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Repositorio do que não foi encaixado ainda/ Debates e perguntas que rolaram no webinário:

1- politico como instrumento ou como ator: se o político é um ATOR o instrumento pode ser o MANDATO
2 - voto em plenários oficiais não é participação social (mas pode ser produto dela, através de mobilização e pressão 
popular)
3- Quando relacionado ao escopo/ambiente, podemos usar a palavra LUGAR pra não confundir com Tema
4- Escopo/ambiente também pode ser temático: territorialidade física + territorialidade semântica
5- Qual o critério para considerar alguas ações participação política e outras não? O que se entende como 
participação política? (isso já foi discutido?)
Respostas:
- segmentar nosso escopo para facilitar o trabalho
- motivação para o projeto: focar na influência no processo político não garante que as iniciativas vão se conectar no 
tecido social

6 - O ATOR também pode ser uma rede
O ator como um Ser da Rede  sua atuacao deve ser intitulado como participacao social ou interacao? Creio que a 
interação seria a forma como essa participação social ganha corpo.

7 - Candidatura de um membro da sociedade civil que deseja levar uma determinada causa ao passo político oficial 
pode ser considerado uma AÇÃO de participação social ou não?
- se for considerado esse vocabulário pode significar uma abertura grande para campanhas eleitoreiras, um modelo 
bastante desgastado de participação 
- Por outro lado, restringir também pode deixar de fora do vocabulário um instrumento importante do modelo vigente. 
Dúvida: tentamos modelar a participação social como ela deveria ser ou como ela é?

8 - Como divulgar os resultados produzidos a partir dos nossos estudos e pesquisas?

9 - Devemos incorporar a dimensão temporal? Ex: estágio de evolucao de uma acao, ou maneira de categorizar a 
qualidade e tipo de ações de curto prazo, médio
- toda ação nasce com a premissa de ser permanente quando proposta pelo autor? Acho relativo a questão da ação 
ser permanente, tem ações pontuais que potencializam ações permanentes, com tempo determinado. Acho legal a 
reflexão sobre curto, médio e longo prazo. - então consideramos a questão de tempo vinculada às ações?

10 -  Como o vocabulário vai potencializar as ações que estão sendo mapeadas e ela como se conecta com a prática?
- especulação de exemplos claros de utilizacao do vocabulario, com algumas imagens vai ajudar bastante a visualizar 
o impacto e a importancia
- uma lista de iniciativas que jah estao dispostas a trabalhar com o vocabulario, alem do Cidade Democratica

11- Podemos desenvolver alguma linguagem que permita unir as necessidades da sociedade latina de identificar e 
combater a corrupção?
- isso pode ser uma ação, mas acho interessante pensar na questão da corrupção como ela poderia ser melhor 
detectada com esse tipo de vocabulário
- Sim, pode ser o início da sequência .O atraso de muitas economias na America latina se deve a esta realidade 
- um dos componentes da participação social é a fiscalização e o controle da ações da administração pública. Seja de 
forma direta, seja indireta através dos representantes (legislativo e tribunais de contas). Vejo aqui uma ponte de 
conexão também.

12 - Como a gente poderia distinguir participação de manipulação? De cooptação da participação por lideranças 
oportunistas?
- quando o ator continua vinculado a causa mesmo quando a 'liderança' não está mais presente ou envolvida?

13 - Precisamos definir diferentes níveis de participação? 
- Perspectivas de engajamento e disponibilidade dos participantes
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- um determinado participante dentro de um ator pode estar disposto a tomar responsabilidade, enquanto outro quer 
apenas ser informado
- a grande questão é quem define qual é esse nível? qual é o meu limite de engajamento X qual é minha disposição

from Frederico Bortolato to All Participants:
Assim como qualquer cidadão (o político também o é), ele atua, apoia, e se relaciona com os demais conceitos, tal 
qual qualquer outro ator. Talvez valha a pena tentarmos mapear o que difere o ator POLITICO do ator CIDADÃO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vocabulário da Participação
 
1a versão
 
Autores
Augusto Herrmann
Bárbara Azevedo
Frederick van Amstel
Frederico Bortolato
Henrique Parra
Leandro Salvador
Luciano Frontelle
Pablo Ribeiro
Ricardo Poppi
Rodrigo Bandeira
Yasodara Cordova
15 Thackers
 
Objetivo: Vocabulário comum para pessoas e organizações que necessitam compartilhar informações sobre a 
dinâmica da participação social na América Latina.
 
Inclui definições de conceitos básicos e as relações entre eles, legíveis por máquinas.
 
Alguns dos benefícios deste vocabulário:
-       Compartilhar entre diversos atores um entendimento comum da estrutura da informação neste campo
-       Possibilitar a reutilização do conhecimento deste campo
-       Explicitar as premissas de estudo do campo
-       Separar conhecimento do campo do conhecimento das atividades desenvolvidas nele
-       Possibilitar a análise do conhecimento do campo
 
 
ESCOPO
 
Há muitas iniciativas/ projetos que abordam a participação social [ver lista] utilizando elementos que diferem em cada 
caso. Abordaremos o que é comum a todos e essencial para entender o campo de conhecimento da participação 
social.
A atuação de um político eleito, nas atribuições do seu cargo, não é considerado aqui. À medida em que este político 
atuar como cidadão, sua ação de participação social está incluída neste escopo.
Tanto a atuação entre cidadãos quanto entre sociedade e Estado, desde que parta da sociedade, faz parte deste 
escopo.
Nos casos em que existem “portas” para a influência nos processos de cada um dos poderes, incluiremos essas 
”portas” que permitem o acesso ao poder instituído por meio de ações a que as pessoas aderem de maneira não 
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obrigatórias e que influem em questões coletivas.
Outras formas de participação que não envolvem o Estado necessariamente e devem ser consideradas.
 
 
ONTOLOGIAS EXISTENTES
 
Ontologias de Topo 
·      Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) - [http://www.ontologyportal.org]
·      Sowa Ontology - [http://www.jfsowa.com/ontology]
·      OpenCyc - [http://www.opencyc.org]
·      UMBEL - Upper Mapping Bounding Layer Ontology [http://www.umbel.org/]
·      CIDOC-CRM - Conceptual Reference model [http://www.cidoc-crm.org/]
 
Ontologias de Domínio
·      The Friend of a Friend (FOAF) project - é uma ontologia legível por máquina (software) que tem por objetivo 
descrever pessoas, suas atividades e suas relações com outras pessoas e objetos.  [http://www.foaf-project.org]
·      The SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities) - framework que tem por objetivo conectar sites de 
comunidades online e discussões baseadas na Internet. O núcleo do SIOC é uma Ontologia: um vocabulário que 
contêm conceitos necessários para expressar a informação contida em sites de comunidades on-line. [http://sioc-
project.org]
·      Participation Schema - http://vocab.org/participation/schema
·      An organization onthology (W3C)
·      DOAP Description of a Project
 
Bibliotecas de Ontologias
·      DAML Ontology Library - [http://www.daml.org/ontologies]
·      Swoogle - A Semantic Web Search and Metadata Engine - [http://swoogle.umbc.edu]
·      Linked Open Vocabularies [http://labs.mondeca.com/dataset/lov/]
·      Schemapedia [http://schemapedia.com/]
 
 
CLASSES E SUBCLASSES
-       AÇÃO
o   Características: ações realizadas por ATORES em determinado TERRITÓRIO e associadas a TEMAS
§  CAUSA
·      Características: conjunto de título e descrição que propõe uma solução para uma questão pública. Pode estar 
associados a imagens, links e vídeos
o   criar proposta, identificar problema, propor causa, levantar uma questão ou pauta, lançar um desafio, chamar uma 
passeata, organizar uma ocupação, lançar um abaixo-assinado, formular uma política pública
§  INTERAÇÃO
·      apoiar, comentar, dar uma ideia, fazer uma pergunta, dar uma resposta, fazer uma avaliação (nota), divulgar
§  INFLUÊNCIA EM PROCESSOS POLÍTICOS FORMAIS
·      lei de iniciativa popular, audiência pública, manifestação (passeata, carreata, bicicletada etc.), abaixo-assinado, 
comissões de legislação participativa, área do direito difuso, protocolo de demandas, encontro/ reunião com político 
eleito.
§  MANIFESTAÇÃO
·      mutirões (ex.: reformas, obras de saneamento), ações de ONGs (cultura, meio ambiente, educação etc.), listas de 
discussão na web, desenvolvimento de aplicativos e serviços web com viés público, marchas e passeatas, atuação 
sindical.
 
-       ATOR
o   Características: aplica-se a qualquer perfil público de uma pessoa, organização, iniciativa ou projeto.
o   Propriedades: e-mail*, nome*, foto, idade/ data de fundação, cidade em que mora, bairro em que mora, descrição, 
CEP do local onde mora, telefone de contato 

http://www.ontologyportal.org/
http://www.jfsowa.com/ontology
http://www.opencyc.org/
http://www.umbel.org/
http://www.cidoc-crm.org/
http://www.foaf-project.org/
http://sioc-project.org/
http://vocab.org/participation/schema
http://www.daml.org/ontologies
http://swoogle.umbc.edu/
http://labs.mondeca.com/dataset/lov/
http://schemapedia.com/
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§  PESSOA
·      cidadão(ã), político eleito (prefeito, vereador, governador, deputado estadual, presidente, deputado federal ou 
senador), gestor público de 1o escalão (secretário, ministro, presidente de fundação, presidente de autarquia etc.), juiz 
de tribunal ou vara, procurador de ministério público estadual ou federal, membro de conselho, padre, pastor, rabino, 
presidente de sindicato patronal ou de trabalhadores, presidente de central sindical ou de federações
§  ORGANIZAÇÃO
·      ONG (organizações privadas de interesse público), grupo ou coletivo de pessoas sem formato social definido, 
empresa (organização do setor privado), executivo (prefeitura, governo estadual, presidência da república), órgão 
público (secretaria, fundação pública, autarquia, ministério etc.), parlamento (câmara municipal, assembleia estadual, 
senado, câmara federal), judiciário (tribunal, vara), ministério público estadual e federal, conselho municipal, estadual 
(paritário ou não), igreja, movimento de pessoas ou organizações sem formato social definido, sindicato patronal ou de 
trabalhadores, central sindical, federação de sindicatos 
§ REDE
·      Actor-network Theory

-       ESCOPO/ LUGAR/ AMBIENTE
o   Características: um espaço qualquer em que uma AÇÃO possa se dar
§  bairro, setor censitário, distrito, coordenada GPS, logradouro (rua, avenida, travessa, rodovia, estrada, etc.), esquina 
(rua tal com tal), número na rua, residência (número do apartamento, casa em vila ou condomínio), cidade, estado, 
país, região, grupo de municípios (mesorregião, região, microrregião, bacia hidrográfica, consórcio de municípios etc.)
-       TEMA
o   Características: palavra ou expressão que define campo de uma AÇÃO, campanha, etc. de livre criação por 
usuários (folksonomy) ou associação (no caso das metatags) por meio de curadoria social
§  tag, metatag
  
* Propriedade obrigatória

Algumas classes, subclasses, instâncias e relações entre elas no campo da participação social. Usamos preto para 
classes e subclasses e vermelho para instâncias. Links azuis representam propriedades (slots) e pretos significam 
instância de ou subclasse de.

***

ANEXO (chat do Webinário)

Debate sobre o Político
Assim como qualquer cidadão (o político também o é), ele atua, apoia, e se relaciona com os demais conceitos, tal 
qual qualquer outro ator. Talvez valha a pena tentarmos mapear o que difere o ator POLITICO do ator CIDADÃO.
from Ricardo Poppi to All Participants:
link do corais: http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/50586#
from Fernanda Magalhães to All Participants:
Entendi que o político ocuparia um papel dentro deste contexto se saísse do discurso para a disposição de participar 
da vivência  social, seria isto?  
from Ricardo Poppi to All Participants:
Fernanda, se o político faz um discurso na casa legislativa defendendo uma proposta, isso poderia ser considerado 
uma ação: APOIO
from Ricardo Poppi to All Participants:
se ele propoe um projeto de lei, outra ação
from Fernanda Magalhães to All Participants:
Compreendo, a vontade já gera a ação
from Frederico Bortolato to All Participants:
Talvez tenhamos que distrinchar melhor então o conceito de POLITICO.

http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/50586#
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from Ricardo Poppi to All Participants:
num sei, ele pode ser ator usando o instrumento que é o MANDATO
from Frederico Bortolato to All Participants:
Os papeis DEPUTADO, SENADOR, etc, talvez estes sejam realmente instrumentos.
from Ricardo Poppi to All Participants:
(pensando alto)
from Fernanda Magalhães to All Participants:
O político seria considerado agente da ação quando já inserido na   defesa de políticas públicas 
from Ricardo Poppi to All Participants:
já pensei, foi a postagem anterior
from Frederico Bortolato to All Participants:
É por ai Poppi que eu vejo as coisas tambem
from Ricardo Poppi to All Participants:
já registrei isso lá no corais http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/50586#
from Frederico Bortolato to All Participants:
O próprio ato de representar através de mandatos pode ser considerado uma ação?
from Frederick van Amstel fred to All Participants:
voltou o wiki lá, desculpem o transtorno!
from Ricardo Poppi to All Participants:
\o/
from Hudson Augusto to All Participants:
voltei
from Henrique Parra Parra to All Participants:
sim!
from decko de Brito to All Participants:
Galera, desculpa, nnão consigo acessar a wiki. Estou utilizando o endereço do poppi
from Henrique Parra Parra to All Participants:
consegue dar um exemplo disso, Fred? fez bastante sentido pra mim e queria que decsrevesse melhor! como muitas 
ações no memso lugar?
from Frederico Bortolato to All Participants:
Explico: imaginem uma situação onde uma pessoa, ao se deparar com um problema relacionado a uma causa, se 
propõe a se candidatar (e se eleger, claro), assumir o cargo e através do mandato atuar neste sentido. Este ato de 
tentar e conseguir se eleger, e atraves do mandata atuar em favor da causa, é uma ação? 
from Frederico Bortolato to All Participants:
Pessoal, se eu estiver "filosofando" demais, peço que me avisem... Sempre tenho esta tendência em detrimento da 
objetividade. :-)
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Acho que pode ser uma ação sim…ou PDOERIA
from Henrique Parra Parra to All Participants:
*PODERIA
from Henrique Parra Parra to All Participants:
se não houvesse "monopólio da representação" por parte dos partidos, ficaria claro que uma candidatura é uma "ação 
emergente" certo? Mas com o monopólio por partidos e o financiamento/campanhas de massa, temos muitas 
candidaturas fabricadas
from Henrique Parra Parra to All Participants:
sem essa construção social….conseguimos distinguir? Mas acho sim que uma mobilização e fortalecimento de tecido 
social em tornod e causas acaba emergendo também para a construção de candidaturas. É o mesmo processo de 
incidência em governantes, não?
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Berto, viajei junto?
from Frederico Bortolato to All Participants:
Parra, é por aí mesmo. Minha idéia com o questionamento é distinguir neste processo até onde vai os conceitos de 
ator, instrumentos e produtos (saídas). 
from Henrique Parra Parra to All Participants:

http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/50586#
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sim! Acho que a candidatura é uma Saída!
from Frederico Bortolato to All Participants:
Por exemplo: a candidatura, é uma saida? Ou um instrumento? 
from Frederico Bortolato to All Participants:
oopsss... 
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Uma conexão com o vocab. mas em outra dimensão, que é a dos partidos, ou melhor, o da disputa dos espaços 
institucionais de sufrágio
from Marcos Maia Lopes to All Participants:
Boa poppi, concordo 100%
from Evandro Ouriques to All Panelists:
p mim foi boa
from Frederico Bortolato to All Participants:
Entendi. Então não estaria em nosso escopo, certo? 
from Ricardo Poppi to All Participants:
Berto: acho que não estaria. O que não implica que não possamos ir especulando as conexões com esse "outro 
escopo"
from Ricardo Poppi to All Participants:
Rodrigo, repete a pergunta do evandro pls
from Ricardo Poppi to All Participants:
Evandro pergunta: como o vocabulário vai potencializar as ações que estão sendo mapeadas, como se conecta com a 
prática?
from Ricardo Poppi to All Participants:
(é isso?)
from Frederico Bortolato to All Participants:
Parra, beleza! Na verdade, ao identificarmos o que NÃO está em nosso escopo, já ajuda a delimitar o que ESTÁ em 
nosso escopo.
from Evandro Ouriques to All Panelists:
sim
from Evandro Ouriques to All Panelists:
e como este mapeamento de ações vai ser alimentado
from andre silva to All Participants:
Henrique e Poppi legal, obrigado.
from Henrique Parra Parra to All Participants:
concordo, Berto! Acho que está como ponte! Mas sinto que podemos estudar um pouco…na real, todas essas 
"pontes" precisarão ser cartografadas, né? Essa daí me interessa muchísimo!
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Ahco que candidaturas cívicas seriam a maior expressão da participação social para a dimensão eleitoral
from Marcel Taminato to All Participants:
Legal!
from Henrique Parra Parra to All Participants:
mas ainda não amadureci! Mas gosto do som! ;)

Questão temporal:
from Marcel Taminato to All Participants:
Olá, pessoal, tô chegando agora na conversa. Perguntas: 1) Tem alguma classe em relação ao tempo da ação? Faria 
sentido ter uma categoria que trabalha com a dimensão temporal? 2) O vocabulário é da América Latina, certo? 
Retomando o ponto da candidatura como participação social, existe algum país que tem na sua legislação as 
candidaturas independentes/lista cívica que são articulações da sociedade civil e independente de partidos? Isso 
ficaria de fora?
from andre silva to All Participants:
uma rede ou máquina... ou um dispositivo?
from Marcel Taminato to All Participants:
Tô sem mic
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from Frederick van Amstel fred to All Participants:
os dois juntos! o ator só é ator enquanto faz parte da rede
from Frederico Bortolato to All Participants:
Olá Marcel. O que você entende por dimensão temporal? Algum conceito que nos dê uma visão de evolução ou 
"progresso" de uma determinada ação? Seria isso?
from Frederick van Amstel fred to All Participants:
sim, eu coloquei essa questão tb
from Marcel Taminato to All Participants:
Blz!
from Frederick van Amstel fred to All Participants:
discussão sobre dimensão temporal que já começou no Corais 
http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/6661#comment-1619
from Frederico Bortolato to All Participants:
Fred, os pontos que você coloca são muito interessantes. Em seus exemplos, os conceitos não são diretamente 
relacionados a tempo quantitativamente falando (contagem temporal pura e simples), mas através de conceitos 
qualitativos que podem nos dar a noção de tempo. Ex: agrangencia da ação, relevância, estágios de evolução, ou 
mesmo a dimensão do modelo postado no blog sobre o nivel de engajamento. Todos estes, de alguma forma, nos dão 
a noção de evolução, certo?

from Evandro Ouriques to Host (privately):
Henrique, por gentileza, gostaria de ter o seu telefone para podermos falar. É possível? Os meus são 21.2565.7773 e 
21.9205.1696. Meu site é www.evandrovieiraouriques.com.br Com amor, e.

Mapeamento de iniciativas
from Henrique Parra Parra to All Participants:
temos de mapear sim! Fabbri anima em abrimos um mapeamento colaborativo dessa?
from ttmrgksfrf fabbri to All Participants:
bonito Ç-)
from ttmrgksfrf fabbri to All Participants:
animo de iniciar algum tipo de mapeamento sim
from ttmrgksfrf fabbri to All Participants:
iniciado por mapeamentos jah feitos creio
from Henrique Parra Parra to All Participants:
show! Acha melhor como post de blog aí no corais?
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Iniciamos com o que temos e vamos chamando alguns outros que tiverem esse perfil de gatekeaper
from Henrique Parra Parra to All Participants:
bora? Abre o post do blog que preparo os 15, 20 que conheço! VOu tentar indicar chamando a pessoa do projeto!

Democracia Participativa/ Direta
from Patricio Proaño M to All Participants:
Se puede hablar de niveles de participacion y estos estan ligados al entendimiento de la Democracia Participativa. 
from Henrique Parra Parra to All Participants:
Patricio, creo que este vocabulario habla si de la democracia participativa
from Henrique Parra Parra to All Participants:
pero también la democracia objetiva, real o direta!
from Henrique Parra Parra to All Participants:
de verdad, creo que la democracia representativa esta a largo de esto vocabulario. Es importante, pero como una 
conexión, una puerta! Nuestro corazón está en la participativa y real/direta
from Henrique Parra Parra to All Participants:
vale? Que piensas de eso?

http://corais.org/vocabulariodaparticipacao/node/6661#comment-1619
http://www.evandrovieiraouriques.com.br/
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from Frederick van Amstel fred to All Participants:
la questión de niveles de participatión
from Henrique Parra Parra to All Participants:
co responsabilidad social!
from Henrique Parra Parra to All Participants:
me gustó mucho eso concepto!


