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Salatiel Dantas Silva
Igor Fernandes dos Santos
Ademar França de Sousa Neto

Introdução

O campo da cultura tem passado por um processo de informatização. Com 
isso, tem gerado um grande volume de dados no ambiente virtual, tornando 
importante buscar meios para divulgar e apropriar-se deste material. De 
acordo com Nakagawa et al. (2013), na procura de abertura para estudos 
relacionados à organização do conhecimento e novas tecnologias para a 
representação e recuperação da informação há uma necessidade de desen-
volver padrões de organização dessa informação. Ainda dentro do contexto, 
sobre informatização, tem-se a necessidade de pensar em acesso qualificado.

O domínio patrimônio arqueológico, ramificação do amplo campo da 
cultura que constitui o domínio desta pesquisa, suscita a promoção da 
educação patrimonial que, de acordo com Grunberg (2007), entende-se 
por um processo contínuo e metódico de trabalho educativo, que tem como 
centro o patrimônio cultural e todas as suas manifestações. A partir do 
conceito de educação patrimonial, foi realizado um estudo sobre o Lajedo de 
Soledade, estudo de caso desta pesquisa. O Lajedo é um sítio arqueológico 
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que segundo Porpino, Santos e Bergqvist (2004), é um dos sítios arqueoló-
gicos mais importantes do Brasil. De acordo com Spencer (2010), somente 
o Lajedo de Soledade está protegido e preservado por instituição privada, 
a FALS28, e cumprindo sua função social de referência cultural.

Dada essa relevância, surge o interesse de se estudar o acervo referente 
ao patrimônio deste lugar. Para mapear todo o acervo e disponibilizá-lo para 
o público (escolar e não escolar), foi desenvolvida uma tecnologia capaz de 
armazenar todos os dados, inferi-los e, posteriormente, por meio deles, 
gerar conhecimento. O aparato tecnológico que viabilizou esta problemá-
tica foi a especificação de uma ontologia. O termo ontologia é um conceito 
bastante abordado dentro da Filosofia e, segundo Almeida e Bax (2004), 
tem por instrumento o estudo das características mais gerais do Ser, das 
coisas, tais como em si mesmas, reais e verdadeiras. Dentro do contexto 
computacional, ontologias capturam conhecimentos sobre um domínio 
específico que esteja sendo pesquisado e são usadas para representar as 
implicações semânticas necessárias para o suporte de raciocínio decidível 
(PAI; HSU; CHUNG, 2016).

Cada vez mais, as ontologias vêm conquistando um espaço dentro do 
campo de pesquisas, principalmente, em áreas como Ciência da Computação, 
mais especificamente na parte de inteligência artificial. Esta tendência é 
justificada pela capacidade que as ontologias ofertam para a organização 
da informação e a possibilidade de estruturação do conhecimento de um 
certo domínio (OYOLA; ALVARENGA, 2012). Para o campo da cultura, com 
as informações que já existem, as ontologias são capazes de recuperá-las 
e assim permitir o planejamento de novas ações. Outra vantagem é que 
podem ser construídas de forma colaborativa, representando e planejando 
ações culturais de uma maneira consistente e constante.

28 Fundação dos Amigos do Lajedo de Soledade – FALS, entidade privada que tem 
como objetivo principal proteger, regulamentar e monitorar as visitas de turistas e 
estudantes ao sítio arqueológico.



125

Teoria que fundamenta este trabalho

Esta seção subdivide-se em três partes: A primeira subseção refere-se à 
relação da cultura com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). A 
segunda subseção trata dos conceitos relacionada à educação patrimonial. 
A terceira e última subseção é abordado o conceito de ontologias.

Cultura e sua relação com as TICs  
promovendo educação patrimonial

Há estudos mostrando que nos próximos 15 anos a tecnologia passará por 
grandes transformações, as quais poderão ser alavancadas para a educa-
ção (SHULER; WINTERS; WEST, 2014). Em meio a estas transformações 
e inovações tecnológicas, alunos ou usuários quaisquer poderão coletar 
dados sobre suas práticas, disseminar e argumentar as informações com 
professores, tutores, mentores e até mesmo os próprios colegas.

Devido à amplitude do termo cultura, o enfoque é voltado para sua apli-
cação dentro do contexto relacionado às TICs. Com isso, é necessário levar 
em consideração sua importância para com a sociedade e, deste modo, é 
primordial pensar em adaptações que relacionam essas questões culturais 
ao mundo digital (WALKER, 2010).

Dentro do espaço cultural há alguns desafios importantes, dentre os 
quais tem-se o suporte a usuários e a forma de gerenciar o conhecimento 
cultural. Este último se determina por meio do formato em que se projeta 
TICs interoperáveis e não invasivas. Está bem comum o acesso ao conheci-
mento tanto próximo ao espaço físico-geográfico quanto próximo ao espaço 
conectivo de uma rede comunicativa e dilatada que só a mobilidade da 
cultura digital pode oferecer (MELO; BOLL, 2014).

Almeida (2014) explica que há dois aspectos em relação ao papel da 
cultura: de um lado como fonte de criação e crítica social; de outro, como 
possibilidade de afirmação e adesão ao sistema, na forma de atividade 
econômica e geração de recursos cada vez mais relevantes. Este modelo 
faz perceber um ambiente provido pelas TICs, uma vez que estas acabam 
estabelecendo uma espécie de rede global. Dessa forma, Knobel e Lankshear 
(2007) definem que o acesso às tecnologias digitais pode possibilitar a 
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descentralização do conhecimento, a diversidade e a promoção da colabo-
ração entre os sujeitos produtores de cultura e da transformação social, 
denominando assim como um novo ethos.

Esta lógica acaba norteando a relação cultura e tecnologias para ques-
tões que envolvem política e economia (HALL, 2006). Segundo Almeida 
(2014), às políticas culturais envolvem instituições como governos, ONGs e 
associações a aparatos infraestruturais e agentes humanos como gestores, 
técnicos e usuários, nos mais diversos níveis.

Conceitos relacionados à Educação Patrimonial

Segundo Mendoza, Baldiris e Fabregat (2015), a educação patrimonial pode 
ser considerada como um processo pedagógico no qual as pessoas são ca-
pazes de aprender sobre os bens patrimoniais. Grunberg (2007) define 
patrimônio cultural como todas as manifestações e expressões que grupos 
sociais criam e se acumulam ao longo dos anos com as das gerações ante-
riores e é possível trabalhar em um processo constante de conhecimento e 
descoberta a partir do patrimônio material e imaterial.

Deparar-se com o problema referente à educação patrimonial faz com 
que se busque meios que conduzam a uma solução. Esses meios estão nas 
tecnologias emergentes que abrem diversos leques de opções relacionados 
aos problemas supracitados. A ideia é que, por intermédio dessas tecno-
logias, seja possível transmitir tais conteúdos adiante e que estes possam 
produzir ensino-aprendizagem, tanto por meio formal quanto informal.

É interessante que a educação e a tecnologia possam caminhar juntas, 
traçando paralelos de desenvolvimento que possam servir de apoio uma 
à outra. De acordo com Shuler, Winters e West (2014), com os incentivos 
políticos e sociais certos, e o que é mais urgente, como os mecanismos de 
capacitação para a formulação de intervenções de aprendizagem é possível 
ter o potencial necessário para transformar as oportunidades e os resul-
tados educacionais.
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Embora a educação sobre o patrimônio seja frequentemente um processo 
aberto em instituições formais, as novas gerações não são motivadas por 
ações culturais públicas a conhecerem ou a produzir conhecimento sobre 
os valores do patrimônio em relação aos lugares que habitam devido à 
globalização e às influências culturais de outros países.

Conceitos relacionados às Ontologias

Ontologia é um termo que advém da Filosofia. Muito embora este termo 
possua mais de uma vertente de pensamento. Assim, ontologia pode ser 
estabelecida como Estudo do Ser, ou estudo da natureza do ser, da exis-
tência ou realidade que estuda os tipos de coisas que existem no mundo 
(ALMEIDA; BAX, 2004). De acordo com os autores, este termo tem origem 
no grego "ontos", ser, e "logos", palavra e que pode ser usada para classificar 
alguma coisa. Em relação ao contexto computacional, há diversas definições 
sobre ontologias.

Segundo Kobashi (2009), pesquisadores da área de inteligência artificial 
adotam o uso desta técnica como forma de aprimorar os meios de catego-
rização e representação das informações. Freitas (2003) destaca que há 
diversas vantagens de se utilizar ontologia. De acordo com o autor, elas 
são interessantes de serem utilizadas em sistemas que têm como foco o 
ensino por auxiliarem na representação do conhecimento de modo formal 
e completo, além de ser um conceito maduro e possuir ferramentas bem 
trabalhadas que auxiliam a empregar o conceito.

Ontohedu e webhedu como solução tecnológica

Nesta seção é possível entender como é o funcionamento da aplicação de-
senvolvida, sua arquitetura, bem como os elementos para a especificação 
da ontologia. Esta última deverá mapear o conhecimento existente no sítio 
arqueológico Lajedo de Soledade, local a que esta pesquisa se agrega. Para 
integração com a ontologia foi desenvolvido um sistema de informação que 
poderá ser usado por meio da plataforma Web.
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Sítio Arqueológico Lajedo de Soledade

É importante destacar o Lajedo de Soledade, uma vez que este é um dos pro-
pósitos deste capítulo. O sítio arqueológico e o Museu ficam localizados na 
comunidade de Soledade, distante 12 Km de Apodi/RN e aproximadamente 
76 Km de Mossoró/RN. A cidade de Apodi possui uma área territorial de 
1.602,77 km2, com população estimada em 36.323 pessoas (IBGE, 2017). 
Ela fica a 340 Km da capital do estado norte-rio-grandense, Natal/RN, e a 
323 Km da capital cearense, Fortaleza/CE.

Segundo Bagnoli (1994), o Lajedo de Soledade é considerado como a 
maior exposição de rocha calcária da Bacia Potiguar que se formou há 90 
milhões de anos, quando um mar raso cobria a região, formando ravinas e 
cavernas. Segundo Alves (2016), a geologia que domina no sítio arqueológico 
Lajedo de Soledade é o calcário Jandaíra e o relevo é predominantemente 
plano, exceção às diversas ravinas derivadas de processos de intemperismo.

Com relação às ravinas, Franco (2015) explica que elas são formadas por 
meio do processo de erosão hídrica, o qual desencadeia alterações da estru-
tura do solo, provocando assim uma incisão na superfície da pavimentação. 
Na Figura 1 é ilustrada uma divisão (por áreas) onde se encontram 
essas ravinas.

A OntoHedu foi especificada para mapear o conhecimento a partir do 
domínio proposto como estudo. Assim, ela servirá como base de conhe-
cimento para subsidiar a aprendizagem no campo escolar e não escolar. 
Com isso, é relevante que se possa adquirir conhecimento por meio dos 
elementos encontrados no Lajedo de Soledade.

Arquitetura Geral

Como solução tecnológica para esta pesquisa, a arquitetura foi dividida 
em três partes: a OntoHedu como base de conhecimento, a base de 
dados e a WebHedu como aplicação Web. Para armazenamento, tem-se 
a camada de base de conhecimento, na qual conterá a ontologia voltada 
para educação patrimonial, especificada a partir do domínio patrimônio 
arqueológico. Também para a parte de armazenamento, uma base de dados 

Figura 1 – Áreas do Sítio Arqueológico Lajedo de Soledade

Fonte: Autoria própria (2019).
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para armazenar os cadastros de especialistas que terão acesso específico e 
diferente dos usuários comuns.

Os elementos que serão inseridos estão classificados como: (i) inscri-
ções rupestres, (ii) fragmentos cerâmicos e seus processos de manufatura 
e técnicas de decoração plástica, (iii) ferramentas pré-históricas, (iv) frag-
mentos de fósseis animais advindos da megafauna, bem como sua geodiver-
sidade. Como forma de acesso às informações armazenadas na ontologia, 
utiliza-se a WebHedu. Todo esse ecossistema é fundamental para a área de 
educação patrimonial. Na Figura 2 é ilustrada a visão geral da aplicação.
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Figura 2 – Visão Geral da Aplicação

Fonte: Autoria própria (2019).

A arquitetura seguiu o padrão de projeto MVC (Modelo-Visão-
Controle) apresentado por Gamma (1995), um padrão usado para 
desenvolvimento Web.

Processo de Utilização da WebHedu

Inicialmente, para acesso privilegiado, no qual é possível inserir/atualizar 
informações na OntoHedu por meio da WebHedu, é necessário que um 
especialista realize um login com seu e-mail e uma senha. Uma vez que esta 
aplicação esteja sob responsabilidade da instituição, um administrador será 
encarregado de controlar os especialistas que terão acesso à aplicação. Como 
já mencionado, esses especialistas poderão ser professores, pesquisadores, 
bem como os guias turístico do Lajedo de Soledade.
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Antes de poder se autenticar é necessário que o especialista tenha seu 
cadastro realizado, pois só assim ele conseguirá suas credenciais de acesso. 
Esse cadastro é inserido em uma base de dados na própria aplicação. Uma 
vez criado uma conta para um determinado especialista, em seguida reali-
zado sua autenticação, o mesmo terá possibilidade de inserir um patri-
mônio arqueológico na OntoHedu por meio da WebHedu. Após cadastrar 
um patrimônio arqueológico na OntoHedu é possível visualizá-lo.

Além das informações específicas a cada artefato cadastrado, têm-se os 
patrimônios semelhantes. Estes são correlacionados por meio das seguintes 
características: tipo de patrimônio, tempo de existência e origem. A seguir 
será abordado todo o processo de validação desses artefatos, bem como os 
resultados adquiridos.

Considerações Finais

Este trabalho apresenta uma ontologia para mapear o conhecimento do 
sítio arqueológico e do museu do Lajedo de Soledade. Como meio para 
possibilitar o acesso às informações que são providas pela OntoHedu foi 
desenvolvida uma aplicação Web, a qual chama-se WebHedu, com a fina-
lidade de servir de interface entre os usuários especialistas, o público não 
especialista e o conteúdo da base de conhecimento. Para a produção desse 
projeto foi utilizada a metodologia Design Science (WIERINGA, 2014). A 
especificação da OntoHedu seguiu as etapas da metodologia 101 proposta 
por Noy e McGuinness (2001), uma vez que ela possui diversos ciclos de 
refinamento e evolução durante o percurso do projeto de pesquisa.

O desenvolvimento deste trabalho foi norteado por uma questão geral 
de pesquisa: Como uma estrutura conceitual sobre patrimônio arqueológico 
pode subsidiar a aprendizagem para o público escolar e não escolar (aprendi-
zagem informal) dentro do contexto de educação patrimonial? Desta forma, 
para solucionar esta questão, essa dissertação apresentou a OntoHedu, 
uma ontologia que foi especificada para subsidiar aprendizagem para 
educação patrimonial.

Como interface para essa base de conhecimento foi desenvolvida uma apli-
cação Web denominada WebHedu. Esta aplicação foi integrada à OntoHedu 
para que os sujeitos que a utilizarem pudessem acessar as informações 
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providas pela ontologia. Em linhas gerais, os artefatos desenvolvidos visam 
armazenar e prover informações relacionadas às características arqueo-
lógicas do sítio Lajedo de Soledade, subsidiando aprendizagem dentro 
contexto de educação patrimonial.

Este trabalho apresentou a OntoHedu, ontologia que foi especificada 
para dar suporte à aprendizagem no campo escolar e não escolar no que 
diz respeito ao patrimônio arqueológico do sítio arqueológico Lajedo de 
Soledade por meio da aplicação Web denominada WebHedu. Sua especi-
ficação (OntoHedu) se deu por meio da metodologia 101, na qual foram 
seguidas as sete etapas. Desta forma, de posse das análises dos dados dos 
especialistas, as aplicações têm viabilidade como ferramentas de auxílio à 
aprendizagem e que suas intenções comportamentais de uso concluíram 
que pretendem usar a aplicação em suas atividades cotidianas.

Portanto, os resultados deste trabalho contribuem para inovações dentro 
do campo de patrimônio arqueológico promovendo aprendizagem para a 
área de educação patrimonial. Possibilita também expandir a ontologia 
especificada para outros domínios relacionados a patrimônio (por exemplo: 
patrimônio cultural, patrimônio rural e/ou patrimônio artístico), bem 
como sua influência em aspectos sociais, culturais e econômicos (como o 
turismo pedagógico) dentro da região. Este trabalho também pode abrir 
novos rumos para pesquisas interdisciplinares nas áreas de ontologias, 
sobretudo nas interfaces com o campo da cultura e sua vasta dimensão.
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