para sua 

oração ativa equivalente.  

Por fim, os vocábulos que indicam circunstâncias (advérbios) devem ser 

localizados, bem como o termo que eles modificam (cf capítulo 4). Os advérbios que 

modificam toda a sentença (Felizmente, ninguém se feriu no acidente.) podem ser 

descartados; os advérbios que modificam o verbo (Nesta escola, os professores 

somente lecionam; eles não podem exercer outras funções.) precisam ser analisados 

caso a caso para sabermos como seu significado deverá ser traduzido para o modelo 

conceitual de dados; muitas vezes essas circunstâncias serão expressas por 

restrições. Quando modificam adjetivos (Essa blusa é muito grande.), os advérbios 

podem também ser descartados – o que importa é o significado do adjetivo e como ele 

vai ser retratado no modelo; o mesmo se aplica nos casos em que o advérbio modifica 

o significado de um outro advérbio (Um motorista profissional tem que dirigir muito 

bem.). Já quando modifica um sintagma nominal ou quando ocupa o lugar de um 

complemento copulativo (predicativo), o advérbio tende a fazer referência a um termo 

anteriormente mencionado e é necessário identificar esse termo, descartando o 

advérbio. A tabela 7.1 apresenta um resumo das atividades aqui descritas. 
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Tabela 7.1 Identificação dos termos da oração 

Se a oração tem uma locução verbal 

então 

verificar o que denota o verbo auxiliar 

identificar o tipo semântico do verbo principal 

identificar os papéis semânticos associados ao verbo principal 

senão 

identificar o tipo semântico do verbo 

identificar os papéis semânticos associados ao verbo 

Fim_se; 

 

Se é possível identificar os termos da oração que realizam cada um dos papéis 

semânticos 

então 

prosseguir a análise 

senão 

incluir, na lista de dúvidas, uma pergunta cuja resposta identifique esse 

termo (cf tabela 7.2) 

Fim_se; 

 

Se o verbo está na voz ativa 

então 

prosseguir a análise 

senão 

reverter a transformação de passivização e encontrar a oração ativa 

equivalente 

Fim_se; 

Se há, na oração, vocábulos que indicam circunstâncias (advérbios) 

então 

verificar a que termo da oração esse(s) vocábulo(s) se refere(m) 

se o vocábulo não puder ser descartado (conforme os casos apresentados 

acima), ele deve permanecer na sentença simples 

senão 

prosseguir a análise da próxima sentença 

Fim_se; 
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Na oração 1.a, essa análise procede da seguinte maneira: 

a) Cada carga deverá ser transportada integralmente por um único navio sem 

“transbordo” 

 Nesta oração, a função do verbo é realizada por uma locução 

verbal, deverá ser transportada. O verbo principal é transportar, e o 

verbo auxiliar é o verbo dever. O verbo auxiliar denota 

obrigatoriedade; o verbo principal, transportar, é um verbo do tipo 

MOTION, do subtipo CARRY (cf Anexo I), cujos papéis semânticos 

são Moving (o que é movido; o Objeto), Locus (o local para onde 

algo é movido) e Causer (aquele que faz com que o Moving vá de 

um lugar a outro; o Agente do verbo transitivo).  

 O Causer, ou Agente, aqui, é navio; como o Agente encontra-se na 

posição de objeto (ou seja, após o verbo) e não na de sujeito (antes 

do verbo), podemos afirmar que a oração está na voz passiva; logo, 

a oração deve ser transformada em sua equivalente ativa. Para 

tanto, o Agente (Causer) deve retornar à posição de sujeito, e o 

Objeto (Moving) deve voltar à posição de objeto, o verbo ser deve 

ser suprimido e o verbo principal deve passar do particípio passado 

para o infinitivo. Assim: 

Um único navio deverá transportar cada carga integralmente sem 

transbordo. 

Caso o Agente não esteja explícito na oração, devemos usar a 

palavra (pronome indefinido) Alguém em seu lugar e já registrarmos 

uma pergunta relacionada a essa oração, pergunta essa que terá o 

formato “Quem/O que <verbo> <paciente>?”. Da mesma forma, 

devemos identificar se algum dos papéis semânticos relativos ao 

tipo semântico verbal está ausente e, em caso afirmativo, redigir 

perguntas cujas respostas identifiquem quem/o que desempenham 

esses papéis. 

 Por fim, é necessário localizar as palavras indicadoras de 

circunstâncias e verficar que termo da oração cada uma dessas 

circunstâncias modifica. Na oração 1.a, as circunstâncias de modo 

modificam o sentido do verbo transportar. Neste caso, a 

circunstância denota uma restrição, ou seja, o Moving carga não 

pode ser dividida em mais de um Causer navio.  

Os indicadores de circunstâncias podem, dependendo do termo que 

modificam, ser suprimidos, ser vistos como restrição ou mesmo 
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indicar que construto deve ser escolhido para representar um 

conceito.  

Um único navio deverá transportar cada carga integralmente sem “transbordo” 

Agente (Causer):  
Um único navio 

Núcleo: navio 

Verbo auxiliar: 
deverá (indica obrigatoriedade da 

ação) 

Verbo principal (MOTION, CARRY): transportar 

Paciente (Moving):  
cada carga 

Núcleo: carga 

Circunstâncias de modo: integralmente, sem transbordo 

 

Na oração 1.b, essa análise procede da seguinte maneira: 

b) não pode ser dividida por mais de um navio,  

 Nesta oração a função do verbo também é realizada por uma 

locução verbal, pode ser dividida. O verbo principal é o verbo dividir 

e o verbo auxiliar é o verbo poder. Assim como na oração 1.a, o 

verbo aqui encontra-se na voz passiva; neste caso, porém, isso fica 

evidenciado pelo formato do verbo e não pela posição do agente e 

do paciente. De fato, como essa oração é subordinada, não fica 

claro quem é o seu sujeito; é preciso formular a pergunta O que não 

pode ser dividida por mais de um navio?, e buscar a resposta na 

oração principal, neste caso, carga. Seguindo o mesmo 

procedimento usado na oração anterior, a versão ativa ficaria 

Alguém não pode dividir a carga por mais de um navio; o uso do 

pronome indefinido alguém é conseqüência do não se saber quem 

seria o responsável pela divisão da carga.  

 O verbo auxiliar denota permissão de realizar a ação; o verbo 

principal é um verbo do tipo Affect-h (o subtipo Break), ou seja, uma 

ação em que o agente causa a perda da unidade física do paciente, 

cujo papel semântico é o de Breaking, aqui realizado por carga.  

 A circunstância de negação nega a permissão de que partes da 

carga participem de associações de transporte com mais de um 

navio; essa circunstância denota uma restrição que deve ser 

retratada no modelo, através, por exemplo, de cardinalidades. 
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Alguém não pode divididir uma carga por mais de um navio  

Agente (AGENT):  Alguem 

Verbo auxiliar: pode (indica permissão)  

Verbo principal (AFFECT, BREAK):  dividir 

Paciente (TARGET):  uma carga 

Circunstância de negação: não 

Objeto indireto: por mais de um navio 

 

 

Na oração 1.c, essa análise procede da seguinte maneira: 

c) nem fazer “baldeação”  

 Esta oração sofreu uma operação de SSI, sendo anexada à anterior 

por coordenação; o vocábulo nem (conjunção coordenada aditiva) 

realiza o link entre as duas orações. A semântica da conjução é de 

uma adição ao que não pode acontecer; logo, a oração é 

equivalente de “não pode fazer baldeação”. 

 O sujeito (Agente) do verbo, consequentemente, não aparece 

explícito na oração; é necessário recorrer à oração anterior para 

identificá-lo (neste caso o agente é carga).  

 A circunstância de negação, mais uma vez, caracteriza uma 

restrição que deverá ser explícita no modelo; neste caso, porém, se 

baldeação é um conceito relativo ao conceito carga que não é 

permitido nesse universo, então essa restrição pode ser realizada 

no modelo por elipse, ou seja, esse conceito não fará parte do 

modelo. 

uma carga não pode fazer baldeação  

Agente:  
uma carga 

Núcleo: carga 

Verbo auxiliar: pode  

Verbo principal do tipo:  fazer 

Objeto:  baldeação 

Circunstância de negação: não 
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7.2.2.4. Elaborar uma lista numerada com as sentenças nucleares. 

Após a identificação dos termos das orações realizada na etapa anterior, bem 

como da reversão das transformações que produzem a sua estrutura superficial, é 

necessário então listar as sentenças resultantes em uma lista numerada, que será o 

produto deste primeiro passo e, conseqüentemente, a entrada para o passo seguinte.  

 Após a análise processada no período adotado como exemplo para este Passo 

1, a lista com as sentenças simples é: 

1. Um único navio transporta cada carga. 

2. Alguém não pode dividir uma carga por mais de um navio. 

3. Uma carga não pode fazer baldeação. 

 

7.2.3. Passo 2: Levantamento e Esclarecimento de dúvidas 

Entrada:  Lista de sentenças simples ou nucleares. 

Atividades:   

 Identificar as informações faltantes. 

 Identificar relações semânticas entre referentes. 

 Produzir uma lista com perguntas voltadas ao esclarecimento das 

dúvidas encontradas. 

 Esclarecer as dúvidas com especialista do universo modelado 

 Atualizar lista de sentenças simples 

Produto:  Lista de sentenças simples atualizada. 

Finalizada a lista de sentenças simples, ou nucleares, será necessário 

identificar informações faltantes, bem como pontos não precisamente compreendidos 

ante a análise do material textual processado. O objetivo desse passo é organizar 

formalmente as necessidades de informações para a total compreensão do discurso  

sendo modelado, e fazer com que a lista de sentenças simples reflita essas 

informações. Essas necessidades de informações devem ser organizadas em uma 

lista de perguntas que serão posteriormente dirigidas a um especialista conhecedor do 

discurso do universo modelado. Uma base para a elaboração das perguntas pode 

encontrar-se no framework 5W1H, também conhecido como método Kipling, usado em 

vários segmentos profissionais mas com muito destaque no jornalismo. Lage (2005) 

afirma que Marcos Túlio Cícero, um filósofo, orador, advogado e político romano 

afirmava, em sua obra De Inventione, que “para um texto ser completo, deveria 
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responder às perguntas: quem? (quis/persona), o quê? (quid/factum), onde? 

(ubi/locus), como? (quemadmodum/modus), quando? (quando/tempus), com que 

meios ou instrumentos? (quibus adminiculis/facultas), e por quê? (cur/causa)”. 

Seguindo a mesma linha, o poeta Rudyard Kipling publicou, em 1902, um poema 

intitulado “I have Six Honest...”, cujos primeiros versos são: 

I keep six honest serving-men 

  (They taught me all I knew); 

Their names are What and Why and When 

  And How and Where and Who. 

De fato, as perguntas o que?, por que?, quando?, como?, onde? e quem? são as 

maneiras de se descobrir informações, visto que elas, além de cobrir completamente o 

conteúdo de uma notícia ou informação, não admitem sim ou não como resposta. 

 Em termos linguísticos, cada uma das perguntas acima tem como resposta um 

tipo de constituinte, a saber: 

 Quem/que? – antes do verbo: requerem como resposta o agente ou sujeito 

desse verbo. 

 Quem/que? – depois do verbo: requerem como resposta o paciente ou o objeto 

desse verbo. 

 Por que? – requer como resposta uma circunstância de causa. 

 Quando? – requer como resposta uma circunstância de tempo. 

 Como? – requer como resposta uma circunstância de modo. 

 Onde? – requer como resposta uma circunstância de lugar.  

Seguindo as teorias de análise semântica propostas por Dixon, essas informações são 

realizadas no texto por termos que desempenham papéis semânticos, de acordo com 

os tipos semânticos dos verbos das orações. A identificação desses tipos semânticos 

permite que se verifique mais facilmente a ausência de informações, conforme 

apresentado na etapa a seguir. 

7.2.3.1. Atividade: Identificar informações faltantes 

 Toda vez que uma sentença simples apresentar alguém ou alguma coisa na 

posição de sujeito ou de objeto, deve-se criar uma pergunta quem? ou o que? Na lista 

de dúvidas. Na sentença 2 do exemplo apresentado, há a informação de que alguém 

cola uma etiqueta – mas a voz passiva da sentença original suprimiu essa informação. 
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No momento em que a carga é aceita para ser transportada, é colada uma etiqueta 

contendo o número desta carga, o porto de destino, seu peso em Kg, a data máxima 

para desembarque no porto de destino (caso isto não seja atendido a empresa pagará 

uma multa diária), o código do agente receptor no porto de destino, e a data da 

validade, no caso de carga perecível, ou a temperatura máxima, no caso de carga 

sensível.  

 Além disso, se se levar em conta os papéis semânticos relacionados aos tipos 

verbais, é possível criar perguntas padrão para a descoberta de cada um deles. A 

tabela 7.2 apresenta as perguntas a serem feitas para descobrir informações faltantes 

relacionadas aos papéis semânticos associados aos tipos semânticos verbais. 

Tabela 7.2. Perguntas para a identificação dos papéis semânticos 

Tipo Semântico Papel Semântico Perguntas 

Affect Agent Quem <verbo> <Target> com <Manip>? 

 Target <Agent> <verbo> quem/o que com 

<Manip>? 

 Manip <Agent> <verbo> <Target> com que? 

Giving Donor  Quem <verbo> <Gift> para <Recipient>? 

 Gift <Donor> <verbo> o que para <Recipient>? 

 Recipient <Donor> <verbo> <Gift> para quem/ o que? 

Corporeal Human  Quem <verbo> <Substance>? 

 Substance <Human> <verbo> o que? 

Competition Competitor  Quem <verbo>? 

 Activity Competitor <verbo> <Activity>? 

Social Contract não há Quem <verbo> quem? 

Using não há Quem <verbo> o quê? 

Obeying não há Quem <verbo> quem/o quê? 

Speaking Speaker Quem <verbo> <Message> <Addressee> 

<Medium>? 

 Addressee <Speaker> <verbo> <Message> a quem 

<Medium>? 

 Message <Speaker> <verbo> o que <Addressee> 

<Medium>? 

 Medium <Speaker> <verbo> <Message> 

<Addressee> como/por que meio? 
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Tipo Semântico Papel Semântico Perguntas 

Thinking Cogitator  Quem <verbo> <Thought>? 

 Thought <Cogitator> <verbo> o que? 

Attention Perceiver Quem <verbo> <Impression>? 

 Impression <Perceiver> <verbo> o que? 

Liking Experiencer Quem <verbo> <Stimulus>? 

 Stimulus <Experiencer> <verbo> o que? 

Outras perguntas a serem formuladas são relativas às sentenças condicionais, caso 

não seja explícito o que ocorre tanto para a situação de a condição ser verdadeira 

como para a condição de ela ser falsa. Além das informações faltantes, a lista de 

dúvidas e perguntas deve conter, ainda, questões relativas às possíveis relações 

semânticas existentes entre os conceitos do universo identificados. Essas relações 

serão descritas e tratadas na próxima seção. 

7.2.3.2. Atividade: Identificar relações semânticas entre referentes 

 Lopes e Rio-Torto (2007) afirmam que as relações semânticas entre as 

palavras, ou entre os conceitos que elas representam, podem ser hierárquicas, de 

inclusão, de equivalência ou de oposição, conforme apresentado seguir: 

 Hierárquicas – são as relações de hiperonímia e hiponímia: 

 Hiperonímia – relação hierárquica entre unidades lexicais que parte do 

conceito mais genérico para o mais específico, impondo a este mais 

específico suas propriedades. 

 Hiponímia – relação hierárquica entre unidades lexicais que parte do 

conceito mais específico, que, além de possuir as propriedades impostas 

pelo seu hiperônimo, tem ainda propriedades particulares, propriedades 

essas que lhe são diferenciadores. 

As relações hierárquicas estabelecem uma dependência semântica entre as 

unidades lexicais integrantes da relação. Essas relações são, ainda, 

importantes na determinação dos campos semânticos (cf capítulo 3). Por fim, 

cabe ressaltar que o signo, ou elemento léxico, que ocupa a posição de 

hiperônimo pode, em qualquer contexto, substituir aquele que ocupa a função 

de seu hipônimo sem comprometimento do conteúdo da oração. Por 

exemplo, carro é um elemento lexical que é um hipônimo de veículo, que é 

seu hiperônimo. Em qualquer contexto em que o signo carro seja equivalente 



109 
 

de automóvel, ele pode ser substituído por veículo sem perda da coerência 

semântica. A sentença O carro derrapou na curva pode ser reescrita, por 

exemplo, como O veículo derrapou na curva. 

 de Inclusão – são as relações de meronímia e de holonímia: 

 Holonímia – relação de inclusão em que uma unidade lexical representa 

um conceito que é um “todo” em relação a outro conceito, que é sua 

“parte”. Ao contrário das relações hierárquicas, nas relações de 

inclusão o “todo” não impõe suas propriedades às suas partes. 

 Meronímia – relação de inclusão em que uma unidade lexical denota 

algo que é uma “parte” em relação àquilo que denota outra unidade 

lexical.  

Embora não haja imposição de propriedades por parte dos holônimos em 

relação aos seus merônimos, há uma relação de dependência entre os 

merônimos e seus holônimos, como por exemplo, uma dependência do 

volante para com o carro, de um dos dedos em relação à mão, etc. 

 de Equivalência – é a relação de sinonímia, que é uma relação de equivalência 

semântica entre conceitos representados por duas ou mais unidades lexicais, 

como por exemplo, carro e automóvel. 

 

 de Oposição – é a  relação de antonímia, que é uma relação de oposição 

semântica entre conceitos representados por duas unidades lexicais, como por 

exemplo, frio  e quente. 

A existência dessas relações é indicada não só pelo significado dos conceitos, mas 

também pela construção sintática das frases; em sua maioria, essas relações são 

expressas na forma de Sujeito + Verbodeligação + Predicativo, onde esse verbo de 

ligação é, geralmente o verbo ser (cf capítulo 6 e a tabela 7.7).  

 A relação de sinonímia se dá entre termos/conceitos tanto de referência 

concreta como de referência abstrata; ela ocorre quando dois conceitos são 

referenciados por mais de um elemento do léxico. Nas sentenças do tipo Sujeito + 

Verbodeligação + Predicativo, essa relação é explicitada através da adição de o 

mesmo que antes do núcleo do predicativo, ou seja, <Sujeito> é o mesmo que <núcleo 

do predicativo>. No nosso ambiente de exemplo, talvez pudesse ser dito que Navio é 

o mesmo que embarcação., ou, Transportar é o mesmo que carregar. Entretanto, a 

relação de sinonímia entre signos de referência concreta é, geralmente, característica 
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de um determinado campo semântico (como no exemplo entre navio e embarcação), 

visto que essa relação tende a ser uma relação de hiperônimo/hipônimo (voltando ao 

exemplo anterior, embarcação é um termo mais genérico que navio). A relação de 

sinonímia, provavelmente, não aparecerá de forma explicita no texto, produto do 

discurso do universo modelado. Um indício da existência de sinonímia é a repetição de 

dois dos três elementos formadores da sentença em duas delas. Por exemplo, se 

houvesse, em nosso exemplo teórico, duas sentenças como:  

Um navio transporta cargas. (A=navio, O=cargas) 

Um navio carrega cargas. (A=navio, O=cargas) 

elas poderiam indicar que existe uma relação de sinoníma entre as ações transporta e 

carrega, visto que tanto o agente quanto o objeto das duas são idênticos. Caso seja 

confirmada a existência da relação de sinonímia, é interessante perguntar ao 

especialista qual o termo/signo que deve ser adotado, visto que a sinonímia não é 

permitida em um modelo conceitual de dados, onde um cada conceito deve ser 

representado de uma única maneira. 

Além da relação de sinonímia, a repetição de dois integrantes da sentença 

também pode ser indício de homonímia. A homonímia é uma relação entre signos que 

se dá quando um mesmo elemento do léxico representa mais de um conceito distinto. 

Assim como a sinonímia, a homonímia deve ser evitada em nome da clareza e da 

qualidade semântica do modelo. Caso seja constatada a existência de homonímia, o 

modelador também deve investigar a possibilidade de mudança, de modo que cada 

signo represente um, e apenas um, conceito. Por fim, as relações de oposição, que 

também podem ser evidenciadas por uma construção com valor de igualdade com o 

verbo ser, apresenta na posição do predicativo, as idéias de oposto ou contrário; uma 

sentença que explicite essa relação tem a seguinte forma: <Sujeito> é o 

oposto/contrário de <núcleo do predicativo>. No caso da relação de oposição, as 

funções de sujeito e de núcleo do predicativo são, geralmente, realizadas por 

adjetivos. A tabela 7.3 apresenta uma lista de perguntas padrão para a identificação 

das relações semânticas entre os conceitos inerentes ao discurso do universo 

modelado. 
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Tabela 7.3. Perguntas para identificar relações semânticas 

Relação Perguntas 

Hiperonímia 

Hiponímia 

Um(a) <hipônimo> é um(a) <hiperônimo>? 

Isso é sempre verdade? 

O(A) <hipônimo> tem características iguais às do(a) <hiperônimo>? 

É possível criar sentenças substituindo <hipônimo> por 

<hiperônimo>, sem alteração do seu conteúdo? 

Holonímia 

Meronímia 

O(A) <merônimo> é um(a) parte do(a) <holônimo>? 

O(A) <merônimo> e o(a) <holônimo> são coisas distintas? 

O(A) <merônimo> é melhor definido como um membro, um 

componente, um ingrediente, ou uma parte do(a) <holônimo>? 

Descreva o(a) <holônimo>. 

Sinonímia 
O(A) <signo1> é o mesmo que <signo2>? 

Qual dos dois signos representa melhor esse conceito? 

Antonímia O(A) <signo1> é o oposto/contrário de <signo2>? 

Homonímia 

O(A) <signo> representa tanto <conceito1> quanto <conceito2>? 

Qual dos dois conceitos poderia ser representado por outro signo? 

Que signo seria esse? 

As respostas a essas perguntas vão não só colaborar com a compreensão dos 

conceitos por parte do modelador, mas também vão guiar e embasar a escolha dos 

construtos para a representação desses conceitos.  

7.2.3.3. Atividade: Produzir uma lista com perguntas voltadas ao esclerecimento 

das dúvidas encontradas 

 As dúvidas encontradas a partir das atividades realizadas até aqui devem ser 

organizadas em uma lista, preferencialmente numerada, e ordenada de acordo com a 

ordem das sentenças com base nas quais essas dúvidas surgiram. O modelador 

deverá, então, esclarecer suas dúvidas junto ao(s) especialista(s) do domínio a ser 

modelado, a partir da lista de perguntas. Seguindo o exemplo da sentença 1 do 

exemplo (cf Anexo II), uma pergunta da lista seria Quem não pode dividir a carga por 

mais de um navio? 

7.2.3.4. Atividade: Esclarecer as dúvidas com um especialista do universo sendo 

modelado. 

 De posse da lista de dúvidas e perguntas, o modelador deve ter uma reunião 

com o/um especialista no discurso do universo sendo modelado. Durante essa 
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reunião, o modelador vai fazer as perguntas ao especialista e, a partir de suas 

respostas, pode criar novas perguntas. A descrição de técnicas de entrevista não faz 

parte do escopo desta pesquisa; uma boa referência, no entanto é Nicolaci-da-Costa 

(2007). As respostas do especialista deverão, então, ser incorporadas à lista de 

sentenças simples, conforme descrito a seguir. 

7.2.3.5. Atividade: Atualizar a lista de sentenças simples 

 Neste passo o modelador deve fazer refletir, nas sentenças simples, as 

respostas fornecidas pelo especialista no discurso do universo modelado – os 

pronomes indefinidos devem ser substituídos pelos agentes/sujeitos e 

pacientes/objetos corretos, os casos de sinonímia e de homonímia devem ser 

eliminados, as ambiguidades devem ser sanadas e as relações semânticas existentes 

entre os conceitos desse universo devem ser explicitadas. A nova lista de sentenças 

simples deve ser revista pelo modelador, com o intuito de verificar se nenhuma outra 

dúvida surgiu; se ele encontrar outras dúvidas, ele deve formular novas perguntas e 

esclarecer as novas dúvidas com o especialista. Essa atividade deve ser repetida até 

todas as dúvidas tenham sido sanadas. Caso o modelador considere que não há mais 

dúvidas com relação às informações sobre o universo modelado, ele deve seguir para 

o passo seguinte. Para o nosso exemplo, a nova lista dever ser: 

1. Um único navio transporta cada carga. 

2. O supervisor não pode dividir uma carga por mais de um navio. 

3. Uma carga não pode fazer baldeação. 

7.2.5. Passo 3: Identificação dos signos do universo modelado 

Entrada:   

 Nova lista de sentenças simples  

Atividades:   

 Identificar os signos significativos das sentenças simples. 

Produto:  Lista de signos 

 As sentenças simples apresentam-se no formato Agente + Ação + Objeto ou, 

no caso de verbos copulativos, Sujeito + Verbodeligação + Predicativo. Os signos 

que representam conceitos do universo modelado são os que ocupam, geralmente, as 

funções de Sujeito ou Agente e de núcleo do Predicativo ou do Objeto. A Ação (verbo) 

indica o tipo de associação entre esses conceitos, enquanto que o Verbodeligação, 

conforme explicado anteriormente neste capítulo, tende a expressar relações 
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semânticas entre os conceitos, relações essas que deverão ser traduzidas (ou 

resolvidas) no modelo conceitual de dados. Na sentença de exemplo, os signos mais 

importantes seriam navio e carga; e a relação entre eles é estabelecida pela Ação 

transportar. Navio, Carga e Transportar são símbolos referentes à sentença de 

exemplo que comporiam a lista de signos. 

7.2.6. Passo 4: Associação entre os signos e os tipos semânticos 

Entrada:   

 Lista de signos 

Atividades:   

 Associar cada signo a um tipo semântico. 

Produto:  Tabela de associação de signos a tipos semânticos 

Um dos mais importantes do método proposto, o passo 4 tem como objetivo 

relacionar os signos identificados no passo 3 aos tipos semânticos; essa importância 

deve-se ao fato de que os tipos semânticos vão determinar que construtos do 

metamodelo, ou linguagem de modelagem, serão usados para representar esses 

signos no modelo conceitual de dados.  Os elementos do léxico que representam os 

conceitos do universo modelado são os vocábulos que representam os papéis 

semânticos relacionados aos tipos de verbos presentes na descrição desse universo. 

A partir das informações fornecidas no capítulo 4, o modelador deve comparar as 

propriedades determinantes dos conceitos do universo modelado com as 

metapropriedades dos tipos semânticos e proceder a associação de cada signo a um 

desses tipos. Começando com os substantivos, a primeira decisão é se o signo tem 

referência concreta ou não; os conceitos mais relevantes para o universo tendem a ser 

aqueles que abstraem referentes concretos. A figura 7.1 apresenta um fluxograma 

para associação entre os signos de referência concreta e os tipos semânticos 

correspondentes. Caso o signo tenha um referente abstrato, o fluxograma apresentado 

na figura 7.2 serve como guia para a associação desse conceito a um tipo semântico. 

Esses dois fluxogramas levam em conta apenas os substantivos. 

Os adjetivos constituem, conforme dito anteriormente nesta dissertação, 

valores para propriedades dos conceitos; essas propriedades são identificadas por um 

substantivo de referência abstrata que pertence ao tipo semântico State. O nome dado 

a cada uma dessas propriedades pode ser retirado dos nomes dos tipos semânticos 

relacionados aos adjetivos (cf capítulo 4), como por exemplo, dimensão ou tamanho, 

cor, etc.  
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Os tipos semânticos relacionados aos verbos foram identificados no Passo 2. 

Os substantivos relacionados a verbos serão mapeados para o tipo semântico Activity. 

Por exemplo, na sentença Navio transporta carga, os signos que representam o 

Agente/Causer (navio) e o Objeto/Moving serão mapeados para substantivos de 

referência concreta, enquanto a associação entre eles pode ser vista como um 

transporte (substantivo derivado do verbo transportar) é uma atividade, ou seja, um 

Activity. A tabela 7.4 apresenta os signos que representam conceitos e aqueles que 

representam associações para o fragmanto do exemplo apresentado acima. 

Tabela 7.4. Tabela de associação de signos a tipos semânticos 

Signo Tipo semântico 

navio Artefact 

carga Substantivo de referência genérica e 

concreta 

transportar Verbo Primary-A, MOTION/CARRY 
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Tem existência 

independente?
Substantivo

Refere-se a um 

animal não humano?
Sim Sim Animate

Refere-se a um 

humano?

Não

Refere-se a uma 

relação de 

parentesco?

Sim Sim

Fim

Kin Fim

Não

Refere-se a uma 

distinção em um 

grupo?

Sim Rank Fim

Não

Faz referência a um 

grupo de humanos?
Sim

Social

Group
Fim

Não

Human Fim

Não

Dá a idéia de ser 

parte de algo?
SimPartsFim

Não

É fabricado pelo 

homem?
Sim

Não

Fim Artefacts

Faz referência aos 

astros ou ao clima?
Sim

Celestial 

and Weather

Não

Faz referência 

a um mineral?Environment Sim

Fim

Fim

FloraFim
Faz referência 

a um vegetal?

Não

Sim

Não

Inanimate Fim

 

Figura 7.3. Fluxograma para a associação de substantivos com referência concreta  
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Tem existência 

independente?
Substantivo

Refere-se ao um 

estado ou qualidade? StatesSim Fim

Refere-se ao tempo? Sim Time

Place
Refere-se a lugares 

ou localização?
Sim

Refere-se a 

quantidades? QuantitySim

Refere-se a 

variedades de 

coisas?
Sim Variety

Fim

Fim

Fim

Fim
Refere-se a 

elementos 

linguísticos?

Sim Language

Fim

Abstract 

Reference
Fim

Speech

Acts
Refere-se a algum 

ato de fala?
Sim Fim

Não

 

Figura 7.4. Fluxograma para a associação de substantivos com referência abstrata  
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7.2.7. Passo 5: Mapeamento entre os tipos semânticos e os construtos da 

OntoUML 

Entrada:   

 Tabela de associação de signos a tipos semânticos. 

 Descrição dos tipos semânticos. 

Atividades:   

 Mapear os tipos semânticos para os construtos da OntoUML. 

Produto:  Tabelas de mapeamento dos tipos semânticos para os construtos da 

OntoUML. 

 Tanto os tipos semânticos quanto os construtos da linguagem OntoUML 

constituem metaclasses, metaclasses essas que possuem metapropriedades que 

definem classes de coisas ou seres de existência real ou percebida como real. A 

associação de um signo a um determinado tipo semântico significa que o conceito que 

ele representa, e, conseqüentemente, a coisa a que ele faz referência, pertence a uma 

classe determinada pelas metapropriedades desse tipo semântico. Por exemplo, o 

signo navio, presente no minimundo do exemplo, é um Artefact, ou seja, uma coisa 

que tem existência independente, logo tem um princípio de identificação e 

individuação, é contável e é fabricado pelo homem, ou seja, não está presente na 

natureza. Consequentemente, no modelo conceitual em OntoUML, o signo navio deve 

ser associado a um construto que também determine classes de coisas ou seres que 

tenham existência independente, que carreguem um princípio de individuação e de 

identificação, (o que os torna contáveis) e que faça referência a coisas fabricadas pelo 

homem, ou seja, um kind. Em outras palavras, o mapeamento entre os tipos 

semânticos e os construtos OntoUML tem como base a comparação das 

metapropriedades de um e de outro.  

  

7.2.7.1. Mapear os tipos semânticos para os construtos da OntoUML 

Conforme dito anteriormente, os signos mais significativos na modelagem 

conceitual de dados são os substantivos, visto que eles nomeiam os seres e coisas do 

mundo real, ou do mundo percebido como real. A tabela 7.5 apresenta o mapeamento 

entre os tipos semânticos associados aos substantivos para os construtos da 

OntoUML. Essa tabela é o resultado da análise de mapeamento descrita no capítulo 6 

desta dissertação. 
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Tabela 7.5. Mapeamento dos tipos semânticos associados aos substantivos 

Tipo Semântico Construto UML 

Concrete Reference:  

Animate kind 

Human kind 

Kin role 

Rank role 

Social Group kind 

Parts Quando a parte é um componente, kind 

Quando a parte é um ingrediente, 

quantity 

Quando a parte é um membro, kind 

Quando a parte é uma sub-coleção, 

collective 

Inanimate kind 

Artefacts kind 

Celestial & Weather kind 

Environment quantity 

Flora kind 

Food geralmente, quantity 

Abstract Reference:  

Time datatype 

Place datatype 

Quantity nomes de atributos  

Variety nomes de atributos 

Language análise caso a caso 

Other análise caso a caso 

Activities se derivadas de verbos do tipo Social 

Contract ou Giving, é um relator 

States modes 

Speech Acts análise caso a caso 

 

 Já a tabela 7.6 apresenta o resultado da análise do mapeamento dos tipos 

semânticos associados aos verbos de ação para os construtos OntoUML; a análise 

desse mapeamento encontra-se também no capítulo 6 desta dissertação. 

Tabela 7.6. Mapeamento dos tipos semânticos associados aos verbos de ação 

Tipo Semântico verbal Construto OntoUML 

Primary-A   

Motion and Rest – quando transitivos, Associação entre dois construtos kind. 



119 
 

Tipo Semântico verbal Construto OntoUML 

associam um Causer, realizado por 

um Human, a um Moving, que pode 

ser outro Human, um Animate, um 

Artefact, ou, em situações especiais, 

um Flora. 

Affect – principalmente do tipo g 

(BUILD), associa um Agent (Human) 

que cria, faz ou constrói alguma coisa.  

Associação entre dois construtos kind. 

Giving – envolvem sempre três papéis 

semânticos: um Donor (Human), um 

Recipient (Human) e um Gift (em 

geral, um Artefact). 

Um relator, que estabelece uma relação 

de mediation entre pelo menos dois 

construtos do tipo kind. Recebe como 

label um substantivo Activity. 

Corporeal – definem gestos e 

atividades corporais. Acontecem em 

contextos muito específicos.  

Associações que devem ser analisadas 

caso a caso. 

Weather – expressam fenômenos da 

natureza; são impessoais, não 

associam nada. 

N/A 

Competition – um Competitor (Human) 

procura estabelecer sua superioridade 

em alguma atividade ou sobre outro 

Competitor. 

Associação entre dois construtos kind. 

Social Contract – definem relações 

como Human – Human, ou  Human - 

Social Group. 

Um relator, que estabelece uma relação 

de mediation entre dois construtos do 

tipo kind. Recebe como label um 

substantivo Activity. 

Primary-B  

Verbos que envolvem o uso dos sentidos 

ou do raciocínio, que, em geral, não 

aparecem em modelos conceituais. 

N/A 

 

Com os verbos de ligação, o mapeamento das relações realizadas pelo verbo 

ser é o mais significativo e está descrito na tabela 7.7. Além disso, há a identificação 

de um phase em OntoUML, que não tem um tipo semântico equivalente, e que pode 

estar assiciada ao verbo estar (cf. capítulo 6). 

Tabela 7.7. Mapeamento das relações do verbo ser 

Tipo de Relação  Predicativo Mapeamento 

Relação de Identidade 

(IDENTITY) 

Sintagma Nominal (SN) 

Oração substantiva, 

começada por que 

liga um kind a um role. 
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Tipo de Relação  Predicativo Mapeamento 

Relação de Igualdade 

(EQUATION) 
Sintagma Nominal (SN) 

Quando entre 

substantivos de 

referência concreta, liga 

um hipônimo a seu 

hiperônimo. Um hipônimo 

é representado em 

OntoUML pelo construto 

subkind, enquanto o 

hiperônimo é 

representado pelo 

construto kind que esse 

subkind especializa. 

Relação de Atribuição 

(ATTRIBUTION) 
Adjetivo 

liga um indivíduo ao valor 

de um atributo seu, 

representado por um 

adjetivo 

 

7.2.8. Passo 7: Criação do modelo conceitual de dados 

Entrada:   

 Tabelas de mapeamento dos tipos semânticos para os construtos da 

OntoUML. 

Referência: 

 Documentação produzida em todos os passos da abordagem 

Atividades:   

 Associar os conceitos do universo aos construtos OntoUML apropriados 

com base nos tipos semânticos a que pertencem. 

 Elaborar o modelo. 

 Validar o modelo. 

Produto:  Modelo conceitual de dados. 

7.2.8.1. Atividade: Associar os conceitos do universo aos construtos OntoUML 

apropriados com base nos tipos semânticos a que pertencem 

A partir da comparação das tabelas de associação a tipos semânticos com as 

tabelas de mapeamento entre tipos semânticos e construtos OntoUML, é possível 
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elaborar uma tabela que associe cada signo a um desses construtos. No caso do 

exemplo acima, a tabela de associação poderia como a tabela 7.8 abaixo. 

Tabela 7.8. Associação entre signos e construtos OntoUML 

Signo Construto OntoUML 

Navio (Artefact) kind 

Carga – substantivo genérico que pode 

referir-se a diversos tipos de coisas. 

mixin 

Transportar  relator 

 De posse da tabela com associação entre os signos e os construtos OntoUML, 

é possível ao modelador começar a criação do modelo propriamente dito.  

7.2.8.2. Atividade: Elaborar o modelo  

A partir do mapeamento dos tipos semânticos para os construtos OntoUML, 

bem como da avaliação do modelador com relação aos construtos a serem usados na 

representação dos conceitos, é possível dar início à criação do modelo propriamente 

dito. Este trabalho fará uso da ferramenta descrita por Benevides e Guizzardi (2009) 

para garantir a qualidade sintática do modelo, ou seja, a correção do modelo em 

relação à gramática da OntoUML. A criação do modelo implica a representação de 

todos os conceitos do universo a ser modelado por construtos que mantenham, da 

maneira mais fidedigna possível, a semântica dos construtos em que forma descritos 

na língua natural. Isso se apresenta, no modelo, através dos estereótipos das classes 

representadas – um conhecedor da linguagem OntoUML consegue “ler” o modelo e 

identificar as propriedades que definem e determinam cada entidade nele retratada. A 

figura 7.5 apresenta o fragmento de modelo relativo à sentença de  exemplo descrita 

na tabela 7.8. 

«mixin»

Carga

«relator»

Transporte

«kind»

Navio
transporta

1..* 1

«mediation» «mediation»

«material»

 

Figura 7.5. Fragmento do modelo 
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7.2.8.3. Atividade: Validar o modelo 

 Após a construção do modelo, o modelador deve “ler” o artefato junto aos 

especialistas falantes do discurso do universo modelado, explicitando propriedades 

dos conceitos e relações representados pelos construtos, de modo a validar o modelo 

criado. Pode ser necessário fazer, ainda aqui, algum ajuste decorrente de mudança na 

compreensão do discurso do universo por parte do modelador. A versão final do 

modelo, validada e aprovada pelos especialistas, é um documento, um produto 

também do discurso do universo modelado.  

7.3. Conclusão 

 Este capítulo apresentou um método para a modelagem conceitual de dados, 

que adota princípios lingüísticos com vistas à construção de modelos conceituais de 

dados com maior qualidade semântica. A qualidade semântica engloba duas 

características, a completeza e a validade em relação ao discurso do universo 

modelado. O método aqui proposto baseia-se na hipótese de que só é possível se 

garantir a qualidade semântica dos modelos conceituais de dados se (i) forem usados 

conceitos lingüísticos na compreensão e na identificação dos construtos da língua 

natural utilizados na representação desses conceitos; e (ii) se a linguagem de 

modelagem adotada na criação do modelo oferecer construtos que carreguem em si a 

mesma semântica dos construtos da língua natural.  

 A partir da teoria de estrutras sintáticas de Chomsky (2002), e do uso dos tipos 

semânticos (Dixon, 2005), o método descreve passos sistemáticos do processo de 

modelagem conceitual. Partindo de textos, produtos do discurso do universo a ser 

modelado, os passos conduzem à criação de um artefato consoante à gramática de 

uma linguagem de modelagem; todos os passos têm foco semântico. Além de, aos 

poucos, elucidar conceitos e “construir” uma imagem do universo na inteligência do 

modelador, esse método inclui a geração de produtos intermediários, resultados da 

finalização de cada passo executado, que servem como um registro do racional 

seguido pelo modelador durante a modelagem; esse registro permite que a qualidade 

semântica se mantenha fora do contexto local/temporal em que o modelo foi 

construído. Por fim, o método prevê e promove uma interação entre modelador e 

especialistas de modo a evitar que julgamentos e decisões equivocados por parte do 

modelador, muitas vezes influenciados por experiências anteriores, constituam um 

empecilho às metas de qualidade aqui propostas. A avaliação deste método será 

relatada no próximo capítulo. 
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8. A Avaliação da Proposta  

Avaliar significa “determinar a valia ou o valor de; apreciar ou estimar o merecimento 

de” (Aurélio, 2004) 

8.1. Introdução 

No final do capítulo 2 desta dissertação encontram-se elencadas as 

características que um método para a modelagem conceitual de dados que siga uma 

abordagem lingüística deve ter, com base tanto no levantamento de propostas 

semelhantes anteriores a este trabalho, quanto nas pesquisas que tratam da avaliação 

da qualidade desses modelos. O primeiro passo na avaliação do método aqui proposto 

será, então, analisar  tais características com relação ao método proposto, verificando 

se as necessidades levantadas pelos trabalhos discutidos no capítulo 2 são por ele 

contempladas.  

Visto que o foco da presente pesquisa é a qualidade semântica dos modelos 

conceituais de dados, o principal aspecto de sua avaliação deve ser verificar se a 

abordagem propicia a criação de modelos com essa qualidade. Entretanto, a 

qualidade semântica de um modelo conceitual de dados é objeto de uma avaliação 

subjetiva e não quantificável. Não foi possível encontrar na literatura que trata deste 

assunto nenhum método ou orientação para a análise dessa qualidade – os trabalhos 

são unânimes em estabelecer que os objetivos da qualidade semântica são a validade 

e a completeza do modelo em relação ao discurso do universo modelado, mas não 

sugerem como alcançar esse objetivo nem como verificar se ele foi efetivamente 

alcançado (cf capítulo 2). Foi necessário, então, que se criasse uma metodologia para 

a avaliação do método proposto; essa metodologia, sua aplicação e seus resultados 

serão apresentados neste capítulo. 

Conforme dito anteriormente, este trabalho de pesquisa, assim como outros da 

área, considera a construção de um modelo conceitual de dados uma atividade de 

tradução; logo, a avaliação da abordagem proposta foi realizada com base em 
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aspectos da qualidade das traduções (cf capítulo 3). Em um primeiro estágio da 

avaliação, o objetivo é verificar se a abordagem elimina ou minimiza os riscos de má 

interpretação do(s) texto(s) que dá ou dão origem ao modelo, bem como de adição ou 

de omissão de informações; em outras palavras, verificar se essa abordagem contribui 

para a construção de modelos válidos e completos em relação ao discurso do universo 

modelado. Para tanto, foi necessário contar com a colaboração de modeladores de 

dados, ou seja, dos “tradutores” que conhecem tanto a língua natural em que os textos 

descritivos do universo modelado foram gerados, quanto a linguagem de modelagem 

usada em sua representação.  

Um segundo estágio de avaliação da abordagem proposta visa verificar a sua 

aplicabilidade a situações reais de modelagem, e se e o quanto sua aplicação contribui 

para o processo de modelagem e do modelo gerado a partir de seus princípios. Neste 

caso também foi necessário contar com a colaboração de modeladores que aplicaram 

o método na construção de um modelo conceitual de dados a partir do texto constante 

do Anexo II, e que foi usado durante toda a apresentação do método como fonte para 

exemplos. 

Além dessa avaliação, foi feita uma comparação entre os resultados da análise 

semântica conseguidos a partir da aplicação método proposto com os resultados da 

análise de uma ferramenta de anotação semântica para o mesmo texto. O objetivo 

desta comparação foi estabelecer até que ponto uma ferramenta como esta pode ser 

aplicada à modelagem conceitual de dados, e sua efetividade em comparação com o 

método aqui proposto. A ferramenta de anotação é a PALAVRAS, disponível online 

(http://visl.sdu.dk/visl/pt/). 

8.2. Análise da abordagem em relação às características apresentadas 

 Na conclusão do capítulo 2 desta dissertação foram listadas características que 

um método com base lingüística para a modelagem conceitual de dados deve ter para 

promover a criação de modelos com qualidade semântica. Essas características foram 

reunidas a partir da literatura que trata de outras abordagens semelhantes 

apresentadas e analisadas também naquele capítulo. Nesta seção serão comparadas 

as diretrizes do método proposto no capítulo anterior desta dissertação com as 

características apresentadas na conclusão do capítulo 2. 

 A primeira característica citada, é que o método deve ser sistemático o 

suficiente para que se minimize a subjetividade do processo, diminuindo a “liberdade” 
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dos modeladores, conforme sugerem Schuette e Rotthowe (1998). O método aqui 

proposto atende completamente essa necessidade, visto que ele engloba passos 

sequenciais, com entradas e produtos bem definidos; em outras palavras, os 

modeladores não têm como “pular” passos, a menos que abandonem por completo as 

diretrizes do método. Os princípios lingüísticos subjacentes aos passos descritos 

reduzem consideravelmente os riscos de o modelador tomar decisões, ou fazer 

escolhas de modelagem, seguindo seus vieses cognitivos. Além disso, o método 

propõe ainda uma  padronização de perguntas e respostas para a elicitação de 

dúvidas e questões não claras para a modelagem, o que ajuda na obtenção de 

respostas pertinentes aos problemas encontrados. 

A segunda característica listada é a de que o método deve prever a interação 

com especialista(s) do universo modelado. Essa característica também é totalmente 

atendida pelo método proposto, visto existir uma atividade específica para esse fim. 

Mais ainda, o método prevê que esse contato com o(s) especialista(s) no discurso do 

universo modelado seja interativo e só se encerre quando for entendido que todas as 

dúvidas foram sanadas; isso ajuda na explicitação do conhecimento tácito do(s) 

especialista(s). Um ganho subjetivo dessa atividade é a possibilidade de apontar 

inconsistências que nem mesmo de que nem mesmo o(s) especialista(s) tenha 

consciência.  

A terceira característica, adotar construtos semânticos, foi alcançada e não dá 

margem a maiores discussões. Já a quarta característica, propor uma análise 

detalhada do texto descritivo, de modo a fazer surgir dúvidas, ambigüidades, e outras 

questões que possam contribuir para a não compreensão do dominio modelado por 

parte do modelador – o que pode também auxiliar os próprios especialistas do 

universo a descobrir falhas em suas interpretações do universo; já foi, discutida, visto 

ser conseqüência das primeiras características. O método proposto propicia a 

identificação e a elucidação de dúvidas e ambigüidades por parte do modelador, bem 

como auxilia os próprios especialistas na identificação de falhas ou gaps em suas 

descrições ou mesmo em seus processos, mesmo que a presente pesquisa não tenha 

foco na análise e/ou na modelagem de processos. 

A última característica apresentada no capítulo 2 enuncia a necessidade de se 

adotar uma linguagem de modelagem que propicie uma tradução, ou mapeamento, 

mais significativo entre os construtos da língua natural e aqueles da linguagem de 

modelagem. O método de modelagem aqui apresentado adotou na sua especificação 

a OntoUML como linguagem de modelagem, visto ser ela uma linguagem 
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ontologicamente bem fundamentada, cujo metamodelo subjacente inclui princípios 

filosóficos e cognitivos. O objetivo dessa linguagem é ser mais expressiva e, a partir 

disso, a escolha por ela foi fundamentada. Assim, esta última característica foi também 

atendida pelo método proposto. Entretanto, não se deseja aqui afirmar que o método 

só pode ser utilizado com a OntoUML; entretanto, se a linguagem de modelagem 

adotada não oferecer construtos com representatividade suficiente para serem 

comparados aos tipos semânticos, o modelo sofrerá uma conseqüente perda 

semântica. Essas considerações levaram em conta as características apresentadas no 

capítulo 2 desta dissertação. Nas próximas seções serão abordadas as metodologias 

e avaliações realizadas. 

8.3. Metodologia para a Avaliação 

 Segundo Martins (2008), “A avaliação qualitativa é caracterizada pela 

descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos, em contrapartida à 

avaliação quantitativa [...] onde predominam mensurações.” À avaliação do método 

proposto não cabem mensurações quantitativas, visto que o seu propósito é a 

qualidade (semântica) final do modelo. A análise qualitativa, por sua vez, demanda a 

aplicação das teorias e técnicas propostas em uma situação real, ou em um estudo de 

caso; logo, esta pesquisa adota a técnica de estudo de caso para a avaliação da 

proposta apresentada. O que se procura avaliar é se houve uma melhoria da 

qualidade semântica dos modelos conceituais de dados produzidos a partir da 

abordagem lingüística, em relação a outros que não sigam tal abordagem. Em outras 

palavras, o estudo pretende responder às seguinte perguntas:  

 Um modelo conceitual de dados produzido a partir desta abordagem é 

completo e válido em relação ao discurso do universo modelado? 

 A abordagem aqui proposta é aplicável em cenários reais de modelagem 

conceitual de dados? 

8.3.1. O primeiro estágio da avaliação – o estudo de caso  

Este primeiro estágio da avaliação tem como foco central a comparação do 

registro das leituras de modelos conceituais de dados criados a partir de uma mesma 

descrição textual, ou minimundo, em termos de validade e completeza, em relação à 

interpretação do domínio modelado por parte de seus especialistas, expressa no 

discurso do universo modelado. Em outras palavras, o objetivo é ver se da leitura do 

modelo pode-se perceber o mesmo conteúdo do texto descritivo. O texto descritivo 
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selecionado é oriundo do estudo de caso de outra pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Informática da Unirio (Gonçalves, 2010; Gonçalves et al., 2010). Essa 

pesquisa fez uso da ferramenta Process Teller para a construção colaborativa de um 

texto que descreve o processo de inscrição em disciplinas para os alunos da Escola 

de Informática Aplicada da Unirio, através de histórias contadas em uma língua 

natural, neste caso o português. Esse texto foi selecionado pelos seguintes motivos: 

 o domínio é conhecido de todos no meio acadêmico, o que facilitou a 

compreensão da pesquisa e de seus resultados; 

 o texto foi produzido de maneira colaborativa, com a participação de 

professores, alunos e servidores da Escola de Informática Aplicada, o que 

ofereceu uma visão abrangente, retratando diversas perspectivas do discurso 

do universo modelado; 

 o universo a ser modelado tem uma quantidade de referentes que permitiu a 

criação de um modelo completo fosse criado e apresentado aqui; e 

 não houve impedimentos ao acesso aos especialistas do domínio para o 

esclarecimento das dúvidas; 

 O estudo foi feito em três cenários diversos: no primeiro, um modelador, aqui 

chamado analista A, criou um modelo ER, que o Analista B leu e registrou sua leitura 

em uma lista de sentenças simples (LSS); no segundo cenário, um outro modelador, o 

Analista C criou um modelo em OntoUML sem a aplicação da abordagem aqui 

proposta, que foi depois lido pelo Analista D, que também registrou sua leitura em uma 

lista de sentenças simples (LSS); por fim, no terceiro cenário um modelo foi gerado de 

acordo com as diretrizes da abordagem aqui apresentada, que prevê a geração de 

uma lista de sentenças simples. A avaliação do resultado deste estudo se deu pela 

comparação das listas de sentenças simples.  

Nesta primeira etapa nenhum dos analistas teve acesso ao método aqui 

proposto; esses analistas também não tiveram contato uns com os outros nem 

souberam antecipadamente o objetivo do que lhes foi solicitado. Também não houve 

contaminação nem influência do trabalho dos analistas no modelo produzido de 

acordo com o método proposto nesta dissertação. Essas precauções tiveram como 

objetivo manter a isenção dos trabalhos e propiciar uma comparação justa entre os 

produtos gerados. O texto descritivo, bem como os produtos de todas as etapas da 

modelagem relativa ao cenário 3 estão no Anexo IV desta dissertação. A primeira 

proposta de avaliação da abordagem linguística, fruto da presente pesquisa, está 

ilustrada na figura 8.1. 
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Figura 8.1. Modelo do primeiro Estudo de Caso para avaliação da proposta  

 8.3.1.1. Analista A – modelo ER 

 Perfil: O analista A declarou ter trabalhado com modelagem conceitual de 

dados em várias situações profissionais, sempre usando o metamodelo ER; ele 

informou também que suas maiores dificuldades são a falta de conhecimento do 

domínio a ser modelado, e citou a falta de ferramentas apropriadas para a criação e a 

manutenção desses modelos como uma dificuldade geral da modelagem conceitual de 

dados. Por fim, ele disse que nunca seguiu uma metodologia de modelagem e que seu 

trabalho sempre partiu de documentos (textos) dos quais eram extraídos dicionários 

de dados, a partir dos quais os modelos eram construídos.  

8.3.1.2. Analista B – leitura do modelo ER 

 Perfil: O analista B declarou ter trabalhado com modelagem conceitual de 

dados em várias situações profissionais, tendo usado tanto o metamodelo ER, quanto 

o diagrama de classes da linguagem UML; ele declarou que sua maior dificuldade é ter 

que trabalhar com modelos onde há um grande número de entidades, de 

relacionamentos M X N e agregações. Por fim, ele disse que não segue uma 

metodologia de modelagem e que seu trabalho sempre parte das saídas de relatórios 

e de consultas esperados. Dessas declarações é possível inferir que o analista cria os 

modelos conceituais de dados com base nos resultados de consultas que serão feitas 

ao banco, quando este estiver implementado e operacional. Logo, a visão desse 

analista é a do funcionamento do banco e não da análise do discurso de um universo. 
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A figura e a leitura do modelo ER produzido para este estudo de caso estão no anexo 

V desta dissertação 

8.3.1.3. Analista C – modelo em OntoUML 

 Perfil: O analista C declarou ter trabalhado com modelagem conceitual de 

dados em várias situações profissionais, sempre usando os metamodelos ER, UML e 

OntoUML, além de ter também trabalhado com OWL e RDF; ele informou também que 

não sente dificuldades em criar modelos conceituais de dados mas que a 

compreensão de um novo domínio, bem como o aprendizado de uma nova linguagem, 

são obstáculos a serem vencidos. Por fim, ele disse que seguia as metodologias de 

modelagem apresentadas em livros, mas que essas não são estruturadas; de modo 

geral, os livros apresentam os construtos da linguagem de modelagem e exemplos. 

Uma outra crítica desse analista é que muito do que é ensinado em termos de 

modelagem conceitual de dados já é feito tendo em mente a implementação do banco. 

Os trechos do modelo conceitual de dados produzido pelo analista discutidos na seção 

8.3.1.5  estão no anexo VI.  

8.3.1.4. Analista D – leitura do modelo OntoUML 

Perfil: O analista D declarou ter trabalhado com modelagem conceitual de 

dados em situações profissionais, sempre usando o metamodelo ER; ele informou que 

sua maior dificuldade na modelagem conceitual de dados é quando uma determinada 

situação apresenta muitas restrições. Por fim, ele disse que não segue nenhuma 

metodologia nas suas atividades de modelagem, mas que procura identificar em 

primeiro lugar as classes e os relacionamentos mais simples, para depois focar nos 

detalhes, identificando as regras do negócio, gerando novas entidades e 

relacionamentos. A leitura que o analista D fez do modelo OntoUML está no anexo VII. 

8.3.1.5. Conclusões acerca do primeiro estágio da avaliação. 

 O modelo produzido no cenário 1 foi, aparentemente, produto de uma 

compreensão muito simplista do discurso do universo modelado por parte do Analista 

A; isso acarretou uma leitura também muito simples desse modelo por parte do 

Analista B. Isso fica claro pelas observações feitas por esse segundo analista, que 

questiona a existência de conceitos que, mesmo sem ler o texto, ele achou que 

deveriam estar representados no modelo. A comparação entre a lista de sentenças 

produzidas pelo Analista B e aquela produzida de acordo com o método aqui proposto 

não daria subsídios para uma avaliação precisa da capacidade de o método propiciar 

a criação de modelos com maior qualidade semântica. Entretanto, uma análise do 
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modelo ER produzido nos permite ver que mesmo esse modelo poderia ter-se 

beneficiado do método:  

 o modelador deduz que matrícula é o mesmo que inscrição, e que disciplina  e 

matéria também são sinônimos; o método permitiu elicitar que matrícula é uma 

relação entre o aluno e a instituição, enquanto inscrição é uma relação entre o 

aluno e uma disciplina; matéria é um signo coloquial dos alunos, e o termo 

correto no discurso deste universo é disciplina. 

 esse analista modela aluno como uma entidade mas modela professor como 

atributo da entidade disciplina e da entidade turma, aí referenciado como tutor; 

ora, tanto aluno quanto professor, e mesmo tutor, são distinções que um ser ou 

coisa tem em relação a um grupo; esses signos deveriam ser todos associados 

ao mesmo tipo semântico (Rank) e, conseqüentemente, ser representados no 

modelo pelo mesmo construto; mais ainda, uma análise da frase Se o aluno 

não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor, será 

considerado abandono de curso por parte do aluno.  do texto descritivo deixa 

claro que um tutor é também um professor, ou seja, um Rank  de outro Rank, 

o que sinaliza na direção de uma especialização. 

No cenário 2 o problema encontrado foi o oposto ao do cenário1: em vez da 

falta de informações, o modelo produzido apresentou excesso delas. Neste caso, a 

ferramenta usada na criação do modelo aparentemente inclui, por default, 

cardinalidades em todas as relações entre construtos. Isso ficou claro na leitura do 

modelo feita pelo Analista D. Essas cardinalidades sofrem a influência do que se 

espera que aconteça na implementação do banco, restringindo, por exemplo, a 

existência de uma disciplina de graduação sem que haja pelo menos um aluno inscrito 

nela; ou o fato de que pelo menos um aluno tranca um curso; ou ainda cada orientador 

auxilia um aluno de mestrado na escolha das disciplinas, o que é incorreto. Embora 

essas restrições possam ser verdadeiras na criação do banco, elas não fazem parte 

do texto descritivo do discurso do universo modelado e, portanto, não deveriam estar 

representadas em um modelo conceitual de dados.  

A análise do modelo deixa transparecer que houve um viés do modelador, 

detectado pela presença de um professor adjunto no modelo, que não consta do texto 

descritivo. Além disso, o modelo representa, aluno, professor, secretária, aluno de 

graduação, aluno de mestrado, orientador e tutor como subkinds do kind pessoa. 

Embora, ao contrário do Analista A, esse analista tenha tido o cuidado de representar 

os conceitos semanticamente semelhantes por um mesmo construto, o as 
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metapropriedades do construto selecionado não correspondem às metapropriedades 

de um Rank, que seria o tipo semântico a que esses signos teriam sido associados, 

caso o método aqui proposto tivesse sido usado. Embora mais possível que a 

comparação da lista de sentenças produzida no cenário 1 com a lista produzida pelo 

método, a lista do cenário 2 também não ofereceu os subsídios esperados para a 

avaliação da proposta do método apresentado. Ainda assim, ficou claro que as duas 

modelagens teriam se beneficiado de uma análise de fundamentação lingüística do 

texto descritivo. 

8.3.2. O segundo estágio da avaliação – o experimento 

 A avaliação do método aqui proposto, em seu segundo estágio, contou com a 

realização de um experimento, do qual participaram o Analista E e o Analista F, 

conhecedores da OntoUML. O experimento foi realizado em duas etapas: na primeira, 

os analistas receberam a descrição do método proposto e o texto descritivo do anexo 

II, e a solicitação da construção de um modelo conceitual de dados a partir da 

descrição fornecida, de acordo com o método descrito e de acordo com a OntoUML; 

na segunda etapa, os analistas receberam o texto descritivo do estudo e caso do 

cenário 3, junto com os modelos produzidos a partir do método proposto, e a 

solicitação de verificar a qualidade semântica do modelo, ou seja, se ele era válido e 

completo em relação ao texto fornecido. Junto com o material, cada analista recebeu 

ainda um questionário para cada etapa do  experimento; as dúvidas, relacionadas à 

primeira etapa foram esclarecidas via email e as mesmas respostas foram fornecidas 

aos dois analistas. Os questionários das duas etapas estão nos anexos VIII e IX, 

respectivamente. 

8.3.2.1. Experimento – Etapa 1 

 O Analista E construiu o modelo de acordo com o método proposto e 

respondeu o questionário afirmando que as atividades dos passos 1 e 2 ajudaram 

muito a alcançar os objetivos desses passos; para os passos 3 e 4 ele afirmou que as 

atividades ajudaram um pouco a alcançar o objetivo, e que para os passos 5 as 

atividades ajudaram muito a selecionar os construtos OntoUML; e que o método com 

um todo agilizou e facilitou muito a criação do modelo.  Além dessas respostas esse 

analista afirmou que os pontos positivos do método são o uso dos papéis semânticos 

na identificação dos termos das orações (e, conseqüentemente, das informações 

faltantes); as perguntas do passo 4 antecipam questões de modelagem; que o passo 5 

ajudou muito na seleção dos construtos OntoUML a serem usados no modelo, visto 

que a tabela de mapeamento dos tipos semânticos para os construtos OntoUML, 
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facilitou a criação do modelo em si, visto que a seleção dos construtos para a 

representação dos conceitos, que sem isso seria feito de maneira intuitiva, está pronta. 

Como ponto negativo, ele ressalta o aprendizado necessário à execução das 

atividades do passo 4; mas afirma também que isso é esperado em qualquer situação 

é comum quando há novos processos a serem aprendidos. Indagado sobre a validade 

e a completeza do modelo, ele afirmou que as duas qualidades foram atingidas. 

 O Analista F também construiu o modelo de acordo com o método proposto e 

respondeu o questionário afirmando que as atividades dos passos 1 o ajudaram muito 

a alcançar o objetivo desse passo; para os passos 3 e 4, ele afirmou que as atividades 

ajudaram pouco a alcançar os objetivos; para o passo 5, ele afirmou que as atividades 

ajudaram um pouco na seleção dos construtos OntoUML; e no passo 6, ele afirmou 

que o método atrasou um pouco a criação do modelo e que ele facilitou pouco a 

criação desse modelo. Ele ressaltou como pontos positivos são que o método oferece 

diretrizes para a identificação, com maior facilidade, de cada elemento que vai compor 

o modelo, desta forma permitindo que uma pessoa sem muita experiência faça a 

modelagem, e evita que os mais experientes cometam erros “por acreditar que 

conhece uma informação que não está explícita”. Os pontos negativos, segundo este 

analista, é que ele requer um conhecimento mais profundo da língua portuguesa e que 

as orientações deveriam ser passadas de forma mais simples. Perguntado sobre a 

validade e a completeza do modelo produzido esse analista confirmou a qualidade 

semântica do modelo gerado. 

8.3.2.2. Experimento – Etapa 2 

 O Analista E realizou a etapa 2 do experimento e afirmou que o modelo 

produzido através deste trabalho estava completo e válido em relação ao texto 

descrito apresentado. Entretanto, ele ressaltou algumas diferenças entre o modelo e o 

texto descritivo; essas diferenças são fruto das elucidações feitas junto ao especialista 

no discurso do universo modelado, que acarretaram mudanças nas sentenças 

modeladas.  

 O Analista F não realizou a segunda etapa do experimento. 

8.3.2.3. Conclusões acerca do segundo estágio da avaliação 

 As respostas oferecidas pelos dois analistas neste segundo estágio da 

avaliação levam a crer que o método aqui apresentado é aplicável a situações de 

modelagem conceitual de dados. Essas respostas indicam ainda que o método 

propicia a criação de modelos com qualidade semântica. Pela análise das respostas, é 

possível inferir que o método contribuiu menos na identificação dos signos do texto 
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que seriam representados no modelo, bem como na associação desses signos aos 

tipos semânticos correspondentes. No primeiro caso, talvez a experiência na 

modelagem conceitual de dados relatada por esses analistas já os tenha deixado com 

uma certa facilidade para essa identificação. Das análises da primeira etapa ficam, 

além do que já foi dito acima, a sensação de que talvez o mais difícil não seja 

introduzir um assunto novo mas sim mudar uma cultura de modelagem que persiste há 

muito tempo. Outro fator a considerar é que, em geral, as pessoas que trabalham na 

área de informática têm maiores aptidões com relação às ciências exatas e menos 

afinidade com as questões relacionadas à lingüística; com isso, procede  o comentário 

do analista D de que o método exige um conhecimento da língua portuguesa e que as 

instruções deveriam ser passadas de maneira mais simples. O saldo das avaliações, 

no entanto, é promissor, visto que a pelo menos duas das perguntas formuladas no 

início deste capítulo as respostas foram afirmativas. Falta agora analisar a 

comparação entre a anotação semântica automática do texto descritivo com a 

identificação dos tipos semânticos, conforme proposto pelo método. 

8.4. Uma Ferramenta de Anotação Semântica 

 Ao fim da avaliação do método, esta pesquisa procurou avaliar uma ferramenta 

de anotação semântica, com o intuito de verificar sua aplicabilidade ao método 

proposto. O foco, neste caso, foi validar o uso de uma ferramenta como essas nas 

primeiras etapas do método, buscando um certo nível de automotização. A ferramenta 

adotada, bem como os resultados obtidos com essa verificação, estão descritos a 

seguir. 

8.4.1 A ferramenta 

 PALAVRAS é o nome da ferramenta de anotação para o português aqui 

adotada, que está disponível online em http://visl.sdu.dk/visl/pt/, e permite que um 

texto seja submetido e retornando o mesmo anotado. A ferramenta, descrita em Bick 

(2000) analisa o texto e a ele adiciona marcações léxicas, morfológicas, sintáticas e 

semânticas; cada uma dessas anotações aparece no texto em uma cor diferente. 

Apesar de o foco deste trabalho ser na analise semântica, foi solicitada no site que o 

texto fosse anotado a partir de todos os critérios, de modo que fosse possível verificar 

o nível de acurácia da ferramenta.  
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8.4.1.1. A análise feita pela ferramenta 

 A ferramenta realizou a anotação de palavra por palavra de cada uma das 

sentenças do texto submetido. Em termos de análise léxica, morfológica, e mesmo  

sintática a ferramente é bastante precisa, reconhecendo e desdobrando contrações de 

preposições e artigos, identificando tempos e pessoas dos verbos, as classes de 

palavras, algumas funções sintáticas, e as marcas de gênero e de número. As 

marcações ficam menos precisas, no entanto com relação à análise semântica. O 

signo disciplinas, por exemplo, foi classificado semanticamente como abstrato não 

contável; domínio, entretanto a ferramenta classificou o mesmo termo como um 

substantivo feminino plural. A ferramenta classifica direção como grupo de humanos; 

diretor, aluno, professor, orientador e tutor como profissional, mas secretária como 

profissional, mobília; UNIRIO como instituição/empresa; site como lugar funcional 

construído ou usado pelo homem; DIA como ponto no tempo; grade como substantivo 

com significado relacionado a barreiras, ferramenta, mobília; enviado como 

profissional;  classifica horário como coisa para ser lida, mas horários como adjetivo. 

 O que as anotações semânticas deixam perceber é que, conforme descrito por 

Eco (2007) ferramentas de anotação, ou mesmo de tradução, não têm como identificar 

diferenças de contexto. Por isso a palavra secretária é anotada tanto como profissional 

quanto como mobília, grade é um substantivo com significado ligado a barreiras e 

disciplina como um substantivo abstrato e não contável. A identificação do significado 

de um termo em um determinado contexto depende do cérebro humano. Um outro 

aspecto interessante a se considerar nesta análise é que os tags semânticos da 

ferramenta são independentes das classes de palavras; logo, substantivos misturam-

se a adjetivos em uma mesma classificação. O problema com essa abordagem é que, 

conforme dito anteriormente nesta dissertação, as classes de palavras são construtos 

morfossintáticos mas elas trazem em si uma noção semântica que fica perdida nesse 

tipo de anotação. Por fim, os tags classificam os verbos a partir de suas desinências 

modo-temporal e número-pessoal, mas nada fazem com relação aos seus 

significados, nem aos papéis semânticos a eles associados - característica dos tipos 

semânticos de Dixon (2005) mostrou-se valiosa para a modelagem conceitual de 

dados. Os fatos acima citados levam a crer que a ferramenta de anotação semântica 

ainda não tem subsídios suficientes para ser considerada um apoio relevante às 

atividades de modelagem conceitual de dados. Talvez seja possível no futuro, no 

entanto, vislumbrar, em suas funcionalidades, uma maneira de usá-la em um estágio 

inicial do método. 
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8.5. Conclusão 

 Neste capítulo foi apresentada a metodologia desenvolvida com o intuito de 

avaliar se o método para modelagem conceitual de dados proposto neste trabalho 

contribuiu para a qualidade semântica dos modelos criados a partir dele.  Em um 

primeiro momento o objetivo foi, com base na teoria da reversibilidade (Eco, 2007), 

comparar o resultado da modelagem conceitual realizada sem a aplicação do método 

com os resultados de sua aplicação para uma análise qualitativa. A comparação foi 

comprometida visto que um dos analistas produziu um modelo muito aquém do 

conteúdo do texto descritivo, e que a ferramenta usada por outro analista inseriu no 

modelo restrições que não estavam no texto descritivo tomado como base para as 

modelagens. 

 O segundo momento da avaliação, no entanto, produziu resultados mais 

próximos do esperado. Esses resultados indicam que é possível dizer que o método é 

aplicável e que os modelos produzidos a partir dele têm qualidade semântica. Além 

disso, a análise dos analistas indicam também que a aplicação do método facilita, em 

alguma medida, a criação do modelo, em especial em OntoUML, que é uma 

linguagem de modelagem com conceitos filosóficos subjacentes que demandam 

certos questionamentos da seleção dos construtos na hora da construção do modelo. 

A aplicação do método proposto traz esses questionamentos para o âmbito da língua 

natural, que é de mais simples compreensão. 

 Por fim, a avaliação aqui apresentada indica que uma ferramenta de anotação 

semântica não tem como prever ou deduzir diferenças de contexto. Logo, esse tipo de 

anotação não pode ser considerado uma alternativa à análise semântica proposta no 

método de modelagem conceitual de dados aqui apresentado. Mesmo que usada 

somente como apoio, a ferramenta não fornece nenhum tipo de classificação para os 

significados dos verbos, que são o centro das orações, e mesmo para os substantivos 

as anotações são sujeitas a falhas e erros de identificação. 

 

  



136 
 

9. Conclusão 

Os modelos conceituais de dados são ferramentas poderosas, porém 

freqüentemente negligenciadas por profissionais da área de informática. Segundo 

Brodie (2009) somente 20% das empresas produz modelos conceituais de dados; 

segundo ele, a razão para isso é que esses modelos são criados antes da 

implementação do banco e depois “esquecidos”, visto que as alterações no banco são 

freqüentes e praticamente nunca essas mudanças são refletidas no modelo conceitual. 

Isso é que ele chama de uma falta de roundtrip engineering. Entretanto, as 

necessidades cada vez maiores de integração de dados e sistemas demanda que a 

criação e a manutenção desses modelos sejam tratadas com maior atenção. Além 

disso, é necessário que a modelagem conceitual de dados deixe de ser tratada como 

uma arte (Schichl, 2004) que se apóia na intuição e na experiência dos modeladores.  

Este trabalho teve como foco de pesquisa a qualidade semântica dos modelos 

conceituais de dados. Este trabalho advoga que, para que um modelo conceitual de 

dados tenha qualidade semântica, é necessário (i) que seja adotada uma abordagem 

lingüística com foco semântico na análise e compreensão dos textos descritivos, 

produtos do discurso do universo modelado, e (ii) que esse modelo seja representado 

de acordo com um metamodelo que ofereça construtos com a mesma carga 

semântica daqueles da língua natural em que são descritos. O trabalho propõe ainda 

um método sistemático para a modelagem conceitual de dados, que tem como base 

os tipos semânticos propostos por Dixon (2005). Um modelo conceitual de dados com 

qualidade semântica é uma tradução fidedigna dos produtos do discurso do universo 

modelado que lhe serviram de origem, e com isso, adquire o modelo também, a 

condição de produto desse discurso. 

Um levantamento das abordagens lingüísticas para a modelagem conceitual de 

dados, propostas na literatura especializada, apontou para o fato de que essas 

abordagens partem da perspectiva do metamodelo a que referenciam e que os 

conceitos lingüísticos são usados mais como um racional para a escolha dos 

construtos adotados na representação dos conceitos. Das abordagens estudadas, 
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nenhuma propõe um método para a modelagem conceitual de dados. Da mesma 

forma, foi realizado um levantamento a cerda das teorias relacionadas à qualidade da 

modelagem e dos modelos conceituais de dados, com foco na qualidade semântica. A 

literatura pesquisada afirma, de maneira praticamente unânime, que os objetivos da 

qualidade semântica são a validade e a completeza do modelo em relação ao discurso 

do universo modelado. Entretanto, nenhum dos trabalhos vistos ofereceu nenhuma 

diretriz a ser seguida para a criação de modelos com qualidade semântica, nem para 

avaliar essa qualidade depois de o modelo ser gerado. A avaliação do método aqui 

proposto, então, foi realizada a partir de uma metodologia que incluiu um estudo de 

caso, um experimento e a análise de uma ferramenta de anotação semântica 

automática. Os resultados das avaliações indicam que o método proposto é aplicável e 

possibilita a criação de modelos com qualidade semântica. Por fim, que a ferramenta 

de anotação semântica não tem como determinar o contexto que determina o sentido 

em que cada vocábulo é usado; essa localização dos signos do discurso do universo a 

ser modelado, entretanto, é de vital importância para a criação de modelos que os 

representem com fidedignidade. 

9.1. As principais contribuições 

 A principal contribuição deste trabalho é a organização de um método 

sistemático para a modelagem conceitual de dados. Esse método, alicerçado em 

princípios lingüísticos, é estruturado em seis passos sistemáticos, cada um dos quais 

tem algum documento de entrada e um produto de saída; a saída de um passo é a 

entrada do passo seguinte. A aplicação do método propicia: 

 a possibilidade da criação de modelos conceituais mais fidedignos em relação 

ao discurso do universo modelado; 

 a adoção das transformações da gramática gerativa, o que permite perceber 

informações faltantes e/ou incompletas que o modelador pode não notar; 

 uma sistematização da modelagem, diminuindo a “liberdade” dos modeladores, 

o que leva a uma convergência no trabalho de modelagem; 

 o registro do racional da modelagem nos produtos intermediários do processo; 

 através da teoria dos tipos semânticos, a padronização de perguntas para a 

elicitação de dúvidas, o que evita que alguma coisa seja negligenciada; 

 uma interação com os especialistas no discurso do universo, que permite a 

elicitação de seu conhecimento tácito. 
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Uma contribuição indireta do uso do método proposto é a da maior facilidade 

para lidar com linguagens de modelagem de fundamentação ontológica, como a 

OntoUML aqui adotada. As linguagens de modelagem de menor expressividade são, 

também, de aprendizado e uso mais simples; este é um dos motivos do sucesso do 

metamodelo ER até os dias de hoje. O uso de linguagens ontológicas para a 

modelagem conceitual tem duas vertentes; de um lado há as linguagens ditas 

lightweight, que têm menor expressividade mas são de melhor uso computacional, e 

as outras que têm uma expressividade maior mas são, conseqüentemente, de uso 

mais difícil. O método aqui proposto permite que as questões relativas à construção do 

modelo, como a seleção de construtos para a representação de cada conceito, pode 

ser resolvida nos construtos da língua natural. O mapeamento entre os tipos 

semânticos e os construtos da OntoUML proposto no método aqui apresentado pode 

ser usado como base para qualquer situação de modelagem. 

9.2. As maiores dificuldades 

 Uma das maiores dificuldades encontradas na aplicação e avaliação do método 

foi, sem dúvida o fato de que há poucos conhecedores da linguagem de modelagem 

OntoUML – esse fato impediu que mais modeladores pudessem testar tanto a sua 

aplicação quanto o seu produto. Em termos de aplicação do método proposto, a maior 

dificuldade esperada é a mudança da cultura de modelagem conceitual. Os 

modeladores, em sua maioria, fazem os modelos tendo já em mente a implementação 

e a solução tecnológica que vai gerenciá-lo. Conforme disse um dos analistas que 

contribuiram para a realização dos estudos de caso aqui apresentados, quando da 

construção de um modelo conceitual ele pensa primeiro na saída das queries e 

relatórios que serão executados no banco implementado. Os modelos de dados, 

quando criados, surgem na contramão dos conceitos e esse viés acaba por se refletir 

no modelo, assim como na modelagem. A mudança dessa cultura parece ser a mais 

significativa dificuldade na disseminação de um método de modelagem com 

abordagem lingüística como o que foi aqui proposto. 

 Uma dificuldade antevista foi a de que o método demanda uma classificação 

entre os signos do discurso do universo que é subjetiva e que depende do modelador. 

Entretanto, nenhum dos analistas que participaram do estudo de caso e do 

experimento mencionou este fato. Uma dificuldade relatada por um deles, entretanto, 

foi a de que a apresentação do método deveria ser mais simples. Assim, a 

apresentação do método foi alterada, passando o racional por trás da modelagem a 
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ser explicado em um capítulo à parte; na descrição do método em si, constam apenas 

as informações relativas à sua aplicação. Embora um modelador que vá aplicar o 

método ainda precise conhecer esse racional, ele pode acompanhar os passos do 

método de maneira mais objetiva. 

 Uma outra questão a ser considerada como dificuldade é a falta de isomorfismo 

entre os tipos semânticos e a OntoUML. A falta de um tipo semântico com as mesmas 

metapropriedades de um phase, geram uma necessidade de mapeamento ideológico 

entre os conceitos e esse construto. Embora essa falta seja compreensível – um 

phase é, em verdade, um ser ou coisa – essa falta impede um mapeamento mais 

preciso entre os construtos. Além disso, os tipos semânticos de Dixon (2005) não 

tratam dos coletivos, o que também constitui um entrave ao isomorfismo. Por outro 

lado, a OntoUML não trata de maneira diferenciada, por exemplo, os animais, as 

plantas, os humanos e as coisas – todos esses são representados por um só 

construto, kind. Essa linguagem também não separa em construtos diversos os papéis 

relacionados a unidades familiares de todos os outros.  

9.3. Trabalhos futuros 

 O primeiro dos trabalhos a ser continuado no futuro é a implementação de 

experimentos semelhantes aos aqui relatados, em um universo mais vasto, de modo a 

gerar uma validação mais profunda do método, bem como seu aprimoramento. Uma 

outra continuação natural deste trabalho seria estender o método de modelagem com 

fundamentação lingüística para a modelagem de processos. A classificação proposta 

por Dixon (2005) para os tipos semânticos verbais podem constituir uma boa base 

para esse tipo de modelagem. Além disso, há a possibilidade de se detalhar mais a 

classificação semântica, especializando os tipos semânticos de Dixon (2005), fazendo 

uso de algumas das classificações semânticas subjacentes à ferramenta de anotação 

usada na avaliação desta proposta, de modo a proporcionar a criação de categorias 

semânticas mais significativas. Uma outra possibilidade é a criação de uma ferramenta 

que possa prover apoio aos passos e atividades do  método. Por fim, seria também 

um trabalho interessante avaliar a necessidade de um isomorfismo entre os tipos 

semânticos e a linguagem de modelagem, e de como esse isomorfismo pode ser 

alcançado. 
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Anexo I – Tipos Semânticos Associados aos Verbos 

 De acordo com Dixon (2005), as seguintes tabelas apresentam exemplos dos 

verbos associados aos tipos semânticos Primary-A e Primary-B. 

Verbos Primary-A 

Tipo MOTION – (Papéis semânticos: Moving, Locus, Causer) 

MOTION-a, subtipo RUN 

 

correr, andar, engatinhar, rastejar, 

deslizar, girar, rolar, virar, serpear, 

sepentear, balançar, abanar, embalar, 

agitar, escalar, mergulhar, passear, 

perambular, vagar, trotar, galopar, correr, 

dançar, marchar, pular, quicar, nadar, 

voar, brincar, montar, andar [de bicicleta], 

dirigir 

MOTION-b, subtipo ARRIVE chegar, retornar, ir, vir, entrar, sair, 

atravessar, partir, viajar, passar, escapar, 

estender, abordar, visitar 

MOTION-c, subtipo TAKE pegar, trazer, buscar, enviar, mover, 

afastar, erguer, levantar, roubar 

MOTION-d, subtipo FOLLOW seguir, rastrear, conduzir, guiar, preceder, 

acompanhar, encontrar 

MOTION-e, subtipo CARRY carregar, levar, transportar, fazer carreto 

MOTION-f, subtipo THROW atirar, lançar, arremessar, empurrar, 

derramar, verter, pulverizar, regar, 

impulsionar, espremer, comprimir, puxar, 

sacudir, arrastar, rebocar, sorver 

MOTION-g, subtipo DROP cair, deixar cair, derramar, entornar, virar, 

tombar, emborcar, capotar, virar de 
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pernas pro ar, saltitar, escorregar 

Tipo REST – (Papéis semânticos: Resting, Locus, Causer) 

REST-a, subtipo SIT sentar, levantar, deitar, ajoelhar, agachar, 

inclinar, recostar, pendurar, suspender, 

encostar, flutuar, boiar 

REST-b, subtipo STAY permanecer, ficar, morar, parar, residir, 

comparecer, frequentar, estabelecer-se 

REST-c, subtipo PUT pôr, colocar, depositar, assentar, arranjar, 

organizar, instalar, plantar, fincar, encher, 

carregar (encher de carga), empacotar, 

esconder, ocultar, puxar (o barco para a 

praia), aterrissar, esvaziar, despejar, 

partir, desertar, abandonar 

REST-d, subtipo CONTAIN conter, circundar, cercar, rodear 

REST-e, subtipo HOLD segurar, manobrar, manusear, agarrar, 

arrebatar, alcançar, pegar, juntar, 

capturar, prender 

REST-f, subtipo OPEN abrir, fechar, trancar, cerrar 

Tipo AFFECT – (Papéis semânticos: Agent, Target, Manip) 

AFFECT-a, subtipo TOUCH tocar, acariciar, afagar 

AFFECT-b, subtipo HIT dar um golpe, dar uma pancada, socar, 

esmurrar, colidir, chutar, bater (à porta), 

derrubar, bater de leve, esbofetear, 

espancar, chicotear, apedrejar, chibatear, 

martelar, atirar 

AFFECT-c, subtipo STAB furar, espetar, esfaquear, apunhalar, 

cavar, picar, trespassar, perfurar, cortar, 

podar, aparar, serrar, fatiar, picar, retalhar 

AFFECT-d, subtipo RUB esfregar, limpar, passar pano em, raspar, 

coçar, arranhar, marcar, assinalar, varrer, 

escovar, barbear, polir, lamber, lavar 

AFFECT-e, subtipo WRAP enrolar, envolver, cobrir, empacotar, 

embrulhar, passar manteiga em, untar, 

engraxar, vestir, pintar, revestir, cercar, 

emoldurar, desembrulhar, descobrir, 

abrigar, descascar, desabrigar, descascar 
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AFFECT-f, subtipo STRETCH esticar, estender, estirar, comprimir, 

dobrar, enrolar, envergar, enrolar, 

bobinar, torcer, beliscar, espremer, 

liquefazer, solidificar, vaporizar, derreter, 

dissolver, congelar, resfriar, aquecer, 

esquentar, queimar, chamuscar 

AFFECT-g, subtipo BUILD (Papel 

Semântico Product) 

construir, tricotar, amarrar, atar, dar nó, 

trançar, entrelaçar, costurar, modelar, 

formar, moldar, mexer, misturar, mesclar, 

amassar, sovar, fritar, assar, cozinhar, 

remendar, reparar, consertar, desenhar, 

escrever, assinar, forjar 

AFFECT-h, subtipo BREAK (Papel 

Semântico Break) 

quebrar, esmagar, prensar, amassar, 

espremer, destruir, danificar, destroçar, 

aniquilar, ruir, desmoronar, rasgar, dividir, 

partir, lascar, rachar, trincar, despedaçar, 

arrebentar, explodir, estourar 

Tipo GIVING – (Papéis semânticos: Donor, Gift, Recipient) 

dar, entregar, emprestar, vender, alugar, pagar, dever, transferir (bens), herdar, 

passar, servir (comida, bebida), alimentar, suprir, presentear, doar, contribuir, alugar, 

subornar, premiar, emprestar, comprar, adquirir, aceitar, receber 

Subtipo OWN – (Papéis semânticos: Owner, Possession) 

ter, carecer de, conseguir, obter, ganhar, possuir, perder, pertencer a, perder 

Tipo CORPOREAL – (Papéis semânticos: Human, Substance) 

comer, jantar, mastigar, chupar, beber, fumar, morder, mordiscar, bebericar, cheirar, 

sentir, provar, fungar, engolir, respirar, sorrir, arrotar, tossir, cuspir, urinar, defecar, 

vomitar, bocejar, espirrar, gargalhar, piscar, soluçar, dormir, sonhar, pensar, morrer, 

chorar, tremer, desmaiar, suar, descansar, sentir dor, sofrer, recuperar-se, nascer, 

acordar, crescer, inchar, machucar, sangrar, curar, afogar(-se), acalmar, amamentar, 

matar, assassinar, envenenar, parir, beijar, abraçar 

Tipo WEATHER – (Sem papéis semânticos – verbos impessoais) 

chover, nevar, ventar, trovejar 

Tipo COMPETITION – (Papel semântico: Competitor) 

Conquistar, derrotar, correr, resistir, lutar, jogar, vencer, atacar, proteger, render-se, 

defender, competir 

Tipo SOCIAL CONTRACT  
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nomear, designar, empregar, dispensar, demitir, despedir, promover, converter, 

prender, processar, punir, governar, regular, gerenciar, civilizar, aposentar-se, 

candidatar-se a, trabalhar, casar-se 

Tipo USING 

usar, operar, manipular, trabalhar, empregar, usar, desperdiçar 

Tipo OBEYING  

obedecer, executar, processar, lidar com, conceder, recusar, realizar 

Verbos Primary-B 

Tipo ATTENTION – (Papéis semânticos: Perceiver, Impression) 

ATTENTION -a, subtipo SEE 

 

ver, ouvir, cheirar, provar, sentir, 

observar, notar, perceber 

ATTENTION -b, subtipo SHOW mostrar, demonstrar 

ATTENTION -c, subtipo 

RECOGNISE 

reconhecer, avistar 

ATTENTION -d, subtipo DISCOVER descobrir, encontrar 

ATTENTION -e, subtipo WITNESS testemunhar 

ATTENTION -f, subtipo LOOK olhar, escutar, fitar, encarar, espiar, 

procurar, caçar, inspecionar, estudar, 

investigar, examinar, verificar, explorar, 

ver, observar 

ATTENTION -g, subtipo WATCH Assistir, escutar 

Além disso: ignorar, desconsiderar, negligenciar, aparecer, desaparecer 

Tipo THINKING – (Papéis semânticos: Cogitator, Thought) 

THINKING -a, subtipo THINK pensar, considerar, imaginar 

THINKING -b, subtipo ASSUME supor, pressupor 

THINKING -c, subtipo PONDER ponderar, meditar, especular, admirar-se, 

refletir, sonhar, contemplar 

THINKING -d, subtipo REMEMBER lembrar, esquecer 

THINKING -e, subtipo KNOW saber, perceber, sentir, aprender, dar-se 

conta, ensinar 

THINKING -f, subtipo CONCLUDE concluir, inferir, raciocinar, argumentar, 

demonstrar, mostrar, advinhar 

THINKING -g, subtipo SOLVE resolver, analisar 
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THINKING -h, subtipo BELIEVE acreditar, suspeitar, duvidar 

Tipo SPEAKING – (Papéis semânticos: Speaker, Addressee, Medium, Message) 

SPEAKING -a, subtipo TALK falar, conversar, papear, fofocar, 

comunicar, brigar, brincar, escrever 

SPEAKING -b, subtipo DISCUSS discutir, referir-se a, descrever 

SPEAKING -c, subtipo SHOUT gritar, chamar, chorar, rugir, xingar, 

blasfemar, rezar, pregar, narrar, recitar, 

entoar, ler, cantar, assobiar, pelejar, 

traduzir, pronunciar, nomear, proferir 

SPEAKING -d, subtipo REPORT dizer, declarar, asseverar, observar, 

relatar, afirmar, anunciar, proclamar, 

mencionar, notar, reportar, arrepender-se, 

comentar, explicar, vangloriar-se, gabar-

se, reclamar, sugerir, reivindicar, 

reconhecer, admitir, confessar, 

considerar, julgar, garantir, oferecer, 

propor, concordar, prometer, ameaçar 

SPEAKING -e, subtipo INFORM informar, palestrar, concordar, fazer 

lembrar 

SPEAKING -f, subtipo TELL dizer, perguntar, requerer, implorar, 

responder, exigir 

SPEAKING -g, subtipo ORDER  pedir, comandar, ordenar, instar, insistir, 

instruir, encorajar, avisar, prevenir, 

persuadir, convidar, recomendar, proibir, 

desencorajar, dissuadir, proibir 

SPEAKING -h, subtipo FORGIVE  insultar, caluniar, amaldiçoar, prejudicar, 

injuriar, repreender, culpar, reprovar, 

perdoar, louvar, agradecer, congratular, 

elogiar, acusar, desculpar, cumprimentar, 

apresentar (pessoas), aplaudir, saudar 

Tipo LIKING – (Papéis semânticos: Experiencer, Stimulus) 

gostar, amar, odiar, preferir, ter medo de, temer, detestar, abominar, admirar, valorizar, 

lastimar, exultar, importar-se, dedicar-se, desfrutar, favorecer, aprovar, adorar, 

idolatrar, invejar, apiedar-se 

Tipo ANNOYING – (Papéis semânticos: Experiencer, Stimulus) 

amedrontar, apavorar, assustar, chocar, aborrecer, surpreender, ofender, encantar, 
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agradar, satisfazer, entreter, divertir, excitar, inspirar, impressionar, preocupar, 

importunar, perturbar, irritar, deprimir, entristecer, enervar, enfurecer, enraivecer, 

desapontar, confundir, desnortear, enganar, interessar, distrair, entediar, atrair, 

envergonhar, enojar, cansar, exaurir, incomodar 

Tipo ACTING  

comportar-se, copiar, imitar, arremedar, gesticular, reproduzir 

Tipo HAPPENING  

acontecer, suceder, organizar, arranjar, participar, alterar, negligenciar, suportar 

Tipo COMPARING  

lembrar, diferenciar, assemelhar-se, distinguir, comparar, classificar, agrupar, custar, 

equiparar, equilibrar, medir, pesar, cronometrar, contar, caber, adaptar, acomodar, 

igualar, incluir, abranger, consistir de 

Tipo RELATING 

depender de, resultar em, indicar, relacionar-se a, implicar, demonstrar, sugerir 
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Anexo II – Minimundo de Exemplo 

II.A. Minimundo em uma lista de senteças numeradas 

0. Uma empresa de transporte marítimo deseja um sistema automatizado que a auxilie 

a alocar as cargas nos navios, de acordo com sua capacidade e destino.  

1. Cada carga deverá ser transportada integralmente por um único navio sem 

“transbordo”, ou seja, não pode ser dividida por mais de um navio, nem fazer 

“baldeação” (descer em um porto e ser embarcada em outro navio). 

2. No momento em que a carga é aceita para ser transportada, é colada uma etiqueta 

contendo o número desta carga, o porto de destino, seu peso em Kg, a data máxima 

para desembarque no porto de destino (caso isto não seja atendido a empresa pagará 

uma multa diária), o código do agente receptor no porto de destino, e a data da 

validade, no caso de carga perecível, ou a temperatura máxima, no caso de carga 

sensível.  

3. Todo porto possui vários agentes receptores (cada agente opera em um único 

porto) e esta escolha é feita por indicação interna. 

4. No fim do expediente o supervisor, para cada carga não embarcada, consulta uma 

relação contendo os navios e os portos que pertencem à rota dos navios.  

5. Caso encontre um navio que passe pelo porto de destino antes da data máxima 

para desembarque e possua capacidade disponível, a carga é “embarcada” neste 

navio (se o navio passar por este porto mais uma vez, a carga será desembarcada, 

sempre, na primeira chegada ao porto). 
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Anexo III – Conjunções 

III.a. Introdução 

 Conjunções são termos gramaticais invariáveis cuja função é relacionar duas 

orações ou dois termos semelhantes dentro da mesma oração. Logo, é através das 

orações que as orações se unem para formar períodos. Diante da proposta linguística 

para a modelagem conceitual de dados apresentada no capítulo 6, este anexo tem 

como objetivo fornecer subsídios para a correta divisão das sentenças, ou períodos, 

em orações. As definições aqui apresentadas foram baseadas em Cunha e Cintra 

(2008). 

III.b. Conjunções coordenativas 

 As conjunções coordenativas relacionam orações ou termos que tenham 

funções gramaticais idênticas; quando unem orações, estas são independentes, com 

significado próprio e que não exercem função sintática em outra oração. As 

conjunções coordenativas podem ser: 

 Aditivas – ligam dois termos ou orações de igual função; e, nem (quando nem 

significa e não) 

Ex1: Maria virou-se e sorriu pra mim.  

 Duas orações: [Maria virou-se] e [e sorriu pra mim] 

Ex2: Não peço sua ajuda nem a quero 

 Duas orações: [Não peço sua ajuda] e [nem a quero] 

 Adversativas – ligam dois termos ou orações de igual função mas que 

contrastam entre si; mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. 

Ex1: Têm fome mas não comem. 

  Duas orações: [Têm fome] e [mas não comem] 

Ex2: Todos sorriem, porém estão tristes 
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 Duas oraçoes: [Todos sorriem] e [porém estão tristes] 

 Alternativas – ligam dois termos ou orações mutuamente exclusivos, ou seja, 

se uma acontece, a outra não; ou...ou, ora...ora, seja...seja, quer...quer, 

nem...nem. 

Ex: Ou Luiz não fala inglês ou é surdo. 

 Duas orações: [Ou Luiz não fala inglês] e [ou é surdo]. 

 Conclusivas – ligam duas orações sendo que a segunda oração exprime uma 

conclusão ou consequência da primeira; logo, pois, portanto, por conseguinte, 

por isso, assim. 

Ex: Você não comeu a comida, logo não terá sobremesa. 

 Duas orações: [Você não comeu a comida] e [logo não terá sobremesa] 

 Explicativas – ligam duas orações sendo que a segunda explica a primeira; 

que, pois, porque, portanto. 

Ex: Vamos jantar, que estou com muita fome. 

 Duas orações: [Vamos jantar] e [que estou com muita fome] 

III.c. Conjunções subordinativas 

 As conjunções subordinativas ligam duas orações de forma que uma delas 

exerce uma função sintática na outra. A oração que exerce função sintática na outra é 

dita subordinada a outra, dita oração principal. As conjunções subordinativas podem 

ser: 

 Causais – iniciam uma oração adverbial causal; porque, pois, portanto, como, 

pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, que. 

Ex: Como mal se tinha em pé, Maria jogou-se no sofá. 

 Oração principal: [Maria jogou-se no sofá] 

 Oração subordinada adverbial causal: [Como mal se tinha em pé] 

 Concessivas – dão início a uma oração adverbial concessiva, ou seja, uma 

oração que transmite uma idéia contrária à da oração principal sem, contudo 
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alterá-la; embora, conquanto, ainda que, mesmo que, apesar de que, nem que, 

posto que, por mais que, etc. 

Ex: Embora suas inúmeras tentativas, Maria não conseguiu passar no 

Vestibular. 

 Oração principal: [Maria não conseguiu passar no Vestibular] 

 Oração subordinada adverbial concessiva: [Embora suas inúmeras 

tentativas] 

 Condicionais – iniciam orações subordinadas que exprimem uma condição 

para que a oração principal se realize; se, caso, contanto que, salvo se, sem 

que, dado que, desde que, a menos que, etc. 

Ex: Se não chover amanhã, irei à praia. 

 Oração principal: [irei à praia] 

 Oração subordinada adverbial condicional: [Se não chover amanhã] 

 Finais – dão início a orações adverbiais que indicam a finalidade da oração 

proncipal; para que, a fim de que, porque (= para que). 

Ex: Para ser aprovado, você precisa ter média acima de 7. 

 Oração principal: [você precisa ter média acima de 7] 

 Oração subordinada adverbial final: [Para ser aprovado] 

 Temporais – dão início a orações subordinadas adverbias que dão idéia de um 

circunstância de tempo da oração principal; quando, antes que, depois que, até 

que, logo que, sempre que, assim que, cada vez que, todas as vezes que, 

apenas, etc. 

Ex: Eu já estava em casa quando começou a chover. 

 Oração principal: [Eu já estava em casa] 

 Oração subordinada adverbial temporal: [quando começou a chover] 

 Comparativas – introduzem uma oração adverbial que é o segundo membro 

de uma comparação; que, do que (a seguir de maior, menor, mais, menos, 
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melhor e pior), qual (depois de tal), quanto (depois de tanto), como, assim 

como, bem como, que nem. 

Ex: José estava pálido como uma alma do outro mundo. 

 Oração principal: [José estava pálido] 

 Oração subordinada adverbial comparativa: [como uma alma do outro 

mundo] 

 Consecutivas – dão início a orações adverbiais que expressão uma 

consequência da oração principal; de forma que, de maneira que, de modo 

que, de sorte que, etc. 

Ex: O frio é tanto que ela não quer tomar banho. 

 Oração principal: [O frio é tanto] 

 Oração subordinada adverbial consecutiva: [que ela não quer tomar 

banho] 

 Integrantes – dão início a orações subordinadas substantivas; que e se; as 

orações substantivas podem ser: 

 Subjetivas, quando exercem a função de sujeito da oração principal. 

 Objetivas diretas, quando exercem a função de objeto direto. 

 Objetivas indiretas, quando exercem função de objeto direto. 

 Completivas nominais, quando exercem a função de complemento 

nominal. 

 Predicativas, quando exercem a função de predicativo. 

 Apositivas, quando execrcem a função de aposto. 

 Agentes da passiva, quando exercem a função de agente da passiva. 

 

 Conformativas – dão início a orações subordinadas em que se exprime a 

conformidade de uma idéia com a da oração principal; conforme, como. 

 

 Proporcionais – iniciam orações subordinadas em que são mencionados fatos 

que se realizam simultaneamente ao da oração principal; à medida que, à 

proporção que, enquanto, quanto mais... mais, quanto mais ... tanto mais, 

quanto mais ... menos, quanto mais ... tanto menos, etc. 
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Anexo IV – Estudo de Caso – Cenário 3 

IV.a. Texto Descritivo 

O período de inscrição em disciplinas é definido anualmente pela direção da UNIRIO e 

divulgado no site oficial.O diretor do DIA disponibiliza aos alunos a grade de horários 

para o próximo período.Com a grade de horários enviada pelo Diretor do DIA, o aluno 

escolhe as matérias que irá cursar no próximo período.O aluno entra no Portal do 

Aluno e faz uma solicitação de matrícula nas disciplinas escolhidas.O período de 

inscrição em disciplinas é definido anualmente pela direção da UNIRIO e divulgado no 

site oficial. 

A secretária imprime e entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos 

professores tutores das respectivas turmas. Os professores informam aos alunos das 

turmas que são tutores os dias para a confirmação de matrícula. A secretária efetiva 

as mudanças enviadas pelos professores e confirma a inscrição dos alunos. 

Os professores entram em um acordo sobre horários em que gostariam de ministrar 

suas disicplinas. A partir da discussão dos horários entre os professores, a diretora 

organiza uma grade de horários.Definida a grade de horários, a diretora encaminha a 

mesmo para a secretaria.O horário das disicplinas é divulgado no site do PPGI. 

O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em disciplinas e o 

termo de compromisso de orientação. O orientador assina o termo de compromisso de 

orientação para validar sua orientação junto com o aluno de mestrado. 

Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor, será 

considerado abandono de curso por parte do aluno. 

O aluno especial pode escolher cursar disciplinas isoladas antes de ingressar no 

curso. Podem ser cursadas até 2 disciplinas por semestre, por no máximo 2 

semestres. Não são todas as disciplinas que podem ser cursadas por alunos 

especiais. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas uma carta explicando o motivo pelo qual deseja cursar a disciplina. 

O aluno especial deve comparecer na secretaria para confirmar se seu pedido foi 

DEFERIDO ou INDEFERIDO. 
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O aluno, junto com o seu orientador, definem as disciplinas que serão cursadas no 

semestre.O aluno de mestrado tem que escolher as disciplinas juntamente com o seu 

orientador.  

A inclusão das disciplinas do aluno é realizada no sistema após a entrega do 

requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria, assinado pelo orientador e pelo 

próprio aluno.  

Depois do término do prazo de confirmação, o aluno ainda tem um período para 

inclusão e exclusão de disciplinas. A inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do 

PPGI pode ser feita num prazo aproximado de 30 dias após o fim do período regular 

de matrícula. O aluno que trancar uma disciplina até esse período não é considerado 

reprovado. Se não trancar, deve cursar até o fim, ou será considerado abandono. 

Há um período de discussão de disciplinas a serem ofertadas e horários, com base em 

uma grade preliminar enviada pela Escola/Programa. 

Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do PPGI. 

O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de matrícula em 

disciplina isolada e encaminhar notificação de deferimento ou não do pedido. O 

professor responsável pela disciplina tem total autonomia para deferir ou indeferir tais 

pedidos. 

A Secretaria arquiva as inscrições em disciplina isolada deferidas, para posterior 

emissão de declaração e controle. 

Aluno e tutor se reúnem para verificar o histórico do aluno, suas necessidades e 

sugerir alterações em sua inscrição, visando o melhor aproveitamento do curso.O 

professor tutor se reune com os alunos para confirmar a matrícula nas disciplinas e 

encaminha as mudanças à secretária. 

Alunos de mestrado precisam da assinatura do orientador no requerimento. 

O aluno também pode, durante o período pré-determinado pela UNIRIO (PROGRAD), 

trancar a matrícula no curso. Para o caso do mestrado o trancamento é de no máximo 

1 semestre e não pode ser feito no primeiro semestre. 
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IV.b. Passo 1: Decomposição do texto em sentenças simples 

IV.b.a. Atividade: Decompor o texto em uma lista de sentenças numeradas: 

1. O período de inscrição em disciplinas é definido anualmente pela direção da 

UNIRIO e divulgado no site oficial. 

2. O diretor do DIA disponibiliza aos alunos a grade de horários para o próximo 

período. 

3. Com a grade de horários enviada pelo Diretor do DIA, o aluno escolhe as 

matérias que irá cursar no próximo período. 

4. O aluno entra no Portal do Aluno e faz uma solicitação de matrícula nas 

disciplinas escolhidas. 

5. O período de inscrição em disciplinas é definido anualmente pela direção da 

UNIRIO e divulgado no site oficial. (Repetição da sentença 1; deve ser 

suprimida) 

6. A secretária imprime e entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos 

professores tutores das respectivas turmas. 

7. Os professores informam aos alunos das turmas que são tutores os dias para a 

confirmação de matrícula. 

8. A secretária efetiva as mudanças enviadas pelos professores e confirma a 

inscrição dos alunos. 

9. Os professores entram em um acordo sobre horários em que gostariam de 

ministrar suas disicplinas. 

10. A partir da discussão dos horários entre os professores, a diretora organiza 

uma grade de horários. 

11. Definida a grade de horários, a diretora encaminha a mesmo para a secretaria. 

12. O horário das disicplinas é divulgado no site do PPGI. 

13. O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em 

disciplinas e o termo de compromisso de orientação. 

14. O orientador assina o termo de compromisso de orientação para validar sua 

orientação junto com o aluno de mestrado. 

15. Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor, será 

considerado abandono de curso por parte do aluno. 

16. O aluno especial pode escolher cursar disciplinas isoladas antes de ingressar 

no curso.  

17. Podem ser cursadas até 2 disciplinas por semestre, por no máximo 2 

semestres.  
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18. Não são todas as disciplinas que podem ser cursadas por alunos especiais.  

19. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas uma carta explicando o motivo pelo qual deseja cursar a 

disciplina.  

20. O aluno especial deve comparecer na secretaria para confirmar se seu pedido 

foi DEFERIDO ou INDEFERIDO. 

21. O aluno, junto com o seu orientador, definem as disciplinas que serão cursadas 

no semestre. 

22. O aluno de mestrado tem que escolher as disciplinas juntamente com o seu 

orientador.  

23. A inclusão das disciplinas do aluno é realizada no sistema após a entrega do 

requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria, assinado pelo 

orientador e pelo próprio aluno.  

24. Depois do término do prazo de confirmação, o aluno ainda tem um período 

para inclusão e exclusão de disciplinas.  

25. A inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do PPGI pode ser feita num 

prazo aproximado de 30 dias após o fim do período regular de matrícula.  

26. O aluno que trancar uma disciplina até esse período não é considerado 

reprovado.  

27. Se não trancar, deve cursar até o fim, ou será considerado abandono. 

28. Há um período de discussão de disciplinas a serem ofertadas e horários, com 

base em uma grade preliminar enviada pela Escola/Programa. 

29. Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI. 

30. O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de matrícula em 

disciplina isolada e encaminhar notificação de deferimento ou não do pedido.  

31. O professor responsável pela disciplina tem total autonomia para deferir ou 

indeferir tais pedidos. 

32. A Secretaria arquiva as inscrições em disciplina isolada deferidas, para 

posterior emissão de declaração e controle. 

33. Aluno e tutor se reúnem para verificar o histórico do aluno, suas necessidades 

e sugerir alterações em sua inscrição, visando o melhor aproveitamento do 

curso. 

34. O professor tutor se reune com os alunos para confirmar a matrícula nas 

disciplinas e encaminha as mudanças à secretária. 

35. Alunos de mestrado precisam da assinatura do orientador no requerimento. 
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36. O aluno também pode, durante o período pré-determinado pela UNIRIO 

(PROGRAD), trancar a matrícula no curso.  

37. Para o caso do mestrado o trancamento é de no máximo 1 semestre e não 

pode ser feito no primeiro semestre. 

 

IV.b.b. Atividade: Dividir essas sentenças em orações 

1. O período de inscrição em disciplinas é definido anualmente pela direção da 

UNIRIO e divulgado no site oficial. 

a. O período de inscrição em disciplinas é definido anualmente pela 

direção da UNIRIO 

b. e divulgado no site oficial 

2. O diretor do DIA disponibiliza aos alunos a grade de horários para o próximo 

período. 

3. Com a grade de horários enviada pelo Diretor do DIA, o aluno escolhe as 

matérias que irá cursar no próximo período. 

a. Com a grade de horários enviada pelo Diretor do DIA 

b. o aluno escolhe as matérias  

c. que irá cursar no próximo período 

4. O aluno entra no Portal do Aluno e faz uma solicitação de matrícula nas 

disciplinas escolhidas. 

a. O aluno entra no Portal do Aluno 

b. e faz uma solicitação de matrícula nas disciplinas escolhidas 

5. A secretária imprime e entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos 

professores tutores das respectivas turmas. 

a. A secretária imprime 

b. e entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos professores 

tutores das respectivas turmas 

6. Os professores informam aos alunos das turmas que são tutores os dias para a 

confirmação de matrícula. 

7. A secretária efetiva as mudanças enviadas pelos professores e confirma a 

inscrição dos alunos. 

a. A secretária efetiva as mudanças  

b. enviadas pelos professores 

c. e confirma a inscrição dos alunos. 
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8. Os professores entram em um acordo sobre horários em que gostariam de 

ministrar suas disicplinas. 

a. Os professores entram em um acordo sobre horários 

b. em que gostariam 

c. de ministrar suas disicplinas 

9. A partir da discussão dos horários entre os professores, a diretora organiza 

uma grade de horários. 

10. Definida a grade de horários, a diretora encaminha a mesmo para a secretaria. 

a. Definida a grade de horários 

b. a diretora encaminha a mesmo para a secretaria 

11. O horário das disicplinas é divulgado no site do PPGI. 

12. O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em 

disciplinas e o termo de compromisso de orientação. 

13. O orientador assina o termo de compromisso de orientação para validar sua 

orientação junto com o aluno de mestrado. 

a. O orientador assina o termo de compromisso de orientação 

b. para validar sua orientação junto com o aluno de mestrado 

14. Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor, será 

considerado abandono de curso por parte do aluno. 

a. Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor 

tutor 

b. será considerado abandono de curso por parte do aluno. 

15. O aluno especial pode escolher cursar disciplinas isoladas antes de ingressar 

no curso.  

a. O aluno especial pode escolher  

b. cursar disciplinas isoladas 

c. antes de ingressar no curso 

16. Podem ser cursadas até 2 disciplinas por semestre, por no máximo 2 

semestres.  

17. Não são todas as disciplinas que podem ser cursadas por alunos especiais.  

18. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas uma carta explicando o motivo pelo qual deseja cursar a 

disciplina.  

a. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição 

em disciplinas isoladas uma carta 

b. explicando o motivo pelo qual 

c. deseja cursar a disciplina 
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19. O aluno especial deve comparecer na secretaria para confirmar se seu pedido 

foi DEFERIDO ou INDEFERIDO. 

a. O aluno especial deve comparecer na secretaria 

b. para confirmar 

c. se seu pedido foi DEFERIDO ou INDEFERIDO. 

20. O aluno, junto com o seu orientador, definem as disciplinas que serão cursadas 

no semestre. 

a. O aluno, junto com o seu orientador, definem as disciplinas 

b. que serão cursadas no semestre 

21. O aluno de mestrado tem que escolher as disciplinas juntamente com o seu 

orientador. (Unir à sentença 20) 

22. A inclusão das disciplinas do aluno é realizada no sistema após a entrega do 

requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria, assinado pelo 

orientador e pelo próprio aluno.  

a. A inclusão das disciplinas do aluno é realizada no sistema 

b. após a entrega do requerimento de inscrição em disciplinas na 

secretaria 

c. assinado pelo orientador 

d. e [assinado] pelo próprio aluno 

23. Depois do término do prazo de confirmação, o aluno ainda tem um período 

para inclusão e exclusão de disciplinas.  

24. A inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do PPGI pode ser feita num 

prazo aproximado de 30 dias após o fim do período regular de matrícula.  

25. O aluno que trancar uma disciplina até esse período não é considerado 

reprovado.  

a. O aluno que trancar uma disciplina até esse período 

b. não é considerado reprovado 

26. Se não trancar, deve cursar até o fim, ou será considerado abandono. 

a. Se não trancar 

b. deve cursar até o fim 

c. ou será considerado abandono 

27. Há um período de discussão de disciplinas a serem ofertadas e horários, com 

base em uma grade preliminar enviada pela Escola/Programa. 

a. Há um período de discussão de disciplinas 

b. a serem ofertadas e horários, com base em uma grade preliminar 

c. enviada pela Escola/Programa 
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28. Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI. 

29. O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de matrícula em 

disciplina isolada e encaminhar notificação de deferimento ou não do pedido.  

a. O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de 

matrícula em disciplina isolada 

b. encaminhar notificação de deferimento ou não do pedido 

30. O professor responsável pela disciplina tem total autonomia para deferir ou 

indeferir tais pedidos. 

a. O professor responsável pela disciplina tem total autonomia 

b. para deferir ou indeferir tais pedidos 

31. A Secretaria arquiva as inscrições em disciplina isolada deferidas, para 

posterior emissão de declaração e controle. 

32. Aluno e tutor se reúnem para verificar o histórico do aluno, suas necessidades 

e sugerir alterações em sua inscrição, visando o melhor aproveitamento do 

curso. (Semelhante à sentença 33) 

a. Aluno e tutor se reúnem 

b. para verificar o histórico do aluno, suas necessidades 

c. e sugerir alterações em sua inscrição 

d. visando o melhor aproveitamento do curso 

33. O professor tutor se reune com os alunos para confirmar a matrícula nas 

disciplinas e encaminha as mudanças à secretária. (Semelhante à sentença 

32) 

a. O professor tutor se reune com os alunos 

b. para confirmar a matrícula nas disciplinas 

c. e encaminha as mudanças à secretária 

34. Alunos de mestrado precisam da assinatura do orientador no requerimento. 

35. O aluno também pode, durante o período pré-determinado pela UNIRIO 

(PROGRAD), trancar a matrícula no curso.  

36. Para o caso do mestrado o trancamento é de no máximo 1 semestre e não 

pode ser feito no primeiro semestre. 

a. Para o caso do mestrado o trancamento é de no máximo 1 semestre 

b. e não pode ser feito no primeiro semestre 
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IV.b.c. Atividade: Identificar os termos de cada oração, aplicando o inverso das 

regras de transformação que as derivaram 

1.a. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

A direção da UNIRIO define o período de inscrição em disciplinas anualmente. 

Agente (Decision-Maker): A reitoria da UNIRIO  

Verbo (DECIDING, 

RESOLVE): 

define  

Paciente (Course): o período de inscrição em disciplinas 

Circunstânica de tempo: anualmente 

 

1.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

Alguem divulga [o período de inscrição em disciplinas] no site oficial. 

Agente (Speaker): Alguém 

Verbo (SPEAKING, REPORT, 

announce set): 

divulga 

Paciente (Message): o período de inscrição em disciplinas 

Circunstânica de lugar 

(Medium): 

no site oficial 

 

2. O diretor do DIA disponibiliza aos alunos a grade de horários para o próximo 

periodo 

Agente (Donor): O diretor do DIA  

Verbo (GIVING): disponibiliza 

Recipient: aos alunos 

Gift: a grade de horários para o próximo periodo 

 

3.a. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

O Diretor do DIA envia a grade de horários para alguém  

Agente (Causer): O Diretor do DIA 

Verbo (MOTION, TAKE): envia 

Paciente (Moving): a grade de horários 

Locus: algum lugar/alguém 

 

3.b. o aluno escolhe as matérias [com a grade] 

Agente (Decision-Maker): O Diretor do DIA 
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Verbo (DECIDING, 

CHOOSE): 

escolhe 

Course: as matérias 

 

3.c. [o aluno] irá cursar [as matérias] no próximo período  

Agente (Perceiver): o aluno 

Verbo auxiliar:  irá, denota ação futura 

Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Impression: as matérias 

Circunstância de tempo: no próximo período 

 

4.a. O aluno entra no Portal do Aluno 

Agente (Moving): O aluno 

Verbo (MOTION, ARRIVE): entra 

Circunstânica de lugar: no Portal do Aluno 

 

4.b. e [o aluno] faz uma solicitação de matrícula nas disciplinas escolhidas 

Agente (Agent): O aluno 

Verbo (AFFECT, BUILD): faz 

Paciente (Product): uma solicitação de matrícula nas disciplinas 

escolhidas 

 

5.a.  A secretária imprime [as solicitações de matrícula dos alunos]  

Agente (Agent): A secretária 

Verbo (AFFECT, BUILD): imprime 

Paciente (Product): as solicitações de matrícula dos alunos 

 

5.b.  e [a secretária] entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos 

professores tutores das respectivas turmas 

Agente (Donor): [a secretária] 

Verbo (GIVING): entrega 

Gift: as solicitações de matrícula dos alunos 

Recipient: aos professores tutores das respectivas turmas 
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6. Os professores informam aos alunos das turmas que são tutores os dias para a 

confirmação de matrícula. 

Agente (Speaker): Os professores 

Verbo (SPEAKING, REPORT, 

announce set): 

informam 

Paciente (Addressee): aos alunos das turmas que são tutores 

Message: os dias para a confirmação de matrícula 

 

7.a.  A secretária efetiva as mudanças  

Agente (Agent): A secretária 

Verbo (AFFECT, BUILD): efetiva 

Paciente (Product): as mudanças  

 

 

7.b.  oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação 

os professores enviaram [as mudanças] [para a secretária] 

Agente (Causer): os professores 

Verbo (MOTION, TAKE): enviaram 

Paciente (Moving): [as mudanças]  

Recipient: [para a secretária] 

 

7.c. e [a secretária] confirma a inscrição dos alunos 

Agente (Agent): [a secretária] 

Verbo (AFFECT, BUILD): confirma 

Product: a inscrição dos alunos 

 

8.a. Os professores entram em um acordo sobre horários. 

Agente (Speaker): Os professores 

Verbo (SPEAKING, 

INFORM): 

entram em acordo 

Message-Content: sobre horários 

 

8.b. em que [os professores] gostariam 

Agente (Experiencer): Os professores 

Verbo (LIKING): gostariam 
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8.c. de [os professores] dar aulas 

Agente (Causer): [os professores] 

Verbo (THINKING, KNOW): dar aula 

 

9. oração com termos fora de ordem; na ordem correta, é:   

a diretora organiza uma grade de horários A partir da discussão dos horários 

entre os professores 

Agente: a diretora 

Verbo (HAPENNING): organiza 

Paciente: uma grade de horários 

Circunstância de origem: a partir da discussão dos horários entre os 

professores 

 

10.a. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação 

[Depois que] [a diretora] definiu a grade de horários 

Agente (Decision-Maker): [a diretora] 

Verbo (DECIDING, 

RESOLVE): 

definiu 

Course: a grade de horários 

 

10.b. a diretora encaminha a mesma [a grade de horários] para a secretaria. 

Agente (Causer): a diretora 

Verbo (MOTION, TAKE): encaminha 

Paciente (Moving): a mesma [a grade de horários] 

Circunstância de lugar 

(Locus): 

para a secretaria 

 

11. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação 

Alguém divulga o horário das disicplinas no site do PPGI 

Agente (Speaker): Alguém 

Verbo (SPEAKING, REPORT, 

announce set): 

divulga 

Paciente (Message): o horário das disicplinas 

Circunstância de lugar 

(Locus):  

no site do PPGI 
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12. O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em disciplinas 

e o termo de compromisso de orientação. 

Agente (Donor): O aluno de mestrado 

Verbo auxiliar:  tem que, denota obrigatoriedade 

Verbo (GIVING): entregar 

Gift: o documento de inscrição em disciplinas e o termo 

de compromisso de orientação 

Recipient: para alguém 

 

13.a. O orientador assina o termo de compromisso de orientação 

Agente (Agent): O orientador 

Verbo (AFFECT, BUILD): assina 

Paciente (Product): o termo de compromisso de orientação 

 

13.b. para [a assinatura no termo de compromisso de orientação] validar sua 

orientação junto com o aluno de mestrado 

Agente (Agent): [a assinatura no termo de compromisso de 

orientação] 

Verbo (AFFECT, BUILD): validar 

Paciente (Product): sua orientação 

Circunstância de 

companhia: 

junto com o aluno de mestrado 

 

14.a. Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor 

Agente (Agent): O aluno 

Verbo (AFFECT, BUILD): confirmar 

Paciente (Product): a inscrição em disciplinas 

Receptor: com o professor tutor 

14.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

alguém vai considerar 

Agente (Cogitor): alguém 

Verbo (THINKING): vai considerar 

Paciente (Thought): próxima oração 
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14.c. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação 

que o aluno abandonou o curso 

Agente (Moving): o aluno 

Verbo (REST, PUT): abandonou 

Locus: o curso 

 

15.a. O aluno especial pode escolher 

Agente (Decision-Maker): O aluno especial 

Verbo auxiliar: pode, denota ter permissão para 

Verbo principal (DECIDING, 

CHOOSE): 

escolher 

 

15.b. [o aluno especial] cursar disciplinas isoladas 

Agente (Perceiver): [o aluno] 

Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Impression: disciplinas isoladas 

 

15.c. antes de [o aluno] ingressar no curso  

Agente: [o aluno] 

Verbo principal (SOCIAL 

CONTRACT): 

ingressar 

Paciente: no curso 

 

16. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

Alguém pode cursar até 2 disciplinas por semestre, por no máximo 2 

semestres. 

Agente (Perceiver): Alguém 

Verbo auxiliar: pode, denota ter permissão para 

Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Impression: até 2 disciplinas 

Circunstâncias de tempo: por semestre, por no máximo 2 semestres 

 

17. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

Alunos especiais não podem cursar todas as disciplinas 
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Agente (Perceiver): Alunos especiais 

Verbo auxiliar: pode, denota ter permissão para 

Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Impression: todas as disciplinas 

Circunstância de negação: não 

 

 

 

18.a. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas uma carta 

Agente (Causer): O aluno especial 

Verbo (REST, CONTAIN): anexar 

Paciente (Resting): uma carta 

Circunstância de lugar: à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas 

 

18.b. [uma carta] explicando o motivo pelo qual 

Agente (Speaker): [uma carta] 

Verbo (SPEAKING,  

REPORT): 

explicando 

Paciente (Message): o motivo pelo qual 

 

18.c. [o aluno] deseja cursar a disciplina 

Agente (Perceiver): [uma carta] 

Verbo auxiliar: Deseja, denota vontade 

Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Impression: a disciplina 

 

19.a. O aluno especial deve comparecer na secretaria.  

Agente (Moving): O aluno especial 

Verbo auxiliar: Deve, denota obrigatoriedade 

Verbo principal (MOTION, 

ARRIVE): 

comparecer 
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Circunstância de lugar 

(Locus): 

na secretaria. 

 

 

19.b. para [o aluno especial] confirmar  

Agente (Moving): O aluno especial 

Verbo auxiliar: Deve, denota obrigatoriedade 

Verbo principal (MOTION, 

ARRIVE): 

comparecer 

Circunstância de lugar 

(Locus): 

na secretaria. 

 

 

19.c. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

se alguém deferiu [o seu [do aluno especial] pedido] 

Agente (Agent): alguém 

Verbo (AFFECT, BUILD): deferiu 

Paciente (Product): [o seu pedido] 

 

19.d. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

ou se alguém indeferiu [o seu [do aluno especial] pedido] 

Agente (Agent): alguém 

Verbo (AFFECT, BUILD): indeferiu 

Paciente (Product): [o seu pedido] 

 

20.a. O aluno [de mestrado] define, junto com seu orientador, as disciplinas 

Agente (Decision-Maker): O aluno de mestrado  

Verbo principal (DECIDING, 

CHOOSE): 

define 

Paciente (Course) as disciplinas 

Circunstância de 

companhia: 

junto com seu orientador 

 

20.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

[as disciplinas] que o aluno vai cursar no semestre 

Agente (Decision-Maker): o aluno  

Verbo auxiliar: Vai, denota ação futura 
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Verbo principal 

(ATTENTION, LOOK): 

cursar 

Paciente (Course) as disciplinas 

Circunstância de 

companhia: 

junto com seu orientador 

 

21.a. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

Alguém realiza a inclusão de disciplinas do aluno no sistema 

Agente (Agent): Alguém 

Verbo (AFFECT, BUILD): realiza 

Paciente (Product): inclusão de disciplinas do aluno 

Circunstância de lugar: no sistema 

 

21.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

após alguém entregar o requerimento de inscrição em disciplinas na 

secretaria 

Agente (Donor): Alguém 

Verbo (GIVING): entregar 

Paciente (Gift): o requerimento de inscrição em disciplinas 

Recipient: na secretaria 

 

21.c. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

o orientador assina [o requerimento] 

Agente (Agent): o orientador 

Verbo (AFFECT, BUILD): assina 

Paciente (Product): [o requerimento] 

 

21.d. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

o próprio aluno assina [o requerimento] 

Agente (Agent): o próprio aluno 

Verbo (AFFECT, BUILD): assina 

Paciente (Product): [o requerimento] 

 

22. oração com termos fora de ordem; na ordem correta, é:  

o aluno ainda tem um período para inclusão e exclusão de disciplinas depois 

do término do prazo de confirmação 
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Agente (Owner): O aluno de mestrado  

Núcleo: aluno 

Verbo (GIVING, OWN): tem 

Paciente (Possession): um período para inclusão e exclusão de disciplinas 

Circunstância de tempo: depois do término do prazo de confirmação 

 

23. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

Alguém pode fazer a inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do PPGI 

num prazo aproximado de 30 dias após o fim do período regular de matrícula. 

Agente (Agent): Alguém 

Verbo auxiliar: Pode, denota permissão 

Verbo principal (AFFECT, 

BUILD): 

fazer 

Paciente (Product): inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do 

PPGI 

Circunstâncias de tempo: num prazo aproximado de 30 dias, após o fim do 

período regular de matrícula 

 

24.a. O aluno que trancar uma disciplina até esse período 

Agente: O aluno  

Verbo (SOCIAL 

CONTRACT): 

trancar 

Paciente: uma disciplina 

Circunstância de tempo: até esse período 

 

24.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

alguém não considera [o aluno] reprovado 

Agente (Cogitator): alguém  

Verbo (THINK): considera 

Paciente (Thought): reprovado 

 

25.a. se [o aluno] não trancar [a disciplina] 

Agente: O aluno  

Verbo (SOCIAL 

CONTRACT): 

trancar 

Paciente: uma disciplina 
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Circunstância de negação: não 

 

25.b.  [o aluno] deve cursar [a disciplina] até o fim 

Agente: [o aluno] 

Verbo auxiliar: deve, denota obrigatoriedade 

Verbo (ATTENTION, LOOK): cursar 

Paciente: [a disciplina] 

Circunstância de : até o fim 

 

25.c. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

ou alguém considerará que [o aluno]  

Agente (Cogitator): alguém  

Verbo (THINK): considerará 

Paciente (Thought): próxima oração 

 

25.d. o aluno abandonou o curso 

Agente: o aluno 

Verbo (REST, PUT): abandonou 

Paciente: o curso 

 

 

26.a. Há um período de discussão de disciplinas [que] 

Verbo impessoal: Há 

Objeto direto: um período de discussão de disciplinas 

 

26.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

alguém vai ofertar [disciplinas] e horários com base em uma grade preliminar. 

Agente (Donor): alguém 

Verbo auxiliar: Vai, denota futuro 

Verbo (GIVING): ofertar 

Paciente (Gift): [disciplinas] e horários 

Circunstância de origem: com base em uma grade preliminar 

 

26.c. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

a Escola/Programa envia [grade preliminar]  
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Agente (Causer): a Escola/Program 

Verbo (MOTION, TAKE): envia 

Paciente (Moving): [grade preliminar]  

 

27. Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI.  

Agente (Donor): Aluno 

Verbo (GIVING): entrega 

Paciente (Gift): seu requerimento de inscrição em disciplinas 

Recipient: na Secretaria do PPGI 

 

28.a. O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de matrícula em 

disciplina isolada 

Agente (Cogitor): O professor responsável pela disciplina 

Verbo auxiliar: deve, denota obrigatoriedade 

Verbo principal (THINKING, 

THINK): 

avaliar 

Paciente (Thought): o pedido de matrícula em disciplina isolada 

 

28.b. e [professor responsável pela disciplina] encaminhar notificação de 

deferimento ou não do pedido 

Agente (Causer): [professor responsável pela disciplina] 

Verbo (MOTION, TAKE): encaminhar 

Paciente (Moving): notificação de deferimento ou não do pedido 

(Locus): [para alguém/algum lugar] 

 

29.a. O professor responsável pela disciplina tem total autonomia 

Agente (Owner): O professor responsável pela disciplina 

Verbo (GIVING, OWN): tem 

Paciente (Possession): total autonomia 

 

29.b. para [o professor responsável pela disciplina] deferir [tais pedidos] 

Agente (Causer): [professor responsável pela disciplina] 

Verbo (MAKING): deferir 

Paciente: [o pedido de matrícula em disciplina isolada] 
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29.c. ou [o professor responsável pela disciplina] indeferir tais pedidos 

Agente (Causer): [professor responsável pela disciplina] 

Verbo (MAKING): indeferir 

Paciente: o pedido de matrícula em disciplina isolada 

 

 

30. A secretária arquiva as inscrições em disciplina isolada deferidas para posterior 

emissão de declaração e controle. 

Agente (Causer): A secretária 

Verbo (REST, PUT): arquiva 

Paciente (Resting): as inscrições em disciplina isolada deferidas 

Circunstância de fim: para emissão de declaração e controle 

Circunstância de tempo: posterior 

 

31.a. aluno e tutor se reúnem 

Agente (Moving): aluno e tutor 

Verbo (MOTION, FOLLOW): se reúnem 

 

31.b. para [aluno e tutor] verificar o histórico do aluno, suas necessidades 

Agente (Perceiver): [aluno e tutor] 

Verbo (ATTENTION, LOOK): verificar 

Paciente (Impression): o histórico do aluno, suas necessidades 

 

31.c. e [aluno e tutor] sugerir alterações em sua [do aluno] inscrição 

Agente (Speaker): [aluno e tutor] 

Verbo (SPEAKING, 

REPORT): 

sugerir 

Paciente (Message): alterações em sua [do aluno] inscrição 

 

31.d. [aluno e tutor] visando o melhor aproveitamento do curso 

Agente (Principal): [aluno e tutor] 

Verbo (WANTING): visando 

Paciente: o melhor aproveitamento do curso 

 

32.a. O professor tutor se reúne com os alunos 
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Agente (Causer): O professor tutor 

Verbo (MOTION, FOLLOW): se reúne 

Paciente (Moving): com os alunos 

 

32.b. para [o professor tutor] confirmar a matrícula nas disciplinas 

Agente (Agent): O professor tutor 

Verbo (AFFECT, BUILD): confirmar 

Paciente (Product): a matrícula nas disciplinas 

 

32.c. e [o professor tutor] encaminha as mudanças à secretaria 

Agente (Causer): [o professor tutor] 

Verbo (MOTION, TAKE): encaminha 

Paciente (Moving): as mudanças 

Circunstância de lugar 

(Locus): 

à secretaria 

 

33. Alunos de mestrado precisam da assinatura do orientador no requerimento. 

Agente (Principal): Os alunos de mestrado 

Verbo (WANTING): precisam 

Paciente: da assinatura do orientador no requerimento 

 

34. oração com termos fora de ordem; na ordem correta, é: 

O aluno também pode trancar a matrícula no curso durante o período pré-

determinado pela UNIRIO (PROGRAD). 

Agente: O aluno 

Verbo auxiliar: pode, denota permissão 

Verbo principal (SOCIAL 

CONTRACT): 

trancar 

Paciente: a matrícula no curso 

Circunstância de tempo: durante o período pré-determinado pela UNIRIO 

(PROGRAD) 

 

35.a. sentença com termos fora de ordem; na ordem correta, é: 

o trancamento para o caso do mestrado é de no máximo 1 semestre. 

Sujeito: O trancamento para o caso do mestrado 

Verbo de ligação: é 



180 
 

Predicativo: de no máximo 1 semestre. 

 

35.b. oração na voz passiva; após a reversão da transformação de passivisação: 

e [o aluno] não pode fazer [o trancamento] no primeiro semestre 

Agente: o aluno  

Verbo auxiliar: pode, denota permissão 

Verbo principal (AFFECT, 

BUILD): 

fazer 

Paciente (Product): [o trancamento] 

Circunstância de tempo: no primeiro semestre 

Circunstância de negação: não 

IV.b.d. Atividade: Elaborar uma lista numerada com as sentenças nucleares 

01. A direção da UNIRIO define o período de inscrição em disciplinas anualmente. 

02. Alguém divulga [o período de inscrição em disciplinas] no site oficial [da 

UNIRIO]. 

03. O diretor do DIA disponibiliza aos alunos a grade de horários para o próximo 

período. 

04. O Diretor do DIA envia a grade de horários para alguém 

05. O aluno escolhe as matérias [com a grade]  

06. [o aluno] irá cursar [as matérias] no próximo período  

07. O aluno entra no Portal do Aluno. 

08. e [o aluno] faz uma solicitação de matrícula nas disciplinas escolhidas 

09. A secretária imprime [as solicitações de matrícula dos alunos]. 

10. e [a secretária] entrega as solicitações de matrícula dos alunos aos professores 

tutores das respectivas turmas. 

11. Os professores tutores das turmas informam aos alunos o dia para a 

confirmação de matrícula. 

12. Os professores enviaram [as mudanças] [para a secretária]. 

13.  secretária efetiva as mudanças. 
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14.  e [a secretária] confirma a inscrição dos alunos. 

15. Os professores entram em um acordo sobre os horários 

16. em que [os professores] gostariam 

17. de [os professores] dar aulas. 

18. A diretora organiza uma grade de horários a partir da discussão dos 

professores. 

19. [Depois que] [a diretora] definiu a grade  de horários 

20. A diretora encaminha a mesma [grade de horários] para a secretaria. 

21. Alguém divulga o horário das disciplinas no site do PPGI. 

22. O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em 

disciplinas e o termo de compromisso de orientação. 

23. O orientador assina o termo de compromisso de orientação  

24. para [a assinatura no termo de compromisso] validar sua orientação junto com 

o aluno de mestrado 

25. Se o aluno não confirmar a inscrição em disciplinas com o professor tutor 

26. alguem vai considerar 

27. que o aluno abandonou o curso 

28. O aluno especial pode escolher 

29. [o aluno especial] cursar disciplinas isoladas 

30. Alguém pode cursar até 2 disciplinas por semestre, por no máximo 2 

semestres. 

31. Alunos especiais não podem cursar todas as disciplinas. 

32. O aluno especial deve anexar à documentação comum para inscrição em 

disciplinas isoladas uma carta 

33. [uma carta] explicando o motivo pelo qual 

34. [o aluno] deseja cursar a disciplina 
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35. O aluno especial deve comparecer na secretaria 

36. para [o aluno especial] confirmar 

37. se alguem deferiu [o seu [do aluno especial] pedido] 

38. se alguem indeferiu [o seu [do aluno especial] pedido] 

39. O aluno [de mestrado] define, junto com seu orientador, as disciplinas 

40. [as disciplinas] que o aluno vai cursar no semestre 

41. Alguem realiza a inclusão de disciplinas do aluno no sistema 

42. após alguem entregar o requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria 

43. o orientador assina [o requerimento] 

44. o próprio aluno assina [o requerimento] 

45. Depois do término do prazo de confirmação, o aluno ainda tem um período 

para inclusão e exclusão de disciplinas 

46. Alguem pode fazer a inclusão/exclusão de disciplinas nos cursos do PPGI num 

prazo aproximado de 30 dias após o fim do período regular de matrícula. 

47. O aluno que trancar uma disciplina até esse período 

48. alguém não considera [o aluno] reprovado  

49. Se [o aluno] não trancar [a disciplina]  

50. [o aluno] deve cursar [a disciplina] até o fim 

51. ou alguém considerará [o aluno] reprovado 

52. Há um período de discussão de disciplinas 

53. alguém vai ofertar [disciplinas] e horários com base em uma grade preliminar 

54. a Escola/Programa envia [grade preliminar]. 

55. Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI. 

56. O professor responsável pela disciplina deve avaliar o pedido de matrícula em 

disciplina isolada. 
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57. e [professor responsável pela disciplina] encaminhar notificação de deferimento 

ou não do pedido [para alguém/algum lugar]. 

58. A Secretaria arquiva as inscrições em disciplina isolada deferidas para 

posterior emissão de declaração e controle. 

59. aluno e tutor se reúnem 

60. para [aluno e tutor] verificar o histórico do aluno, suas necessidades 

61. e [aluno e tutor] sugerir alterações em sua [do aluno] inscrição 

62. [aluno e tutor] visando o melhor aproveitamento do curso. 

63. O professor tutor se reune com os alunos  

64. para [o professor tutor] confirmar a matrícula nas disciplinas 

65. e [o professor tutor] encaminha as mudanças à secretaria. 

66. Os alunos de mestrado precisam da assinatura do orientador no requerimento. 

67. O aluno também pode trancar a matrícula no curso durante o período 

determinado pela UNIRIO  (PROGRAD). 

68. o trancamento para o caso do mestrado é de um semestre no máximo. 

69. e [o aluno] não pode fazer [o trancamento] no primeiro semestre.  
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IV.c. Passo 2: Criação de uma lista de dúvidas 

IV.c.a. Produzir uma lista numerada com perguntas voltadas ao esclarecimento 

das dúvidas encontradas 

01. A direção da Universidade define o período de inscrição em disciplinas como 

um todo ou os centros/departamentos definem seus próprios períodos? 

02. Quem providencia a divulgação do período de inscrição em disciplinas no site 

oficial? Qual site oficial? 

03. O diretor do DIA disponibiliza para os alunos a grade de horários para o 

próximo período onde/como? 

04. Para quem o Diretor do DIA envia a grade de horários? 

05. Portal do aluno e site oficial são a mesma coisa?  Se não, qual a diferença? 

06. O que é um professor tutor? 

07. Quais são as mudanças enviadas pelos professores para a secretária? 

08. O que quer dizer “a secretária efetiva as mudanças”? 

09. Neste contexto “matéria” e “disciplina” são sinônimos? Se não, qual a 

diferença? Qual o melhor termo? 

10. Neste contexto, “inscrição” e “matrícula” são sinônimos? Se não, qual a 

diferença? Qual o melhor termo? 

11. O que quer dizer “a secretária confirma a inscrição dos alunos”?. 

12. Os professores escolhem os horários de suas disciplinas [individualmente]? 

13. Os professores entram em um acordo sobre os horários de suas disciplinas – 

como isso é feito? 

14. “A diretora organiza uma grade de horários a partir da discussão dos 

professores.” É diretora ou diretoria? Quem faz? 

15. “A diretora encaminha a grade de horários à secretaria.” Mais uma vez, é 

diretora ou diretoria? Quem faz? 

16. Quem divulga o horário das disciplinas no site do PPGI? 
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17. O aluno de mestrado tem que entregar o documento de inscrição em 

disciplinas a quem? 

18. O aluno de mestrado tem que entregar o termo de compromisso de orientação 

a quem?  

19. “Orientador” e “professor tutor” são sinônimos? Se não, qual a diferença? 

20. O aluno de mestrado assina o termo de compromisso de orientação ou só o 

orientador assina?  

21. O que é “aluno especial”? 

22. O aluno especial ainda não ingressou no curso. Pode ser considerado aluno 

sem ingressar no curso? 

23. O aluno especial pode cursar disciplinas isoladas. Existe aluno especial que 

não cursa nenhuma disciplina? 

24. O aluno especial não pode cursar todas as disciplinas. Quem decide as 

disciplinas que podem ser cursadas? A lista dessas disciplinas é fixa?  

25. Os documentos para inscrição em disciplinas isoladas são diferentes dos 

necessários para inscrição de alunos regulares? 

26. O aluno especial escreve uma carta explicando porque quer cursar a disciplina. 

A quem é endereçada? 

27. “O aluno define as diciplinas que serão cursadas no semestre.” Que aluno? De 

graduação? De mestrado? Especial? Há procedimentos diferentes para cada 

um? 

28. “O orientador define as disciplinas que serão cursadas no semestre.” Para 

cada aluno? 

29. “O aluno de mestrado e seu orientador escolhem as disciplinas.” Explica a 

pergunta acima? 

30. Quem providencia a inclusão das disciplinas do aluno no sistema a partir da 

entrega do requerimento de inscrição em disciplinas? 

31. Quem entrega o requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria? 
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32. Quem não considera reprovado o  aluno que trancar uma disciplina nesse 

período? 

33. Quem considera como abandono o procedimento de um aluno que não tranca 

a disciplina mas não a cursa? 

34. “A Escola/Programa envia uma grade preliminar para” quem ou onde? 

35. “Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI.” Todos os alunos? 

36. “Professor responsável pela disciplina”, “professor tutor” e “orientador” são 

sinônimos? Se não, qual a diferença? 

37. O professor responsável pela disciplina encaminha a notificação de 

deferimento ou não do pedido para quem ou onde? 

38. O que é uma declaração? 

39. Quem emite declaração a partir das inscrições em disciplina isolada arquivada 

na secretaria?  

40. Quem realiza que tipo de controle a partir das inscrições em disciplina isolada 

arquivadas na secretaria? 

41. “O professor tutor se reune com os alunos para confirmar a matrícula nas 

disciplinas.” Com todos os alunos? Em particular ou coletivamente? 

42. O professor tutor encaminha que mudanças à secretaria? 

43. “O trancamento não pode ser feito no primeiro semestre para o caso do 

mestrado.” Primeiro semestre ou primeiro período? 

  



187 
 

IV.c.b. Esclarecer as dúvidas com especialista do universo modelado 

01. A direção da Universidade define o período de inscrição em disciplinas como 

um todo ou os centros/departamentos definem seus próprios períodos? 

Existe um calendário geral da UNIRIO que a direção da escola [de Informática] 

tende a seguir, quando existe essa possibilidade; quando não, isso é definido 

em reunião mas sempre tentando haver uma conciliação com o calendário da 

UNIRIO. O calendário é elaborado pela Reitoria; a UNIRIO não tem direção. 

Pode acontecer de o calendário ser diferente do calendário da UNIRIO. 

02. Quem providencia a divulgação do período de inscrição em disciplinas no site 

oficial? Qual site oficial? 

A gente tem o site da UNIRIOTEC, que é a rede própria. A UNIRIO tem um site 

próprio com links para o site de cada escola. Das outras escolas quem 

organiza o site é o CPD. A Escola de Informática, o CCET tem um site próprio. 

No caso da escola de Informática o calendário é divulgado no site da escola de 

informática. O PPGI também já tem o seu site próprio e o calendário do PPGI, 

que é diferente do(s) outro(s), é divulgado nesse site. Existe um calendário 

para a graduação e um calendário para a pós-graduação, o Mestrado.  

No site da Escola, a direção da escola libera o calendário para divulgação; para 

o PPGI é a coordenação quem libera o calendário. 

03. O diretor do DIA disponibiliza para os alunos a grade de horários para o 

próximo período onde/como? 

Está errado. Não é o diretor do DIA [Departamento de Informática Aplicada]; é 

o diretor da Escola de Informática Aplicada [EIA]. São duas coisas diferentes. 

04. Portal do aluno e site oficial são a mesma coisa?  Se não, qual a diferença? 

Dentro do site da UNIRIO existe um link pro portal do aluno.  O portal do aluno 

é geral da UNIRIO; já não tem uma segmentação só da Escola. A Escola nem 

interfere no portal do aluno. Quem organiza o portal do aluno é o CPD. 

05. O que é um professor tutor? 

É como se fosse um professor orientador, que vai estar mediando a inscrição 

em disciplinas do aluno, de cada aluno individualmente. Cada professor é 

responsável por uma determinada turma de graduação que inicia o curso em 
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um determinado semestre. O professor tutor é ligado a toda uma turma que 

começa o curso em um determinado semestre; por exemplo, o grupo de alunos 

de graduação que ingressaram na Escola de Informática no período 2009.1 vai 

ter o mesmo professor tutor até o fim de seu curso. 

Quando o aluno se inscreve no portal do aluno sai uma confirmação que é 

impressa aqui na secretaria; essas confirmações são entregues aos 

professores tutores. O professor então marca um horário com cada aluno para 

confirmar essa inscrição em disciplinas.  

06. Quais são as mudanças enviadas pelos professores para a secretária? 

O professor tutor sugere alterações nas disciplinas escolhidas pelos alunos 

com base no histórico acadêmico do aluno (maturidade para cursar a 

disciplina, número de disciplinas escolhidas, etc.). O aluno pode aceitar ou não 

a sugestão do professor tutor. Se o aluno aceitar as alterações sugeridas, o 

professor vai notificar por escrito à secretaria as alterações que devem ser 

realizadas na inscrição em disciplinas. As solicitações são escritas no mesmo 

documento de confirmação de inscrição de cada aluno que é impresso e 

entregue ao professor para avaliação. Esses documentos, com as alterações 

registradas pelo professor, são devolvidos à secretaria. 

07. O que quer dizer “a secretária efetiva as mudanças”? 

A inscrição efetuada pelo aluno através do portal do aluno é registrada em um 

“arquivo maior” que é o sistema. Esse sistema é usado pelos secretário para 

qualquer tipo de alteração (inclusão, exclusão); então a secretaria exclui ou 

inclui as disciplinas conforme o que ficar decidido entre o aluno e o professor 

tutor. 

08. Neste contexto “matéria” e “disciplina” são sinônimos? Se não, qual a 

diferença? Qual o melhor termo? 

Não. O termo usado é “disciplina”. “Matéria” é um termo usado [informalmente] 

pelos alunos. 

09. Neste contexto, “inscrição” e “matrícula” são sinônimos? Se não, qual a 

diferença? Qual o melhor termo? 

Essa confusão existe até no sistema: um aluno está matriculado no curso e 

inscrição seria inscrição em disciplinas. Mas quando se solicita um relatório de 
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alunos matriculas ao sistema acadêmico, só aparecem os alunos que estão 

inscritos em disciplinas do curso. É necessário tomar muito cuidado com as 

tabelas geradas no sistema acadêmico para poder entender.  

Matrícula é a ligação do aluno ao curso; inscrição é a ligação do aluno a uma 

disciplina. 

10. O que quer dizer “a secretária confirma a inscrição dos alunos”?. 

As mudanças solicitadas pelo professor tutor e pelo aluno são feitas e pronto. 

Não há nenhum procedimento adicional. 

11. Os professores escolhem os horários de suas disciplinas [individualmente]? 

Eles analisam individualmente suas preferências e depois discutem em 

reunião. 

12. Os professores entram em um acordo sobre os horários de suas disciplinas – 

como isso é feito? 

Existe uma reunião na Escola para os professores tratarem desse assunto. 

Quando não é resolvido em reunião, eles discutem isso também via email. 

13. “A diretora organiza uma grade de horários a partir da discussão dos 

professores.” É diretora ou diretoria? Quem faz? 

A diretora da escola é quem organiza a grade de horários; organizar é montar 

uma tabela com as disciplinas, os horários e os dias da semana. Essa grade é 

enviada por email para todos os alunos da Escola. 

14. “A diretora encaminha a grade de horários à secretaria.” Mais uma vez, é 

diretora ou diretoria? Quem faz? 

A própria diretora encaminha essa mesma grade à secretaria também via 

email. 

15. Quem providencia a divulgação do horário das disciplinas no site do PPGI? 

Da mesma forma, há uma discussão entre os professores, seja em reunião ou 

por email, e a coordenadora do PPGI envia para a secretaria e para os 

responsáveis pela manutenção do site para divulgação. 
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16. O aluno de mestrado entrega o documento de inscrição em disciplinas a 

quem? 

Ele entrega esse documento, que deve estar assinado tanto por ele quanto 

pelo professor orientador, na secretaria. 

17. O aluno de mestrado entrega o termo de compromisso de orientação a quem?  

Ele entrega esse documento, que deve estar assinado tanto por ele quanto 

pelo professor orientador, na secretaria. 

18. “Orientador” e “professor tutor” são sinônimos? Qual a diferença 

Não são sinônimos. O professor tutor só vai mediar a inclusão e exclusão de 

disciplinas de um aluno de graduação. O professor orientador vai trabalhar na 

orientação no desenvolvimento da monografia, no caso da graduação, ou da 

dissertação, no caso do mestrado. 

19. O aluno de mestrado assina o termo de compromisso de orientação ou só o 

orientador assina?  

O aluno e o orientador assinam; se houver um co-orientador, esse co-

orientador também assina esse termo. 

20. O que é “aluno especial”? 

O aluno especial seria o aluno que cursa disciplina do curso de mestrado 

isoladamente. Ele não tem vínculo com o programa. Ele não é matriculado mas 

ele faz inscrição em disciplinas isoladas. É diferente de ouvinte, porém; o 

ouvinte só senta na sala de aula para assistir. O aluno especial não tem vínculo 

mas comporta-se como um aluno regular; ao final da disciplina, a secretaria 

pode emitir um relatório dizendo que ele cursou a disciplina, e se foi ou não 

aprovado e com que grau. 

O termo mais correto seria “aluno inscrito em disciplina isolada”. 

21. “O aluno especial ainda não ingressou no curso.” Pode ser considerado aluno 

sem ingressar no curso? 

O aluno especial só pode ingressar no curso se ele participar do processo 

seletivo e for aceito. O fato de ele cursar disciplinas isoladas não significa que 

ele vai se tornar um aluno do curso. 
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22. “O aluno especial pode cursar disciplinas isoladas.” Existe aluno especial que 

não cursa nenhuma disciplina? 

Não. O aluno especial é aquele que cursa disciplina(s) isolada(s). Esse termo 

“aluno especial” é muito coloquial; ele é mais usado pelos alunos. O corpo 

docente só usa “aluno inscrito em disciplina isolada”. 

23. “O aluno especial pode cursar duas disciplinas por semestre.” 

Ele pode se inscrever no máximo em duas disciplinas. 

24. “O aluno especial não pode cursar todas as disciplinas.” Quem decide as 

disciplinas que podem ser cursadas? A lista dessas disciplinas é fixa?  

Não existem registros de disciplinas que o aluno inscrito em disciplina isolada 

não possa cursar. Ele pode solicitar a inscrição em qualquer disciplina 

oferecida pelo programa; o professor vai dizer se aceita a inscrição dele ou 

não. Não há, entretanto, nenhum regulamento que impossibilite a inscrição 

desses alunos para determinadas disciplinas. 

25. “O aluno especial usa documentação para inscrição em disciplinas isoladas.” 

Os documentos são diferentes dos usados por alunos não especiais? 

É um documento diferente daquele usado pelos alunos regulares. 

26. “O aluno especial escreve uma carta explicando porque quer cursar a 

disciplina.” A quem é endereçada? 

Essa carta é endereçada ao professor responsável pela disciplina naquele 

semestre. 

27. “O aluno define as diciplinas que serão cursadas no semestre.” Que aluno? De 

graduação? De mestrado? Especial? Há procedimentos diferentes para cada 

um? 

Em termos de graduação, no primeiro período os alunos têm uma grade 

fechada das disciplinas obrigatórias; os alunos não são obrigado a cursar todas 

essas disciplinas ao mesmo tempo, mas têm que escolher pelo menos três 

delas.   

28. “O orientador define as disciplinas que serão cursadas no semestre.” Para 

cada aluno? 
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Isso ocorre no mestrado. O aluno não tem autonomia para escolher as 

disciplinas – ele entra em um acordo com o professor, de acordo com o 

trabalho de pesquisa que será executado. 

O orientador de monografia da graduação não tem nenhuma influência sobre 

as disciplinas a serem cursadas pelos alunos da graduação. 

29. “O aluno de mestrado e seu orientador escolhem as disciplinas.” Explica a 

pergunta acima? 

Sim. 

30. Quem providencia a inclusão das disciplinas do aluno no sistema a partir da 

entrega do requerimento de inscrição em disciplinas? 

Depois do período de confirmação da inscrição em disciplinas, existe um 

período de inclusão e exclusão. Durante esse período o aluno pode ir à 

secretaria solicitar a inclusão e/ou exclusão de disciplinas, sem 

necessariamente perguntar ao professor tutor se ele pode ou não fazer isso. A 

secretaria informa ao professor sobre essa solicitação do aluno e o professor 

assina confirmando. O professor não tem autoridade para impedir a solicitação 

do aluno mas o sistema pode impedir o registro dessa solicitação no caso de 

disciplinas com pré-requisitos não atendidos pelo aluno solicitante. 

Pré-requisito de uma disciplina B, por exemplo, é uma disciplina A que o aluno 

tem que cursar antes de poder se inscrever em B. 

O aluno do PPGI precisa entrar em contato com o professor orientador para 

saber se ele pode incluir ou excluir aquela determinada disciplina. 

A exclusão de disciplinas não é mesma coisa que trancamento de disciplinas. 

No calendário acadêmico existe o período de inclusão e exclusão e o período 

de trancamento de disciplinas, que é o trancamento parcial do curso. A 

exclusão não aparece no histórico do aluno; é como se o aluno nunca tivesse 

se inscrito. O trancamento parcial aparece no histórico do aluno. Trancamento 

total seria o trancamento de todas as disciplinas do curso naquele período. 

31. Quem entrega o requerimento de inscrição em disciplinas na secretaria? 

Já respondido. 
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32. Quem não considera reprovado o aluno que trancar uma disciplina nesse 

período? 

Um aluno que se inscreve em uma disciplina e que perde o prazo tanto para a 

exclusão quanto para o trancamento, oficialmente está cursando a disciplina. 

Ele pode frequentar as aulas. Se ele não frequentar, ele recebe 100% das 

faltas e é reprovado por faltas.   

Abandono é considerado se o aluno deixar o curso, ou seja, ele não trancou 

totalmente o curso, e não cursou nenhuma das disciplinas em que se 

inscreveu, e nem buscou se inscrever em nenhuma disciplina no semestre 

seguinte, ele abandonou o curso. Ele acaba perdendo a matrícula. O caso é 

avaliado pela direção. Não há um prazo determinado – são feitas tentativas de 

contato com o aluno.  

33. Quem considera como abandono o procedimento de um aluno que não tranca 

a disciplina mas não a cursa? 

O abandono é determinado pela direção da escola. 

34. “A Escola/Programa envia uma grade preliminar para” quem ou onde? 

A direção da Escola envia a grade de disciplinas para a secretaria. Para o 

PPGI quem faz isso é a coordenação. 

35. “Aluno entrega seu requerimento de inscrição em disciplinas na Secretaria do 

PPGI.” Todos os alunos? 

Só os alunos do PPGI. Alunos de graduação fazem sua inscrição pelo Portal 

do Aluno. 

36. “Professor responsável pela disciplina”, “professor tutor” e “orientador” são 

sinônimos? Se não, qual a diferença? 

Não. O professor responsável é aquele que vai lecionar a disciplina naquele 

período. Caso um professor precise se afastar, a disciplina é transferida para 

outro professor. No PPGI existe disciplinas que são lecionadas por mais de um 

professor; nesse caso, os responsáveis pela disciplinas são os dois. 

37. O professor responsável pela disciplina encaminha a notificação de 

deferimento ou não do pedido para quem ou onde? 
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Isso ocorre nos caso de requerimento de inscrição em disciplina isolada; o 

professor encaminha a notificação para a secretaria, que posteriormente faz 

contato com o solicitante para informar se seu requerimento foi deferido ou 

não. 

38. O que é uma declaração? 

A secretaria arquiva as requisições de inscrição em disciplina isolada, tanto as 

deferidas quanto as indeferidas. Se o aluno cursar a disciplinas e atender a 

todos os requisitos para aprovação, a secretaria pode emitir uma declaração de 

que esse aluno cursou a disciplina, sem vínculo com o programa, cumpriu a 

carga horária tal e foi aprovado como o grau tal. 

39. Quem emite declaração a partir das inscrições em disciplina isolada arquivada 

na secretaria?  

A própria secretaria. Quando o aluno faz essa solicitação, a secretaria entra em 

contato com o professor responsável pela disciplinas e solicita as informações 

sobre o aluno inscrito em disciplina isolada. A secretaria emite a declaração, 

que é assinada pela coordenação. 

40. Quem realiza que tipo de controle a partir das inscrições em disciplina isolada 

arquivadas na secretaria? 

O controle refere-se, talvez, ao número de alunos inscritos em disciplinas 

isoladas. Não existe um controle maior. 

A secretaria tem três funcionários. Todos podem realizar todas as atividades 

mas há uma divisão informal das tarefas entre mestrado, graduação, mestrado 

e departamento. 

41. “O professor tutor se reune com os alunos para confirmar a matrícula nas 

disciplinas.” Com todos os alunos? Em particular ou coletivamente? 

Já respondido. 

42. O professor tutor encaminha que mudanças à secretaria? 

Já respondido. 

43. “O trancamento não pode ser feito no primeiro semestre para o caso do 

mestrado.” Primeiro semestre ou primeiro período? 
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No primeiro período, tanto para o mestrado quanto para a graduação.  Para 

trancamento de curso, o aluno tem que cursar o primeiro período, o que 

confirma o aluno naquela vago do curso. 

IV.c.c. Atualizar lista de sentenças simples 

01. A reitoria da UNIRIO define o período de inscrição em disciplinas anualmente. 

02. A direção da Escola de Informática Aplicada (EIA) providencia a divulgação do 

período de inscrição em disciplinas no site oficial da Escola. 

03. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) 

providencia a divulgação do período de inscrição em disciplinas no site oficial 

do Programa. 

04. A direção da EIA envia a grade de horários do próximo período para os alunos 

via email. 

05. O aluno de graduação escolhe as disciplinas a partir da grade de horários. 

06.  O aluno irá cursar no próximo período as disciplinas escolhidas. 

07. O aluno de graduação faz a solicitação de inscrição nas disciplinas escolhidas 

no Portal do Aluno. 

08. A secretaria imprime as solicitações de inscrição em disciplinas dos alunos. 

09. A secretária entrega as solicitações de inscrição em disciplinas dos alunos aos 

professores tutores das suas respectivas turmas. 

10. Os professores tutores das turmas informam aos alunos a data para a 

confirmação de inscrição em disciplinas. 

11. Os professores tutores enviam as mudanças nas inscrições em disciplinas dos 

alunos para a secretaria. 

12. A secretária efetiva as mudanças. 

13. A secretaria confirma a inscrição dos alunos. 

14. Os professores escolhem os horários de suas disciplinas individualmente. 

15. Os professores entram em acordo sobre os horários de suas disciplinas. 

16. A direção organiza uma grade de horários a partir do acordo dos professores. 
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17. A direção encaminha a grade de horários à secretaria. 

18. A coordenação providencia a divulgação do horário das disciplinas no site do 

PPGI. 

19. O aluno de mestrado entrega o requerimento de inscrição em disciplinas na 

secretaria. 

20. O aluno de mestrado entrega o termo de compromisso de orientação na 

secretaria. 

21. O orientador assina o termo de compromisso de orientação como validação de 

sua orientação. 

22. O aluno de mestrado assina o termo de compromisso de orientação.  

23. O aluno inscrito em disciplina isolada ainda não ingressou no Programa. 

24. O aluno inscrito em disciplina isolada não tem matrícula. [Matrícula é o vínculo 

do aluno com o Programa.] 

25. O aluno inscrito em disciplina isolada pode cursar duas disciplinas por período. 

26. O aluno inscrito em disciplina isolada pode cursar disciplinas no máximo em 

dois períodos. 

27. O requerente escreve uma carta explicando porque quer cursar a disciplina 

isolada. 

28. O requerente aluno de outra instituição de ensino apresenta declaração dessa 

instituição. [Requerente é a pessoa que solicita inscrição em disciplina isolada.] 

29. O requerente não aluno de outra instituição apresenta diploma de 3º grau. 

30. O requerente anexa a carta à documentação para inscrição em disciplinas 

isoladas. 

31. O requerimento de inscrição em disciplinas isoladas do requerente pode ser 

DEFERIDO ou INDEFERIDO. 

32. A secretária informa ao requerente o resultado de seu pedido. 

33. O aluno [de graduação] define as disciplinas para o período. 

34. O aluno de mestrado e seu orientador escolhem as disciplinas para o período. 
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35. A secretaria providencia a inclusão das disciplinas do aluno do PPGI no 

sistema a partir da entrega do requerimento de inscrição em disciplinas. 

36. O orientador e o aluno assinam o requerimento de inscrição em disciplinas. 

37. Um aluno pode solicitar inclusão/exclusão de disciplinas num prazo 

aproximado de 30 dias após o fim do prazo de inscrição em disciplinas. 

38. Um  aluno não é reprovado em disciplina trancada. 

39. O aluno que não comparece às aulas de uma disciplina em que se inscreveu 

tem como resultado “reprovado por faltas” 

40. A direção pode considerar “abando do curso” um aluno “reprovado por faltas” 

em todas as disciplinas em um período. 

41. A direção da Escola e a coordenação do Programa enviam suas grades 

preliminares para a secretaria. 

42. A grade preliminar oferece disciplinas e horários. 

43. Há um período de discussão de disciplinas e horários a partir da grade 

preliminar. 

44. O professor responsável pela disciplina avalia o pedido de matrícula em 

disciplina isolada. 

45. O professor responsável leciona a disciplina. 

46. Uma disciplina pode ter mais de um professor responsável. 

47. O professor responsável pela disciplina encaminha para a secretaria a 

notificação de deferimento ou não do requerimento de inscrição em disciplina 

isolada. 

48. O professor responsável pela disciplina defere ou indefere os requerimentos de 

inscrição em disciplina isolada. 

49. A secretária arquiva os requerimentos de inscrição em disciplina isolada. 

50. A secretaria emite declaração a partir dos requerimentos de inscrição em 

disciplina isolada. 

51. A secretaria controla o número de alunos inscritos em disciplinas isoladas. 
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52. O aluno e [seu] tutor verificam o histórico do aluno e suas necessidades. 

53. O professor tutor se reune com os alunos para confirmar a inscrição nas 

disciplinas. 

54. O aluno pode trancar a matrícula no curso durante um período determinado 

pela UNIRIO  (PROGRAD). 

55. Um aluno de mestrado pode trancar a matrícula por um semestre no máximo. 

56. Um aluno não pode trancar matrícula no primeiro período. 

IV.d. Passo 3: Identificação dos signos do universo modelado 

Signos (em ordem alfabética): 

 Abandono de curso 

 Aluno 

 Aluno de graduação 

 Aluno de mestrado 

 Aluno inscrito em disciplina isolada 

 Carta 

 Coordenação do PPGI 

 Coordenação do PPGI 

 Data 

 Declaração 

 Direção da EIA 

 Disciplina 

 Divulgação 

 Email 

 Grade de horários 

 Histórico 

 Horário 

 Inclusão 

 Inscrição em disciplinas 

 Matrícula 

 Mudança 

 Notificação 

 Orientador 
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 Período 

 Período de inscrição em disciplinas 

 Portal do aluno 

 Prazo 

 Professor 

 Professor responsável 

 Professor Tutor 

 Reitoria 

 Reprovado 

 Reprovado por faltas 

 Requerente 

 Requerimento 

 Resultado 

 Secretaria 

 Secretária 

 Semestre 

 Site oficial da Escola 

 Site oficial do Programa 

 Solicitação 

 Termo de compromisso de orientação 

 Turma 

 Validação 

IV.e. Passo 4: Associação entre os signos e os tipos semânticos 

Signo Tipo Semântico 

Reitoria Social group; subgrupo do social group UNIRIO 

Período de inscrição em 

disciplinas 
Time 

Direção da EIA Social group; subgrupo do social group EIA 

Divulgação Activity; derivado da ação divulgar 

Site oficial da Escola Artefact 

Coordenação do PPGI Social group 

Site oficial do Programa Artefact 

Aluno Rank 

Período Time 

Disciplina General abstract term; contável 

Grade de horários Artefact 

Email Artefact 
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Signo Tipo Semântico 

Aluno de graduação 
É um aluno.  

Rank 

Solicitação Activity; derivado da ação solicitar 

Inscrição em disciplinas Activity; derivado da ação inscrever em disciplinas 

Portal do aluno Artefact 

Secretária Rank 

Professor Rank 

Professor tutor Rank 

Turma Social group 

Data Time 

Mudança Activity; derivado da ação mudar 

Secretaria Social group 

Horário Time 

Coordenação do PPGI Social Group 

Aluno de mestrado 
É um aluno. 

Rank 

Requerimento Artefact 

Termo de compromisso de 

orientação 
Artefact 

Orientador 
É um professor. 

Rank 

Validação Activity; derivado da ação validar 

Matrícula Activity; derivado da ação matricular 

Aluno inscrito em disciplina 

isolada 

É um aluno. 

Rank 

Semestre Time 

Requerente Rank 

Professor responsável 
É um professor. 

Rank 

Carta Artefact 

Declaração Artefact 

Resultado General abstract term 

Inclusão Activity; derivado da ação incluir 

Prazo Time 

Reprovado Adjective - Value 

Reprovado por faltas Adjective - Value 

Abandono de curso Activity; derivado da ação abandonar curso 

Notificação Activity; derivado da ação notificar 

Professor Tutor 
É um professor. 

Rank 

Histórico Artefact 
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IV.f. Passo 5: Mapeamento entre os Tipos Semânticos e os construtos da 

OntoUML 

Signo Tipo Semântico Construto OntoUML 

Reitoria 
Social group; subgrupo do 

social group UNIRIO 
Kind 

Período de inscrição 

em disciplinas 
Time Kind 

Direção da EIA 
Social group; subgrupo do 

social group EIA 
Kind 

Divulgação 
Activity; derivado da ação 

divulgar 
Relator 

Site oficial da Escola Artefact Subkind 

Coordenação do PPGI Social group Kind 

Site oficial do 

Programa 
Artefact Subkind 

Aluno Rank Role 

Período Time Kind 

Disciplina General abstract term; contável Kind 

Grade de horários Artefact Kind 

Email Artefact Kind 

Aluno de graduação 
É um aluno.  

Rank 
Role 

Solicitação 
Activity; derivado da ação 

solicitar 
Relator 

Inscrição em 

disciplinas 

Activity; derivado da ação 

inscrever em disciplinas 
Relator 

Portal do aluno Artefact Subkind 

Secretária Rank Role 

Professor Rank Role 

Professor tutor Rank Role 

Turma Social group Collective 

Data Time DataType 

Mudança 
Activity; derivado da ação 

mudar 
Relator 

Secretaria Social group Kind 

Horário Time DataType 

Coordenação do PPGI Social Group Kind 

Aluno de mestrado 
É um aluno. 

Rank 
Role 
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Signo Tipo Semântico Construto OntoUML 

Requerimento Artefact Kind 

Termo de 

compromisso de 

orientação 

Artefact Kind 

Orientador 
É um professor. 

Rank 
Role 

Validação 
Activity; derivado da ação 

validar 
Relator 

Matrícula 
Activity; derivado da ação 

matricular 
Relator 

Aluno inscrito em 

disciplina isolada 

É um aluno. 

Rank 
Role 

Semestre Time DataType 

Requerente Rank Role 

Professor 

responsável 

É um professor. 

Rank 
Role 

Carta Artefact Kind 

Declaração Artefact Kind 

Resultado General abstract term DataType 

Inclusão 
Activity; derivado da ação 

incluir 
Relator 

Prazo Time Kind 

Reprovado Adjective - Value DataValue 

Reprovado por faltas Adjective - Value DataValue 

Abandono de curso 
Activity; derivado da ação 

abandonar curso 
Relator 

Notificação 
Activity; derivado da ação 

notificar 
Relator 

Professor Tutor 
É um professor. 

Rank 
Role 

Histórico Artefact Kind 
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IV.g. Passo 6: Criação do Modelo Conceitual de Dados 

 Neste trabalho foi adotado um código de cores para representar os construtos 

da OntoUML. Esse código não faz parte da especificação da linguagem e foi usado 

aqui tão somente para maior clareza dos fragmentos de modelo. Quando um construto 

tem uma cor mais forte, isso significa que ele foi repretido no modelo para a 

manutenção da sua legibilidade. 

 Relações entre conceitos 

 as pessoas que aparecem como agentes no discurso do universo 

modelado podem desempenhar os seguintes papéis: * 

 

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«role»

Secretária
«role»

Professor

«role»

Aluno Disciplina Isolada

«role»

Requerente

«role»

Tutor
«role»

Orientador

«role»

Responsável

«role»

Requerente da instituição

«role»

Requerente de outra Instituição

«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula

«role»

Aluno Mestrado

mat: Matricula

 

 

 

 o site da universidade engloba subsites, relacionados ao discurso do 

universo modelado: 

 

«kind»

Site UNIRIO

«subkind»

Site PPGI

«subkind»

Portal Aluno

«subkind»

Site EIA
 

 

 há disciplinas de graduação e disciplinas de mestrado: 

 

«kind»

Disciplina

«subkind»

Disciplina Mestrado

«subkind»

Disciplina Mestrado
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 os alunos de graduação são membros da turma que se formou no 

semestre de sua entrada no curso: 

 

«collective»

Turma  M 
Data memberOf

«role»

Tutor

«kind»

Pessoa

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue

«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula

«kind»

Período

 

 

 Representação da sentença 1: 

 

DataInício

DataFim

«kind»

Reitoria

define «kind»

Per. Insc. Disc.

ano: YearValue

«datatype»

DateDomain

d: DayValue

m: MonthValue
 

 

 

 Representação da sentença 2: 

 

 

 
«material»

Divulgar

Período 

Inscrição

«relator»

Divulgação

«kind»

Direção EIA

«subkind»

Site EIA

«mediation»

«mediation»

«mediation»

DataInício

DataFim

«kind»
Período Inscrição  Disciplinas

ano: YearValue

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue
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 Representação da sentença 3: 

 

«kind»

Coordenação PPGI

 
«material»

«mediation»

«mediation»

«mediation»

Divulgar

Período de 

Inscrição

«relator»

Divulgação

DataInício

DataFim

«subkind»

Site PPGI

«kind»

Site UNIRIO

«kind»

Per. Insc. Disc.

ano: YearValue

«datatype»

DateDomain

d: DayValue

m: MonthValue

 

 

 Representação da sentença 4: 

 

«kind»

Direção EIA

 

«material»

«mediation»

«mediation»

Enviar

Grade

«kind»

Grade Horario

«relator»

Envio via Email

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«role»

Al. Grad.

«mediation»

 

 

 Representação da sentença 5: 

 

«subkind»

Disc. Graduação

«kind»

Grade horário 
escolhe componentOf

«kind»

Disciplina

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula
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 Representação das sentenças 7 e 8: 

«subkind»

Disc. Graduação

«kind»

Disciplina

«subkind»

Portal Aluno

«role»

Secretária

«kind»

Pessoa

imprime

 

«material»

Solicitar

Inscrição

«kind»

Site UNIRIO

«collective»

Turma M 

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue

SemestreFormaçãomemberOf

«role»

Tutor

«kind»

Pessoa

«role»

Professor

«relator»

Solicitação de Inscrição

«role»

Aluno

«mediation»

«mediation»

«mediation»
«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula

 

 Representação da sentença 9: 

«relator»

Entrega de solicitação

«collective»

Turma

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue

SemestreFormação

«role»

Tutor

«role»

Secretária

«kind»

Pessoa

 

«material»

Entregar

Solicitação

«role»

Professor

«kind»

Solicitação Impressa

«mediation»

«mediation»

«mediation»

       

 

 Representação da sentença 10: 

«relator»

Confirmação de Inscrição

«role»

Tutor

 

«material»

Confirmar

Inscrição

«role»

Professor

«kind»

Solicitação Impressa

Data «kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«datatype»

DateDomain

d: DayValue

m: MonthValue

«collective»

Turma

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue

SemestreFormação

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula
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 Representação da sentença 11, 12 e 13: 

«relator»

Envio de mudanças

«role»

Tutor

 

«material»

Enviar

Mudanças

«role»

Professor

«kind»

Mudanças na solicitação

«kind»

Pessoa

«role»

Secretária

«collective»

Turma

«datatype»

DateDomain

a: YearValue

s: SemtrValue

SemestreFormação

«mediation»

«mediation»

«mediation»

efetiva

«kind»

Inscrição em disciplinas

confirma «role»

Aluno

«role»

Aluno Graduação

mat: Matricula

 

 Representação da sentença 14, 15 e 16: 

«kind»

Pessoa

«role»

Professor
<<kind>>

Horário disciplinas
escolhe

 

«material»

«mediation»

«mediation»

«mediation»

Acordar

Horário

«relator»

Acordo

 

«material»

Organizar

Grade

«kind»

Direção EIA

«kind»

Grade horário
«kind»

Disciplina  
componentOf «relator»

Organização

«mediation»

«mediation»

«mediation»

 

componentOf

 

 Representação da sentença 17: 

«kind»

Direção EIA

 

«material»

«mediation»

«mediation»

Encaminhar

Grade

«kind»

Grade Horario

«relator»

Encaminhamento

«kind»

Secretaria

«mediation»
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 Representação da sentença 18: 

«kind»

Coordenação PPGI

 

«material»

«mediation»

«mediation»

«mediation»

Divulgar

Horário

«relator»

Divulgação

«kind»

Horário disciplinas

«subkind»

Site PPGI

«kind»

Site UNIRIO
 

 Representação da sentença 19, 20, 21, 22 e 36: 

«kind»

Termo de Compromisso

«Mixin»

Documentação Inscrição Mestrado

«kind»

Requerimento de Inscrição

«kind»

Secretaria

 

«material»

Inscrever no

Mestrado

«relator»

Inscrição Mestrado

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«role»

Aluno

«kind»

Pessoa

assina

«role»

Professor

«role»

Orientador

assina

«role»

Aluno Mestrado

mat: Matricula

 

 Representação da sentença 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 e 50: 

«kind»

Secretaria

 

«material»

Requerer

Disc. Isolada

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«role»

Requerente

«kind»

Pessoa

1..2

«role»

Requerente da instituição

«role»

Requerente de outra Instituição

«mixin»

Documentação Requerente

«relator»

Requerimento

Resultado: Boolean

«kind»

Diploma

«kind»

Declaração

«kind»

Carta

«kind»

Disciplina

«subkind»

Disc. Mestrado

define

1..2

escreve

«kind»

Pessoa

informa 

resultado

«role»

Professor

«role»

Responsável

«kind»

Pessoa

analisa

leciona

1..n

1..n

«kind»

Secretaria

encaminha resultado

«kind»

Declaração de Requerimentos

«role»

Secretária

arquiva

emite

«role»

Aluno

«role»

Aluno Disciplina Isolada

«kind»

Pessoa

controla

«role»

Secretária

informa 

resultado do 

requerimento
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 Representação da sentença 34 e 35: 

«kind»

Secretaria

 

«material»

Incluir

Disciplina

«relator»

Inclusão disciplina

«mediation»

«mediation»

«mediation»
«Mixin»

Documentação Inscrição Mestrado

«kind»

Disciplina
«subkind»

Disciplina Mestrado

 

«material»

Escolher

Disciplina

«relator»

Escolha disciplina Mestrado

«role»

Professor

«role»

Orientador

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«role»

Aluno Mestrado

mat: Matricula

«mediation»

«mediation»

«mediation»

 

 Representação da sentença 37: 

 

«material»
Incluir/

Excluir 

Disciplinas

«relator»

Inclusão/Exclusão de disciplina

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«kind»

Disciplina

DataInício (Período de Inscrição.d + 1)

DataFim (DataInício + 30)

«kind»

Per. Insc. Disc.

ano: YearValue

sem: SemtrValue

«datatype»

DateDomain

d: DayValue

m: MonthValue

 

 Representação da sentença 39: 

 

«material»

Trancar

Disciplina

«relator»

Trancamento de disciplina

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

«kind»

Disciplina

DataInício

DataFim

«kind»

Per. Insc. Disc.

ano: YearValue

sem: SemtrValue

«datatype»

DateDomain

d: DayValue

m: MonthValue

 

 

 

 



210 
 

 Representação da sentença 54, 55, 56: 

 

«material»

Trancar

Matrícula

«relator»

Trancamento de matrícula

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«kind»

Curso

numPer: N

«kind»

Período

num: Ordinal

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

num ǂ 1°

 

 

 

«material»
Trancar

Matrícula

Mestrado

«relator»

Trancamento de matrícula de mestrado

«mediation»

«mediation»

«mediation»

«kind»

Curso

numPer: N

«kind»

Período

num: Ordinal

«kind»

Pessoa

«role»

Aluno

num ǂ 1°

«role»

Aluno Mestrado

mat: Matricula

0..1
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Anexo V – Estudo de Caso – Cenário 1 

Modelo ER 

 

 

Leitura do Modelo ER 

A grade é definida de acordo com as disciplinas e os horários disponíveis; 

Cada aluno (mestrado, graduado ou especial) é matriculado, por um determinado 

período, em uma disciplina específica. 

As turmas são constituídas por um tutor que é responsável direto por alunos da 

graduação; 

A matrícula é relizada num determinado período e define a situação da 

inscrição do aluno, além disso, somente é possível realizá-la com a escolha de uma 

disciplina; 

Cada disciplina tem como responsável um professor; 

A cada aluno do mestrado possui um orientador; 

OBS: o cronograma ficou solto e não consegui encaixá-lo funcionalmente no modelo. 

Parti do princípio que ele seria uma lista de atividades e não teria nenhum 

relacionamento lógico com as demais entidades. 

OBS2: Não sei ao certo quais foram as regras para a construção desse modelo, mas a 

matrícula não deveria estar relacionada com a grade. Pois teríamos a inscrição de 

acordo com as disciplinas disponíveis num determinado período? 

OBS3: Não deveria ter uma entidade "Profissional de Educação" ou "Professor" onde 

haveria três especializações (Professor, Tutor e Orientador), sendo do tipo parcial 

sobreposta? 
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Anexo VI – Estudo de Caso – Cenário 2 – Modelo OntoUML 
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Anexo VII – Estudo de Caso – Cenário 2 – Leitura do 

Modelo OntoUML 

1. Disciplina de Graduação Recebe pelo menos uma Solicitação de Matrícula 

2. Solicitação de Matrícula é feita para pelo menos uma Disciplina de Graduação 

3. Solicitação de Matrícula é feita por pelo menos um Aluno de Graduação 

4. Um Portal do Aluno Recebe pelo menos uma Solicitação de Matrícula 

5. Cada Solicitação de Matrícula Gera um Documento de Solicitação de Matrícula 

6. Disciplina de Graduação é um tipo de Disciplina 

7. Um Aluno de Graduação Inclui Disciplina de Graduação 

8. Pelo menos uma Disciplina de Graduação é alterada em um Período de 

Inclusão Exclusão Disciplina de Graduação 

9. Pelo menos um Aluno Inscreve-se em uma Disciplina de Graduação 

10. Pelo menos um Aluno de Graduação atende ao Período de Inclusão Exclusão 

Disciplina de Graduação 

11. Aluno de Graduação é um tipo de Aluno 

12. Um Aluno de Graduação Acessa um Portal do Aluno 

13. Cada Aluno de Graduação Obtem uma Confirmação de Inscrição de Disciplina 

14. Cada Aluno de Graduação Abandona um Curso Caso Não Confirme Inscrição 

em Disciplinas 

15. Disciplina de Mestrado Normal é um tipo de Disciplina de Mestrado 

16. Disciplina de Mestrado Especial é um tipo de Disciplina de Mestrado 

17. Disciplina de Mestrado é um tipo de Disciplina 
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18. Cada Curso de Disciplinas Especiais Oferece uma Disciplina de Mestrado 

Especial  

19. Cada Aluno de Mestrado Especial Cursa uma ou duas Disciplinas de Mestrado 

Especial 

20. Cada Aluno de Mestrado Especial Cursa um Curso de Disciplinas Especiais 

21. Curso de Disciplinas Especiais Disponibiliza por Semestre uma Disciplina 

Especial 

22. Uma Disciplina faz parte de um Curso 

23. Aluno do Mestrado Especial é um tipo de Aluno 

24. Um Aluno do Mestrado Especial Entrega um Documento de Solicitação de 

Matrícula 

25. Um Aluno do Mestrado Especial Obtem uma Confirmação de Pedido de 

Inserção de Disciplina Isolada 

26. Portal do Aluno é um Site 

27. Professor responsável por Disciplina é um tipo de Professor 

28. Professor Adjunto é um tipo de Professor 

29. Professor Tutor é um tipo de Professor 

30. Orientador é um tipo de Professor 

31. Professor é um tipo de Pessoa 

32. Aluno é um tipo de Pessoa 

33. Diretor é um tipo de Pessoa 

34. Secretária é um tipo de Pessoa 

35. Site do PPGI é um tipo de Site 

36. Site Oficial é um tipo de Site 

37. Secretaria é composta por Secretária 

38. Direção da UNIRIO é composta por Pessoas 

39. Curso é composto por Disciplina 

40. Aluno de Mestrado é um tipo de Aluno 
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41. Turma é composta por Alunos 

42. Uma Disciplina é disponibilizada no Ensino de Disciplina 

43. Cada Professor responsável por pelo menos uma Disciplina Media Ensino de 

Disciplina 

44. Um Professor responsável por Disciplina Realiza Avaliação de Pedido de 

Inscrição de Disciplina Isolada 

45. Um Professor é responsável por pelo menos uma Disciplina Ministra Disciplina 

46. Professor responsável por Disciplina Avalia pelo menos um Pedido de 

Inscrição de Disciplina Isolada 

47. Pelo menos umPedido de Inscrição de Disciplina Isolada Recebe Avaliação de 

Pedido de Inscrição de Disciplina Isolada 

48. Pedido Inscrição de Disciplina Isolada Deferido é um tipo de Pedido de 

Inscrição Disciplina Isolada 

49. Pedido Inscrição de Disciplina Isolada Indeferido é um tipo de Pedido de 

Inscrição Disciplina Isolada 

50. Secretaria de PPGI Arquiva pelo menos um Pedido de Inscrição de Disciplina 

Isolada Indeferido 

51. Pedido Inscrição de Disciplina Isolada Indeferido Gera um Arquivamento de 

Pedido de Inscrição de Disciplina Isolada Indeferido 

52. Uma Confirmação de Pedido Inscrição de Disciplina Isolada é Entregue na 

Secretaria de PPGI 

53. Cada Pedido Inscrição de Disciplina Isolada Gera uma Confirmação de Pedido 

Inscrição de Disciplina Isolada 

54. Cada Curso Informa Período de Trancamento de um Curso 

55. Pelo menos um Aluno Tranca um Curso 

56. UNIRIO PROGRAD define o Período de Trancamento de Curso 

57. Aluno Respeita o Período de Trancamento de Curso 

58. Aluno Consulta a Grade de Horários 

59. Professor Tutor Disponibiliza pelo menos um Informativo de Dias para 

Confirmação de Matrícula para a Turma 
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60. Cada Professor Tutor Confirma Matrícula de pelo menos um Aluno de 

Graduação 

61. Cada Professor Tutor Realiza pelo menos uma Confirmação de Inscrição de 

Disciplinas 

62. Cada Professor Tutor Informa Dias para Confirmação de Matrícula para a 

Turma 

63. A Secretária Informa a Finalização de Confirmação de Inscrição de Disciplinas 

64. A Secretária Finaliza a Confirmação de Inscrição de Disciplinas 

65. Professor Discute com pelo menos um Professor sobre Disciplinas Ofertadas e 

Horário 

66. Pelo menos um Professor Participa de Discussão sobre Disciplinas Ofertadas e 

Horário 

67. Discussão sobre Disciplinas Ofertadas e Horário Gera uma Disponibilização de 

Grade de Horários  

68. Um Diretor Consulta uma Discussão sobre Disciplinas Ofertadas e Horário 

69. Um Diretor Envia Grade Preliminar para um Professor 

70. Um Diretor Disponibiliza uma Grade de Horários 

71. Disponibilização de Grade de Horários Disponibiliza um tipo de Grade de 

Horários 

72. Um Diretor Realiza Disponibilização de Grade de Horários 

73. Um Aluno Utiliza uma Disponibilização de Grade de Horários 

74. Entrega de solicitação de Matrícula é composta por um Documento de 

Solicitação de Matrícula 

75. Entrega de solicitação de Matrícula é composta por um Termo de 

Compromisso 

76. Um aluno de Mestrado Realiza uma Entrega de solicitação de Matrícula 

77. A Secretaria de PPGI Confirma pelo menos um Pedido de Inscrição de 

Disciplina Isolada por meio de um Documento de Solicitação de Matrícula 

78. A Secretaria de Graduação Imprime pelo menos um Documento de Solicitação 

de Matrícula 

79. Secretaria de Graduação é um tipo de Secretaria 



218 
 

80. Secretaria de PPGI é um tipo de Secretaria 

81. A Secretaria é responsável pela Divulgação de Horário 

82. A Secretaria Realiza Divulgação de Horários no Site do PPGI 

83. O Site do PPGI Publica Divulgação de Horários 

84. A Direção da UNIRIO Divulga Pedido de Inscrição de Disciplina no Site do 

PPGI 

85. O Site do PPGI Publica Definição Anual de Período de Inscrição 

86. A Direção da UNIRIO é responsável pela Definição Anual de Período de 

Inscrição 

87. O Período de Inscrição de Disciplina Obedece à Definição Anual de Período de 

Inscrição 

88. A Direção da UNIRIO Define Período de Inscrição de Disciplina 

89. A Secretaria é responsável pela Entrega de Grade de Horários 

90. O Diretor Realiza pelo menos uma Entrega de Solicitação de Matrícula para 

Secretária 

91. A Secretaria Recebe a Entrega de Solicitação de Matrícula 

92. O Diretor Define a Entrega de Grade de Horários 

93. O Diretor Realiza a Entrega de Grade de Horários para a Secretaria 

94. O Diretor Define a Entrega de Solicitação de Matrícula 

95. Cada Orientador Auxilia um Aluno de Mestrado na Escolha de Disciplinas 

96. Cada Orientador Define Disciplinas de Mestrado de Aluno de Mestrado 

97. Cada Aluno de Mestrado recebe Orientação de no máximo dois e pelo menos 

um Orientador 

98. Cada Orientação Precisa de pelo menos uma Assinatura de Termo de 

Compromisso de um Orientador 

99. Cada Orientador Assina pelo menos um Termo de Compromisso 

100. Cada Aluno de Mestrado Realiza uma Entrega de Termo de 

Compromisso 

101. Cada Aluno de Mestrado Realiza uma Entrega de Documentação  
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102. Cada Aluno de Mestrado Realiza Entrega de Documentação de 

Inscrição de Disciplinas 

103. Cada Entrega de Documentação utiliza um Documento de Inscrição de 

Disciplinas 

104. Cada Requerimento de Inscrição de Disciplinas é de um Aluno de 

Mestrado 

105. Cada Orientador Assina um Requerimento de Inscrição de Aluno de 

Mestrado 

106. Um Orientador Orienta um Requerimento de Inscrição de Disciplinas 

107. Secretaria de PPGI Recebe Requerimento de Inscrição de Disciplinas 

108. Um Orientador Entrega um Requerimento de Inscrição de Disciplinas na 

Secretaria de PPGI 

109. Professor Responsável por Disciplina Encaminha Notificação de 

Deferimento de Pedido de Inscrição de Disciplina Isolada para Secretaria de 

PPGI 

110. Um Aluno de Mestrado Especial Entrega Carta Motivo de Disciplina 

Especial 

111. Um Aluno de Mestrado Especial Realiza Pedido de Inscrição de 

Disciplina Isolada 
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Anexo VIII – Experimento – Etapa 1 

Questionário 

Considerando a aplicação da abordagem, responda: 

A. O Passo 1 da abordagem tem como objetivo decompor o texto descritivo em 

sentenças simples, cujos termos fiquem sempre explícitos; essas sentenças 

são unidades de significado menores, mais fáceis de traduzir para a linguagem 

de modelagem.  

Em sua opinião, as atividades do passo 1  

a. ( ) me atrapalharam muito a alcançar esse objetivo 

b. ( ) me atrapalharam um pouco a alcançar esse objetivo 

c. ( ) neutro (este passo seria dispensável) 

d. ( ) me ajudaram um pouco  a alcançar esse objetivo 

e. ( ) me ajudaram muito a alcançar esse objetivo 

 

B. O Passo 2 da abordagem proposta tem com objetivo o levantamento e o 

posterior esclarecimento de quaisquer dúvidas (relacionadas ao universo a ser 

modelado) que possam ter surgido durante a execução das atividades do 

passo 1. 

Em sua opinião, as atividades do passo 2 

a. ( ) me atrapalharam muito a alcançar esse objetivo 

b. ( ) me atrapalharam um pouco a alcançar esse objetivo 

c. ( ) neutro (este passo seria dispensável) 

d. ( ) me ajudaram um pouco  a alcançar esse objetivo 

e. ( ) me ajudaram muito a alcançar esse objetivo 

 

C. O Passo 3 tem como objetivo a identificação dos símbolos (palavras) que 

representam os conceitos relevantes ao universo modelado. 

Em sua opinião, a atividade do passo 3 

a. ( ) me atrapalhou muito a alcançar esse objetivo 

b. ( ) me atrapalhou um pouco a alcançar esse objetivo 

c. ( ) neutro (este passo seria dispensável) 

d. ( ) me ajudou um pouco  a alcançar esse objetivo 

e. ( ) me ajudou muito a alcançar esse objetivo 
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D. O Passo 4 tem como objetivo a associação dos símbolos identificados no 

passo anterior com os tipos semânticos (construtos linguísticos). 

 

Em sua opinião, a atividade do passo 4 

a. ( ) me atrapalhou muito a alcançar esse objetivo 

b. ( ) me atrapalhou um pouco a alcançar esse objetivo 

c. ( ) neutro (este passo seria dispensável) 

d. ( ) me ajudou um pouco  a alcançar esse objetivo 

e. ( ) me ajudou muito a alcançar esse objetivo 

 

E. O Passo 5 tem como objetivo estabelecer um mapeamento entre os tipos 

semânticos e os construtos da OntoUML, de modo a orientar a escolha desses 

construtos no momento da criação do modelo conceitual. A tabela apresentada 

na proposta pode ser tomada como base desse mapeamento e, pode sempre 

que possível, ser reutilizada. 

 

Em sua opinião, o mapeamento apresentado no passo 5 

a. ( ) me atrapalhou muito na seleção dos construtos OntoUML 

b. ( ) me atrapalhou um pouco na seleção dos construtos OntoUML 

c. ( ) neutro (este passo seria dispensável) 

d. ( ) me ajudou um pouco na seleção dos construtos OntoUML 

e. ( ) me ajudou muito na seleção dos construtos OntoUML 

 

F. O Passo 6 tem como objetivo a criação do modelo conceitual a partir dos 

construtos e da gramática da linguagem OntoUML; a criação do modelo neste 

passo engloba, ainda que indiretamente, todas as atividades da abordagem 

proposta. 

 

Na sua opinião, a abordagem como um todo: 

( ) agilizou muito a criação do modelo 

( ) agilizou pouco a criação do modelo 

( ) não fez diferença 

( ) atrasou pouco a criação do modelo 

( ) atrasou muito a criação do modelo 

 

Na sua opinião, a abordagem como um todo: 

( ) facilitou muito a criação do modelo 

( ) facilitou pouco a criação do modelo 

( ) não fez diferença 

( ) dificultou pouco a criação do modelo 
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( ) dificultou muito a criação do modelo 

 

 

Cite pontos positivos sobre a abordagem: 

 

 

 

 

 

Cite pontos negativos sobre a abordagem: 

 

 

 

 

 

 

Analisando a abordagem como um todo, e tendo em mente o seu objetivo 

principal de contribuir para a criação de modelos com maior qualidade 

semântica. A qualidade semântica de um modelo é determinada por sua 

validade e sua completeza em relação ao univeso modelado.   

A. (Completeza) O modelo contém todas as afirmativas do texto que são corretas 

e relevantes? (Para esta avaliação, verifique se é possível identificar no modelo 

todas as informações que estão mencionadas no texto) 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Não. Neste caso, quais informações estão faltando?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

B. (Validade) Todas as afirmações do modelo são corretas e relevantes ao 

domínio descrito pelo texto? (Para esta avaliação, verifique se existem 

informações no modelo que não estejam descritas no texto) 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Não. Neste caso, quais informações não estão descritas no texto? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Anexo IX – Experimento – Etapa 2 

Questionário 

Avaliação da qualidade semântica de modelos conceituais de dados 

Um modelo é uma representação de uma abstração da realidade.  A 

modelagem de sistemas de informação, e, mais especificamente, de dados, tem sido 

objeto de estudos desde a década de 70. Além dos estudos sobre a modelagem e 

sobre os modelos em si, uma grande preocupação das pesquisas voltadas à 

modelagem conceitual tem como foco a qualidade dos modelos, abrangendo tanto a 

identificação das características que determinam essa qualidade, quanto a sua 

avaliação a partir de determinados critérios. Esta pesquisa tem como objetivo o 

aumento da qualidade semântica de modelos conceituais de dados, partindo da 

hipótese que a melhoria de tal qualidade pode ser atingida a partir de uma abordagem 

linguística para a compreensão dos conceitos relevantes ao universo modelado, bem 

como de seu mapeamento para os construtos da linguagem de modelagem 

selecionada. 

A qualidade semântica de um modelo conceitual de dados é medida em termos 

de sua completeza (o modelo representa todos os conceitos relevantes ao universo 

modelado), e de sua validade (o modelo somente inclui representações de conceitos 

relevantes ao universo modelado). O objetivo deste questionário é avaliar a qualidade 

semântica de um modelo conceitual de dados, em relação ao texto descritivo 

(minimundo) fornecido. 

Considerando a descrição do domínio e o modelo conceitual de dados abaixo, 

responda: 

1. (Completeza) O modelo contém todas as afirmativas do texto que são corretas 

e relevantes? (Para esta avaliação, verifique se é possível identificar no modelo 

todas as informações que estão mencionadas no texto) 
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( ) Sim 

( ) Não. Neste caso, quais informações estão faltando?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. (Validade) Todas as afirmações do modelo são corretas e relevantes ao 

domínio descrito pelo texto? (Para esta avaliação, verifique se existem 

informações no modelo que não estejam descritas no texto) 

( ) Sim 

( ) Não. Neste caso, quais informações não estão descritas no texto? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


