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EDITORIAL 

Prezados leitores, 

Estamos disponibilizando mais esta Edição de nossa RTE, referencia nos meses de Abril/Maio e 

Junho de 2015. 

Um esforço muito grande para manter a regularidade de nossas publicações, agradecendo já a 

todos os que contribuíram para o seu conteúdo e organização. 

A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - ABT se orgulha muito de poder garantir a 

RTE regularmente e também de poder contribuir com a comunidade educacional com a 

manutenção ativa de seu Site - http://www.abt-br.org.bre também de seu Espaço nas Rede Sociais 

@https://www.facebook.com/ABTeducacional?fref=ts 

apresenta também com muita satisfação a manutenção da realização de seu Seminário Brasileiro 

de Tecnologia Educacional da ABT este ano em sua 47ª Edição e o seu Congresso Internacional 

de Tecnologia Educacional este ano em sua 5ª Edição. 

São ações significativas que demonstram o apreço que temos pelos compromissos assumidos. 

Venha participar conosco destas atividades, venha integrar o Quadro Associativo de nossa ABT 

 

Boa leitura! 

Fernando da Silva Mota 

Presidente da ABT. 

 



 

6 

BASES FUNDAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

FERRAMENTA AUTOMÁTICA DE ASSESSMENT DE 

PERSONALIDADE 

Adelino Gala 

Doutorando e Mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, PUC-SP 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo explorar as bases fundamentais para construção de uma 

ferramenta automática de assessment de personalidade. 

Atualmente as ferramentas de personalidade são utilizadas para diversos propósitos, dentre eles 

os educacionais. Seja na educação presencial ou à distância, essas ferramentas permitem um 

conhecimento por antecipação dos comportamentos dos alunos que estarão envolvidos nos cursos. 

Aplica um modelo computacional dos tipos de personalidade, fazendo um assessment do que é 

constituinte da personalidade do aluno. Os benefícios de uma ferramenta como esta estão ligados 

a melhor adaptação da relação do professor com o aluno, pois entendendo antecipadamente os 

modos como o outro se comporta, algumas precauções podem ser tomadas nas relações durante 

as aulas. Auxilia também nos modos como a aula pode ser construída, priorizando materiais e 

dinâmicas que convirjam melhor às personalidades presentes. 

Para tal, os argumentos apresentados procuram apontar que são três os aspectos de estudos e 

compreensão para que a ferramenta proposta seja bem compreendida. 

O primeiro argumento é sobre a importância da compreensão do campo das Ciências Cognitivas, 

pois é nele onde reside o entroncamento de estudos que alia, dentre muitos, o conhecimento da 

Psicologia e dos modos de operar da mente com o campo da Ciência da Computação, que visa 

automatizar processos computáveis. 

O segundo argumento leva a esclarece os fundamentos da Ciência da Computação, pois é neste 

que está a base de qualquer ferramenta automática que se pretenda produzir. 

O terceiro e último argumento é a compreensão dos fundamentos da teoria das personalidades, 

pois é nela que está a compreensão teórica do campo da Psicologia que apresentam os conceitos 

que devem ser descritos de modo procedimental para que se torne um modelo computável. 

Palavras-chave: Ciências Cognitivas. Ciência da Computação. Fatores de personalidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo explorar as bases fundamentais para construção de uma ferramenta 

automática de assessment de personalidade. 

Atualmente as ferramentas de personalidade são utilizadas para diversos propósitos, dentre eles 

os educacionais. Seja na educação presencial ou a distância, essas ferramentas permitem um 

conhecimento por antecipação dos comportamentos dos alunos que estarão envolvidos nos cursos. 

Aplica um modelo computacional dos tipos de personalidade, fazendo um assessment do que é 

constituinte da personalidade do aluno. Os benefícios de uma ferramenta como está estão ligados 

a melhor adaptação da relação do Professor com o aluno, pois entendendo antecipadamente os 

modos como o outro se comporta, algumas precauções podem ser tomadas nas relações durante 

as aulas. Auxilia também nos modos como a aula pode ser construída, priorizando materiais e 

dinâmicas que convirjam melhor as personalidade presentes. 

Para tal, os argumentos apresentados procuram apontar que são três os aspectos de estudos e 

compreensão para que a ferramenta proposta seja bem compreendida. 

O primeiro argumento é sobre a importância da compreensão do campo das Ciências Cognitivas, 

pois é nele onde reside o entroncamento de estudos que alia, dentre muitos, o conhecimento da 

psicologia e dos modos de operar da mente com o campo da Ciência da Computação, que visa 

automatizar processos computáveis. 

O segundo argumento leva a esclarece os fundamentos da Ciência da Computação, pois este é a 

base de qualquer ferramenta automática que se pretenda produzir. 

O terceiro e último argumento é a compreensão dos fundamentos da teoria das personalidades, 

pois é nela que está a base das compreensões teóricas do campo da psicologia que apresentam os 

conceitos que devem ser descritos de modo procedimental para que se torne computável. 

2 ORIGENS DAS CIÊNCIAS COGNITIVAS 

Conforme nos informa Dupuy (1994), entre 1946 e 1953 a América pós-guerra traumatizada pelo 

horror que acabara de assolar o mundo, estava em busca de um caminho para uma ordem mundial 

centrada na paz. Um conceito que retornou e ganhou ênfase dentro deste contexto sócio-histórico, 

eleito como a chave para esse problema, foi o de “saúde mental”. 

Em Nova York, organizada pela Josiah Macy Jr. Foundation, instituição filantrópica dedicada a 

problemas do sistema nervoso, ocorreu uma série de dez conferências interdisciplinares, com 

participantes de diversas áreas do conhecimento como fisiologistas, neurofisiologistas, 

psicólogos, antropólogos, economistas que “... tinham como ambição edificar uma ciência geral 

do funcionamento da mente (Dupuy, 1994: 9)”. Arturo Rosenblueth - fisiologista, Gregory 
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Bateson - antropólogo, Heinz von Foerster - biofísico, John Von Neumann - matemático, Julian 

Bigelow - engenheiro eletrônico, Kurt Lewin - psicólogo, Lawrence Kubie - psiquiatra, Lawrence 

K. Frank - sociólogo, Leonard J. Savage - matemático, Margaret Mead - antropóloga, Molly 

Harrower - psicólogo, Norbert Wiener - matemático, Paul Lazarsfeld - sociólogo, Ralph W. 

Gerard - neurofisiologista, Walter Pitts - matemático, Warren McCulloch - psiquiatra, William 

Ross Ashby – psiquiatra, Wolfgang Kohler – psicólogo, foram paricipantes de destaques, dentre 

outros.  

O objetivo inicial, presente dentro das primeiras cinco conferências, foi o de discutir a relação e 

as analogias entre organismos e máquinas. “Tratava-se, antes, de alcançar, no domínio das 

ciências da mente, o mesmo grau de objetividade que na física.” (Dupuy, 1994, p. 98).  

Dentro desse ambiente, destacam-se alguns caminhos interessantes. A começar por Norbert 

Wiener, um matemático aplicado e interessado em psicologia. Sua obra abordou o processamento 

informacional, evoluído dos trabalhos de Claude Shannon e sua teoria matemática da informação, 

para o problema da instabilidade da busca do objeto (míssil) por seu alvo móvel (meta), que 

demandava um mecanismo de retroalimentação (feedback) dos sinais, para que o mesmo fosse 

estabilizado ou resolvido, segundo seu entendimento final das pesquisas na área. Esta lógica, 

aplicada no campo da psicologia comportamental, adicionou ao conceito behaviorista de estímulo 

e resposta, a idéia de regulação interna do sistema, onde um processador informacional 

interiorizado media os inputs e os outputs em função de seus objetivos. Um modelo que está nas 

origens das Ciências Cognitivas, no paradigma do cognitivismo, que veremos mais à frente.  

Um segundo destaque se dá com Warren McCulloch, um psiquiatra e neuroanatomista que, 

inspirado na máquina Turing, propôs uma estrutura neuronal em rede do cérebro, valorizando a 

perspectiva da fisiologia, ao tentar formular analogias entre a biologia e as máquinas. Seu 

caminho de pesquisa ganhou em complexidade ao longo dos anos, tentando evoluir seu modelo 

de um processamento em rede objetivo para um mais complexo, que desse conta de funcionar na 

presença de erros e ruídos. Estes acabaram por se tornar um dos pilares dos trabalhos de Von 

Neumann na construção de sua lógica probabilística e posteriormente na construção de suas 

máquinas sequenciais (computadores). Portanto o trabalho de McCulloch também foi de grande 

influência para a formação das bases das Ciências Cognitivas, com maior contribuição na 

abordagem conexionista, que também será mais bem observado mais adiante.  

Além dos casos apontados acima, os participantes, com seus esforços em pesquisas, trocas de 

experiências e contribuições das diferentes áreas de estudos e instituições de onde procediam, 

apesar de muitos desentendimentos por objetivos fragmentados e problemas divergentes, 

conseguiram com destaque para o olhar de Von Foerster, extrair sentidos comuns nas conversas, 

possibilitando também uma nova linguagem que abarcava as bases convergentes das pesquisas e 
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discussões. Denominada segunda cibernética e presente nos últimos encontros, esta se lançou ao 

desafio de não ser apenas uma ciência de estudo direto dos elementos, mas sim de estudo entre as 

relações dos elementos “... a ambição de criar uma “ciência nova” (Dupuy, 1994, p. 98)”, portanto 

uma abordagem epistemológica que não se restringia apenas ao reducionismo ortodoxo, e que 

ganhou força nos trabalhos de Gregory Bateson sobre as teorias dos sistemas, teorias da auto-

organização etc.  

O nome inicial adotado pelos grupos, cibernética, que vem do grego kibernetis e significa teoria 

do controle, não teve longa vida, assim como as conferências, mas a breve passagem em sua 

história é importante para situar as contribuições que nasceram dessa mistura. E que de alguma 

maneira hoje estão configuradas dentro do que chamamos de Ciências Cognitivas, seja no campo 

teórico ou nos estudiosos influenciados pelos assuntos.  

Tomando como base o livro de Lucia Santaella, Navegar no Ciberespaço (2004), as Ciências 

Cognitivas avançaram com grande destaque nos Estados Unidos em 1956, em Dortmouth, numa 

conferência realizada ao longo de seis semanas com os maiores especialistas da área na época. 

Um dos grandes objetivos do encontro era evoluir os entendimentos dos modelos da mente, 

iniciado com as discussões sobre a máquina de Turing, que propôs em 1936 como construir uma 

máquina que reproduzisse um humano calculando, que revelasse os modos do mesmo operar. Um 

dos problemas tratados era o de evoluir possíveis concepções da mente através dos conhecimentos 

adquiridos no desenvolvimento dos modelos de computadores digitais e da psicologia. Formalizar 

os processos da psicologia, transformando-a em um campo científico específico, como nos 

informa Teixeira (1998): 

Os ciberneticistas acreditavam que toda atividade psicológica humana poderia 

um dia ser estudada por meio de modelos matemáticos − da mesma maneira 

que podemos estudar fenômenos da natureza utilizando este tipo de modelo. 

Tratava-se de tornar a Psicologia uma ciência, nos mesmos moldes das ciências 

da natureza. Seu ponto de partida baseava-se na possibilidade de criar circuitos 

elétricos que pudessem modelar o funcionamento do cérebro, o que para eles 

seria suficiente para modelar também a atividade mental. TEIXEIRA, 1998, p. 

35 

Um dos paradigmas que surgiu dentro desse campo foi o conexionista. Inspirados na metáfora 

dos computadores digitais como redes com padrões de ativação, dois grandes personagens se 

sobressaem no início: Claude Shannon, criador da teoria matemática da informação e Warren 

McCulloch, neurofisiólogo. Seus esforços em modelar o cérebro foram expostos nos artigos “A 

Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits” (1938) e “A Logical Calculus of the Ideas 

Immanent in Nervous Activity” (1945). Porém, com todas as restrições inerentes às possibilidades 

e tentativas de se modelar o cérebro de maneira precisa, grupos de pesquisadores nos anos 

subseqüentes orientaram suas pesquisas para tentativa de modelar a mente partindo de outros 



 

10 

princípios. Nesse contexto destacaram-se os trabalhos de Newell e Simon na década de 1950 que 

se definem na citação abaixo: 

O grupo de Newell e Simon, que se tornou tendência dominante no panorama 

da Inteligência Artificial, sustentava que a analogia entre pensamento e 

circuitos neurais (entendidos como circuitos elétricos) não era muito 

proveitosa. Um caminho muito melhor seria simular os fenômenos mentais 

propriamente ditos, entendendo a mente como um conjunto de representações 

de tipo simbólico e regidas por um conjunto de regras sintáticas. O pensamento 

nada mais seria do que o resultado da ordenação mecânica de uma série de 

representações ou símbolos e, para obter esta ordenação não seria preciso, 

necessariamente, um cérebro. TEIXEIRA, 1998, p. 36 

Portanto os paradigmas destas pesquisas ficaram dentro de duas suposições:  

A primeira indicava uma possível autonomia entre hardware e software das máquinas; e a 

compreensão da mente como um conjunto de representações do tipo simbólico, sob os quais 

haveria regras, qualidades que ditavam seu funcionamento, em suma, uma determinada 

programação que ordenava mecanicamente o funcionamento da mente e que esta não 

necessariamente demandava um cérebro ou um corpo. 

A segunda apontava para a construção de uma rede de conexões, formalizadas e hierarquizadas 

em sua organização, modulando inputs externos e gerando padrões de conectividade, conseguir-

se-ia simular a mente. Os conexionistas entendiam que a mente era um sistema dinâmico, 

configurada por um conjunto de processos causais através das quais as unidades se excitam ou 

inibem. Sonhava-se que um conjunto de neurônios artificiais formalizassem os processos da 

cognição, situando o cérebro como o substrato físico dessa rede e a mente como um 

correspondente abstrato. 

O seguimento desta pesquisa se dará dentro do paradigma cognitivista. O objetivo é entender 

agora como a Ciência da Computação determina os modos como a teoria das personalidades deve 

ser descrito para que este objeto possa ser programável. Depois faremos um aprofundamento nos 

entendimentos das teorias da personalidade. 

3 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

A etapa a seguir visa levantar aspectos específicos desse campo com intuito de se obter maiores 

entendimentos sobre o funcionamento cognitivo da máquina e o funcionamento de sua lógica 

mecânica. 

A Ciência da Computação estuda os modos como um computador está fundamentado como 

máquina e diversos tipos de problemas para o qual a computação pode ser utilizada para resolver 

problemas. Esses sistemas de processamento possibilitaram um avanço significativo no poder de 

pesquisa e pensamento principalmente em aspectos lógicos redutíveis ao cálculo e possíveis de 

serem traduzidos em linguagem computacional. 
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Dentro desse campo, a história predominante que relata seu nascimento, segundo Teixeira (1998), 

discorre sobre o surgimento da máquina de Turing em 1935. Em sua iniciativa para resolver o “O 

Problema da decisão” formulado por Hilbert, que consistia em tentar encontrar um procedimento 

mecânico eficaz para tentar provar se todas as afirmações que os enunciados matemáticos traziam 

como verdades poderiam ser de fato provadas, Turing emergiu com uma idéia de uma máquina 

teórica de cálculo universal, que tinha em sua base uma formulação de uma lei geral simbólica, 

como procedimento descritivo e sistemático para resolução de problemas matemáticos. 

Esse procedimento efetivo proposto por Turing transformou-se em um avanço no campo teórico 

da matemática, dedicado até então principalmente a formulações para cálculos de predicados, e 

se tornou a base conceitual de todo campo da ciência da computação até os dias de hoje. Um olhar 

mais focado nas noções de algoritmo, máquina de Turing e nos problemas da parada da máquina 

podem lançar mais luz a questão. 

Na busca pelo cálculo lógico para oferecer uma base matemática à idéia de realizar uma 

computação, fez-se necessário criar um conceito formal matemático que modelasse a forma como 

o ser humano procede quando o mesmo faz cálculos.  

Deste estudo nasceu o conceito de algoritmo, que segundo Teixeira (ibid., p. 20) é “um processo 

ordenado por regras, que diz como se deve proceder para resolver um determinado problema. Um 

algoritmo é, pois, uma receita para se fazer alguma coisa.” 

Tomemos como exemplo um algoritmo para se preparar um dry Martini utilizado por Teixeira: 

“Tome os seguintes ingredientes: meia dose de vermute branco seco, duas doses de gin, gota de 

angostura, um gota de Orange bitter, um cubo de gelo e uma azeitona. Passos para preparação: 1-

Coloque meia dose de vermute branco seco e as duas doses de gin num copo; 2-Adicione uma 

gota de angostura; 3-Adicione uma gota de Orange bitter; 3-Coloque a pedra degelo; 4-Enfeite 

com a azeitona; 5-Fim.” 

O algoritmo, portanto, é um ato descritivo que contempla todas a ações que devem ser tomadas, 

de maneira não ambígua. É a receita geral que contempla os passos do que dever ser feito para se 

obter o dry martini. É importante frisar que isto não quer dizer que o algoritmo reconheça o que 

é um dry martini como reconhece um ser humano. O algoritmo, por ser uma tradução de uma 

regra de cálculo formal e geral para produzir determinada coisa, apenas computa o que foi 

programado e o repete indefinidamente. O conceito de da bebida no sentido de uma compreensão 

mais ampla, incerta e de experiência intencional não é da competência da máquina.  

Ora, o problema da intencionalidade é intransponível para a computação 

simbólica. Mais do que isto, ele marca os limites da teoria clássica da 

representação adotada pela Ciência Cognitiva ou pelo cognitivismo nos seus 

anos florescentes. A manipulação simbólica, por mais sofisticada que seja não 

pode fazer com que os símbolos se refiram ou passem a ser “acerca de algo no 

mundo. TEIXEIRA, 1998. p. 145 
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Portanto o algoritmo, como o próprio exemplo mostra, é fruto do constructo formal possível que 

um programador consegue fazer de um fenômeno e não carrega propriedades abdutivas. 

A teoria da máquina de Turing se resume a idéia de uma máquina que possui as seguintes 

características: uma fita de tamanho infinito, subdividido em pequenos quadrantes, onde cada um 

deles contém um conjunto finito de símbolos; e um scanner, dispositivo mecânico que pode ler, 

escrever e apagar os símbolos impressos na fita. 

A forma de funcionamento da máquina de Turing é controlada por um algoritmo, nesse caso 

denominado programa pelas ciências da computação. Essa receita é sempre composta por “um 

número finito de instruções” (ibid., p. 23), onde as possibilidades estão dentro de um determinado 

conjunto: 

 Imprima 0 no quadrado que passa pelo scanner 

 Imprima 1 no quadrado que passa pelo scanner 

 Vá um quadro para esquerda 

 Vá um quadro para direita 

 Vá para o passo i se o quadrado que passa pelo scanner contém 0 

 Vá para o passo j se o quadrado que passa pelo scanner contém 1 

 Pare 

 

Esse alfabeto computacional é composto por números 0 e 1, mas não são exatamente os números 

naturais da matemática, mas sim números de um alfabeto que o representam.  

Poderiam ser trocados por quaisquer outros números ou letras que não perderiam sua função 

linguística. 

E é a receita descrita geral descrita à cima a base de toda construção linguística dos programas 

que são construídos na era pós-turing, “um dispositivo virtual que reflete o que significa seguir 

os passos de um algoritmo e efetuas uma computação.” (ibid., p. 22) 

Os demais programas desenvolvidos são efetuados com esse programa base como o agente 

operacionalizador e também seguem a lógica de construção de um algoritmo. Turing percebeu 

que um programa pode simular a ação de qualquer outro programa quando esse segundo programa 

funcionasse como um input do primeiro. Como 0 e 1 não eram números matemáticos, mas sim 

inputs do scanner na fita, estes 0s e 1s poderiam ser substituídos por programas inteiros, num 

movimento onde programas rodam programas. Essa maturação dos princípios de Turing permitiu 

o desenvolvimento dessa máquina universal ao longo do tempo. 

Os programas de computadores, por demandarem receitas finitas para que funcionem, não podem 

lidar com situações infinitas. E isso se torna dramático quando retomamos os estudos da 

matemática, onde os números finitos são a minoria. Existem muito mais números reais do que 

números inteiros. Os números computáveis, segundo Turing (1936), calcular apenas números 
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racionais e irracionais finitos. Números do conjunto complexo que humanos estão aptos a 

calcular, por exemplo, as máquinas não computam. 

Quando avançamos também para a questão das linguagens, pequenas variações de formas podem 

conter subdivisões infinitas entre os dois momentos, tornando o exercício de programação 

inviável e questões como a da tradução de extrema importância. 

E nessa discussão estamos tratando assuntos de escopo metacomputacional, na medida em que a 

base conceitual de toda computação não dá conta de criar um grande programa geral, um 

procedimento efetivo, que dê conta de ser aplicado a qualquer programa e verificar se o mesmo 

está procedendo de maneira finita. Tal explicação foi demonstrada por Turing 1936 em sua 

“demonstração sobre o teorema da parada da máquina.” (Teixeira, p. 153)  

Para os propósitos dessa pesquisa, que é a compreensão das premissas fundamentais para se 

construir uma ferramenta automática para assessment de personalidade, uma máquina de Turing 

é suficiente para servir de base da formulação. Trata-se de uma ferramenta automática que 

funciona com o propósito de simular os tipos de personalidade, a partir de um assessment e uma 

projeção de resultados da personalidade. Vamos agora olhar mais a fundo os trabalhos de McCrae, 

que aborda amplamente as teorias da personalidade desenvolvidas até recentemente. 

4 OS CINCO TIPOS DE PERSONALIDADE  

Um dos objetivos na criação das ferramentas é de personalidade que estes tenham uma capacidade 

de gerar previsibilidade de comportamento de modo automático em sua base. A psicologia está 

encarregada também do estudo de aspectos simbólicos do humano. Objetos científicos como a 

personalidade foram criados para pautar as discussões e possibilitar que as mesmas sejam 

formalizadas, testadas e evoluam ao longo do tempo. Outra preocupação é que uma futura 

descrição dessas personalidades possa servir como base para um modelo mecânico programável 

da ferramenta. Portanto a tentativa de encontrar uma essência constituinte nas estruturas das 

formas abstratas das personalidades se dará pelas vias da psicologia e o entendimento do conceito 

de personalidade. 

Teorias da personalidade têm sido notavelmente diversas, e pode ter sido 

precipitado afirmar que as escalas de questionários desenvolvidos para 

operacionalizar cada uma de modo particular tenham pouca semelhança entre 

si. Possivelmente existe uma redundância considerável nos modos como elas 

medem. MCCRAE, 1991, p. 11 

Conforme nos informa McCrae em seu artigo Introduction to the Five-Factor Model (1991), são 

cinco os tipos de personalidade que predominam de modo geral nos trabalhos produzidos por 

pesquisadores na área de psicologia. São eles: extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism e openness. 
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Primeiro faremos a apresentação das sínteses dos fatores, para depois escolher as traduções mais 

adequadas para os propósitos desse trabalho. 

Na página 21 (ibid.), o fator neuroticism está ligado às experiências de stress. Pessoas que tem 

este aspecto com alta incidência tendem a ser mais irritadiças, instáveis, sentem-se ameaçadas 

facilmente, têm experiências de frustração mais facilmente, são impulsivas, portanto tendem a 

agir ou reagir rapidamente as situações. Enquanto aqueles que têm esse fator menos intenso tem 

uma característica de maior tranqüilidade, calma, relaxamento, são imperturbáveis, portanto 

podem agir ou reagir mais lentamente e de modo menos incerto (MMPI). Em função dessa 

caracterização, escolhemos a tradução estabilidade para o fator. 

Ele parece dar um caráter de intensidade emocional nas imagens internas e externas da mente que 

está imersa em alguma experiência. Palavras fortemente correlacionadas a este fator são: ansioso, 

auto piedoso, tenso, irritadiço, instável, preocupado, suscetível, conformado, adequado, alterna 

humor, hostil, depressivo, auto consciente, impulsivo e vulnerável. Outras palavras se 

correlacionam, mas com um menor grau de intensidade. 

Na seqüência apresenta-se o fator extraversion. Tal aspecto está ligado mais proximamente ao 

sentido de dominância no ambiente. Pessoas alegres, falantes, entusiastas, sociáveis e calorosas 

tendem a ocupar mais espaço e simpatia e, nesse sentido, tendem a ter mais empatia, atrair mais 

atenção para si e se tornarem dominantes. Aqueles que têm esse fator menos desenvolvido tendem 

a se manifestar de modo mais quieto, tímido, recolhido, silencioso, ocupando menos espaço na 

dinâmica das relações ativas. Questões histriônicas (MMPI) estão relacionadas diretamente com 

este fator. Portanto parecem ser fatores ligados aos modos como a comunicação das pessoas se 

dinamiza. Como os sentimentos e juízos extravasam. Comunicação será o termo adotado para 

traduzir tal fator. Palavras fortemente correlacionadas a este fator são: ativo, assertivo, energético, 

entusiasta, irrequieto, falante, bem humorado, sinestésico, agregador, caloroso e excitante. Outras 

palavras se correlacionam, mas com um menor grau de intensidade. 

O terceiro ponto apresentado no artigo é agreeableness. Este trata aspectos como características 

ligadas ao altruísmo, nutrição afetiva, cuidados, egoísmo, malícia e inveja. Tal fator está ligado, 

em acordo com a escala de desordem de personalidade (MMPI), com o paranoide, portanto ele 

baliza a dinâmica da relação da imagem que forma do outro. Aparentemente funciona como um 

fator de alteridade, onde o sentimento e a abstração se encontram e formam ou resgatam as 

imagens na mente em experiência no mundo. Para os propósitos deste trabalho, ponderação pode 

ser um bom termo para representar esses sentidos. Palavras fortemente correlacionadas a este 

fator são: apreciador, que perdoa, generoso, gentil, simpático, confiável, simpático, caloroso, 

cativante, sincero, pouco crítico, altruísta, modesto, tenro e observador. Outras palavras se 

correlacionam, mas com um menor grau de intensidade. 
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Conscientiousness vem a seguir e está ligado ao fator de organização do comportamento. A 

compulsão (MMPI) está diretamente relacionada com este. Pessoas que tendem a ser mais 

compulsivas, são mais organizadas, aprenderam de algum modo a perceber e sentir a necessidade 

de incluir esse modo de agir em seus hábitos. Alta intensidade na compulsão leva a maior 

formalidade, respeito a regras, prudência, enquanto uma menor presença de compulsão traz traços 

de maior criatividade, liberdade e menor diligencia. Portanto, nos espaços abstratos da mente, a 

compulsão tende a levar um respeito às estruturas vigentes na consciência, enquanto a menor 

compulsão dá liberdade ao aparecimento de novas formas de organização. Para tal tradução, 

adotaremos a palavra conscienciosidade como representação desses sentidos. Palavras fortemente 

correlacionadas a este fator são: eficiente, planejado, organizado, confiável, responsivo, 

completo, dependente, responsável, produtivo, ético, não é egoísta, permissivo, exigente, 

competente, ordenado, disciplinado e deliberado. Outras palavras se correlacionam, mas com um 

menor grau de intensidade. 

Por final temos o fator opennes. Para Myers and Briggs (1980) este está relacionado a intuição. 

Para a escala de desordem de personalidade (MMPI) trata-se da função esquizoide. Na breve 

descrição de McCrae (1991) trata-se do fator cuja descrição tem o menor consenso entre os 

pesquisadores. Qualificações como inteligência, imaginação, intelecto, sensibilidade estética, 

valores não convencionais, ideias, fantasias são atribuídos a este ponto. Parece-nos que este 

quesito está diretamente ligado a capacidade de análise de objetos abstratos. Conexão entre ideias 

passadas, criação de ideias futuras, associações não necessariamente pautadas em questões 

concretas. Trata-se da abertura que o individuo tem para navegar na abstração. Para 

este fator adotaremos, portanto, o termo intuição. Palavras fortemente correlacionadas a este fator 

são: artístico, curioso, imaginativo, original, interessado, perspicaz, introspectivo, informal, 

valoriza a estética, julga de modo não convencional, culto, sonhador, sensível, ativo idealista e 

tem princípios próprios. Outras palavras se correlacionam, mas com um menor grau de 

intensidade. 

Como síntese, temos os seguintes fatores de personalidade: neuroticism ou estabilidade, com a 

função de trabalhar a intensidade da ocorrência das imagens abstratas de uma personalidade; 

extraversion ou comunicação, com a função de trabalhar a dinâmica de dominância e extravaso 

das imagens mentais de um indivíduo; agreeableness ou ponderação, que está na base da 

emergência e resgate da imagem mental de si e dos outros; conscientiousness ou formalidade, 

com a função de trabalhar aspectos de organização e liberdade dos processos abstratos da mente; 

e, por final, opennes ou intuição, ligado ao poder associação e potencialização da criação de 

imagens abstratas. 
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Portanto temos aí apresentado a base teórica dos cinco tipos de personalidade. Tais pontos 

carregam uma associação particular com modo de comportamento das pessoas e quais palavras 

da cultura onde essa pessoas está inserida estão associadas a esses pontos. 

5 SÍNTESE 

Vimos nesse artigo que os estudos para construção de uma ferramenta automática para assessment 

de personalidade estão abraçados por três campos de pesquisa científica. 

Dentro do campo das Ciências Cognitivas, responsável pela costura entre o campo da Ciência da 

Computação e da Psicologia, vimos que o paradigma cognitivista é aquele que fundamenta e 

carrega os entendimentos necessários para a compreensão do que é essa ferramenta pretende ser. 

Uma máquina cognitivista, que simula aspectos mentais através de processos mecânicos. 

A partir do campo da Ciência da Computação pudemos entender como os processos mecânicos 

são construídos, os modos como eles operam e seus limites. Portanto, para que uma ferramenta 

possa ser automatizada, ela precisa ser descrita como um programa, uma receita, implementável 

como uma máquina de Turing em algum dispositivo que faça a leitura e apresente os resultados 

computáveis. 

Por final, vimos que a teoria dos tipos de personalidade está bastante consolidada no entendimento 

de que há cinco pontos de personalidade componentes do comportamento dos indivíduos. 

Constituintes de sua psicologia. Esses pontos estão ainda associados a palavras da cultura no qual 

esses indivíduo se moldou ao longo de sua vida, podendo se identificar mais com umas ou menos 

com outras. Portanto é a partir dessa teoria que um modelo deve ser desenvolvido de modo preciso 

para que possa se tornar a base de uma programa de uma ferramenta automática para assessment 

de personalidade. 
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Resumo: O uso de Objetos de Aprendizagem (OA) está em ascensão no mundo, em especial no 

Brasil. A cada dia mais OAs são usados em cursos a distancias ou como apoio a cursos 

presenciais. A criação desses objetos ainda é algo que envolve profissionais de varias disciplinas, 

principalmente informática, tornando difícil sua criação por uma única pessoa. Motivado por essa 

desvantagem este artigo tem o objetivo apresentar o software desenvolvido que permite ao 

usuário, sem conhecimentos avançados em informática, criar sua própria avaliação em 

conformidade com o modelo SCORM (Sharable Content Object Reference Model), e com um 

alto nível de interatividade com o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), permitindo que o 

professor avalie e acompanhe o aluno. O software também inclui um módulo de mineração de 

dados que permite extrair informações e conhecimento sobre o desempenho dos alunos. 

Palavras-chave: AVAs. SCORM. Mineração de Dados. Algoritmo Apriori. 

 

Abstract: The use of learning objects (LO) is on the rise worldwide, especially in Brazil. Every 

day more LOs are used in distance courses as support for classroom courses. The creation of these 

objects is still something that involves professionals from various disciplines, especially computer 

technology, making it difficult to create by a single person. Motivated by this drawback this paper 
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aims to present the developed software that allows the user without advanced knowledge in 

computer, create your own assessment in accordance with the SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) model, and with a high level of interactivity with the virtual learning 

environment (LMS), allowing the teacher to assess and track student. The software also includes 

a module that enables data mining to extract information and knowledge about the students 

performance. 

Kewords: LMS. SCORM. Data Mining. Apriori Algorithm. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os objetos de aprendizagem foram criados com base na hipótese de que é possível criar pequenos 

“pedaços” de material instrucional e organizá-los de forma a permitir o seu reuso, promovendo 

economia de tempo e de custo na produção de cursos (GOMES et al., 2004). Para Wiley (2002), 

a principal idéia dos objetos de aprendizagem é permitir a construção de pequenos componentes 

instrucionais, que podem ser reutilizados inúmeras vezes em diferentes contextos de 

aprendizagem, no espírito da programação orientada a objetos. A criação de OAs em 

conformidade com o SCORM ainda é um processo trabalhoso e que envolve conhecimentos 

específicos em determinadas áreas como em linguagem Javascript, HTML e XML, mas já estão 

sendo desenvolvidas ferramentas para facilitar a criação de diversos tipos de AO, sem a 

necessidade de conhecimento específico nessas áreas.  

Neste artigo é apresentado um protótipo que permite, em poucos passos, criar uma avaliação de 

acordo com o modelo SCORM e usa-la em qualquer Ambiente virtual de Aprendizagem. As 

informações fornecidas pelo protótipo desenvolvido são também mineradas pela aplicação do 

algoritmo de regras de associação Apriori (Agrawal e Srikant, 1994). A mineração de dados tem 

como objetivo extrair conhecimentos e padrões de grandes conjuntos de dados, neste artigo é 

apresentado como ambos módulos desenvolvidos (avaliação chamado de Proja e de mineração 

chamado de EduStander) permitem ao professor ter maiores informações sobre o desempenho 

dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem no AVA. 

Entre os AVAs mais utilizados tem-se: Sakai, Teleduc, TIDIA-Ae e o Moodle. O Moodle é o 

mais conhecido dentre eles. Nesse estudo os testes foram realizados no Moodle, o qual é uns dos 

AVAs mais usado no Brasil e o que tem maior compatibilidade com o SCORM (ADL, 2010). 

Este projeto é de desenvolvimento global projetado para ajudar no quadro construcionista social 

da educação. Outra razão para a escolha do Moodle é o fato de que possui o SCORM 

implementado e disponibiliza documentação sobre essa implementação. O modelo SCORM 
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(Sharable Content Object Reference Model) foi escolhido como padrão por ser o mais usado 

dentre todos os padrões de metadados.  

O SCORM consiste num modelo que referencia um conjunto de padrões técnicos, especificações 

e guidelines desenvolvidos para encontrar requisitos de alto nível para conteúdo e sistemas de 

aprendizagem. Descreve um Modelo de Agregação de Conteúdo (CAM- Content Aggregation 

Model) e um Ambiente de Tempo de Execução (Run- Time Environment) para objetos de 

aprendizagem. O SCORM apresenta um modelo de Sequenciamento e Navegação (Sequencing 

and Navigation Model) para a apresentação dinâmica de conteúdo de aprendizagem baseado nas 

necessidades do aprendiz. 

2 MINERAÇÃO DE DADOS 

A mineração de dados tem como objetivo extrair conhecimentos e padrões de grandes conjuntos 

de dados (Han e Kamber, 2006). Considerada a principal etapa do processo de KDD (Knowledge 

Discovery in Databases), a mineração envolve tarefas, métodos e algoritmos para que possa ser 

realizada a extração de novos conhecimentos, utilizando-se para isso de ferramentas que auxiliam 

neste processo (Pelegrin et al., 2006). 

Neste artigo, para minerar os dados obtidos é utilizado o algoritmo de regras de associação Apriori 

(Agrawal e Srikant, 1994). A tarefa de associação busca encontrar regras da forma XY: se X 

ocorre em uma transação do conjunto de dados, Y também tende a ocorrer. Conforme Han e 

Kamber (2006), duas medidas de interesse para regras de associação são o suporte e a confiança. 

Elas refletem, respectivamente, a utilidade e a certeza das regras descobertas. 

A mineração de dados apresenta uma variedade de aplicabilidade de suas técnicas e tarefas a partir 

da base de dados dos ambientes de EaD. Tais dados são provenientes, geralmente, do histórico 

dos acessos aos recursos do sistema pelos alunos, suas avaliações, comunicação (chat e e-mail) 

entre alunos e entre alunos e professor, tempo utilizando o sistema, dentre outros (Dias et al., 

2008). 

Técnicas de mineração de dados podem auxiliar na localização de perfis de alunos (a partir da 

análise de dados gerados no AVA, em seus diversos espaços de informação e comunicação) que 

possibilitem mapear comportamentos comuns que levem à evasão ou reprovação (Kampff, 2008). 

O aplicativo EduStander, apresentado nesse trabalho, usa a mineração para a análise dos dados 

provenientes do ambiente Moodle.  

3 DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE PROJA E MODULO DE MINERAÇÃO 

EDUSTANDER 



 

20 

Tendo como base a dificuldade que um professor, sem conhecimentos específicos em informática, 

tem para a criação de avaliações que se comuniquem com o AVA através da API SCORM, este 

trabalho propõe o desenvolvimento de um software, com uma interface fácil de usar, criar 

avaliações em pouco tempo. O software desenvolvido cria avaliações em conformidade com o 

padrão SCORM.  

Antes da elaboração do software proposto, o software EXE – learning, o qual permite a criação 

de avaliações no padrão SCORM, foi testado a fim de se ter uma base para a elaboração do 

software proposto neste estudo. O software EXE possui questões no formato verdadeiro/falso, 

múltipla escolha e escolha múltipla. 

Apesar do EXE learning possuir a vantagem de exportar as questões para o padrão SCORM v. 

1.2; a avaliação não se comunica com o AVA, impossibilitando o professor de acompanhar e 

avaliar o aluno. Para que exista comunicação com o AVA, utilizando o EXE-Learning, é preciso 

que o desenvolvedor da avaliação adicione comandos em JavaScript para que a avaliação possa 

utilizar a API do SCORM e se comunicar com o AVA. O fato de precisar adicionar códigos para 

realizar a comunicação gera dificuldades para usuários sem conhecimentos nessa área. Baseado 

nisso, este artigo apresenta o desenvolvimento de um software que permite que o usuário crie sua 

própria avaliação e que essa avaliação se comunique com o AVA sem a necessidade de o usuário 

inserir linhas de código em JavaScript. 

O diagrama de caso de uso, apresentado na figura 1, apresenta as funcionalidades que o usuário 

poderá executar dentro do sistema. 
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Figura 1: Diagrama de Caso de Uso das funcionalidades do sistema 

 

Com base na especificação da figura 1 foi desenvolvido o PROJA e. A figura 2 umas das telas do 

PROJA, a de Preenchimento da Descrição da Avaliação.  

 

 
Figura 2: Tela de Preenchimento da Descrição da Avaliação 

 

A partir dos protótipos de telas anteriores, foi desenvolvido um aplicativo chamado PROJA, 

utilizando a linguagem JAVA e a IDE Netbeans, o qual o usuário pode criar uma avaliação para 

qualquer ambiente virtual de aprendizagem em conformidade com o SCORM em poucos passos.  

A avaliação criada pelo aplicativo efetuará comunicação com o AVA através da API do SCORM, 

disponibilizada pelo próprio ambiente. O código para a comunicação foi escrito utilizando a 

linguagem JavaScript e as informações passadas ao AVA são: identificação da questão, tipo da 
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questão, resultado da questão, resposta dada pelo aprendiz, resposta correta, peso da questão, 

duração (tempo gasto pelo aprendiz durante a resolução da avaliação), tipo de saída (“normal”, 

quando o aprendiz finaliza com sucesso a avaliação, ou “suspenso”, quando o aprendiz sai da 

avaliação sem ter terminado a mesma), e status (se o aprendiz passou ou reprovou na avaliação). 

Essas informações são armazenadas no AVA para uma posterior visualização pelo professor ou 

administrador do ambiente. O aplicativo PROJA cria inteiramente automático o arquivo .xml 

manifesto, necessário para a execução do OA pelo AVA, evitando assim que o usuário tenha que 

cria-lo manualmente. O arquivo é montado segundo as especificações da versão 2004 do SCORM. 

O aplicativo PROJA cria um arquivo chamado lommd.xml o qual contém os metadados, seguindo 

o padrão SCORM, que descreve a avaliação criada. O padrão de metadados utilizado para 

descrever as avaliações criadas pelo PROJA foi o LOM, por ser o mais flexível e não ser 

obrigatório o preenchimento de todos os metadados. 

A avaliação criada pelo aplicativo PROJA possui um processo de autocorreção, o qual verifica se 

as respostas dadas pelo aprendiz estão ou não corretas, informando também, ao aprendiz, a nota 

obtida e se o aprendiz foi aprovado ou não na avaliação. Esse processo disponibiliza, caso o 

aprendiz tenha errado a questão, a resposta correta e um breve comentário feito pelo criador da 

avaliação sobre a questão. O aprendiz pode retornar a avaliação para verificar os comentários e a 

correção da mesma a qualquer momento. 

Ao concluir a criação da avaliação o aplicativo gera um arquivo .zip , utilizando a biblioteca JZIP, 

no local designado pelo usuário. Esse arquivo .zip pode ser adicionado em qualquer AVA que 

suporte o SCORM. 

O aplicativo PROJA foi desenvolvido tendo como principal aspecto a usabilidade do software.  

3.1 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO EDUSTANDER 

Para minerar as informações de um AVA, primeiro é preciso estudar e entender como as 

informações são armazenadas no banco de dados. Para compreender essa primeira parte foi 

estudado como as informações, enviadas pela avaliação criada pelo PROJA, são armazenadas no 

AVA Moodle. Com esse estudo foi observado que essas informações são armazenadas em apenas 

uma tabela e sem nenhum tipo de tratamento desses dados. A partir dai foi elaborado um 

aplicativo para obter essas informações e ordena-las de maneira que permita a aplicação de um 

algoritmo de mineração de dados e, por fim, exibir um relatório ao usuário permitindo uma análise 

mais facilitada da mineração executada. 

Após o aplicativo obter as informações do Moodle, elas são passadas ao algoritmo Apriore, o qual 

retorna à aplicação um resultado com a mineração. Analisado o resultado emitido pelo algoritmo, 
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foi possível tratar esse resultado e exibir ao usuário final um relatório mais simples de ser 

entendido, permitindo que padrões sejam facilmente encontrados. 

Tendo como base a inexistência de ferramenta para mineração de dados no ambiente Moodle, foi 

desenvolvida uma aplicação para a mineração das informações gravadas pelo Moodle sobre o 

desempenho dos aprendizes nas avaliações criadas pelo aplicativo PROJA. A principal 

característica do aplicativo, denominado EduStander, é possuir uma interface de fácil uso e 

intuitiva, a qual permita que um usuário, com poucos conhecimentos em mineração, operar o 

aplicativo sem dificuldades.  

Na tela inicial do aplicativo EduStander, o usuário faz a conexão com o banco de dados do 

Moodle. Alguns campos já vêm previamente definidos para facilitar a conexão, caso o usuário 

tenha instalado o Moodle de modo padrão, basta colocar a senha para realizar a conexão. Na tela 

do segundo passo, o usuário seleciona o curso e o pacote SCORM que deseja analisar (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Tela de seleção de curso, e lista de pacotes SCORM 

 

Na tela do terceiro passo, o usuário seleciona os campos que ele deseja analisar. Mesmo que o 

pacote SCORM não possua todos os campos é possível analisa-lo. No quarto passo, são exibidos 

os dados de cada campo que o usuário selecionou no passo anterior. O próximo passo é analisar 

os dados em busca de padrões. Na tela do quinto passo, o usuário irá informar os parâmetros, 

suporte e confiança, que serão usados para a execução do aplicativo, o qual ira retornar os 

possíveis padrões encontrados. 



 

24 

Na tela do resultado final do aplicativo, são exibidos os dados resultantes da execução do 

algoritmo, interpretado pelo EduStander, com os possíveis padrões. A partir dessa tela o usuário 

pode gerar um relatório com essas regras e determinar quais padrões são relevantes. 

Em síntese, o aplicativo EduStander permite que o professor faça uma mineração nos dados, 

obtidos através da aplicação de avaliação desenvolvida pelo PROJA, e identificar o perfil dos 

alunos, podendo assim dividir em grupos e aplicar metodologias diferentes.  

A principal desvantagem do aplicativo EduStander é a limitação de apenas poder usá-lo em 

conjunto com o AVA Moodle, já que, cada ambiente armazena as informações de maneira 

diferente tornando necessário um estudo de cada ambiente para adaptar o aplicativo com cada 

ambiente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao desenvolver o aplicativo PROJA para criar avaliações em conformidade com o SCORM foi 

observado que essa especificação é aceita na maioria dos AVAs, principalmente no Moodle. O 

PROJA além do possibilitar ao professor disponibilizar uma avaliação no padrão SCORM ela é 

passada ao ambiente de maneira fácil e intuitiva. Este estudo comprovou a inexistência de 

ferramenta para mineração de dados no ambiente Moodle, e desenvolveu uma aplicação para a 

mineração das informações gravadas pelo Moodle. O EduStander permite utilizar métodos de 

mineração de dados para tentar encontrar padrões nas informações, sobre o desempenho dos 

aprendizes nas avaliações feitas pelo PROJA e que se encontram no Moodle. A mineração de 

dados em um ambiente de aprendizagem possibilita o professor a usar estratégias mais elaboradas 

e oferecer um retorno mais específico para cada aluno.  
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Resumo: A motivação para realização deste trabalho surgiu nas conversas com professores de 

uma escola pública que relatavam suas dificuldades pedagógicas e o desinteresse dos estudantes. 

Partiu-se então da premissa que, pela realização de projetos com alunos, voltados para área de 

ciência e tecnologia, poder-se-ia estimular os estudantes para valorizarem os estudos e a escola. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de ensino por meio de projeto do 

Museu da Tecnologia de Informação na escola. Realiza-se uma pesquisa qualitativa na qual se 

desenvolve um projeto e se avaliam os alunos participantes em relação à motivação para a 

valorização dos estudos e da escola. A escolha da escola se deve ao fato de a mesma ser uma 

escola de periferia de um grande centro urbano na região Sudeste, que contava com alto nível de 

desmotivação para os estudos, observado pela abstinência e relatado pelos professores e alunos. 

Os resultados mostram que houve a participação, retorno dos alunos às aulas, envolvimento, 

aumento do interesse e valorização dos alunos para com os estudos e a escola.  

Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Pedagogia por projetos. Museu da Tecnologia de 

Informação. Interdisciplinaridade. 

 

Abstract: The motivation for doing the work emerged in conversations with teachers at a public 

school who reported their educational difficulties and the lack of interest of students. Then we 

started with the premise that the realization of projects with students, focused on science and 

technology, power would stimulate students to study and to to enhance their studies and school. 
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The aim of this paper is to present a case study teaching through the project of the Museum of 

Information Technology on school. It was carried out a qualitative study of a Project. It was 

evaluated the participation students regarding motivation to study em enhancing study and school. 

The choice of school is due to the fact that it is a school in the suburbs of a large city in the 

southeast region, which had a low level of motivation for studies, observing abstinence and 

reported by teachers and students. The results showed a significant participation, return of 

students to classes, involvement increased student interest in studies. 

Keywords: Education technology. Pedagogy for projects. Museum of Information Technology. 

Interdisciplinarity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação básica brasileira conta com milhões de alunos. Há mais de 40 milhões de estudantes 

matriculados nas escolas públicas estaduais e municipais de educação básica no Brasil (BRASIL, 

2013). Há uma quantidade muito grande de estudantes na educação básica brasileira. A grande 

quantidade de alunos também traz consigo a dificuldade em trabalhar os estudantes nas regiões 

mais carentes. 

A motivação para realização do presente estudo surgiu no trabalho conjunto entre professores de 

cursos de especialização em nível de pós-graduação “Lato sensu” de uma universidade pública 

ligada à Universidade Aberta do Brasil (UAB) e seus alunos, os pós-graduandos. Na sua grande 

maioria eram professores de escolas públicas da educação básica nas quais se relata que havia um 

grande desinteresse por parte dos alunos pelos estudos de ciências, o que era observado pelo baixo 

nível de participação, pela ausência e desinteresse que eram relatados pelos professores e alunos 

da escola. 

Acredita-se que pela realização de projetos interdisciplinares pode-se estimular os alunos a 

valorizar os estudos e a escola.  

O objetivo do presente trabalho é apresentar o estudo de caso de ensino por meio de projeto do 

Museu da Tecnologia de Informação em uma escola pública de educação básica da periferia de 

um grande centro urbano.  

2 A MOTIVAÇÃO PARA OS ESTUDOS E A INTERDISCIPLINARIDADE 

A motivação representa, de modo simplificado, os motivos para que alguma coisa ocorra e seja 

realizada. O aprendizado dos alunos nas escolas tem uma relação com o ensino e o ambiente 
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escolar criado na sala de aula (COLLIE; SHAPKA; PERRY, 2011; SEBASTIAN; 

ALLENSWORTH, 2012). 

O senso comum já aponta no sentido de que as pessoas aprendem nos ambientes nos quais haja 

condições educacionais criadas pelos professores que representam o viés do ensino, como é o 

caso da definição dos objetivos pedagógicos claros a serem perseguidos e da aplicação de 

estímulos para se alcançar os objetivos, bem como do desenvolvimento por meio da liderança de 

um clima educacional que permita a ocorrência da confiança, respeito, tolerância e certo grau de 

autonomia para o aprendizado. Esses ambientes favorecem a ocorrência da motivação, mas como 

esta surge nos alunos? 

Ninguém motiva ninguém, pois a motivação surge internamente às pessoas, ela pode surgir como 

decorrência de estímulos ou fatores externos, que podem fazer com que ela apareça e se 

desenvolva intrinsecamente (CAMPOS, 2008).  

É preciso identificar não somente os motivos, mas também os incentivos, ou seja, o que estimula 

os alunos a realizar alguma coisa ou a seguir um determinado caminho de modo espontâneo. 

Certamente, quem opta por alguma coisa viu alguma virtude naquilo. A partir do conhecimento 

do incentivo, podem-se buscar estratégias para que se consiga trabalhar as mesmas no intuito de 

fazer uma educação melhorada, que apresentem mais oportunidades e opções para os estudantes. 

Uma das formas de incentivo possíveis é pelo trabalho organizado de forma que o aluno consiga 

enxergar as relações de causa e efeito. Essas relações muitas vezes são quebradas pelas divisões 

estanques das disciplinas. O modelo do conhecimento fragmentado que gerou disciplinas 

estanques, que têm seus limites de atuação. Esse modelo não favorece a descoberta do 

conhecimento por parte dos alunos e é contrário à ideia de interdisciplinaridade (SILVA; PINTO, 

2009). 

Um trabalho interdisciplinar pode ser implementado por meio de temas que podem ser abordados 

em várias disciplinas: seja paralelamente às disciplinas de um determinado semestre de um curso, 

ou verticalmente, sendo neste caso trabalhada em disciplinas de anos diferentes, mas da mesma 

linha, por exemplo, de matemática nas engenharias, envolvendo: Calculo 1, Cálculo 2, Calculo 3 

etc., ou transversalmente entre as disciplinas de um curso que podem ser de eixos diferentes e 

anos diferentes. Desta forma podem trazer contribuições diferenciadas para o aprendizado dos 

alunos.  

Ocorre interdisciplinaridade também quando se trabalha com várias disciplinas fornecendo 

subsídios para um determinado tema, por exemplo: a questão da poluição ambiental pode ser 

observada sob a óptica da física, da química, da biologia, da matemática e da tecnologia de 

informação por meio de pesquisas na internet/web ou até mesmo pela poluição causada por essa 

tecnologia (BOGHI; SHITSUKA, 2007).  
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Existem muitas formas se trabalhar temas atuais e que envolvam outro tema atual e presente que 

é a tecnologia de informação, como exemplo, a questão da TI relacionada com a poluição gerada 

na fabricação de chips de computador, a poluição da informação e dos e-mails indesejáveis, o 

emprego do papel na impressão de textos gerados em processadores ou o uso de leitura em telas 

economizando papel etc. Uma das formas de se abordar a interdisciplinaridade é por meio de 

projetos interdisciplinares.  

3 A PEDAGOGIA POR PROJETOS 

Um projeto é a realização de várias atividades com objetivo comum. No trabalho com pesquisas, 

podem surgir vários projetos que têm a finalidade de apoiar a busca do conhecimento. A pesquisa 

envolve a investigação e a busca do conhecimento que possibilitam a ocorrência da aprendizagem 

significativa. A Figura 1 apresenta um diagrama desenvolvido por Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980) voltado para a questão da aprendizagem significativa e adaptado por Shitsuka (2011). 

 

 
 

Figura 1 – Tipos de aprendizagem de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) 

Aprendizagem significativa é aquela que é duradoura e útil na vida das pessoas. Observa-se que 

a medida que se caminha para o sentido superior do diagrama, acompanhando a seta ascendente, 

segue-se para uma região de aprendizagem significativa. Também quando se desloca para a 

direita, segue-se para região de aprendizagem por descoberta. Ambas levam a região onde ocorre 

a pesquisa científica, se busca o novo ou coisas novas. Cabe ao professor que organiza as 
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condições de ensino, propiciar condições que favoreçam o tipo de aprendizagem mencionado: 

significativa e por descoberta e isso depende fortemente das relações interpessoais.  

Existem três aspectos fundamentais que o professor precisa considerar para trabalhar com 

projetos: as possibilidades de desenvolvimento de seus alunos; as dinâmicas sociais do contexto 

em que atua e as possibilidades de sua mediação pedagógica (PRADO, 2003).  

O professor pode favorecer o estabelecimento de relações interpessoais entre os alunos e 

respectivas dinâmicas sociais, valores e crenças próprios do contexto em que vivem e para isso 

tem que se valer da sua formação, experiência e atualização constantes. Quando o professor 

procura trabalhar se atualizando e refletindo sobre suas práticas, ou seja, ele passa a trabalhar de 

modo crítica e este é o caso do ensino por projetos que não pode ser realizado de modo tradicional 

e por isso exige que ocorram mudanças.  

O trabalho por projetos requer mudanças na concepção de ensino e aprendizagem e, 

conseqüentemente, na postura do professor. Hernández (1988) enfatiza que o trabalho por projeto 

“não deve ser visto como uma opção puramente metodológica, mas como uma maneira de 

repensar a função da escola”. 

No trabalho com projetos, não basta um professor querer que os alunos façam projetos, pois na 

realidade, um projeto, em geral, necessita de muito mais tempo, recursos e conhecimento que 

aquele de uma disciplina, ou seja, não é o trabalho para ser realizado por apenas um professor de 

uma disciplina, mas sim pelo trabalho com professores de várias disciplinas e todos com o 

objetivo de trabalhar de modo interdisciplinar quebrando as barreiras das disciplinas, pois se 

tornam necessários os usos de vários conhecimentos.  

No desenvolvimento de projetos com alunos, os professores podem trabalhar diferentes tipos de 

conhecimentos com seus alunos que estão imbricados e representados em termos de três 

construções: procedimentos e estratégias de resolução de problemas, conceitos disciplinares e 

estratégias e conceitos sobre aprender (VALENTE, 2000).  

Um projeto, em geral, envolve mais que o conhecimento de uma disciplina e desta forma ele 

aproxima o aluno da realidade na qual serão necessários vários conhecimentos e a quebra das 

fronteiras que normalmente existem nas disciplinas. Além da questão dos conhecimentos é 

preciso que os professores, que organizam o ensino, trabalhem de modo a tornar mais acessíveis 

os conceitos acadêmicos em relação aos conceitos possuídos pelos estudantes. 

Quando os professores conseguem trabalhar os conceitos da academia de modo mais próximo 

possível daqueles possuídos pelos alunos, é possível se realizar o ancoramento e possibilitar a 

ocorrência da aprendizagem significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 19809, 

WELLINGS, 2003, VYGOTSKY, 2007, MOREIRA, 2011).  
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É preciso que o professor consiga se aproximar dos seus alunos, trabalhar aproximando os 

conceitos que deseja ensinar, daqueles já possuídos pelos alunos devido à convivência na família, 

escola, comunidade e no seu cotidiano.  

Para que os alunos aprendam de modo facilitado é preciso que o professor trabalhe com as 

emoções e a interação (WALLON, 1999). 

O professor habilidoso deve num momento seguinte levar o aluno a buscar níveis mais elevados 

de conceitos e conhecimentos trabalhando a cidadania, o respeito, a inclusão e participação de 

todos e a pedagogia por projetos se mostra como uma grande oportunidade de envolver de modo 

interdisciplinar as várias áreas.  

Num momento inicial pode ser necessário “ir mais devagar” em relação às especialidades ou 

disciplinas e a medida que se forma uma base mais sólida de conceitos, relações entre os mesmos 

e conhecimento, pode-se trabalhar com conceitos e conhecimentos com níveis de complexidade 

gradativamente crescente e com o sucesso do grupo como um todo, elevando o nível geral com 

pessoas mais participativas, conscientes e que favoreçam o desenvolvimento da sociedade.  

4 METODOLOGIA 

Pesquisa é a busca por informações e conhecimentos. É um conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para 

problemas propostos, por meio do uso de métodos científicos (ANDRADE, 2007).  

Existem vários tipos de pesquisa e um tipo que busca formar o conhecimento inicial sobre um 

assunto é a exploratória.  

A pesquisa exploratória qualitativa é um tipo de pesquisa que se vale de entrevistas, questionários, 

busca de material bibliográfico para se formar a opinião sobre um determinado tema 

(ANDRADE, 2007, LUDKE; ANDRÉ, 2013).  

No presente estudo trabalha-se uma pesquisa exploratória qualitativa na qual se busca as opiniões 

das pessoas envolvidas. Trabalha-se com alunos de uma escola pública na região sudeste do 

Brasil.  

O trabalho se constituiu num projeto do Museu da Tecnologia de Informação e foi realizado em 

conjunto, entre professores de uma universidade pública associado a um curso de pós graduação 

“lato sensu” voltados para área de tecnologia educacional no qual participaram pela universidade: 

2 professores e 5 alunos voluntários.  

Por parte da escola participaram alunos, funcionários, direção, coordenadores e professores de 

ciências, história, geografia e português. Ainda em relação à escola, houve a participação de 96 

alunos voluntários que estavam entre a 5ª e 9ª série.  
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Em respeito ao pedido realizado pelos professores e as questões éticas, evitou-se citar nomes, 

adotando-se também o nome fictício “Colégio Alfa” para fins do presente trabalho. Após a 

realização do trabalho, entrevistaram-se os alunos procurando verificar suas opiniões e 

impressões que foram categorizadas e analisadas. 

5 O CASO E DISCUSSÃO 

Os alunos do Colégio Alfa estavam desmotivados com as aulas tradicionais: havia absenteísmo e 

pouca participação dos alunos nas aulas e pouco envolvimento. Quando se iniciou o trabalho no 

segundo semestre de 2013, foram feitas várias reuniões iniciais no colégio para definição dos 

limites do projeto, das turmas, os recursos e como seriam apresentados os resultados para a 

comunidade, envolvendo país de alunos, responsáveis, parentes e a comunidade local do entorno 

da escola.  

Decidiu-se apresentar os resultados dos trabalhos na feira de ciências do colégio no final do mês 

de setembro. Para que ocorresse o envolvimento dos alunos, foram abertos mini-cursos de 

capacitação em busca de informações na internet.  

Inicialmente, os professores da universidade e seus alunos voluntários fizeram um levantamento 

de dados sobre o conhecimento sobre a tecnologia de informação feita por meio de entrevistas 

com alunos da escola em várias turmas que eram chamadas a participar antes da realização do 

trabalho. Nestes verificava-se que a grande maioria dos alunos não sabia o que era a tecnologia 

de informação, sua importância e como ela tinha surgido. Havia declarações que se repetiam do 

tipo “Nunca ouvi falar nisso” “Não sei prá que serve” “Eu acho que é computador, mas não sei o 

que é”. 

No passo seguinte, os professores e alunos voluntários visitaram as diversas salas de aula onde se 

apresentavam e perguntavam aos alunos: “Quem tinha celular?”, “Quem gostava de assistir TV 

ou ouvir rádio?”, “Quem tinha computador em casa?”, “Quem gostava de ler jornal ou revista de 

qualquer tipo?”, “Quem gostava de ler histórias em quadrinho?” Quem gostava de ver filmes ou 

desenhos animados?” e “Quem já tinha usado a internet?”. As respostas foram unânimes no 

sentido de que a grande maioria dos alunos gostavam e não sabiam que tudo isso era a tecnologia 

da informação. A seguir os professores falavam sobre a tecnologia de informação e apresentavam 

pequenos vídeos relacionados com o tema.  

A seguir falavam sobre o Projeto do Museu da Tecnologia de Informação no Colégio e que este 

ia realizar apresentações na Feira de Ciências do Colégio e que envolveria a comunidade interna 

e externa à escola. Faziam o convite para os alunos participarem. Falavam sobre o que é a 

tecnologia de informação, apresentavam alguns vídeos e convidavam os alunos e professores do 

colégio a levarem os alunos aos laboratórios da universidade por meio de agendamento de horário 
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bom para todos, e também que haveria mini-cursos sobre as pesquisas na internet para os alunos 

que fossem aos laboratórios com acompanhamento por professores do colégio. Estes agendaram 

várias datas e levavam várias turmas variando de 20 a 30 alunos nos laboratórios de informática 

da universidade, que ficava próximo ao colégio. Na universidade, foram recebidos pelos 

professores e alunos voluntários da universidade, os quais levavam os alunos até os laboratórios 

de informática onde faziam os alunos ligarem os computadores, entrarem na internet e dentro dela 

nos softwares de busca. Trabalhou-se inicialmente, por imagens, onde os alunos aprenderam a 

buscar imagens por meio das frases de busca, no caso “Museu do computador”, “Museu do rádio 

e TV”, “Tecnologia de informação”, “museu da tecnologia de informação”, “história da 

tecnologia de informação” e a busca de vídeos por meio do Youtube. Posteriormente, levavam os 

alunos para fazerem uma volta para conhecerem as instalações e laboratórios principais da 

universidade. 

Nas reuniões seguintes, os professores pediram que os alunos do colégio organizassem o Museu: 

trouxessem equipamentos velhos de tecnologia da informação, classificassem ou agrupassem de 

alguma forma, para ficarem expostos nos dias da feira de ciências e que fizessem junto aos 

professores trabalhos relacionados com a Tecnologia de Informação como é o caso de poesias, 

textos, sites, divulgação seja por e-mail, seja elaborando convites nos quais se falaria o que é o 

Museu da Tecnologia da Informação e se faria o chamamento dos membros da comunidade para 

a visita no período considerado da exposição. As peças foram chegando e os alunos organizaram 

as mesmas nas salas cedidas pela direção. Houve o destaque para um rádio de Galena, que 

funciona sem a necessidade de pilhas e que foi pesquisado e orientado com ajuda do professor da 

universidade e foi apresentado na feira de ciências. Outro destaque foi a elaboração de objetos 

como é o caso de abajures e cadeiras feitos com jornais e revistas, ou seja, “subprodutos da 

tecnologia de informação”. Os alunos se envolveram e também às suas famílias e realizaram 

trabalhos por que queriam e de modo bastante autônomo.  

Os principais objetos cedidos pelos pais e trazidos pelos alunos eram computadores velhos, vários 

rádios antigos e alguns ainda em funcionamento, TVs, máquinas de escrever manuais e elétricas, 

aparelho de DVD, leitor de CD, teclados de computador, impressoras, aparelhos de telefone de 

diversos tipos e modelos, mouses, placas de vídeo, placas de computador, placas de som, modem, 

roteadores, jogos eletrônicos, fones de ouvido de vários tipos, microfones de vários tipos, kits 

multimídia de computador, webcan de vários tipos, caixas de som, amplificadores, toca discos, 

fitas de gravador, fotografias, máquinas fotográficas, filmadoras, discos de vinil, discos de CD, 

discos de DVD, pendrives, cartões de memória, vídeo games, tablets, mimeógrafos, gravadores, 

celulares, “walkie-talkies”, cabos de rede, jornais, revistas, livros, folhas, cadernos etc. Ao todo 

foram juntadas cerca de 150 peças que foram colocadas sobre as mesas escolares ou carteiras e 

agrupadas segundo os critérios definidos pelos alunos. Objetos, frases, textos, fotos, cartazes, 
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apresentações Power Point e também poesias e redações sobre a tecnologia da informação ficaram 

em exposição durante vários dias incluindo os da semana da ciência.  

Houve a visita dos pais, responsáveis e pessoas convidadas que vinham da comunidade: lojistas, 

bancários, taxistas, motoristas, vendedores e alunos de outras escolas da região. Vários grupos de 

alunos se revezaram postos nos quais explicavam o que era a tecnologia de informação, como foi 

a origem dela por meio do papel e escrita e como ela tinha evoluído até os tempos atuais. Houve 

a entrevista dos alunos ao final do projeto e as declarações foram agrupadas em “Agora eu sei o 

que é a Tecnologia de Informação”, “Conheci muitos museus de informática”, “Vi os museus do 

computador”, “Aprendi que a informação é importante para a gente decidir alguma coisa”, 

“Aprendi como é um museu”, “Aprendi que o computador pode nos ajudar a estudar”, “Aprendi 

que o computador não é só para jogos e que a gente pode encontar muita coisa na internet”, “Foi 

muito gostoso trabalhar com os colegas da escola”, “Aprendi sobre a história da tecnologia de 

informação”, “Gostei de participar do museu de tecnologia da informação”, “Aprendi muito e 

quero continuar estudando”, “Gostei de apresentar nosso trabalho para minha mãe e irmãos”, 

“Gostei de trabalhar com meus amigos da turma”, “Aprendi muito mais que nas aulas”, “Queria 

que sempre tivesse projetos” e “Queria que os professores e alunos voluntários da universidade 

ficassem na escola”. Em relação à comunidade interna e externa houve muitos elogios ao trabalho 

realizado e que estavam todos orgulhosos em relação ao que tinha sido realizado. Ao longo de 

todo trabalho houve um clima muito bom de respeito, acolhimento e inclusão onde os professores 

da universidade queriam ouvir as perguntas e opiniões dos alunos e procuravam considerar as 

mesmas no desenvolvimento dos trabalhos de modo a estimulá-los a participar. 

 

Comentários 

O caso em questão do projeto do Museu da Tecnologia de Informação foi limitado aos alunos de 

algumas séries do Colégio e envolveu alunos, professores, funcionários e a comunidade externa. 

Antes da realização do projeto, observa-se que os alunos se mostravam desmotivados para os 

estudos. Após a realização do trabalho, verificou-se por meio das entrevistas e declarações dos 

alunos que houve um aprendizado dos alunos participaram do projeto, que realizaram suas 

descobertas e que houve aprendizado.  

Um dos fatores importantes para que o trabalho ocorresse foi o desenvolvimento da motivação 

que surgiu como afirma Campos, nos alunos, como resultado dos incentivos. Entre estes houve a 

quebra da rotina escolar que ocorreu com a realização do projeto que envolvia séries diferentes, 

disciplinas e apoio por parte da direção e coordenações. No projeto houve a realização do trabalho 

conjunto entre alunos e professores, o oferecimento de mini cursos gratuitos nos laboratórios da 

universidade, o respeito às idéias dos alunos, o trabalho inclusivo procurando não deixar nenhum 

aluno de fora, a participação da comunidade na feira de ciências onde os alunos puderam 
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apresentar os resultados. Em relação aos mini cursos de capacitação, trabalharam-se a busca por 

museus digitais, vídeo, imagens, textos e informações que subsidiassem o trabalho (HIDE; 

STILLBORN, 2000). É preciso aprender a utilizar a Internet e web para apoio aos estudos 

superando a fase do uso do computador somente para jogos ou para a comunicação nas redes 

sociais. Neste caso, haviam objetivos pedagógicos bem definidos o que facilitava a realização do 

trabalho laboratorial com os alunos. Mais um fator incentivador foi o clima educacional que se 

instalou de respeito, de ouvir as dúvidas dos alunos e de ouvir as opiniões e procurar incorporar 

as mesmas redirecionando os trabalhos na medida do possível. Todos se sentiram ouvidos e 

respeitados como consideram Collie, Shapka, Perry, Sebastian e Allenworths. 

O projeto do Museu da Tecnologia se constituiu num tipo de trabalho interdisciplinar. O trabalho 

interdisciplinar envolve os alunos de forma contagiante (PRADO, 2003; CASTRO, 2008; 

SILVA; PINTO, 2009; MELO; FERREIRA, 2001).  

Quanto existe a quebra das barreiras que ocorrem nas disciplinas, os alunos podem enxergar 

aplicações e utilidade nas coisas que estão aprendendo. Neste trabalho, quebram-se as barreiras 

que há entre as disciplinas, por exemplo, com o professor de história associando em suas aulas 

alguns aspectos da tecnologia de informação das épocas em estudo, a professora de português 

pode trabalhar textos e poesias envolvendo a tecnologia e o uso de computadores e internet e a 

professora de ciências podem realizar demonstrações de alguns objetos trazidos pelos professores 

da universidade como é o caso de fibras ópticas que eram demonstradas com lanternas e 

explicadas, isto é, como era possível “entortar a luz” e dirigi-las por caminhos da fibra. As ondas 

do eletromagnetismo também foram trabalhadas na questão da transmissão controle remoto de 

carrinhos e a explicação sobre as ondas de rádio e também a descrição dos materiais que fazem 

parte dos computadores: plásticos, metais (cobre, ouro, alumínio, silício etc), vidro etc. Com o 

envolvimento de muitos conhecimentos, os alunos relacionam melhor a questão das tecnologias 

com os conhecimentos que os professores das disciplinas trabalham. 

Os alunos também já nasceram numa época cercada de muita tecnologia e podem ser considerados 

“nativos digitais” como afirma Prensky (2001), o que não quer dizer que tenham a “sabedoria 

digital” (PRENSKY, 2009), porém essa sabedoria pode vir com o tempo, a reflexão e o uso crítico 

e o presente trabalho também permitiu que os alunos aprendessem a pesquisar sobre o projeto 

contrapondo ao uso comum que ocorre entre jovens somente em jogos ou nas redes sociais. Tudo 

leva a crer que houve esse contágio entre os alunos e neste sentido vale a influência e habilidade 

dos professores que realizaram o convite para que todos sem exceção participassem e que todos 

seriam bem-vindos e os alunos apresentariam os resultados de seus trabalhos e realizações para a 

comunidade interna e externa: esse aspecto da divulgação torna-se importante pois os alunos vão 

ser expostos diante dessa comunidade e este pode se constituir num outro motivo para que os 

mesmos realizem um bom trabalho.  
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Após o convite, durante a realização do projeto, há o aspecto de cativar o aluno e mantê-lo: 

considera-se que um dos aspectos mais importantes para o sucesso do trabalho realizado está na 

questão dos conhecimentos acadêmicos que num primeiro momento foram simplificados de modo 

a se aproximar dos conceitos possuídos pelos alunos como considera Wellings e de modo a 

trabalhar na região proximal do conhecimento preconizada por Vygotsky de modo que os 

conceitos e trabalhos se tornem entendíveis pelos alunos e que façam sentido em suas vidas e, 

além disso, havia os aspectos históricos e sociais que envolviam o aprendizado em relação à 

tecnologia de informação. Freire (1996) considera importante para o aprendizado que os alunos 

tenham autonomia nas suas pesquisas e realização de trabalhos. Os alunos pesquisaram e 

trabalharam com autonomia e envolveram suas famílias na realização dos trabalhos. 

O projeto realizado, ao levar em conta os conceitos já possuídos pelos alunos, também vai ao 

encontro da teoria da aprendizagem significativa como considera Ausubel e Moreira de modo que 

estes puderam ser aproveitados como “subsunçores” para o aprendizado. Desta forma, tornou-se 

possível as novas informações serem incorporadas e ancoradas formando novos conceitos 

promovendo a aprendizagem significativa e elevando o nível de conhecimento dos alunos. 

Verifica-se que as teorias da aprendizagem significativa e o sócio construtivismo histórico de 

Vygotsky se complementam. 

As interações entre o pessoal do colégio e o da universidade também ocorreram nos momentos 

que os alunos da escola foram levados para desenvolverem habilidades na consulta de imagens, 

vídeos e textos a respeito dos museus da tecnologia que existem no mundo, na América Latina, 

no Brasil e em diversos Estados de Cidades brasileiras. 

Nesta era da informação, nem todas as pessoas estão completamente incluídas e muitas vezes 

utilizam o caderno, gibis, revistas, jornais, o celular, tablet, a televisão, os jogos digitais, os DVDs, 

o computador, a Internet, as redes sociais, os vídeos de internet, as imagens e textos estão todos 

utilizando esses objetos e nem se dão conta de que essas coisas fazem parte tecnologia de 

informação. O projeto fez com que os alunos trabalhassem com autonomia como considera Freire 

e fizessem uma reflexão sobre o que é a tecnologia, o que é a informação e o que é a tecnologia 

de informação, como ela surgiu, como ela se relaciona com outras coisas como são os casos das 

disciplinas que eles estudam no colégio, como ela pode ser útil na resolução dos problemas do 

cotidiano etc. 

As afirmações dos alunos apontaram no sentido de que o trabalho realizado em grupo com a 

interação entre os envolvidos mostrou-se estimulante para o aprendizado como considera Wallon 

em relação a necessidade de afetividade interação para a ocorrência do aprendizado. A pedagogia 

por projetos mostrou-se eficiente e eficaz no caso em estudo, trazendo os alunos de volta para a 

escola e possibilitando que houve a motivação para os estudos sendo que muitos alunos 
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mostraram mais vontade em prosseguir nos estudos e valorizar sua escola. Deste modo que se 

sugere que haja continuidade nos trabalhos com a realização de novos projetos com novos temas 

interdisciplinares nos próximos anos para a feira de ciências. Verifica-se que a feira de ciências 

torna-se também um período importante para a realização e apresentação dos trabalhos 

interdisciplinares nas escolas. Também para que os trabalhos ocorram envolvendo mais os alunos, 

tornam-se interessante que os professores do colégio façam trabalhos com parcerias como a que 

ocorreu envolvendo professores e alunos voluntários da universidade bem como instalações que 

ajudaram os alunos do colégio enxergar que há um futuro, este não se limita somente aos muros 

da escola e que é preciso estudar para chegar com sucesso nesse futuro e que a tecnologia de 

informação pode ajudar nessa tarefa.  

Nos tempos atuais, existem milhões de estudantes na educação básica em nosso País e os trabalhos 

relacionados ao ensino, aprendizado e tecnologias educacionais podem colaborar para melhorar 

a educação brasileira como ocorreu no caso estudado. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia de informação está presente no cotidiano das pessoas e as novas gerações que já 

nasceram nesses ambientes tecnológicos como considera Prensky, os “nativos digitais”, muitas 

vezes nem se dão conta da origem das mesmas ou fazem uma reflexão sobre o uso das mesmas 

para a educação. Essa tecnologia foi utilizada num projeto para unir pessoas e motivá-las para os 

estudos na escola. 

No trabalho se apresentou um estudo de caso de ensino por meio de projeto do Museu da 

Tecnologia de Informação e os alunos foram os protagonistas na montagem do museu bem como 

na elaboração da publicidade e convite aos membros da comunidade externa e na apresentação 

dos equipamentos e trabalhos por eles realizados. 

No presente trabalho houve estímulos para o aprendizado dos alunos por meio da pedagogia por 

projetos estes se mostraram eficazes e eficientes em gerar a motivação para o gosto pelos estudos 

e pela escola e; seus protagonistas. Não se pode generalizar as conclusões pois observou-se que 

há alguns fatores que contribuíram para o sucesso incluindo a parceria externa com a 

universidade, o apoio da direção à iniciativa, o apoio dos professores que se dispuseram a ajudar, 

dos voluntários da universidade e aos objetivos e escopo bem definidos. 

O aspecto da interação social que ocorreu em vários momentos de reunião, dos cursos e das 

apresentações na feira de Ciências do Colégio. Essa interação aconteceu tanto entre alunos de 

vários anos como também dos professores e comunidade externa possibilitou que houvesse um 

estímulo para a realização do trabalho. 
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Na realização do trabalho, mostrou-se ser importante o uso de teóricos como Vigotsky, Prensky, 

Ausbel, Wallon e Freire para dar suporte às ações realizadas. 

A feira de Ciências que ocorre anualmente no colégio mostrou-se como sendo um período 

importante para que ocorram reflexões e que se mostrem resultados de projetos que podem ser 

trabalhados ao longo do ano letivo. Neste sentido, é preciso que se dê continuidade nesta iniciativa 

vitoriosa e que favorece a apresentação de trabalhos interdisciplinares. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que tecnologias de baixo custo podem caminhar 

em conjunto com o ensino de Física auxiliando na promoção de uma melhoria das condições em 

que tarefas experimentais são feitas em salas de aula. Ao longo do trabalho é demonstrado como 

é possível a utilização de uma câmera USB (webcam) como instrumento óptico de detecção de 

objetos móveis na realização de experimentos de Mecânica Física. Após estudos e diversos testes 

feitos em experimentos simulando condições em que os estudantes realizam as tarefas, obtivemos 

resultados bastante promissores e positivos quanto à metodologia proposta. Este artigo demonstra 

a funcionalidade do método proposto na detecção do movimento oscilatório de um pêndulo 

simples. A partir dos dados coletados através da filmagem, rotinas computacionais fornecem a 

aceleração gravitacional local. A implantação rápida e fácil da metodologia proposta aqui é ideal 

para laboratórios que não dispõem de altos recursos financeiros em aparelhagem. Projeto este 

sendo desenvolvido para aplicação nos laboratórios de Física da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro. 
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Palavras-chave: Física Experimental, Tecnologia de baixo custo, Detector de movimento. 

 

Abstract: The objective of this work is to envice that low-cost Technologies can auxiliate the 

Physics teaching improving the experimental tasks conditions. Along of this article is 

demonstrated how is possible a USB camera (webcam) utilization as optical tool for an object 

moving detection in Mechanical Physics tasks. Researches and tests were made under laboratorial 

users conditions. It was observed promising and positives results from the proposed method. It is 

evidenced method functionality at oscillatory moving detection of a simple pendulum. From 

video received data processed by computational routines is possible to extract the local gravitation 

acceleration. The easy and fast methodology implementation is designed for laboratories with low 

financial resources to purchase sophisticated equipment. This project goal is to be applied at 

Physics laboratorial of Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Keywords: Experimental Physics, Low-cost technology, Moving detector. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os laboratórios do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro bem como em 

muitos outros laboratórios de instituições de ensino por todo o mundo enfrentam problemas de 

limitação de verba para sua modernização em aparelhagens. O ensino de Física tem se mostrado 

pouco eficaz no que diz respeito aos objetivos propostos, particularmente no que se refere à 

utilização de experimentos e demonstração de fenômenos. Os conteúdos são levados aos 

estudantes, que os recebem passivamente, sem questionamentos ou discussões. O professor, por 

sua vez, reproduz o ensino que recebeu na sua formação, também tradicional.  

[...] parece que nunca saímos do paradigma do livro. Em nosso ensino de 

graduação, tanto nas disciplinas de Física Geral como nas avançadas, é o livro 

de texto quem determina o nível do curso, a ementa, o programa, a sequência 

das aulas, enfim, o plano de ensino da disciplina. O laboratório parece ser uma 

obrigação incômoda para muitos professores; o ideal aparenta ser explicar, ou 

simplesmente repetir, o que está no livro e dar uma lista de problemas para os 

alunos. (MOREIRA, 2000) 

Nossa proposta é a criação de um ambiente de aprendizagem em que os alunos interajam e se 

sintam motivados a expor suas concepções, compará-las com as de seus colegas e com a 

explicação dada pelo professor. Segundo Alves Filho (2000a): uma das principais razões que 

justificam o laboratório didático certamente é o “tratamento” das ideias prévias. Por meio do 

laboratório didático, se torna possível, através de um diálogo questionador, perceber quais as 

argumentações utilizadas pelos estudantes para explicar o fenômeno envolvido. As diferentes 
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argumentações permitirão ao professor mapear quais os equívocos de interpretação. Cria-se, 

então, uma oportunidade importante para o professor, que pode discutir tais ideias prévias, 

colocando-as em cheque concretamente. 

Neste trabalho é evidenciado como é possível a partir de tecnologia de baixo custo, criar uma 

ferramenta excelente no auxílio às tarefas experimentais, com a finalidade de contribuir para que 

novas concepções e práticas educacionais façam parte do dia a dia de cada unidade escolar, 

destacando as principais possibilidades para uso em sala de aula, ampliando a qualidade de ensino 

oferecida aos alunos. O estudo parte dos pressupostos da pesquisa qualitativa e a influência das 

atividades demonstrativas, realizadas no transcorrer do ensino teórico, para o aprendizado de 

Física. Entendendo que a atividade experimental é um importante instrumento pedagógico para o 

ensino de Física, investigou-se a influência de atividades demonstrativas, realizadas no 

transcorrer do ensino teórico, no aprendizado da Mecânica Física, em uma sala de aula. Foi eleita 

a teoria sócio-interacionista de Vygotsky para nortear o desenvolvimento da pesquisa. Para 

Moreira (2009), a teoria do pesquisador Vygotsky, propõe que o desenvolvimento cognitivo se 

dá por meio da interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estão envolvidas ativamente 

trocando experiência e ideias, gerando novas experiências e conhecimento.  

Como instrumentos metodológicos, foram realizadas filmagens da aplicação das atividades 

demonstrativas, além da observação participativa do pesquisador. Como resultado da pesquisa, 

pode-se concluir que a atividade demonstrativa pode ser considerada um instrumento didático 

eficiente e viável para ser utilizado no processo ensino-aprendizagem de Física nas escolas 

brasileiras de Ensino Superior e Médio. A partir de uma câmera USB (webcam) conectada a um 

computador pessoal é possível, por meio de rotinas computacionais, realizar a detecção de 

movimento de um objeto qualquer. Com base neste princípio, foi-se então aplicada a detecção de 

movimento na realização de tarefas experimentais de Mecânica Física. Será detalhado como esta 

aplicação foi feita no experimento de pêndulo simples. 

2 O ENSINO ALIADO À TECNOLOGIA 

O ensino básico de Física Experimental é extremamente importante para todos os que almejam 

avançar em conhecimentos tecnológicos, e a utilização de tecnologia em sala de aula agrega 

inúmeros benefícios ao ensino. De acordo com Almeida e Maschio (2013): 

Possibilitam que a aprendizagem ocorra de forma lúdica, pois, enfatizam o 

caráter brincante do ensino por meio de atividades educativas mais prazerosas; 

Prendem a atenção dos alunos nas aulas, possibilitando maior concentração nas 

explicações e atividades; Permitem dinamizar a aula, deixando-a mais atrativa 

e prazerosa; Estimulam e motivam os alunos a aprender, despertando o 

interesse pelas aulas; Enriquecem os trabalhos em sala de aula, 

complementando os conteúdos abordados; Auxiliam e facilitam o 

planejamento das aulas e a produção de materiais; Possibilitam a interação 

entre os alunos da sala de aula; Ampliam os conteúdos trabalhados nas aulas; 
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Melhoram a possibilidade dos alunos visualizarem a articulação dos conteúdos 

trabalhos em sala com a realidade; (ALMEIDA E MASCHIO, 2013, p. 27) 

O ensino básico de Física Experimental é extremamente importante para todos os que almejam 

avançar em conhecimentos tecnológicos, portanto é crucial que seja feita a melhoria dos 

equipamentos utilizados. Aqui será demonstrado que eficiência e qualidade não estão 

relacionadas diretamente ao custo do equipamento. Os resultados obtidos foram excelentes e com 

erros baixíssimos que, aliados ao baixo custo de todos os equipamentos utilizados, se tornam 

extremamente úteis para professores e alunos. Outros experimentos estão sendo avaliados e 

condicionados a testes, para que futuramente um kit contendo as rotinas computacionais e toda a 

metodologia a ser empregada possa ser disponibilizada, auxiliando assim o professor em suas 

aulas práticas. 

3 MÉTODOS 

a) Experimento escolhido 

Para que se possa demonstrar a eficácia do trabalho bem como seus resultados práticos, o 

experimento a ser utilizado é o Pêndulo Simples. De acordo com Halliday et al. (2008), o pêndulo 

simples se define como um composto por uma partícula de massa m (chamada de peso do 

pêndulo) suspensa por uma das extremidades de um fio inextensível, de massa desprezível e 

comprimento L, cuja outra extremidade está fixa, como observado na Figura 1. Este peso deve 

oscilar em um plano normal ao que será feita a observação. 

 
Figura 1 – Esquematização de um pêndulo simples. 

As forças que agem sobre o peso são a tração   exercida pelo fio e a força gravitacional   como 

mostra a Figura 2, onde o fio faz um ângulo θ com a vertical. Decompomos  em uma componente 

radial Fg.cos(θ), e Fg.sen(θ) que é tangente à trajetória do peso. Esta componente tangencial 

produz um torque restaurador em relação ao ponto fixo do pêndulo porque sempre age no sentido 
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oposto ao do deslocamento do peso, tendendo a levá-lo de volta ao ponto central. Este ponto (θ=0) 

é chamado de posição de equilíbrio, porque o pêndulo ficaria em repouso neste ponto se parasse 

de oscilar. 

 
Figura 2 – Quadro demonstrativo das forças atuando sobre a massa e o ângulo de abertura do 

pêndulo. 

 

Lembrando que toda a massa de um pêndulo simples está concentrada na massa m do peso do 

pêndulo, que está a uma distância L do ponto fixo. Podemos fazer algumas aproximações a fim 

de simplificação dos cálculos, obtendo a expressão abaixo para seu período de oscilação: 

𝑇0 = 2𝜋√
𝐿

𝑔
                                                                                                                                                  (1) 

b) Montagem do experimento para a utilização do método proposto 

A montagem do experimento se deu de uma maneira bastante simples, não alterando em 

praticamente nada a maneira habitual. Uma haste fixa em certa altura com uma linha amarrada a 

ela. Na outra extremidade da linha uma massa esférica é presa, ficando livre para realizar 

oscilações. A partir de então começa o diferencial, em que a câmera deve estar fixa em um ponto 

de modo que, em sua captação de imagens, ela consiga perceber toda a trajetória de movimento 

da massa. A montagem é evidenciada em duas perspectivas diferentes nas Figuras 3 e 4. Um fato 

observado e de extrema importância para resultados exatos ao final do experimento, é a correta 

medição do comprimento do fio, levando-se em consideração o início do fio preso à haste até o 

centro de massa da esfera presa à outra extremidade. Com este método desenvolvido, o período 

de oscilação é registrado de maneira excelente, ficando a cargo do utilizador apenas a qualidade 

de aquisição do comprimento do pêndulo para dados finais aceitáveis. 
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Figura 3 – Montagem experimental lateral indicando o ângulo de aquisição de imagens da 

câmera. 

 

 
 

Figura 4 – Representação da visão frontal tomada pela câmera. 

 

c) Aquisição de imagens 

A aquisição de imagens se dá por meio de dois vídeos feitos. O primeiro é feito com o pêndulo 

estático, de modo que o próprio programa no computador determine sua posição inicial na origem. 

Após isto se pode então fazer a massa oscilar e começar o segundo vídeo. De posse destes dois 

vídeos, as rotinas computacionais desenvolvidas podem ser aplicadas automaticamente, extraindo 

assim dados como período de oscilação e inclusive a aceleração gravitacional local. 
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d) Processamento de imagens 

Para o processamento de imagens, filtros são aplicados de maneira que facilite e dinamize o 

tratamento dos dados. Simultaneamente um filtro de cores e outro de cortes são aplicados, visando 

o isolamento do objeto a ser detectado. A Figura 5 mostra um frame do vídeo com o pêndulo 

antes do tratamento, enquanto a Figura 6 demonstra a mesma imagem após as aplicações dos 

filtros. 

 
Figura 5 – Imagem extraída do vídeo do pêndulo sem tratamento. 

 

 
Figura 6 – Imagem do pêndulo com a massa totalmente isolada pronta para se extrair 

informações relevantes. 

Nas rotinas desenvolvidas, foram aplicados filtros em cada frame extraído do vídeo. A partir de 

então, métodos estatísticos de detecção de pixeis foram realizados para que possibilitasse gerar a 

posição virtual da imagem. Uma conversão da posição em pixeis para metros não se fez 
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necessária, o tempo todo foi trabalhado a posição virtual apenas. Isto foi possível graças ao 

alinhamento estratégico da câmera feito inicialmente. Com ela posicionada de maneira frontal às 

oscilações, possibilitou-se tomar o período de oscilação verificando apenas o deslocamento 

virtual sem quaisquer fatores angulares que ocasionassem uma perda de simetria dos 

descolamentos para direita e para esquerda do pêndulo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De posse do período de oscilação do pêndulo, obtido pelo programa de acordo com o gráfico da 

Figura 7, o próprio programa pôde utilizar-se da equação 2 e realizar os cálculos a fim de obter a 

aceleração da gravidade local.  

 𝑔 =
4𝜋2𝐿

𝑇0
2                                                                                                                                                      (2) 

 
Figura 7 – Gráfico com dados discretos coletados através da filmagem do pêndulo em 

movimento. 

 

Ao utilizar a equação 2, o comprimento L medido do pêndulo e o valor de π são conhecidos pelo 

programa. Então o período de oscilação T0 encontrado é aplicado na equação que a aceleração 

seja obtida. 

As oscilações descritas pelo pêndulo foram registradas durante 5 segundos, com uma tomada de 

imagens a 15 quadros por segundo. A resolução da câmera foi de 480 x 640 pixels, com um frame 

rate máximo de 30 quadros por segundo. O fio do pêndulo possuiu um comprimento de 34,40 cm 

com um erro estimado em 0,05 cm. A partir dos dados coletados, o programa calculou o período 

de oscilação de 1,18 segundos, com um erro estimado em 0,03 segundos. A aceleração 

gravitacional determinada foi de 9,75 m/s2 com um erro percentual de 0,31 % em relação à 
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aceleração de referência do laboratório. Os resultados obtidos se mostraram extremamente 

satisfatórios, comprovando a confiabilidade do método neste experimento de pêndulo simples. 

Foi definida como parâmetro de validação a determinação da aceleração da gravidade local, 

verificada satisfatoriamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observada então a viabilidade desta metodologia. Uma tecnologia de baixo custo e acessível 

que pode sim auxiliar muito nas tarefas experimentais do ensino de Física. Pode-se substituir a 

maneira amplamente difundida em que um aluno faz as medições do período de maneira visual, 

carregando erros enormes associados às medidas. Tal metodologia não substitui em momento 

nenhum a função do professor de passar a Física envolvida no experimento, tão pouco à função 

do aluno de aprender a lidar com ferramentas instrumentais do laboratório. Aqui foi demonstrado 

que através de equipamentos simples pode-se melhorar em muito a aquisição de dados neste 

experimento. 

Podemos observar no trabalho de Knittel et al.(2013), sobre suas propostas da inclusão da 

tecnologia no atual ensino. É abordado que os professores precisam se capacitar a utilizar as 

tecnologias disponíveis em seu favor e conscientizar os alunos que, além da diversão propiciada, 

seus aparelhos tecnológicos representam ferramentas que podem sim auxiliar na didática de 

aprendizado em que são submetidos. 

Em escolas técnicas e universidades, a implantação do ensino experimental é algo muito mais 

natural do que em escolas do ensino médio (Alves Filho, 2000b). Porém esta metodologia se torna 

perfeitamente funcional em qualquer unidade de ensino. Visto que, mesmo um estudante de 

ensino médio em uma formação geral também necessita dos conhecimentos experimentais para 

uma melhor aceitação da teoria sendo vista por ele. 
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Resumo: Percebendo a importância do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

na prática pedagógica e sua relevância nos cursos de formação continuada, buscamos, nessa 

pesquisa, compreender quais os impactos dessa formação, na percepção de quatro professores da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Alcantil e à luz da Teoria dos Construtos 

Pessoais de George Kelly. Entre os impactos apontados pelos professores, destacam-se a 

aproximação com o uso de TIC em sala de aula, a motivação e o entusiasmo no ensinar e aprender. 

Algumas dificuldades apontadas pelos professores sugerem modificações nos cursos de formação 

continuada, como mais profundidade no estudo de determinados conteúdos e as formas como os 

professores participantes avaliam a aprendizagem. Em termos gerais, as afirmações dos 

professores entrevistados revelam que eles desejam muito melhorar sua prática. Por isso, 

ressaltamos algumas das contribuições elencadas pela nossa investigação, tais como: a reflexão 

sobre a própria prática pedagógica, a motivação para usar as tecnologias digitais como recursos 

em sala de aula e o despertar para um fazer mais compromissado, visando a um ensino público 

de boa qualidade. 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Formação de Professores Teoria 

dos Construtos Pessoais. 

 

Abstract: Realizing the importance of the use of Information and Communication Technologies 

(ICT) in teaching practice and its relevance in continuing education courses, this research sought 

to understand the impacts of this training, in the perception of four professors at the State School 

of Elementary and Secondary Education of Alcantil and according to the Theory of Personal 

constructs George Kelly. Among the impacts mentioned by the teachers stand out the approach 

with the use of ICT in the classroom, motivation and enthusiasm in teaching and learning. Some 

difficulties pointed out by teachers suggest changes in continuing education courses, such as 

greater depth in the study of certain content and forms of assessment of learning of teachers 

participating. In general terms the statements of the teachers interviewed indicate that there is a 



 

51 

deep desire to improve their practice. Thus we highlight some of the contributions identified by 

our research such as: a reflection on own teaching practice, motivation for the use of digital 

technologies as resources in the classroom and wake up to a more committed to targeting a quality 

public education. 

Keywords: Information and Communication Technologies. Teacher training. Theory of 

Personal Constructs. 

1 INTRODUÇÃO 

Já não são novos os argumentos a favor da introdução de tecnologias digitais para favorecer a 

aprendizagem escolar. O rápido e democrático acesso à informação, a virtualização da presença, 

dos locais e das relações humanas, a mobilidade do tempo e do espaço advogam que, nos dias 

atuais, aprende-se mais fácil com o uso dos artefatos oferecidos pela evolução da tecnologia de 

informação. Alguns autores já falam de paradigma da tecnologia, como Castells (1999) e Ferreira 

e Lopes (2010). Entretanto, nós, professores, dentro da sala de aula, sabemos como estamos 

distantes do ideal de interação virtual frutuosa e dos ciberespaços de aula de que falam os 

pesquisadores defensores desses artefatos no ensino, como tablets, iphones, ipodes, smartphones, 

etc. e sua utilização como recursos na prática pedagógica. 

Muitos professores ainda relutam em usar qualquer TIC para ministrar suas aulas. O Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação realizou, em 2010, uma pesquisa 

com o objetivo principal de identificar usos e apropriações da Internet de banda larga na rotina de 

escolas públicas1. Os resultados mostraram que pouco mais da metade dos professores (54%) 

utilizava o computador na escola quase diariamente ou, pelo menos, uma vez por semana. Outro 

dado que consideramos importante é que a maioria dos professores que possui computadores 

portáteis (seis em cada dez) não os leva para a escola.  

De acordo com a Associação Brasileira de Tecnologias Educacional (ABT), o uso de tecnologias 

em sala de aula está mais relacionado ao interesse individual do professor do que à sua habilidade 

ou à disponibilidade dos recursos, por exemplo. Mas quer os professores queiram ou não, as TIC 

já estão presentes no cotidiano dos alunos e, junto com eles, adentram a escola. Essa problemática 

nos deixou inquietos e levou-nos a analisar a questão da formação continuada de professores e 

suas concepções em relação ao uso de TICs na educação. Para responder a nossa inquietação, 

                                                      

 

1 Pesquisa sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação no Brasil: TIC Educação 2010. São 

Paulo: Comitê Gestor de Internet no Brasil, 2011. Disponível em: 

<http://zerohora.com.br/pdf/14441769.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2014. 
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decidimos analisar os impactos da formação continuada no uso de TICs em sala de aula a partir 

das concepções de quatro professores da Escola de Ensino Fundamental e Médio de Alcantil, que 

cursaram recentemente a Especialização em Fundamentos da Educação da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB), a partir da Teoria dos Construtos Pessoais de George Kelly. 

Procuramos identificar, nas práticas educativas desses sujeitos, exemplos de sucesso no processo 

de ensino e aprendizagem que tiveram como apoio o uso de TIC e elencar algumas dificuldades 

ressaltadas por esses educadores assim como suas possíveis causas.  

2 DIALOGANDO COM A TEORIA 

Neste tópico, apresentaremos os estudos e as teorias com as quais dialogamos e que nos deram 

suporte na análise empírica de nossa investigação. Essa análise se estruturou sobre o tripé 

tecnologias na educação, formação de professores e teoria de Kelly. 

Em todos os locais onde se fala em educação, nos tempos atuais, cobra-se do professor a inclusão 

de TICs em suas aulas, e embora muitos professores estejam buscando essa inclusão, ainda se 

sentem inseguros quanto ao uso da informática em suas aulas. A impressão que se tem é de que o 

computador e seus recursos falam uma linguagem diferente da nossa. Muitas vezes, nós, 

professores, passamos horas tentando fazer algo que nossos alunos realizam em um clique; em 

outras, porém, notamos que o conhecimento dos alunos sobre o uso da informática é pontual e 

limitado à participação em redes sociais. 

É importante fazer com que os conhecimentos dos alunos sobre o uso do computador e seus 

acessórios se aprofundem e sejam úteis para potencializar novas aprendizagens. Embora seja 

quase unanimidade entre os professores e os alunos a crença de que os recursos tecnológicos 

fazem bem para o ensino de qualquer matéria, Moran (2007) refere que a maioria das escolas e 

dos professores ainda está tateando sobre como utilizar adequadamente toda essa tecnologia. Para 

esse estudioso, há um descompasso entre os modelos tradicionais de ensino e as novas 

possibilidades e exigências da sociedade.  

Para que o processo de inclusão se inicie, é imperativa a criação de metodologias adequadas de 

ensino mediadas pelo uso de TICs. Para alcançar a qualidade educacional que todos esperamos, 

bons professores são as peças-chave. Eles conhecem e vivem a realidade escolar, refletem sobre 

ela e sobre suas práticas, procuram formas de melhorá-las, buscam surpreender, cativar e motivar 

o aluno, estão sempre pesquisando, são criativos, responsáveis, experimentam, mobilizam a 

escola e procuram apoio. Esses são os professores reflexivos a que Nóvoa (2007), Schön (1992) 

e Freire (1998) se referem. Ressaltamos que o acesso a tecnologias de qualquer tipo ainda é muito 

desigual assim como a formação de professores é uma peça fundamental no assunto relativo às 
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tecnologias. A seguir, apresentamos algumas reflexões a esse respeito e situamos a análise feita 

em nossa pesquisa.·. 

Segundo Esteve (1995), os professores vivem uma crise de identidade, e no contexto do ensino, 

está muito confuso - suas funções, o currículo, a diversidade e o número de tarefas que lhes são 

atribuídas. É como se os professores soubessem tudo o que têm a fazer, mas não soubessem por 

onde começar, então protela suas ações, paralisa-se. Boaventura Santos (2007, p. 45) coloca isso 

da seguinte forma: “O futuro nunca esteve tanto em nossas mãos, mas nossas mãos nunca foram 

tão ignorantes que não sabem como fazer: lançar uma pomba ou uma bomba.”  

A crise de identidade faz o professor sentir a diferença entre “o dentro” e “o fora” da escola. Fora 

da escola é divertido, dentro, é enfadonho; fora, existe tecnologia; dentro, apenas a lousa e as 

carteiras enfileiradas; fora, há liberdade; dentro, seguem-se padrões. O professor sente o desejo 

de unir essas duas realidades, mas lhe faltam tempo, motivação e coragem.  

Com base nas leituras que realizamos, entendemos que, para tentar atender aos anseios de cada 

professor, sua formação inicial e continuada deverá ser focada, pelo menos, para os seguintes 

aspectos: formação para a imprevisibilidade, pois, a cada instante, a realidade das salas de aula se 

configura de maneira diferente; formação holística e para a competência de análise holística, 

porque é preciso olhar o aluno, o conteúdo e a escola como um todo e, ao mesmo tempo, de forma 

particular; formação que estimule o desejo de aprender/saber, porque é preciso que o professor 

seja o construtor de conhecimento, não apenas um transmissor; formação para o reforço da 

imitação, porquanto o professor dever ser um bom modelo para os alunos, como aquele que já fez 

o caminho e acertou nas escolhas para poder orientá-los; formação no plano ético, já que nossa 

sociedade parece cada vez mais carente de ética, por isso o professor deve estar preparado para 

conduzir os alunos nesse propósito; conhecimento do conteúdo e domínio das TICs, porque 

sempre foi imprescindível que o professor conhecesse profundamente sua disciplina. Agora, 

soma-se a isso a necessidade de que saiba utilizar novas tecnologias para informar e se informar; 

formação para a responsabilidade, que diz respeito à importância de o professor se sentir 

responsável pelo salto de qualidade da educação, mas, principalmente, de acreditar que tal 

mudança é possível. 

O novo professor precisaria, no mínimo, adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a 

aprender, competência para saber agir numa sala de aula dinâmica, habilidades comunicativas, 

domínio da linguagem informacional e dos meios de informação e habilidade de articular as aulas 

às mídias e às multimídias (LIBÂNEO, 2002, p. 28). Ele é sujeito da realidade e também autor, 

como mostraremos a seguir, visto que cada pessoa tem uma forma particular de construir e usar 

o conhecimento. A relação entre o conhecimento e a ação é mútua, são as experiências que 

vivenciamos que dizem como serão as nossas ações, mas nós só experimentamos isso quando 
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sentimos certa medida de segurança, como explica a Teoria dos Construtos Pessoais. Essa teoria, 

desenvolvida pelo psicólogo norte-americano, George Alexander Kelly, tem por base um 

postulado fundamental e 11 corolários. O postulado diz que “os processos de uma pessoa são 

psicologicamente canalizados pelas formas como ela antecipa eventos” (KELLY, 1970 apud 

BASTOS, 1998, p. 2). Processos são todos os pensamentos, os sentimentos, as experiências e os 

comportamentos da pessoa. Esse postulado nos explica o esforço que fazemos quando nos 

antecipamos aos fatos, às outras pessoas e a nós mesmos.  

Para Kelly, os seres humanos agem de maneira semelhante ao que faz um cientista quando quer 

entender um fenômeno. Todos nós buscamos compreender e explicar a realidade. Para isso, 

elaboramos e verificamos hipóteses. Ao testarmos as hipóteses sobre o mundo e sobre nós 

mesmos, criamos teorias, que são nossos construtos pessoais. Além de conter a nossa visão sobre 

a realidade, os construtos pessoais são utilizados para prever a realidade. Cada indivíduo tem seus 

próprios construtos, mutáveis e relativos. Geralmente, ampliamos, modificamos e substituímos 

nossos construtos a fim de entender cada vez melhor os eventos que percebemos. 

A forma mais comum de testar, modificar ou ampliar nossos construtos pessoais é pela 

experiência, portanto, “a pessoa não aprende com a experiência, mas experimenta quando 

aprende” (LIMA et al, 2010, p. 313). Os construtos podem ser identificados nos eventos em que 

a pessoa está envolvida e se diferenciam dos conceitos ou das ideias construídas por serem 

dotados de dois polos antagônicos. Entre os polos, existem diversas representações. Sobre uma 

mesma ideia, podem-se formar inúmeros construtos. 

Um dos aspectos mais importantes da teoria de Kelly para nossa pesquisa é o olhar sobre o homem 

como cientista, a relevância do conhecimento científico para a formação dos professores 

investigados.  

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Considerando a dimensão do estudo, a natureza dos objetivos e a forma de coleta e análise de 

dados, nossa pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez que buscamos compreender uma dada 

situação (SILVA, 2012). 

Os instrumentos de coleta dos dados foram entrevistas semidiretivas, analisadas sob a perspectiva 

da Análise de Conteúdo, conforme Bardin (2011). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, apresentaremos as categorias elaboradas a partir da análise das falas dos professores e 

como elas respondem aos nossos problemas e objetivos de pesquisa. Os quatro professores serão 

identificados pelos nomes fictícios de Clio, Alice, Otto e Anchieta. 
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As falas foram divididas em oito categorias, a saber: 1- Impactos nas práticas dos professores; 2- 

Concepções sobre a formação continuada; 3- Dificuldades; 4- Visão sobre o Curso de 

Especialização; 5- Expectativas futuras; 6- Aprender/ensinar; 7- Concepções sobre as TIC; 8- 

Visão sobre as TIC usadas na Escola de Alcantil. 

Em relação à primeira categoria - impactos nas práticas dos professores - o estudo mostrou, 

pelo menos, quatro impactos: mais aproximação com as tecnologias, para a Professora Clio; mais 

uso de novas tecnologias, para o Professor Otto; mais entusiasmo e motivação, para a Professora 

Alice, e mais curiosidades em relação à realidade do aluno, para o Professor Anchieta. 

Nesse sentido, destacamos esta fala: 

“O curso de especialização trouxe para nós possibilidades de nos aproximar das TIC, no 

momento que tínhamos que acessar o mundo virtual para as disciplinas EAD...” (Clio) 

A Professora Alice identifica os impactos em sua prática através de sentimentos, de forma 

especial, o sentimento de motivação e de entusiasmo, que ela também transmite aos seus alunos: 

“O curso de especialização me deixou mais entusiasmada em sala de aula e eu também passei e 

passo esse entusiasmo em estudar mais, em estudar sempre para os meus alunos.” (Alice) 

Ainda identificamos nos professores uma crise de identidade, que, segundo Esteve (1995), os 

professores enfrentam atualmente. É também chamada de “práxis shock”, que separa o eu real (o 

que eles são e fazem diariamente na escola) do eu ideal (o que eles gostariam de ser ou pensam 

que deveriam ser). 

Analisando as falas dos Professores Alice e Clio, à luz do pensamento de Cunha (2007), vimos 

que elas revelam elementos que parecem incluí-las nas quatro forças defendidas pelo autor: no 

presente, representam o futuro: os sábios, através da justiça, da fortaleza, da temperança e da 

prudência; a força das ideias desinteressadas, o agir de forma justa; a ciência, pensada de forma 

holística, e a religião como mecanismo de construção/socorro da ética. Elas nos levaram a criar 

uma categoria que não estava em nossos planos, e de tanto falar aprender/ensinar, notamos que 

essa sua preocupação primeira. Vejamos com que encanto uma delas fala sobre isso: 

“Eu tenho desejo de aprender, eu acho bonito eu acho interessante e eu quero sempre ta 

buscando aprender, sempre pra minha prática, por isso que eu acho que a EAD deveria colocar 

mais disciplinas assim, deveriam existir mais disciplinas à distância e deveria ser acompanhado 

melhor e cobrado mais... Porque estudar pra mim é essencial sempre.” (Alice) 

Essa fala vem reforçar o que é defendido por Moita (2007), quando afirma que as TIC são um 

recurso didático-pedagógico que possibilita o estímulo e a criatividade, que são elementos 

importantes para a formação dos educadores e que se refletem em seu fazer em sala de aula. 
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A seguinte fala do Professor Anchieta também colabora para o entendimento de que os 

professores sentem um forte desejo de aprender sempre mais: 

“É meu projeto fazer mestrado, pretendo, pretendo fazer mestrado. Eu não fiz, até tentei uma vez, 

mas como era em João Pessoa, filosofia, aí ficou muito dispendioso, tinha que ir de carro, mas 

tá no meu projeto fazer mestrado.” (Anchieta) 

Chegamos, agora, ao segundo problema de nossa pesquisa: obstáculos e dificuldades que os 

professores sentem ao usar as TIC em suas aulas. A esse respeito, sabemos que as dificuldades 

vão além da falta de formação que a maioria atesta, pois, a nosso ver, falta um sentimento de 

responsabilidade. Portanto, o obstáculo de maior relevo apontado pelos professores foi a falta de 

domínio da utilização das TIC, como mostram estas falas da Professora Clio e do Professor 

Anchieta: 

“...digo que nas primeiras aulas senti muita dificuldade para enviar as atividades, fui pedindo 

ajuda e consegui chegar ao final.” (Clio) 

“Ah nas tecnologias eu apanhei um pouco (...). Não tenho prática com a computação. No início 

eu sofri um bocado, mas deu pra fazer (risos), aí depois eu fiz o cursinho básico.” (Anchieta) 

Recordamos aqui o que nos fala Moran (2007), quando refere que a maioria das escolas e dos 

professores ainda está tateando sobre como utilizar adequadamente toda essa tecnologia. E Moita 

(2007) quando afirma que ainda existe os "medos" que assombram muitos educadores não só por 

falta de formação mas, também pelo receio de sair da sua zona de conforto, do fazer habitual e 

enfrentar algo novo. Porém o Professor Otto afirma que não sente dificuldades: 

“... além de ser técnico em informática. Eu não tenho muita dificuldade com as TIC não”. Embora 

alguns professores afirmem não saber usar as TIC em suas aulas, e outros afirmem saber, estes 

últimos também não o fazem. Logo, podemos pensar que não usar as TIC, realmente está além 

da formação para tal. 

A maior parte das dificuldades apontadas pelos professores em relação ao curso é relacionada à 

falta de tempo. A fala abaixo confirma essa assertiva: 

“Não, a dificuldade de ter mais tempo, por exemplo, se nossa carga horária fosse menor, uma 

redução da carga horária, isso facilitaria nossa vida.” (Alice) 

Nesse ponto, advogamos que a má remuneração impele o professor a assumir dois vínculos 

trabalhistas, portanto esse profissional deve ser mais bem remunerado e, com a carga horária 

reduzida, possa se dedicar mais aos estudos, ao planejamento de aulas, ao desenvolvimento de 

projetos, etc. 

Nosso terceiro problema a ser respondido corresponde às competências, ao interesse e à 

motivação dos professores para o uso de TIC, especificamente na EEEFM de Alcantil. É 
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consensual entre os professores uma contradição: a escola tem recursos prontos para serem 

usados, mas quase nunca o fazem. 

De acordo a TCP, a ansiedade aparece quando nossos construtos não estão funcionando bem. É 

quando entramos em conflito. Acreditamos que os professores estejam vivenciando essa fase. O 

uso de TIC em suas aulas ainda não se tornou um construto. A maioria ainda está na fase de 

formulação de hipóteses e de investimento no teste delas. Cabe, pois, aos professores que já usam 

as TIC e para os quais isso já se tornou um construto, socializar suas experiências. Infelizmente 

muitos professores têm seus construtos tradicionais muito enraizados e dificilmente se abrirão 

para o novo. São os limites, isto é, a modulação dos nossos construtos que nos levam a correr o 

risco de experimentar o que é novo ou a nos mantermos em nossa zona de conforto, mesmo que 

seja um conforto inquieto. Como vimos, parece que o professor ou a escola tem necessidade de 

apoio técnico, manutenção dos equipamentos, talvez mais do que de formação continuada. 

Questionamo-nos sobre se os professores se sentem preparados para usar as TIC e chegamos à 

conclusão de que eles estão a construir um sistema de construtos sociais, alguns se encontram 

mais adiantados. É dentro de cada professor que começa a se construir a ideia de inovação, como 

um pré-construto. Essa ideia, aos poucos, vai se socializando, confirma-se e se torna um construto 

propriamente dito. Então, o professor passa a agir de acordo com esse construto. 

Finalmente, vamos analisar uma categoria exclusivamente das falas dos professores, ou seja, que 

não fazia parte dos nossos objetivos, mas que, de tão evidente, tornou-se indispensável: a alegria 

que o professor sente em aprender. 

Ficamos felizes ao perceber nos professores uma perspectiva positiva do seu potencial para 

ingressar em programas de Mestrado, por exemplo. Porém a expectativa de melhoria salarial, de 

status e de ascensão profissional ainda motiva o desejo de cursar um Mestrado ou Doutorado. 

Notamos um modesto aumento da confiança e das competências no uso das TIC. Os professores 

se sentem menos leigos frente às tecnologias. Eles entendem que a formação é sempre positiva, 

porque traz algumas lições. A principal delas é a possibilidade de trocar experiências, e eles 

aprendem com seus pares e consigo mesmos. 

5 À PROCURA DE RESPOSTAS  

Este é um trabalho inconcluso, já que continuamos tentando encontrar novas respostas, pois, como 

referimos no diálogo teórico, todo ser está em constante processo de construção de seus 

conhecimentos, ações e sentimentos, portanto, não poderíamos descrever de forma completa o 

pensamento e as ações dos professores entrevistados sobre as TIC. 

Ao término da investigação, acreditamos ter atingido o objetivo que nos propusemos a atingir - o 

de investigar os impactos provocados pelo Curso de Especialização e pelo conhecimento do uso 
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de tecnologias digitais na ação pedagógica dos professores da EEEFM de Alcantil que cursaram 

a Especialização em Fundamentos da Educação da Universidade Estadual da Paraíba. Passemos, 

então, a tecer algumas considerações a respeito disso: 

1. A formação continuada é um momento de troca de experiências entre os professores, 

cujos frutos refletem na avaliação da qualidade da própria prática e na busca por inovar, 

projetar novas metodologias, reinventar as aulas e usar novos recursos. 

2. Os impactos aparecem primeiro na consciência do professor do que as novas TIC são 

capazes de produzir um ganho de aprendizagem, o que pode ou não se concretizar na 

prática. Quando o professor precisa recorrer a determinados referenciais que guiem, 

fundamentem e justifiquem sua ação e a certos recursos que motivem o interesse e sejam 

significativos para o aluno, esses referenciais e esses recursos passam a fazer parte do 

sistema de construtos do professor de tal forma que usar novas tecnologias pode se tornar 

uma rotina para ele, como o é usar a lousa. 

3. Podemos considerar que, no decorrer das situações de ensino, os referenciais e as teorias 

servem como marcos que guiam, porém não determinam a ação, pois ela deve contar com 

os elementos presentes no sistema de construtos pessoais do professor e as incidências 

previstas, mesmo porque está sujeita a todo um conjunto de decisões que não são de 

responsabilidade exclusiva do professor. 
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DO TUTOR NA EAD 

Lúcia Martins Barbosa1 

 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar as novas competências conferidas ao 

professor/tutor nos cursos de EAD e, ao mesmo tempo, constituir um objeto de reflexão e análise 

no âmbito da tutoria. Analisa o papel do tutor na construção do projeto pedagógico e a sua 

possibilidade para interferir na proposta pedagógica no decorrer do curso, agregando-lhe valor. 

Apresenta uma ampla reflexão sobre o professor/tutor no contexto atual da educação a distância 

online, destaca importância da formação adequada do tutor e as várias funções que lhe são 

atribuídas, as quais convergem para uma nova visão em relação às competências necessárias. 

Palavras-chave: tutoria, docência, competências, interatividade. 

This study aims to identify and analyze new powers of the teacher/tutor in distance education 

courses and at the same time constitute an object of reflection and analysis in tutoring. Analyzes 

the tutor's role in the construction of the education program and its ability to interfere with the 

educational proposal during the course adding value to it. It offers a broad reflection on the 

teacher/tutor in the current context of online distance education, highlights the importance of 

appropriate training tutor and the various functions assigned to it, which converge to a new vision 

of the necessary skills. 

Keywords: tutoring, teaching, skills, interactivity. 
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INTRODUÇÃO 

A Web 2.0 possibilitou um novo impulso à educação a distância através da Internet com formas 

alternativas de geração e de disseminação do conhecimento, configurando a construção coletiva, 

uma vez que permite que qualquer usuário trabalhe simultaneamente com vários usuários, em 

qualquer lugar do mundo. Nesse novo contexto e com o desenvolvimento da EAD, novas funções 

do professor estão surgindo como o de professor/tutor, o professor/conteudista. 

Em relação ao professor/tutor, existem várias questões pontuais que podemos levantar para 

reflexão a fim de conhecer o que se deve esperar do seu trabalho. Quais as competências 

necessárias para desempenhar bem a sua função? Em que consiste o trabalho do tutor? Que papéis 

e funções devem ser atribuídos ao tutor? Qual a importância da tutoria no contexto da EAD 

online? 

Em busca dessas respostas e com base nesses questionamentos, as instituições de ensino que 

oferecem cursos distância devem ter primeiramente a preocupação em formar o tutor de acordo 

com os referenciais teóricos que suportam o Projeto Pedagógico Institucional, uma vez que há 

uma multiplicidade de modelos. 

TEORIAS DA APRENDIZAGEM E O PAPEL DO TUTOR 

Com o objetivo de se ter uma melhor compreensão sobre o papel do tutor e sua relação com o 

desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem de estudante, é fundamental que examinemos as 

teorias de aprendizagem e suas implicações, bem como a contribuição dos pensadores 

contemporâneos que têm colaborado de forma efetiva para consolidar uma nova visão de 

educação. 

Anderson e Dron (2011) nos seus estudos sobre as gerações da Pedagogia abordam a evolução 

das teorias de aprendizagem e analisam as três gerações da educação que não são excludentes 

porque estão presentes ainda hoje tanto na educação presencial como na educação a distância. 

Segundo os autores, o behaviorismo, construtivismo e o sociointeracionismo revelam 

concepções diferentes para explicar as dimensões biológicas, culturais e afetivas do ser humano, 

bem como a forma pela qual o homem aprende e se desenvolve. Assim, apresentamos um breve 

estudo sobre essas teorias uma vez que o papel do tutor está intimamente ligado ao modelo 

pedagógico adotado pelas instituições de ensino. 

O behaviorismo é uma abordagem pedagógica em que o professor ensina descrevendo de forma 

repetitiva os fatos/fenômenos praticamente sem explicar suas causas/origens. É uma abordagem 

obviamente limitada, mas que ainda permeia nosso atual sistema educacional, desde os anos 

iniciais demonstrando o quanto temos que avançar na mediação pedagógica. Nessa 

perspectiva, tutor é o detentor do conhecimento e não mediador da aprendizagem. 
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Piaget (2002) estabeleceu as bases da teoria, a qual chamou de Epistemologia Genética, a qual 

defende que a aprendizagem se trata de um processo de construção contínua ou de uma construção 

indefinida, quando se refere à elaboração de conhecimentos no espírito humano. Na utilização da 

abordagem pedagógica construtivista, o aluno participa ativamente da aprendizagem, e é 

desafiado a buscar a sua própria autonomia nesse processo, mediante atividades de reflexão, de 

investigação, de reconstrução e construção do conhecimento de forma ativa. 

No que diz respeito à teoria socioconstrutivista interacionista, Vygotsky (1998) aponta o 

objetivo trabalhar com o meio cultural e as relações entre indivíduos no desenvolvimento do ser 

humano, defendendo a ideia de reconstrução e de reelaboração por parte do indivíduo dos 

significados que lhe são transmitidos pelo grupo cultural. Ao desenvolver o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, Vygotsky concede elementos fundamentais para a análise, reflexão 

e compreensão, de como se dá o processo de integração entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento. Neste sentido, sua obra ganha destaque e importância para a educação. 

Recentemente, o Conectivismo surge como uma nova visão de aprendizagem que repousa na tese 

de que o conhecimento está distribuído por uma rede de conexões e que, por essa razão, a 

aprendizagem consiste na capacidade de construir e circular nessas redes. Para Siemens (2008) 

“o conectivismo é essencialmente a asserção de que o conhecimento é enredado e distribuído, e 

que o ato de aprender é a criação de navegação em redes”. Afirma ainda que o conhecimento é 

elaborado e distribuído em redes de comunicação, portanto, o ato de aprender se dá através da 

navegação em redes.  

O Conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que reconhece as mudanças na sociedade 

onde a aprendizagem já não é uma atividade interna, individualista. O campo da educação tem 

sido lento para reconhecer o impacto das novas ferramentas de aprendizagem, as mudanças 

ambientais e o que significa aprender.  

Afirma também Stephen Downes que: 

“A teoria do conhecimento e a aprendizagem podem ser descritos e explicados 

usando princípios de redes, sendo que o ato de aprender é equivalente ao 

desenvolvimento de uma certa configuração neural e o conhecimento um 

processo de reconhecimento de padrões; de construção de significado pelo 

estabelecimento de conexões.”(2005) 

Outro teórico importante da educação, Lévy (2001) também aborda um aspecto da aprendizagem 

ligada à utilização das tecnologias da educação. Do raciocínio linear, sequencial, exigido por 

métodos expositivos convencionais, tem-se a possibilidade de se fazer uma série de interligações, 

inferindo-se dessa nova forma de ter acesso ao conhecimento e que a construção do raciocínio 

não é mais linear, mas multidimensional. Nessa perspectiva, o uso das tecnologias possibilita ao 
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estudante outro modo de pensar, outra forma de construção do conhecimento pautada numa lógica 

não linear, mas hipertextual. 

Morin (2005) vem há alguns anos aprimorando a chamada teoria da complexidade e faz uma 

crítica ao ensino fragmentado. Defende a incorporação dos problemas do cotidiano ao currículo 

e a interligação dos saberes. Sustenta que estamos ofuscados pela noção reducionista de partes 

isoladas e separadas do todo e que o ser humano é reducionista por natureza. Com efeito, a mente 

da nossa cultura está profundamente condicionada a pensar assim. É o que se chama de 

formatação pelo pensamento linear. 

Apoiado nesses pensadores, concluímos que um bom tutor cria propostas de atividades para a 

reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação alternativas, oferece explicações, 

facilita os processos de compreensão, isto é, orienta, apoia, desafia e nisso consiste o seu ensino 

trabalho. 

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS DO TUTOR NA EAD 

As competências do tutor necessárias no processo de construção do conhecimento são sustentadas 

por teorias de aprendizagem que fazem parte do projeto pedagógico da instituição promotora do 

curso. 

O tutor ao estabelecer o contato com o aluno deve direcionar a sua tarefa docente não só através 

do material didático, como também dos grupos de discussão, correio-eletrônico, chats, mensagens 

motivadoras, animações, vídeos, filmes, blogs, temas para reflexão, resenhas, perguntas 

provocativas, links, artigos online, entrevistas com educadores, fórum que é uma ferramenta 

riquíssima de trocas e quase sempre é mal aproveitada, utilizando sempre uma linguagem clara e 

dialógica. 

Mattar (2012) defende que o trabalho do tutor que vai muito além da simples atuação como 

emissor de avisos motivacionais para os alunos, ou mesmo como monitor para tirar dúvidas. Com 

essa visão, o professor/tutor tem que se preparar melhor para sair da teoria para a 

prática, num trabalho coletivo, com toda a equipe envolvida no processo de construção 

do conhecimento na EaD. Na realidade o tutor é professor, é um mediador da aprendizagem, 

por isso mesmo muitos o designam de professor/tutor, descaracterizando a visão de tutor como 

guia cuja visão desqualifica a sua verdadeira função, a de professor. 

Na perspectiva tradicional da educação a distância era comum sustentar a ideia de que o tutor 

dirigia, orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, eram os materiais que ensinavam e o 

trabalho do tutor passou a ser o de um supervisor para o sistema. O lugar do ensino assim definido 

ficava a cargo dos materiais e finalizava com uma avaliação semelhante a essa concepção de 

ensino. Ao longo do desenvolvimento da EAD, as funções do tutor tornaram-se cada vez mais 
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complexas. A princípio eram categorizadas em Pedagógica, Social, Administrativas e Técnicas 

(Berge, 1999). Alguns autores acrescentaram a essas funções, a social, organizacional e 

intelectual. 

Bonk e Dennen (2003), afirmam que o tutor desempenha diferentes papéis simultâneos: 

administrativo/ organizacionais, sociais, pedagógico/intelectuais, e tecnológicos. 

Administrativo/Organizacional- O tutor organiza a classe virtual, definindo o calendário e os 

objetivos do curso, dividindo grupos e deixando claras as expectativas em relação aos alunos, 

principalmente no sentido da interação esperada. 

Social. O tutor é responsável pelo contato inicial com a turma: provoca a apresentação dos alunos 

e inclusive lida com os mais tímidos, que não se expõem com facilidade em um ambiente virtual; 

envia mensagens de agradecimento; fornece a eles feedback rápido; mantém um tom amigável. 

Pedagógico/intelectual- O tutor elabora atividades, incentiva a pesquisa, faz perguntas, avalia 

respostas, relaciona comentários discrepantes, coordena as discussões, sintetiza seus pontos 

principais e desenvolve o clima intelectual geral do curso, encorajando a construção do 

conhecimento. 

Tecnológico- O tutor deve auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia, e 

mesmo na interação com ferramentas e plataformas, pois muitas vezes os alunos não possuem 

essas capacidades e isso pode prejudicar o andamento do curso. 

Tais aspectos nos leva a afirmar que o professor/tutor deverá ser capaz de uma boa comunicação; 

possuir conhecimento sobre as teorias de aprendizagem, dominar bem o conteúdo; facilitar a 

construção de conhecimento, através da reflexão, intercâmbio de experiências e informações, 

estabelecer uma boa relação com o aluno; para que ele se sinta motivado. Deve ser capaz de lidar 

com a heterogeneidade de alunos na sua formação, de mediar questões, ter liderança na condução 

do curso e capacidade para trabalhar com as diferenças.  

Na verdade, o papel do professor-tutor não é o de repassar informações, ao contrário, deve 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências no processo de construção do 

conhecimento, ou seja, deve atuar como um agente facilitador da aprendizagem. Um bom tutor 

precisa incentivar a realização de atividades e amparar sua resolução, não pode apenas limitar-se 

em mostrar a resposta correta. É por essa via que entendemos a denominação professor-tutor, pois 

os conhecimentos necessários ao tutor não são distantes dos conhecimentos necessários a um bom 

docente, quais sejam: conhecer o conteúdo; conhecer os contextos educacionais, mediar o 

processo de ensino-aprendizagem, incentivar a pesquisa e a busca por conhecimento individual e 

em grupo. Isto nos revela que a sua função primordial consiste em diminuir a sensação de 

abandono que os estudantes podem sentir no desenvolvimento das atividades propostas. 
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Ao tutor cabe também o papel de prestar todas as informações complementares e esclarecer 

qualquer dúvida que o aluno tenha com relação a estes materiais, que foram desenvolvidos de 

forma geral, adaptando as explicações e orientações ao nível cognitivo do estudante. Ele 

representa o elemento de apoio e sustentação para os alunos em todos os momentos em que eles 

tenham dúvidas com relação aos trabalhos que devem desenvolver. 

Para tal, é preciso que ele conheça as possibilidades e ferramentas do ambiente, pois deverá 

interagir com a equipe de desenvolvimento do projeto, do suporte técnico, para entender a 

potencialidade dos recursos a serem utilizados e elaborar o desenho de texto e do conteúdo do 

curso, de forma a contemplar todas as potencialidades. O sistema de tutoria deve ser dotado de 

uma flexibilidade que permita ao programa de cada unidade didática ser adaptado a cada um dos 

alunos de acordo com os conhecimentos anteriores adquiridos em sua prática profissional e 

história de vida, com a finalidade de: 

 Motivar e despertar o interesse dos alunos no desenvolvimento das práticas propostas; 

 Orientar o aluno nas dificuldades que eles encontrem mantendo contato estreito com os 

professores especialistas; 

 Ampliar o conjunto de informações sobre novos materiais, artigos, textos e endereços da 

internet; 

 Avaliar de forma contínua o progresso dos estudantes sob sua responsabilidade; 

 Comentar os trabalhos realizados pelos alunos; 

 

No que diz respeito ao planejamento inicial, defendemos que o professor tutor durante o 

desenvolvimento do curso pode sugerir alterações decorrentes da forma como os alunos 

desenvolvem os estudos, criando situações diferenciadas de aprendizagem de acordo com as 

necessidades individuais. Assim, torna-se mais fácil atingir os objetivos propostos nas atividades. 

INTERATIVIDADE E INTERAÇÃO 

Cabe primeiramente fazer uma distinção entre interatividade e interação que segundo Mattar 

(2012): 

“A interação envolveria o comportamento e as trocas entre indivíduos e grupos 

que se influenciam, já a interatividade envolveria os atributos da tecnologia 

contemporânea utilizada na EAD, que permite conexões em tempo real.” 

É importante que atividades sejam planejadas de modo que as interações significativas ocorram 

porque sabemos que ela é fundamental nos cursos on-line. Sem a interação os cursos on-line 

seriam uma mera compilação de apostilas eletrônicas, de textos, de avaliações, configurando o 

modelo behaviorista da aprendizagem, ou seja, fica evidente que a teoria de aprendizagem que 

sustenta o projeto pedagógico é determinante na valorização e utilização de estratégias interativas. 

O papel do professor/tutor é fundamental para promover a sinergia, trabalhar os conteúdos, 
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experiências e dar suporte ao aluno, eliminando suas dúvidas. Ele atua como mediador, 

aumentando o grau de interação no processo de aprendizagem. 

Conforme Litwin (2001), de forma geral, os programas de educação a distância privilegiam o 

desenvolvimento de materiais para o ensino em detrimento da orientação aos alunos, numa 

perspectiva da educação tradicional em detrimento da utilização da utilização de ferramentas 

interativas. 

Consideramos bastante interessante o estudo recente apresentado pelo Prof. Hirume (2006) 

porque ele avança no conceito de distância transacional proposto por Moore (2005) quando ele 

apresenta os três níveis de interação. 

Pelo gráfico proposto por Hirume percebe-se que os níveis estão interligados e devem sem ser 

contemplados simultaneamente e não de forma hierárquica.  

 

 

Hirume desdobra os níveis com ações de interação, as quais facilitam a fase do planejamento das 

atividades referentes a cada nível. Essa visão desloca a função do professor de um mero 

repassador e transmissor de conteúdos para uma postura mais adequada de mediador da 

aprendizagem em que o aluno participa ativamente do processo de construção do conhecimento, 

ao contrário da prática pedagógica comportamentalista que valoriza o trabalho individual, a 

concentração, o esforço pessoal e a disciplina. 

As Interações de Nível I ocorrem nas mentes dos aprendizes individualmente, a visão dos 

aprendizes com suas crenças, seus valores, o contexto e a autoimagem são relevantes nesse 

processo. Há excelentes aprendizes autorregulados que trabalham isoladamente, não 

compartilham informações e não atuam colaborativamente, embora o professor utilize vários 

aplicativos e artefatos tecnológicos e estratégias de aprendizagem. Mas há muitos que interagem 

bastante com os demais colegas no sentido de ajudá-los no processo de aprendizagem e na 
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construção do conhecimento trocando experiências adquiridas ao longo da sua formação e do 

trabalho. 

As interações humanas de Nível II aluno- aluno enriquecem muito o curso, as mídias sociais, por 

exemplo, quando bem aproveitadas também podem auxiliar no compartilhamento de 

informações, pesquisas, opiniões, experiências que devem ser sempre sustentadas por uma 

fundamentação teórica, como também no tratamento de temas transversais como a arte em todas 

as suas manifestações, literatura, política, que devem fazer parte da formação integral dos 

estudantes. A participação de grupos fechados em torno de determinados temas contribuem para 

aprofundar os conhecimentos específicos. Participar das discussões em grupo, participar do 

fórum, compartilhar comentários sobre temas propostos pelos colegas constitui formas 

diversificadas de interação. 

CONCLUSÃO 

Na prática, o que se percebe é que os tutores são professores presenciais sem o conhecimento 

necessário sobre educação a distância e deslocados para tal função e vão construindo as 

competências ao logo do processo de aprendizagem. É fundamental qualificar os envolvidos no 

processo de aprendizagem a distância e redefinir com clareza o papel dos atores envolvidos nesse 

processo. É importante que as instituições de ensino ofereçam permanentemente cursos de 

atualização para que os tutores acompanhem as inovações tecnológicas, o funcionamento dessa 

modalidade de ensino e as novas funções tutoriais. 

Vale observar que os alunos na EAD estabelecem diferentes percursos para chegar à 

aprendizagem e os professores/tutores devem estar qualificados para orientá-los devidamente na 

construção do conhecimento. O tutor precisa primeiramente romper com o isolamento de aluno e 

humanizar o processo de aprendizagem on-line. Isso significa afirmar que é preciso reinventar a 

relação professor/aluno, a mediação pedagógica na educação a distância e reconstruir a identidade 

do professor/ tutor. 
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Resumo: Estilos de aprendizagem relacionam-se à maneira pela qual as pessoas interagem com 

as condições de aprendizagem, e conhecer o próprio estilo pode ser uma boa ferramenta de 

desenvolvimento metacognitivo. Em virtude disso, tem-se por objetivo o desenvolvimento de um 

sistema que disponibilize o serviço de um inventário de estilos de aprendizagem automatizado e 

de forma online. Os dados do sistema foram construídos baseando-se na teoria de David A. Kolb 

e a ferramenta foi oferecida a universitários ingressantes em diversos cursos de uma universidade 

privada em São Paulo. A implementação do sistema foi feita de acordo com a análise de requisitos, 

diagrama de caso de uso e modelagem do sistema desenvolvido ao longo da pesquisa. Os dados 

analisados encontram-se em banco de dados e disponíveis para uso dos docentes. Pode-se concluir 

que após a implementação do sistema, tivemos dados estatísticos satisfatórios e que 

consequentemente ao longo do tempo, os docentes poderão gerar informações estatísticas 

relevantes para elaborar planos de aulas e avaliações de aprendizagem. O estilo reflexivo, 

predominante nos universitários pesquisados, mantém-se estável nos dois semestres analisados. 

Sugere-se a realização de novos estudos para ampliação do sistema e do conhecimento sobre a 

temática. 

Palavras-chave: Estilos de Aprendizagem. Inventário de Estilos de Aprendizagem. David A. 

Kolb.  

Abstract: Learning styles related to the way that people interact with the learning conditions, and 

know their own style can be a good development tool. As a result, there is the target as a 

development of a system that provides an inventory of automated learning styles and online 

service. The system’s data were constructed based on the David A. Kolb’s theory and the tool 

was offered to new students in several courses at a private university in São Paulo. The system’s 

implementation was made according to the requirements analysis, case’s diagram of usage and 

modeling of the system, developed during research. The analyzed data are in the database and 

available for use by teachers. So, the conclusion can be that after the system implementation there 

are satisfactory statistical data and consequently over time, the teachers can create relevant 

statistical information to develop lesson plans and learning assessments. The reflective style, 

predominant on students surveyed, remains the same in both analyzed semesters. It is suggested 

to carry out further studies to expand the system and knowledge on the subject. 

Key-words: Learning Style. Learning Style Inventory. David A. Kolb.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com a inclusão digital, milhões de pessoas em todo o mundo passaram a utilizar a Internet como 

parte da rotina diária. Por ser um grande avanço tecnológico, a sua expansão é mundial e tem se 

tornado crucial na vida das pessoas que a utilizam (KPCB, 2014).  

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação torna-se promissor e atua como um 

mecanismo para responder às necessidades de educação e treinamento da sociedade. A 

disseminação da tecnologia nas escolas depende do treinamento de professores, tanto para o seu 

uso como para a produção de materiais curriculares (CERQUEIRA, 2000). 

Os estilos de aprendizagem referem-se às preferências e tendências, altamente individualizadas 

de uma pessoa, que influenciam em sua maneira de aprender um conteúdo (ALONSO, 2002). 

Entender como os alunos aprendem, seus estilos de aprendizagem e os fatores que impactam em 

seu desempenho acadêmico são informações imprescindíveis ao docente na elaboração das aulas 

e avaliações de aprendizagem. 

Diante desse contexto, este trabalho consiste na criação de um sistema de inventário para 

identificar o estilo pessoal de aprendizagem de alunos ingressantes no Ensino Superior. Como 

recurso para tal objetivo, foi feita a análise, especificação e a modelagem para a implementação 

do sistema. Além disso, os estilos de aprendizagem neste trabalho, foram desenvolvidos 

apoiando-se na teoria de David A. Kolb sobre estilos de aprendizagem. 

1.1 OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema que disponibilize o 

serviço de um inventário de estilos de aprendizagem, automatize o inventário e os resultados 

obtidos, gerando relatórios estatísticos e acessível aos alunos e docentes de forma online. 

1.2 JUSTIFICATIVA  

Face às dificuldades na aplicação do inventário de estilos de aprendizagem de forma manual, 

entende-se a necessidade de uma nova alternativa no meio tecnológico para automatizar o 

inventário e facilitar seu uso e análise dos dados e resultados. 

Ressalta-se que a implantação deste sistema, poderá ser efetiva de modo imediato e trará 

resultados significativos em curto prazo. 

Desta forma, espera-se que com a implantação do sistema, ocorram melhorias em curto prazo 

para a análise dos resultados obtidos através dos testes realizados pelos alunos da Universidade, 

e disponibilidade online e imediata aos alunos e docentes para utilização do sistema, 

consequentemente ao longo do tempo, com uma boa execução dos serviços do sistema, os 



 

71 

docentes com os dados colhidos poderão gerar informações estatísticas relevantes para elaborar 

planos de aulas e avaliações de aprendizagem.  

1.3 ABRANGÊNCIA 

O serviço do sistema inventário de estilos de aprendizagem terá a função de disponibilizar um 

serviço para o questionário de inventário e gerar os resultados obtidos através do teste realizado. 

Além disso, armazenará os dados e irá gerar relatórios estatísticos. 

Para o desenvolvimento do sistema será utilizada a linguagem de programação C#, ASP.NET 

MVC que fará a conexão da aplicação no banco de dados SQL Server para armazenamento e 

persistência dos dados. 

2 ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

A aprendizagem envolve o uso e o desenvolvimento de todas capacidades e potencialidades do 

homem, tanto físicas, quanto cognitivas e afetivas. A aprendizagem caracteriza-se por ser um 

processo:  

a) dinâmico, no qual aquele que aprende está em constante atividade;  

b) contínuo, desde o início da vida;  

c) global, que inclui sempre aspectos motores, emocionais e mentais;  

d) pessoal, em que ninguém pode aprender por outrem; e  

e) gradativo, ou seja, é uma operação crescentemente complexa, por envolver em cada 

nova situação maior número de elementos. Assim, verifica-se que, no ato de aprender, 

além da maturação, a aprendizagem resulta de atividade anterior, isto é, da experiência 

individual (BARROS, 2014). 
Os estilos são formas preferenciais de agir e pensar frente a determinadas situações. São como 

conclusões a que chegamos perto da forma como atuam as pessoas em suas vidas cotidianas 

(BARROS, 2014). 

2.1 DAVID A. KOLB 

David A. Kolb iniciou com a reflexão da repercussão dos estilos de aprender na vida adulta das 

pessoas explicando que cada indivíduo enfoca a aprendizagem de uma forma peculiar fruto da 

herança, experiências anteriores e exigências atuais do ambiente em que se move (BARROS, 

2014). 

Para Kolb, a aprendizagem é eficaz quando cumpre quatro etapas: experiência concreta, quando 

se faz algo; a observação reflexiva, quando se analisa e pondera; a conceitualização abstrata, 

quando se compara as teorias depois da análise; e, a experimentação ativa, que permite contrastar 

o resultado da aprendizagem com a realidade (BARROS, 2014). 

Através dessas quatro etapas, Kolb desenvolveu um questionário para sua identificação: 
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 o acomodador: cujo ponto forte é a execução, a experimentação; 

 o divergente: cujo ponto forte é a imaginação; 

 o assimilador: cujo ponto forte é o raciocínio indutivo e a criação de 

modelos teóricos; 

 o convergente: cujo ponto forte é a aplicação prática das idéias 

(BARROS, 2014). 

3 METODOLOGIA 

O serviço do sistema inventário de estilos de aprendizagem tem a função de disponibilizar um 

questionário online para que os alunos possam realizar o teste e esses resultados sejam 

armazenados no banco de dados e futuramente analisados.  

Diante dessas informações, foi feita a análise de requisitos e o diagrama de caso de uso que deu 

seguimento a modelagem e a implementação do sistema.  

Posteriormente, foram feitos testes de homologação do sistema e o mesmo foi publicado no 

servidor próprio da Universidade. 

As próximas seções serão demonstradas a análise de requisitos, o diagrama de caso de uso 

utilizados para desenvolver a aplicação e o cronograma de atividades. 

3.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Esta seção apresenta as etapas da análise de requisitos e sua utilização, sendo que nas seções 

seguintes os Requisitos Funcionais são representados por (RF), os Requisitos Não-Funcionais por 

(RNF), e as Regras de Negócio são representadas por (RN). 

Nesta Análise de Requisitos os dados indispensáveis foram coletados para iniciar a 

implementação do serviço do inventário. Um estudo das funcionalidades do serviço foi feito com 

o objetivo de encontrar uma definição inicial e correta do sistema. 

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Os Requisitos Funcionais são: 

a) RF01: o serviço deverá disponibilizar o questionário online; 

b) RF02: o serviço deverá se conectar a base de dados para salvar os testes 

realizados pelos alunos; 

c) RF03: o serviço deverá ser capaz de realizar o cálculo do questionário; 

d) RF04: o serviço deverá ser capaz de informar o resultado do teste realizado; 

e) RF05: o serviço deverá ser capaz de gerar relatórios estatísticos; 

f) RF06: o serviço deverá permitir o cadastro de turmas e cursos pelo 

administrador do sistema; 

g) RF07: o serviço deverá disponibilizar login pelos alunos. 
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3.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Os Requisitos Não Funcionais são: 

a) RNF01: o serviço deverá ser desenvolvido em linguagem ASP .NET na IDE 

Visual Studio 2012; 

b) RNF02: o serviço deverá gravar os dados em um banco de dados SQL Server 

2012; 

c) RNF03: o serviço deverá estar disponível 24 horas por dia online; 

3.1.3 REGRAS DE NEGÓCIOS 

As Regras de Negócios são: 

a) RN01: o serviço não buscará alunos da base de dados da universidade; 

b) RN02: o serviço permitirá que alunos digitem nome e RA para entrar no sistema; 

c) RN03: o serviço permitirá cadastro de turmas e cursos pelo administrador do sistema; 

d) RN04: o questionário do serviço é composto por 9 questões; 

e) RN05: cada questão do questionário deve ser numerada de 1 a 4, sendo 1 para a palavra 

que menos representa a forma de aprender do aluno e 4 para aquela palavra que melhor 

representa a forma de aprender do aluno; 

f) RN06: o questionário não pode repetir numeração na mesma linha; 

g) RN07: os pontos do questionário devem ser somados das colunas EC/OR/CA/EA. 

h) RN08: o serviço não irá somar os valores entre colchetes []. 

3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

A tabela 1 ilustra os casos de uso e suas respectivas prioridades no processo de desenvolvimento. 

Cada caso de uso representa uma funcionalidade identificada nos requisitos funcionais. 
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Quadro 1 — Prioridades do Diagrama de Caso de Uso. 

Número Caso de Uso Prioridade Justificativa Responsável 

UC01 Disponibilizar 

questionário 

online 

Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

UC02 Conectar na base 

de dados para 

salvar testes 

Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

UC03 Realizar cálculo 

do questionário 

Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

UC04 Informar o 

resultado dos teste 

Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

UC05 Gerar relatórios 

estatísticos 

Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

UC06 Cadastrar turmas e 

cursos 

Média Processo secundário 

de negócio 

A autora 

UC07 Realizar login Alta Processo primário de 

negócio 

A autora 

Fonte: A Autora (2015). 

 

 

Figura 1 — Diagrama de Caso de Uso. 

 
Fonte: A Autora (2015). 
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3.3 MODELAGEM 

A figura 2 representa a modelagem do banco de dados do sistema. 

Figura 2 — Modelagem do Banco de Dados do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

3.4 SISTEMA 

As figuras a seguir representam as telas do sistema. 

Figura 3 — Tela de Login do Sistema Inventário. 

  
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 4 — Tela de Questionário do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

 

  



 

77 

Figura 5 — Tela de Relatório por Cursos do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 6 — Tela de Relatório por Turma do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 7 — Tela de Relatório por Alunos do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

 

Figura 8 — Tela de Cadastro de Turmas do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 9 — Tela de Cadastro de Cursos do Sistema Inventário. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

3.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A figura 10 e 11 representam os cronogramas de atividades dos anos de 2014 e 2015. 

Figura 10 — Cronograma de Atividades para o ano de 2014. 

 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 11 — Cronograma de Atividades para o ano de 2015. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção será desenvolvida uma análise dos dados obtidos no sistema implementado na 

universidade. 

A figura 12 é apresentada a distribuição dos 2.158 inventários respondidos. 

Figura 12 — Total de cursos, turmas e alunos que responderam ao questionário 2013 e 2014. 

 
Fonte: A Autora (2015). 

 

Na figura 13 é apresentado o detalhamento da quantidade de alunos que realizaram o teste no 2º 

semestre Setembro à Novembro de 2013 e 2014 e a porcentagem dos resultados apresentados. 
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Figura 13 — Total de alunos que realizaram teste no 2º semestre de 2013 e 2014. 

 
Fonte: A Autora (2015) 

 

Este trabalho foi iniciado com referências à importância da instituição e para realizá-lo foi 

utilizado a Teoria de Aprendizagem de Kolb. No presente estudo dos dados obtidos no sistema, 

predominou o estilo de aprendizagem reflexivo (ou diverger) que são alunos que tendem a escutar, 

observar e pensar antes de agir. 

4.1 CONCLUSÕES 

O estilo de aprendizagem reflexivo é predominante na amostra dos universitários, sendo 44% no 

ano de 2013 e 42% no ano de 2014, seguido do estilo ativista que apresentou 36% no ano de 2013 

e 32% no ano de 2014. A amostra é ampla mas não representativa de todos os universitários dos 

diferentes cursos e turmas. Os resultados restringem-se ao grupo pesquisado, o qual é constituído 

de apenas uma parte das turmas que responderam ao questionário. 

O que motivou esta pesquisa foi a possibilidade e a necessidade de uma nova alternativa no meio 

tecnológico para automatizar o inventário de estilos de aprendizagem e facilitar seu uso e análise 

dos dados e resultados. 

Podemos observar que em um período de curto prazo tivemos dados estatísticos satisfatórios no 

sistema e que consequentemente ao longo do tempo, os docentes com os dados colhidos poderão 

gerar informações estatísticas relevantes para elaborar planos de aulas e avaliações de 

aprendizagem. 
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RESUMO: É realizada uma reflexão sobre o estado de crise generalizada no qual está 

mergulhado o mundo contemporâneo. Esta reflexão é feita a partir do paradigma surgido com a 

revolução científica da Era Moderna, que conjuga o método científico analítico cartesiano e o 

espírito do liberalismo. Discute-se como estes elementos contribuíram para justificar a negação 

da cidadania à maior parte da população mundial e aponta-se a necessidade de uma reforma de 

pensamento à luz do pensamento complexo, que teria entre suas consequências uma nova 

cidadania, através do modelo político da complexidade. 

Palavras-chave: Economia Ética, Política, Sociedade, Tecnociência 

ABSTRACT: We discuss the generalized crisis that surrounds the contemporary world. Our 

thoughts start from the paradigm born with the scientific revolution of the Modern Era, which 

aggregates the scientific analytic Cartesian method and the spirit of the Liberalism. We try to 

explain how these elements have contributed to justify the denial to the citizenship to the largest 

part of the global population and we emphasize the need of a thinking reform in the framework 

of the complex thinking, which could generate, among other consequences, a new citizenship 

through the political model of complexity.  

Keywords: Economy, Ethics, Politics, Society, Technoscience. 
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"Uma verdadeira viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um novo 

olhar". 

Marcel Proust 

 

A CRISE 

O desenvolvimento e a possibilidade material foram a ideia mestra dos anos pós-guerra. O mundo 

dividido em capitalista e socialista apresentava ao terceiro mundo seus propósitos de 

desenvolvimento. 

Após fracassos de ambos os modelos, o problema mundial do desenvolvimento depara-se com 

questões culturais, civilizacionais e com o aspecto ecológico. O próprio significado da palavra 

desenvolvimento contém nele a marca da dissonância da contemporaneidade que é o 

desenvolvimento e o estado caótico e conflituoso da era planetária. Este estado, banalizado no 

termo crise, é manuseável hoje em todos os sentidos. 

A palavra crise, do grego krísis, denotando "mudança abrupta", conclama a generalização das 

incertezas em todos os domínios, a extrema diversidade dos possíveis roteiros futuros, alertando 

para os perigos mortais para a humanidade. Nessa atmosfera de questionamentos geram-se, 

outrossim, oportunidades de reflexão para  a sua salvação, a partir da própria consciência do 

perigo, da consciência  que deve  revisitar as salas e os saguões que expõem os artefatos do 

desenvolvimento. 

Interessante seria se pudéssemos especificar os problemas que envolvem o estado da crise, para 

que concentrássemos nossa atenção na problemática maior. Contudo, a sua alta complexidade não 

nos permite clareza definidora, mas nos deixa a possibilidade de vislumbrar alguns nós básicos 

do enredamento político-cultural que estrutura as sociedades. 

Na realidade, há intenções e retroações entre os diferentes problemas. As questões da saúde, da 

demografia, do meio ambiente, do desregramento econômico, da posição dos sujeitos sociais 

perfazem um conjunto que entrelaça a crise de todas as sociedades, umas arrancadas de sua 

letargia, outras arrebatadas num devir cego, movidas pela dialética da tecnociência e dos delírios 

humanos.  

Não há como se destacar o problema inicial que subordinaria os demais. Essa intercomplexidade 

dos antagonismos, dos processos descontrolados, constituindo a crise geral do planeta é o próprio 

problema vital número um. 
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A consciência de uma corrida louca, para onde nos leva esse devir, tem cada vez menos a feição 

de progresso. Walter Benjamin, ao apontar a direção do futuro, arguiu que "essa tempestade é o 

que chamamos progresso" (BENJAMIN, 1985, p. 226). 

A reificação, a transformação de homens em donos de homens à cata de maior domínio e, por 

extensão, de maior poder científico e tecnológico, levou à regulação da desigualdade e da injustiça 

nas relações dos povos entre si. É a perseguição do poder, do crescimento desmesurado, do lucro 

incontrolável, gerado pela insanidade de uma razão que se desprendeu em última instância do 

homem e se pautou pela gestão de si própria. É a lógica determinante de um princípio que ajusta, 

que produz a perdição nas rédeas de uma ânsia que não se sacia, uma vez que o recorde obtido 

exatamente agora deverá ser o patamar do imediatamente refutado para o momento seguinte. 

Nas manifestações múltiplas nascidas da aliança entre os mais variados tipos de barbárie com 

seus fanatismos, ódios, crueldades, alimentados por religiões, racismos, nacionalismos e até os 

fomentados por formas burocráticas, tecnocientíficas, apresenta-se o estado trágico e incerto da 

atualidade, onde os sintomas de morte e de nascimento lutam, se confundindo. Mas há, sobretudo 

nesse mesmo cenário meio suicida, o reclamo ardoroso pela paz, pela liberdade, pela democracia 

e pela tolerância, na luta pela esperança coletiva de um futuro que não consegue bem nascer. 

No estado da crise, a pergunta que ancora a metamorfose geral aponta para o lugar desconhecido 

dos sujeitos sociais. A luta entre as forças de exclusão e inclusão, de integração e desintegração 

situa-se para além das nações, no interior de cada indivíduo à busca de sua identidade social. 

Uma tal percepção crítica impõe  a necessidade da compreensão dos modelos que perfazem o 

saber histórico – na largueza conceitual entendido  como sentido, organização – que gestam a 

atual agonia planetária. Assim a contextualização da crise que vivemos hoje aponta para a 

necessidade de abandonarmos um tipo tal de sciens que acabou por nos enredar na tragédia do 

desenvolvimento e do subdesenvolvimento do desenvolvimento. 

A cegueira que o pensamento redutor e analítico produziu, ao considerar escória do real tudo que 

não coubesse na lógica das racionalizações fechadas, parciais e abstratas do cientificismo, 

conduziu-nos à debilidade atual. Tal estado representa a condição revolucionária a querer praticar 

um pensamento gerador de um novo projeto político. 

A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

A visão de mundo, bem como o sistema de valores que estão na base da nossa cultura foram 

essencialmente traçados nos séculos XVI e XVII, os quais referendam o nascimento da Idade 

Moderna. A noção de um universo orgânico, vivo, misterioso e espiritual foi trocada pela ideia 

do mundo como uma grande máquina, cujo mecanismo poderia não só ser lido, mas manipulado, 

controlado e previsto pelo homem, através das atitudes que ele assumia perante a realidade. Esta 
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concepção de mundo se casa com o surgimento da ciência moderna que se caracteriza pelo 

comprometimento cognitivo e político, redefinidores de um projeto social.  Neste momento a 

ciência constitui o próprio indício da atividade da sociedade moderna. 

Ao "distanciar-se" do mundo e olhá-lo mediante a maneira ou o método que a ciência preconiza, 

o homem se aparta, opondo-se à natureza, praticando não só a experimentação, mas a efetiva 

manipulação, a previsão, o domínio e o controle das suas forças. É nesta perspectiva que se dá o 

nascimento da ciência, na sua expressão de método, originalmente aliançado à condição do poder. 

Seu nascimento ainda se vincula, no contexto histórico que lhe é pertinente, ao movimento de 

racionalização da existência, ao inscrever o desenvolvimento da sociedade comercial, industrial, 

técnica e científica, no programa prático da racionalidade burguesa. 

A moral, que antropologicamente sustenta esta relação cognitiva e político-social, não mais se 

aterá à moral da obediência, da pobreza ou humildade. A ética protestante, unindo-se ao espírito 

do capitalismo, como as severa Max Weber, dispõe que "a religião deve necessariamente 

produzir tanto a operosidade como o senso de economia e essas só podem produzir riqueza. 

Quando esta aumenta, crescem o orgulho, a paixão e o amor ao mundo" (WEBER, 1999, p.126). 

E mais, "a intensidade da procura do reino de Deus gradualmente começa a transformar-se em 

sóbria virtude econômica, quando lentamente desfalecem as raízes religiosas, dando lugar à 

secularidade utilitária" (WEBER,1999, p.127). 

O que fica por trás da metáfora da "máquina" como é entendido o mecanismo da natureza, não é 

somente o desejo do conhecimento, mas é muito o projeto prático de um empreendimento 

operatório. 

A burguesia, ao apropriar-se da racionalidade científica, assume o controle da vida social, 

tornando-se cúmplice do poder. Como a lógica da prosperidade material cresce com o modo de 

produção, a desvalorização do mundo dos homens torna-se diretamente proporcional ao valor 

crescente do mundo das coisas. O trabalhador produz riquezas se alienando, contudo, no ato 

mesmo da produção: "as ciências da natureza intervieram praticamente na vida humana, 

transformaram-na e prepararam a emancipação, muito embora tivessem que concluir diretamente 

a desumanização" (MARX,1962,  p. 95). 

A cisão do sujeito em relação ao mundo que então dessacralizado a ele se opunha, tendo como 

elo de ligação, como ponte  de seu acesso, o método científico, gerou, ao mesmo tempo, a sua 

autonomia política. Esta maioridade política, a lhe garantir a condição de cidadão, vinha 

simultaneamente costurada à sua capacidade de homem produtor. A autonomia cidadã é entendida 

na possibilidade de o homem ser proprietário, de servir dignamente a sociedade, tal como a moral 

protestante atestava. 
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 O método científico, lente de percepção do homem cidadão, atrofiava o mundo à condição da 

sua racionalização, embora estivesse nesse olhar e nessa ação, próprias da cientificidade, a 

condição do estado político da liberdade humana, da autonomia, da razão capaz de “conter” a 

verdade sobre as leis do mundo. 

Hoje se vê ainda quantos interpretam o desenvolvimento da técnica, da ciência, quase como 

entidades desencarnadas, transcendentes à sociedade, como se a história se fizesse sem atores 

humanos, num espaço abstrato, a relegar o impacto das suas crenças, das representações mentais 

e dos mitos socioculturais. 

A grande lógica que se quer realçar é que as ideologias, ou os modelos paradigmáticos, não 

dependem de uma causalidade precisa. Muito embora a necessidade da produção político-

econômica tenha sido um dos impulsos fortes que gerou a revolução industrial, precisamos 

considerar além dessas causas, uma cultura da cientificidade. 

É na rede dos pecados advindos dessa cultura da cientificidade que o homem contemporâneo se 

agita, se debate.  A lógica da cientificidade, pautada na busca da objetividade pela objetividade, 

fechada no campo do próprio discurso, a defender a postura da neutralidade axiológica que impõe 

uma barreira intransponível entre sua racionalidade e as outras formas invalidadas de 

conhecimento, parece penetrar nos poros das subjetividades humanas.  É o sujeito separado do 

mundo, não mais a ele pertencendo, embora tendo conquistado nessa postura maioridade política, 

ao poder lê-lo pela condição do cogito cartesiano. Por outro lado, estando o mundo dissociado do 

sujeito e feito chão das ações estratégicas que sobre ele se desenvolvem, a filiação do homem fica 

estabelecida pelo elo fechado dessa leitura que se traduz na formalidade de uma linguagem 

matemática. É em tal momento que queremos ler quem é o cidadão dessa contextualização. 

O MÉTODO ANALÍTICO E O ESPÍRITO DO LIBERALISMO 

Na Grécia Clássica o cidadão era o habitante da pólis e esta era entendida como a cidade que, 

ultrapassando as fronteiras do espaço físico, incluía todos os que adotavam, praticavam e logo 

pertenciam ao princípio espiritual das suas ações. 

A drástica mudança que a Idade Moderna impôs-se ao tornar a imagem da natureza de organismo 

para máquina, consagrou a postura cartesiana da decomposição dos pensamentos e dos problemas 

em suas partes componentes, dispondo-as em ordem lógica: o método analítico é a grande  

contribuição de Descartes à ciência. Desse modo, a ênfase aí contida levou a fragmentação, 

característica do nosso pensamento em geral, com a crença de que todos os aspectos dos 

fenômenos complexos podem ser compreendidos se reduzidos às suas partes constituintes. A 

extensão de tal concepção levou à cisão do próprio sujeito, que privilegiando a mente em relação 

ao corpo, admitiu-os separados e fundamentalmente diferentes. O homem passa a conhecer-se 



 

89 

como um ego isolado dentro do próprio corpo, residindo sua essência no pensamento capaz de 

admitir como verdade as coisas concebidas clara e distintamente. 

A concepção cartesiana, tendo se estendido a todos os campos do conhecimento, criou a estrutura 

conceitual para a ciência do século XVII. Seu ideário foi ainda mais longe quando os pensadores 

do século XVIII, indo à instância social, releram seu programa, ao aplicar os princípios da 

mecânica newtoniana às ciências da natureza e à sociedade. 

A "física social", abordagem racional das questões humanas que caracterizou a época do 

Iluminismo, teve em John Locke a leitura atomística da sociedade, descrevendo-a em termos de 

seu componente básico, o ser humano, reduzindo os padrões observados na sociedade ao 

comportamento de seus indivíduos. Ele estudou primeiramente a natureza do ser individual e 

depois aplicou os princípios da natureza humana aos problemas econômicos e políticos. Os ideais 

do individualismo, a garantia da liberdade que engendra o espírito da competição, que valida o 

individuo na sociedade, influenciaram o pensamento moderno na consagração dos ideais políticos 

e econômicos do liberalismo. 

Além do individualismo, da liberdade, da propriedade, a igualdade no liberalismo, que seria a 

instância que de fato poderia consagrar o pertencimento como condição da inclusão cidadã, é 

peculiarmente entendida como forma jurídica cujo conteúdo é a liberdade. 

A igualdade liberal aparece inseparável da liberdade como a matéria da forma e se reduz ao direito 

igual de cada homem à liberdade. Deste modo, constitui uma pura categoria formal, não podendo, 

por ela mesma, afirmar nenhuma realidade. Estabelece a identidade universal entre os homens, 

mas somente em direito. 

Afirmando a igualdade no direito à liberdade, o liberalismo não lhes retira o direito, ou mesmo o 

poder de os homens se diferenciarem. Ele até fortalece a vontade de domínio dos indivíduos e 

legitima seus direitos para receberem, como resultado da competição pela vida, as recompensas 

que lhe cabem. 

Dessa forma, a igualdade perante a lei e perante os direitos se complementa na igualdade de 

oportunidades, isto é, pela abolição das restrições legais à livre competição dos indivíduos. 

Ninguém pode ser impedido pelo poder político ou pelo jurídico de desenvolver suas capacidades, 

suas tendências, suas faculdades, o que representa a afirmação das diferenças nas atividades dos 

indivíduos e a garantia do reconhecimento explícito das variações econômicas e sociais que 

advém da identidade dos homens frente à lei: a igualdade política e jurídica acaba sendo medida 

pela desigualdade social. 

Podemos chegar à conclusão de que o liberalismo, separando o direito à liberdade da igualdade 

do exercício existencial desse direito, ao mesmo tempo que consente a democracia, a ela se opõe, 
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pois a igualdade formal, produzindo a desigualdade social, acaba por abolir toda possibilidade de 

igualdade real. 

A partir assim do desprendimento do sujeito diante do mundo; do cogito cartesiano ledor do real; 

da fragmentação e do mecanismo da natureza; da postura da individualidade do estado liberal e 

da transferência da ciência como meio, método da condução do olhar para efetivo fim político e 

econômico, processa-se um novo movimento que tensiona as forças advindas dos ditames da 

lógica então condizente com o princípio  da exclusão, do não-pertencimento, para o exato desejo 

do ponto mutação. 

A REFORMA DO PENSAMENTO  

Verificamos, contudo, que à medida que o método científico protagoniza e encarna a soberania 

político-econômica, a relação de pertencimento não deixou de se dar. Pelo contrário, a 

globalização contemporânea pautada no primado político-econômico unifica; faz o pertencimento 

de todos aos seus ditames, ainda que perversamente.  Mas essa mesma lógica global, escapando 

e escoando contrastantemente das forças rígidas da sua imposição, absolve, ainda que no estado 

da crise, o princípio básico da mutabilidade do processo histórico, tensionado por novas forças 

motrizes, impulsionadoras do pensamento utópico revolucionário. Esse contexto global 

caracteriza-se, pois, pelo fracasso das organizações sociais, entendendo por fracasso a 

incapacidade de organizar a sociedade em torno dos objetivos da solidariedade, da igualdade e 

liberdade. 

O homem contemporâneo quer mesmo consolidar o espírito da unidade, sede do seu ethos, mas 

revendo os caminhos da ordem do pertencimento. Estão evidentes os abalos já sofridos a partir 

do final do século XIX para o XX, que vão desde a releitura freudiana que licencia a libido, o 

desejo, em permuta com o primado do cogito, passando pela revolução social, indo ao 

enraizamento do homem no mundo em contraste com sua oposição a ele, revendo a relação 

observador/observado que acaba por redimensionar a eticidade no fazer científico, 

reconsiderando os princípios da relatividade que destroem o emblema da certeza e da verdade, 

até a releitura do átomo duro e concreto pela correlação partícula/onda. Vale ainda afirmar que a 

exclusão do tempo e do espaço da história e do sujeito como ator/construtor, bem como a 

concepção do real objetivo como dado, predispôs pensar o saber como uma atividade autônoma, 

desvinculada da problemática geral da sociedade na qual é produzido. Gera- se aí um imaginário 

social e econômico que não pode abrigar a todos, trazendo para o progresso a contrapartida da 

marginalização, da insegurança, do medo e da solidão. 

Esta reflexão, básica para o presente da humanidade, deve fundamentar a reorientação científica 

quanto aos pressupostos ético-políticos que a motivam, se autointerrogando sobre as 
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consequências globais de seus resultados. E como viabilização de tal reflexão faz-se necessário 

superar o encastelamento das diversas áreas do conhecimento com suas disciplinas, de maneira a 

tornar possível um olhar múltiplo sobre os objetos de estudo. 

Mais presentemente, temos em Nicolescu, Maturana, Prigogine, Stengers, Capra, Morin e outros, 

a preocupação de repensar e reformar o pensamento, no sentido de preencher o buraco negro 

existente entre as duas culturas dissociadas, a científica e a das humanidades. 

A NOVA CIDADANIA PELO MODELO POLÍTICO DA COMPLEXIDADE 

A consciência e o sentimento de pertencermos à Terra, de firmarmos nossa identidade terrena 

representam hoje o sentido de religação como a alma e o coração da segunda globalização, que 

antagônica  a primeira, permitirá humanizá-la. 

Há uma correlação estreita entre a percepção de nossa humanidade e a identidade de nossa pátria 

nacional que, dilatada em suas fronteiras, nos conduz para a identidade planetária. A cidadania, 

aí percebida na solidariedade e na responsabilidade, estabelece o sutil sentimento de filiação. 

Assim o desafio da globalidade faz-se um desafio de complexidade, entendendo complexo como 

"aquilo que é tecido junto". O pensamento que só soube separar o complexo do mundo, 

fracionando suas questões, que se fez incapaz de perceber o contexto e a unidade planetária, ficou 

irresponsavelmente perdido na sua cegueira. 

Tal como fênix, a renascer do estado agônico, uma nova percepção do homem ressurge nas vezes 

da trama urdida pelo desejo da unidade. 

A própria história da Física, no século XX, percebeu que a natureza, no nível atômico, não se 

apresenta com um sentido mecânico, composto de instâncias fundamentais, mas sim, como uma 

teia de relações, como afirma Capra e que não há quaisquer partes isoladas nessa teia de 

interconexões. A relação entre o todo e a parte é mais simétrica. As propriedades das partes só 

podem ser percebidas e entendidas pela dinâmica do todo. O todo é o ser fundamental e, 

compreendida a sua dinâmica, pode se inferir as propriedades e os padrões de interações das 

partes. 

Perpassam-se tais pressupostos para o entendimento processual, recombinatório das ações 

humanas, sobretudo nas relações sociopolíticas, onde a sociedade é vista pelo tecer de relações 

sistêmicas. 

Nessa nova configuração torna-se possível o resgate crucial do observador, pois não se pode mais 

pensar a natureza sem pensar de forma includente a ação e a proposta humanas. 

Como o homem se vê a si e a seu redor nessa rede de relações, os seus conceitos, modelos e teorias 

formarão uma rede interconexa, representativa dos fenômenos observados. Em tal condição não 
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haverá prioridades ou irrelevâncias, sequer fundamentações básicas ou alicerces do 

conhecimento. 

De um saber abstrato e formal requereu-se um paradigma que permita sim, distinguir, separar, 

opor, dividir relativamente os saberes científicos, mas tendo como diferencial o fazê-lo interagir, 

sem operar o processo da redução. É o enraizamento de um saber no outro, pois se entendeu que 

não é sem consequências que o homem está instalado na instância cultural, social, biológica e 

física, com as suas implicações. 

O conhecimento, sob o império absoluto do cérebro, trabalhou efetivamente a separação e a 

redução. A questão, vemos agora, não é reduzir nem somente separar, mas diferenciar e juntar: 

naturalmente tendemos a contextualizar e quando somos inibidos em tal função, paralisamos o 

ato espontâneo da vida na mera intransitividade do pensamento, sobredeterminando a ação do 

cérebro na asfixia do mundo. 

Sabemos ainda hoje que quanto mais um sistema desenvolver sua complexidade, analogamente 

mais desenvolverá sua autonomia e mais dependências múltiplas terá. Toda a vida humana é uma 

trama de inúmeras dependências. Nas separações/junções, desconexões/ligações, na dança 

invisível dos contatos que tiram e põem a individualidade para cada peça, entendemos que não 

podemos jamais conceber autonomia sem dependência, rompendo com a ideia cartesiana de que 

a clareza e a distinção das ideias são o sinal da verdade. 

Dessa forma, destacamos nas relações políticas o sentido do economicismo que faz da economia 

atual, mesmo se apresentando como ciência social matematicamente avançada, incompetente 

posto que é incapaz  de perceber o que não é quantificável, se abstraindo das conexões sociais, 

históricas, psicológicas, morais e ecológicas que são inseparáveis das suas atividades. Os 

conhecimentos fragmentados de usos eminentemente técnicos não conduzem a pensamentos que 

deem conta da situação humana no âmago da vida. No anonimato e no “esoterismo” das 

especializações restringem-se à sua própria internalização, sendo incompetente quando um campo 

é acometido por influências externas, ou importunado por um novo conhecimento. E cabe aqui 

nossa inquirição: como pode funcionar uma democracia, a não ser cada vez mais escravizada, 

quando o cidadão é desqualificado pelo princípio particular da especialização?   

Da mesma forma que a informação genética está em cada uma de nossas células e a sociedade, 

enquanto todo, está presente em nossa mente, via a cultura que nos formou, nós também 

produzimos a sociedade que nos produz.  O novo conhecimento como u ma rede sem fundações 

básicas leva, imediatamente, à reflexão se tudo está interconectado com tudo, como se pode 

entender alguma coisa? E esta questão é que impõe ao homem contemporâneo o senso da cautela 

frente ao conhecimento aproximado, libertando-o das certezas do pensamento cartesiano, o qual 

ao encerrar o mundo num pretenso "mapa da realidade” desalojou, com diz Morin, o homem do 
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"território” da vida. Agora, as dúvidas, as incertezas e os caminhos ocultados ao homem são as 

forças que o fazem pulsar na errância da sua vida, à busca do fogo que Prometeu já lhe negara, 

mas que não cessa jamais de ser a representação do seu desejo. 

O olhar para a complexidade do todo, que no conhecimento moderno inibia e até abolia o 

relacional pela dissecação do real, põe hoje o homem em estado de cerimoniosa expansão diante 

da trança e da trama de diferentes fios que se transformam num único tecido. Tudo se entrecruza 

se entrelaça; todavia, a unidade do complexo não desfaz a variedade ou sequer a diversidade das 

complexidades que o teceram. Este desafio nos leva a renúncia do mito original da verdade, mas 

nos encoraja em direção à trilha de um possível da verdade - a de que o nosso conhecimento 

consiste no eterno e infindável diálogo que travamos com o mundo que nos aloja, como forma 

devida à nossa racionalidade.  

A visão global, tendo sido enfraquecida, arrastou consigo o senso da responsabilidade, pois tornou 

cada um responsável apenas por sua tarefa especializada, bem como enfraqueceu o elo político 

da solidariedade, secundarizando o vínculo orgânico com os outros da sociedade. Enquanto o 

especialista perdeu o direito de conceber o global, o cidadão também perdeu o direito ao 

conhecimento. 

Tendo ainda a ciência moderna se revestido de um sobrepensamento que se tornara um 

subpensamento pela exclusão do sujeito, retirou as possibilidades de este conhecimento passar 

pelo crivo da reflexão e da consciência crítica. O conhecimento, abortado da lógica do sujei to, 

cumpriu a "libido científica”, desamparado dos critérios humanos da ética e da responsabilidade. 

Responsabilidade do pensar e do ser político do homem. É assim que hoje desperta nele o alerta 

de que todos podem, a um só tempo, morrer por todas as conquistas produzidas; a sua inquietação 

passa a ser como todos podem, a um só tempo, viver na perseguição que argui o conhecimento e 

na legislação de um ethos que permute a dominação pela cooperação e a violência pela integração. 

REFLEXÃO FINAL 

Enfocamos brevemente o estado conflituoso da crise contemporânea, traduzido sobretudo no 

embate político das tensões sociais,  que sob o prisma  de duas concepções paradigmáticas, gerou 

maior ou menor  chance de sustentar a ação cidadã no contexto social   nacional e até, 

ousadamente, planetário. 

É importante que tenhamos clareza de que a forma didática e teórica de apresentar os dois 

paradigmas do saber e do ser político-social não anula jamais um ao outro, pois se assim 

julgássemos, ainda estaríamos incorrendo no processo apertado, frágil das forças simétricas e 

exatas de um pensamento meramente maniqueísta. O que quisemos deixar é a mensagem que as 
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relações construídas na sociedade são relações tecidas, desde sempre, em tensões múltiplas, que 

não só viabilizam, mas permitem o ato processual da história. 

A revisão que o homem contemporâneo faz, como sempre fizeram cada época de per si, é a 

reconsideração de estados turbulentos que o levaram ao cansaço e ao paroxismo de ideias nascidas 

fortes e tornadas débeis para uma outra  época. É assim que o conhecimento do homem, a respeito 

de si e do mundo, não evolui apenas com o acréscimo de informações, mas se repensa na 

reorganização que gera a pluralidade histórica. 

À medida que não existe uma realidade dada, fechada, um ou outro modelo torna-se apenas 

inadequado frente às incompatibilidades que acabam gerando, pelas escolhas éticas e políticas de 

cada tempo. É sobretudo a luta  da revisão  do saber  sobre  o mundo  que  deve  ser construída 

em íntima  relação com os homens  entre  si e com o real que os sustentam. 

Na verdade, os grandes pensadores sempre fizeram uma descoberta de complexidade. A 

dificuldade de permanecer diante dela é que traçou e direcionou os intentos e os interesses 

políticos de cada época.  Assim foi com a descoberta de Copérnico do sistema heliocêntrico que 

acarretou consequências políticas, religiosas, morais, culturais, abalando sobremodo os cânones 

medievais. Não é um conhecimento redutor ou sequer imparcial, por isso a sociedade política 

repeliu-o como infrator dos princípios vigentes, salvaguardando o poder e a ordem aí instalados. 

Também o homem nunca se despojou de tantos outros discursos que traduziam, até num único 

personagem, a trama febril que jamais qualquer definição se faria bastante. É uma Capitu 

machadiana, por exemplo, indecifrável no ardil da alma feminina. 

É o homem; é o mundo e é a pergunta, o olhar, o desejo de nele se instalar – na ordem de uma 

sociedade, de uma nação, de um planeta. É e continua sendo o intento da inclusão: do saber à ação 

política.  O desvio à aposta do pertencimento desalojou-o; criou o hiato da perdição que ele, agora, 

quer e necessita reatar fazendo, do espaço em aberto, o diálogo da volta, que abriga, que lhe dá a 

chegada e a sua valência na sociedade:  a sua cidadania. 
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