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É imprescindível o uso de vocábulos, conhecidos como relações espaciais ou locativos, na realização 
de uma descrição espacial. As relações espaciais podem ser definidas como uma forma de interação e 
percepção dos indivíduos com o mundo, uma vez que têm a característica de associar as feições presentes 
nas cenas visuais descritas. No processo de comunicação através da linguagem natural, falada ou escrita, os 
lugares ou eventos são descritos utilizando expressões como "estou ao lado do supermercado". Esse tipo de 
descrição é a forma predominante de comunicação espacial entre os seres humanos e é conhecida como 
expressão ou descrição locativa (HERSKOVITS, 1985). O uso cotidiano de expressões locativas auxilia o 
indivíduo na interação e entendimento do mundo real. Apesar do uso das relações espaciais nas descrições 
espaciais, seu significado muitas vezes não é compreendido de forma eficaz pelos sistemas que buscam 
processar e representar tais descrições. O projeto “Where Am I?”, no qual esta pesquisa está inserido, 
desenvolvido em conjunto com a Universidade de Massey, Nova Zelândia tem como objetivo modelar uma 
interface gráfica para dispositivos móveis no qual seja possível converter a descrição espacial em uma 
localização geográfica. Um fator complicador para isso, é a quantidade de vocábulos utilizados ao realizar a 
tarefa de descrever um ambiente, uma vez que tais vocábulos são versáteis. Em outras palavras, a mesma 
relação espacial é utilizada para descrever diversas configurações entre elementos. Ou ainda, o mesmo 
relacionamento entre elementos do ambiente pode ser descrito utilizando diversas relações espaciais. Por 
isso, é preciso estabelecer um conjunto de relações espaciais para serem implementadas em sistemas que 
forneçam a localização geográfica do usuário através da descrição espacial de qualquer configuração 
ambiental. Pensando nisso, e entendendo a importância do tema uma vez que as relações espaciais 
transmitem informações geográficas através das descrições locativas utilizando a LN, é proposto um conjunto 
de vocábulos para a tarefa de descrição espacial de qualquer configuração ambiental. O experimento foi 
realizado com fotografias de ambientes urbanos em vista egocêntrica, ou seja, um conjunto de fotos nas 
quais são mostradas as quatro vistas do referido lugar, uma foto em cada direção. As fotos usadas no 
experimento foram extraídas de imagens disponibilizadas no Google Street View das cidades brasileiras de 
Curitiba, no estado do Paraná e Uberlândia, em Minas Gerais. Também foram usadas fotografias da cidade 
de Auckland na Nova Zelândia. Nove regiões foram escolhidas, sendo quatro regiões no Brasil e cinco regiões 
em Auckland. Foram adotadas quatro regiões residenciais (uma na cidade de Curitiba, uma em Uberlândia e 
duas em Auckland), quatro regiões centrais/comercias (uma na cidade de Curitiba, uma em Uberlândia e 
duas em Auckland) e uma região não urbanizada na cidade de Auckland. O experimento consistia na 
descrição espacial de uma das referidas regiões por usuários.  Foram obtidas 103 descrições espaciais, sendo 
51 descrições das regiões comerciais/centrais e 52 das regiões residenciais. Inicialmente, as descrições 
espaciais de cada usuário foram separadas por regiões e desmembradas. Nessa etapa, foram identificados 
os três elementos obrigatórios que compõem as expressões locacionais: o elemento a ser localizado 
(locatum), o elemento de referência (relatum) e a relação espacial. O desmembramento das expressões 
locativas permitiu identificar as relações espaciais usadas pelos usuários nesse experimento para então 
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contabilizar aquelas mais usadas pelos usuários e as respectivas regiões. Setenta e uma relações espaciais 
foram utilizadas pelos usuários ao realizar a tarefa de descrição espacial. Uma explicação para a grande 
quantidade de relações espaciais se da à constante interação do homem com o ambiente, o que torna a 
linguagem natural rica em vocábulos espaciais e em expressões linguísticas que caracterizam o espaço. 
Diante da quantidade de vocábulos espaciais usados para caracterizar o relacionamento entre os elementos 
no ambiente, levanta-se a necessidade de estabelecer um conjunto de relações espaciais apropriadas para a 
tarefa de descrição espacial de qualquer configuração ambiental. A metodologia adotada para definir esse 
conjunto de relações espaciais adotou o seguinte critério: ter sido utilizada em pelo menos metade de uma 
das regiões (comercial/central ou residencial). As relações ‘ao lado/ ao lado direto, esquerdo’, ‘com’, ‘do 
outro lado’, ‘em um/num/no’, ‘em frente à’, ‘entre’, ‘existe/há/tem/possui’, ‘na frente de’, ‘perto’ e 
‘próximo’ foram usadas em três das quatro regiões comerciais ou o seu uso se fez em pelo menos em três 
das cincos regiões residenciais. Como resultado, obteve-se que essas relações espaciais constituem 74% das 
relações usadas pelos usuários na tarefa designada e corrobora com a afirmação da existência um grupo de 
relações espaciais adequadas para realizar a descrição espacial de qualquer configuração ambiental, suprindo 
assim, a necessidade das demais relações (FREUNDSCHUH e SHARMA, 1995). Sendo assim, espera-se que as 
relações obtidas neste experimento possam ser usadas para a descrição espacial de qualquer configuração 
ambiental. No entanto, é necessário realizar experimentos para verificar se tais relações são suficientes para 
descrever uma configuração ambiental que englobem diferentes contextos. 
 


