UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

PROCEDIMENTOS DE AUTORIA
HIPERMÍDIA EM REDE DE
COMPUTADORES,
UM AMBIENTE MEDIADOR PARA O
ENSINO-APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA

Tese apresentada ao Colegiado do
Curso de Doutoramento em Educação
da Universidade Federal da Bahia, como exigência para a obtenção do título de Doutor em Educação.

DOUTORANDO: ALFREDO EURICO RODRIGUES MATTA
ORIENTADOR: PROF. DR. EDIVALDO BOAVENTURA
COORIENTADOR: PROF. DR. HERMES DE MELO

SALVADOR -BAHIA
2001

Não chore ainda não Que
eu tenho a impressão Que o
samba vem aí E um samba
tão imenso Que eu às vezes
penso Que o próprio tempo
Vai parar pra ouvir
Chico Buarque de Holanda

Words are flowing out like endless rain into a paper cup, They
slither while they pass , they slip away across the universe. Pools of
sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, Possessing
and caressing me
And in the end the love you take is equal to the love
you make
John Lennon e Paul McCartney

Banca Examinadora
Io Examinador e Orientador
Prof. Dr. Edivaldo Machado Boaventura - UFBa
Mestre e doutor em Educação The
Pennsylvania State University
2° Examinador
Prof. Dr. Robert Vehine - UFBA
Doutor em Educação
Universidade de Hamburgo
3 o Examinador
Prof. PHD. Thérèse La Ferriére - Université Lavai
Mestre em Educação pela Université Lavai
Doutora em Educação pela Boston University
4o Examinador
Prof. PHD. Richard Lehrer - Wisconsin University
Mestre e Doutor em Psicologia Educacional e Estatística
The New York State University at Albany
5o Examinador
Prof. Dr. Ernesto Ruiz - UFSC
Mestre em História pela Saint Louis University
Doutor em História pela The Northern Illinois University

Agradecimentos
A realização de um programa de estudos e pesquisa não pode ser considerada pessoal.
Antes disso, será sempre o resultado de um conjunto de interações, de convivências e de
colaborações. Se por um lado a construção acadêmica, organização formal, ou epistemológica, podem ser creditadas a um autor, responsável direto pela metodologia ou pela organização
do conhecimento investigado, por outro, a natureza e fonte elementar de questionamento
devem ser creditadas à comunidade que contextualiza o estudo e, mais especificamente, ao
grupo de pensadores, protagonistas e atores do ambiente no qual se desenvolve a pesquisa.
Sendo assim, em primeiro lugar, devo agradecer a meus pais, João Eurico Matta e
Maria Geisa Matta, pela formação intelectual, espiritual e ética, sem a qual careceria este trabalho dos elementos mais fundamentais. Assim também a minha companheira Paula, pela
paciência e participação, pelas discussões e muitas idéias, continuamente fonte de inspiração e
soluções.
Ao Professor Edivaldo Boaventura, orientador deste trabalho, fino conhecedor da metodologia científica, sempre participante, atuante na minimização de nossas dificuldades e
inexperiências, sempre disposto a ouvir e a dar direcionamentos cheios de clareza e talento.
Ao Professor Hermes Teixeira de Melo. coorientador da pesquisa, que soube ter paciência e dedicação aos acertos necessários ao desenho experimental realizado, assim como à
definição e organização da interpretação estatística.
Aos professores Thérèse La Ferrière, Richard Lehrer, Ernesto Ruiz, Jorge Nóvoa e
Robert Verhine, pela disposição em contribuir e avaliar a pesquisa realizada. Aos professores
Miguel Bordas e Paulo Perisé, que avaliaram o exame de qualificação do trabalho em 1998.
Aos professores e colegas da Pós-graduação em Educação e ao Núcleo de Gestão, pelos debates contínuos e sugestões, sempre úteis. Ao Professor Marcos Freire, da Assessoria de
Assuntos Internacionais da UFBa, pela competente intervenção e apoio às necessidades do
período sanduíche realizado no Canadá. A UFBa, nossa universidade da Bahia, à sua
competência e atuação quase hegemônica na produção do conhecimento no Estado.
Ao consulado do Canadá e ao Cônsul Mareei Lavallée, ao Centro de Estudos Canadenses - UNEB e a Denise Lavallée, ao Prof. Claude Guillette, da Université du Quebec en
Montreal, e ao Prof. René Beauchamps, pela valiosa ajuda nas questões que precederam e
organizaram o período de estudo cumprido no Canadá. À Université Lavai; a seus professores,
em especial Maurice Fleury. Christian Laville, Fernão Perestrelo e Philippe Marton, por idéias
e contribuições diversas. A meus colegas quebequenses e ao Quebec.
Ao Instituto Social da Bahia - ISBA, à sua equipe de professores de informática educacional, ao departamento de História, e principalmente ao alunos da escola, pelo apoio e
contribuição valiosas ao trabalho. As professoras Heloísa Monteiro. Ana Ramos e Dione
Brandão pela contribuição na validação de testes e discussões sobre ensino de História.
À Universidade Católica do Salvador - UCSal e à Associação Educacional Unyahna.
pela concessão de bolsa de pesquisa e aperfeiçoamento, que tornaram a pesquisa viável.
À Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, pelo apoio financeiro às
necessidades de material e despesas diversas da pesquisa.
À Faculdade de Tecnologia Empresarial - FTE pelo apoio logístico à pesquisa Às estudantes
de História da UCSal, Luciana Martins e Sandra Cruz, auxiliares da pesquisa na coleta de
dados. A Professora de Informática Andréa Lago, auxiliar de pesquisa e responsável pelo
acompanhamento das seções experimentais da pesquisa, e ao professor Marcos Lima, tradutor
do trabalho para o Inglês.
Acima de tudo a Deus, que permitiu, orientou e permeou o trabalho, e o desejo de fazê-lo útil.

Sumário
Quadro de Tabelas e figuras
Resumo
Abstract
Introdução

1
4
5
6

Capítulo 1 .A aprendizagem de História mediada pelos computadores
1.1 Definição do problema
1.2 Questões, hipóteses e objetivos
1.3 Uma sociedade do conhecimento
1.4 Paradigma para a Educação
1.5 A aproximação do ensino de História como tema de pesquisa
1.6 O pensar histórico
1.7 As aplicações da Informáticas na Educação
1.8 Experiência em aplicações pedagógicas dos computadores

12
12
14
17
21
26
29
32
36

Capítulo 2.Abordagem pedagógica e sua aplicação á informática
educacional
2.1 Fundamento e abordagem pedagógica
2.1.1 Interestruturação do conhecimento
2.1.2 Autenticidade dos questões
2.1.3 Autenticidade da participação do professor
2.1.4 Metacognição
2.1.5 Pensamento operacional formal ou abstrato
2.1.6 Mediação, zona proximal e interação
2.1.7 Concretude
2.1.8 Resolução de problemas e pedagogia de projetos
2.1.9 Estruturas cognitivas e esquemas cognitivos ou mapas de cognição
2.2 A abordagem cognitivista da informática educacional
2.2.1 A interatividade como propriedade das ferramentas cognitivas
2.2.2 A hipermídia e suas relações com educação

38
38
39
41
42
43
43
43
45
46
51
56
60
61

Capítulo 3. Atributos cognitivos da autoria hipermídia e sua aplicação ao
ensino-aprendizagem de História
3.1 Projeto de autoria individualizada de hipermídia
3.1.1 Habilidades cognitivas exercitadas durante a autoria de hipermídias
3.1.2 Relacionando estrutura hipermídia e mapas de cognição
3.1.3 A atividade de autoria e criação de hipermídia
3.2 Projeto de autoria colaborativa de hipermídia
3.3 Atributos do trabalho de autoria hipermídia
3.4 Ensinar História como sendo ensinar o pensar histórico

65
65
67
69
71
78
83
95

Capítulo 4. Abordagem metodológica
4.1 Variáveis, plano de pesquisa e organização do conhecimento
4.1.1 Variáveis
4.1.2 Plano de pesquisa

103
103
103
106

4.1.3 Pré-teste e pós-teste para o pensar histórico
4.1.4 Observação da ocorrência dos atributos cognitivos
4.1.5 Organização da aplicação dos procedimentos de autoria
4.2 Instrumentos para a coleta de dados e informações
4.2.1. Validação e análise dos instrumentos de coleta
4.2.2 Instrumento 1: pré-teste e pós-teste para o pensar histórico
4.2.3 Instrumento 2: ficha de observação de atributos cognitivos
4.2.4 Instrumento 3: ficha de registro de ocorrência de atributos cognitivos
4.3 Amostragem e aplicação dos instrumentos
4.3.1 A escolha da amostra de alunos
4.3.2 Aplicação dos instrumentos de coleta
4.4 O método para tratamento de dados
4.4.1 Organização das hipóteses e variáveis para o tratamento de dados
4.4.2 Hipóteses de pesquisa

108
109
111
114
114
115
122
125
128
128
130
131
131
133

Capítulo 5. Análise dos procedimentos de autoria hipermídias aplicados ao
ensino-aprendizagem de História
136
5.1. A eficiência e a eficácia dos procedimentos aplicados
136
5.1.1. Apresentação dos resultados do pré-teste e pós-teste
136
5.1.2 Verificação da sub-hipótese SH-1 de GH-1. sobre a eficiência da Autoria
Individualizada de Hipermídia — AIH, para o ensino-aprendizagem da
Competência em Pensar Histórico — CPH.
140
5.1.3 Verificação da sub-hipótese SH-2 de GH-1, sobre a eficiência da Autoria
Colaborativa de Hipermídia — ACH, para o ensino-aprendizagem da
Competência em Pensar Histórico — CPH.
141
5.1.4 Verificação da sub-hipótese SH-3 de GH-1. sobre a eficiência das
abordagens de Autoria Hipermídia — PAH, para o ensino-aprendizagem
da Competência em Pensar Histórico — CPH
141
5.1.5 . Verificação da sub-hipótese SH-4 de GH-1. sobre qual das duas
abordagens (AIH ou ACH) é a mais eficaz.
143
5.2. A correlação entre o processo de autoria hipermídia e a aprendizagem
obtida de História.
143
5.2.1 Reavaliação do papel das diferenças individuais
143
5.2.2 Verificação da sub-hipótese SH-9 de GH-2. sobre a correlação entre
OAHO.1.3 e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH,
abordagem AIH ou ACH.
145
5.2.3 Verificação da sub-hipótese SH-10 de GH-2. sobre a correlação entre
OAHO. 1.4 e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH.
abordagem AIH ou ACH.
147
5.2.4 Verificação da sub-hipótese SH-6 de GH-2. sobre a correlação entre a
ocorrência de Operações Cognitivas — OAHO e a aprendizagem de CPH nos
estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
148
5.2.5 Verificação da sub-hipótese SH-11 de GH-2, sobre a correlação entre
OAHH 2.3 e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH,
abordagem AIH ou ACH.
150
5.2.6 Verificação da sub-hipótese SH-12 de GH-2, sobre a correlação entre
OAHH 2.4 e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH,
abordagem AIH ou ACH.
151
5.2.7 Verificação da sub-hipótese SH-7 de GH-2, sobre a correlação entre a
ocorrência de Habilidades Cognitivas — OAHH e a aprendizagem de CPH

nos estudantes engajados em PAH. abordagem AIH ou ACH.
152
5.2.8 Verificação da sub-hipótese SH-8 de GH-2, sobre a correlação entre algum
outro tipo e/ou aspecto de O AH (que não OAHO 1.3. OAHO 1.4, OAHH 2.3
ou OAHH 2.4) e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH.
abordagem AIH ou ACH.
153
5.2.9 Verificação da sub-hipótese SH-5 de GH-2, sobre a correlação entre OAH e
a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH
ou ACH.
157
5.2.10 Análise de correlação para a autoria de Individualizada de hipermídia —
AIH
158
5.2.11 Análise de correlação para a Autoria Colaborativa de Hipermídia
— ACH
164
5.2.12 Análise de correlação para os Procedimentos de Autoria Hipermídia
— PAH
167
5.3 Breve análise de exemplos das hipermídias produzidas pelos alunos
168
Conclusão. Resultados e conseqüências do estudo realizado

173

Anexos
Anexo 1 - Relação de fontes para a pesquisa
Anexo 2 - Pareceres dos professores de História sobre o teste de
competência em pensar histórico
Anexo 3 - Tabelas, ilustração e mapas da questão
Anexo 4 - Teste de competência em pensar histórico
Anexo 5 - Ficha de observação de atributos cognitivos
Anexo 6 - Ficha de registro de ocorrência de atributos cognitivos
Anexo 7 - Ficha de registro de ocorrência de atributos cognitivos
Anexo 8 - Algumas hipercomposições do Experimento. CD-ROM. HTML
Bibliografia - Ficha de registro de ocorrência de atributos cognitivos

185
186
187
191
192
202
209
215
222
223

Quadro Tabelas e figuras
Tabela 1. Paradigmas Educacionais
Tabela 2. Modelo para resolução de problemas, de Backwith
Figura 1. Esquema cognitivo de estudante de História
Figura 2. Esquema cognitivo de estudante de História
Tabela 3. Conceitos fundamentais para a abordagem pedagógica adotada
Tabela 4. Atividades e operações cognitivas nas quais se engaja um estudante utilizando
ferramentas cognitivas para resolução de problemas
Tabela 5. Habilidades exercitadas pelos alunos ao construírem hipermídias
Tabela 6. Etapas para projeção e resolução de problemas através da autoria hipermídia
Tabela 7. Atividades que o estudante deve cumprir quando engajado em uma
hipercomposição
Tabela 8. Estratégias de manipulação de conceitos, de estudantes que criem mapas de
cognição
Tabela 9. Modelo para pensamento complexo de sujeitos engajados no trabalho com
ferramentas cognitivas
Tabela 10. Características do pensamento crítico de sujeitos engajados em resolução
colaborativa de problemas com ferramentas cognitivas
Tabela 11. Cuidados na aplicação de uma pedagogia baseada na resolução
colaborativa de problemas
Tabela 12. Etapas de realização de um projeto colaborativo
Tabela 13. Etapas de realização de um projeto de autoria hipermídia.
Tabela 14. Atitudes de resolução de problemas exercitadas em cada etapa do processo
resolutivo
Tabela 15. Operações cognitivas de sujeitos engajados na resolução de problemas de
autoria hipermídia
Tabela 16. Habilidades cognitivas exercitadas por alunos engajados em operações
cognitivas de autoria hipermídia, direcionadas à resolução de problemas dados
Tabela 17. Complemento para as etapas de realização de um projeto colaborativo
Tabela 18. Operações cognitivas de sujeitos engajados na resolução de problemas de
autoria hipermídia
Tabela 19. Habilidades cognitivas exercitadas por alunos engajados em operações
cognitivas de autoria hipermídia, direcionadas à resolução de problemas dados
Tabela 20. Indicadores de domínio para o pensar histórico
Tabela 21. Sugestão de Procedimento didático para o ensino/aprendizagem do pensar
histórico
Tabela 22. Variável independente
Tabela 23. Variável dependente
Tabela 24. Variável dependente
Figura 3. Grupo de comparação com pré-teste e pós-teste
Tabela 25. Aplicação do instrumento
Tabela 26. Setor de atividade
Tabela 27. Ocorrência de Atributos cognitivos - OAH: características a serem
observadas durante as seções de trabalho
Tabela 28. Ocorrência de Atributos cognitivos - OAH: características a serem
observadas no Documento Hipermídia, produto final da autoria
dos alunos

26
47
53
53
55
57
67
68
75
75
76
80
81
81
85
86
88
91
93
93
93
99
100
104
104
105
107
111
118
123
126

Tabela 29. Grupos de Estudantes da 8a série do ensino básico do ISBA, participantes
do experimento de autoria hipermídia
Tabela 30. Variável independente
Tabela 31. Variável dependente
Tabela 32. Variável dependente
Tabela 33. Pré-teste e Pós-teste de todos os alunos participantes do
experimento
Tabela 34. Estatística descritiva das amostras emparelhadas dos alunos engajados em
autoria individualizada
Tabela 35. Análise estatística t-test das amostras emparelhadas dos alunos engajados
em autoria individualizada
Tabela 36. Estatística descritiva das amostras emparelhadas dos alunos engajados em
autoria colaborativa
Tabela 37. Análise estatística t-test das amostras emparelhadas dos alunos engajados
em autoria colaborativa
Tabela 38. Estatística descritiva das amostras emparelhadas para o total de
alunos do experimento
Tabela 39. Análise estatística t-test para as amostras emparelhadas para o total de
alunos do experimento
Tabela 40. Escores Individuais dos alunos; proporcionais à sua participação e
engajamento no trabalho de autoria hipermídia
Tabela 41. Correlação entre a ocorrência das Operações Cognitivas de conexão de
idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3 no trabalho de hipercomposição
e a aprendizagem de CPH
Tabela 42. Correlação entre a ocorrência das Operações Cognitivas de conexão de
idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3 no trabalho Individualizado
de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 43. Correlação entre a ocorrência das Operações Cognitivas de conexão de
idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3 no trabalho Colaborativa
de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 44. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si, OAHO 1.4 no trabalho
de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 45. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si. OAHO 1.4 no trabalho
Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 46. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si. OAHO 1.4 no trabalho
Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 47. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
Tabela 48. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
Tabela 49. Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
Tabela 50. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualizaçâo e construção de significado, OAHH 2.3 no trabalho de
hipercomposição e a aprendizagem de CPH

130
131
132
132
137
140
140
141
141
142
142
145
146
146
146
147
147
148
149
149
149
150

Tabela 51. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualização e construção de significado. OAHH 2.3 no trabalho
Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
150
Tabela 52. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualização e construção de significado, OAHH 2.3 no trabalho
Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
150
Tabela 53. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas
de apresentação. OAHH 2.4 no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
151
Tabela 54. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas
de apresentação, OAHH 2.4 no trabalho Individualizado de hipercomposição
e a aprendizagem de CPH
151
Tabela 55. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas
de apresentação, OAHH 2.4 no trabalho Colaborativo de hipercomposição
e a aprendizagem de CPH
152
Tabela 56. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
153
Tabela 57. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
153
Tabela 58. Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
153
Tabela 59. Correlação significativa entre a ocorrência de tipos e aspetos dos Atributos
Cognitivos, não exclusivos dos ambientes informatizados, no trabalho de
hipercomposição e a aprendizagem de CPH
154
Tabela 60. Correlação significativa entre a ocorrência de tipos e aspetos dos Atributos
Cognitivos, não exclusivos dos ambientes informatizados, no trabalho
Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
155
Tabela 61. Correlação significativa entre a ocorrência de tipos e aspetos dos Atributos
Cognitivos, não exclusivos dos ambientes informatizados, no trabalho
Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
156
Tabela 62. Correlação significativa entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
OAH no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
157
Tabela 63. Correlação significativa entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
OAH no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH 157
Tabela 64. Correlação significativa entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
OAH no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
157
Tabela 65. Ocorrência dos Atributos Cognitivos específicos da autoria colaborativa
durante o experimento
165
Figura 4. Duas revoltas coloniais
169
Figura 5. Iluminismo. Séc. XVIII
171

Resumo
• A pesquisa trata de investigar a aplicação de procedimentos pedagógicos de autoria *
hipermídia para o ensino-aprendizagem de História. O ambiente informatizado e os sistemas de
suporte à hipercomposição são vistos como mediadores da construção do conhecimento em
História, este último concebido como uma forma de intervenção da mente humana, que
interpreta e analisa a História como uma inquisição ou questionamento do passado pelo presente
de um sujeito, portanto uma forma de pensamento, definida como pensar histórico.
. O trabalho desenvolve uma relação de atributos cognitivos pertencentes à atividade de
hipercomposição e que podem ser registrados como ocorrentes no decorrer dos processos • de
autoria. Desenvolve também um estudo sobre o pensar histórico, suas características e sua
aprendizagem. A partir desses dois pilares, a investigação caminha na direção de observar a
significância da aprendizagem de História obtida em uma situação experimental, na qual houve
a aplicação de procedimentos de autoria hipermídia. chamados de individualizado e
colaborativo.
Além disso, há uma busca por índices de correlação entre a aprendizagem obtida e a .
ocorrência registrada dos atributos cognitivos: esta correlação servirá para associar a aprendizagem
de História com a aplicação das novas tecnologias da informática e comunicação.
O trabalho desenvolve resultados que conferem validação e recomendação dos procedimentos de autoria individualizada de hipermídia para o ensino da disciplina. A inconclusividade quanto aos procedimentos colaborativos aplicados identificou uma série de modificações necessárias no procedimento original, para que a abordagem possa ser aplicada com bom
desempenho no futuro, o que constitui o segundo resultado da pesquisa.
A investigação contribui ainda para as teorias defensoras da relação entre as estrutu-ras
organizacionais de um documento hipermídia e as dos mapas de cognição, pertencentes à
rede neural de um ser humano, e que seriam a forma de organização do conhecimento humano
sobre um dado tema. em sua mente.
A investigação seguiu e realizou-se a partir do pressuposto de que a estrutura das hipermídias criadas eram representações próximas do conhecimento destes autores sobre os
temas de suas criações, e seriam portanto organizadas segundo mapas de cognição de suas
mentes. Todos os resultados e análises do trabalho são baseados nesta consideração, o que
serve para apoiar as premissas das teorias consideradas.

Abstract
This is a research on the application of pedagogic procedures of hypermedia authorship to the teaching and learning of History. The new computerized environments and the
hypercomposition supporting systems are studied as mediators in the process of knowledge
construction in History. History learning is here understood as the capacity to think about the
• past through inquiries about the present, therefore as a form of thinking herein defined as
historical thinking.
The work lists a series of cognitive attributes inherent to the hypercomposition activity
which can be registered during the authorship processes. It also looks into historical thinking
issues, its characteristics and how it may be learned. After discussing these fundamental
concepts, the research observes an experience in historical meaningful learning, in which
individual and collaborative hypermedia authorship was conducted by the students. We try to
find correlation indexes between the obtained learning and the occurrence of cognitive
attributes registered during the hypercomposition activities; such correlation would associate
the application of new technologies and learning of History. The obtained results led us to
validate and recommend the individual hypermedia authorship
approach for teaching History. The results obtained for the collaborative approach were inconclusive; we identified a series of changes that could be made to the collaborative procedures in order to make it more effective in the future. These recommendations are a second
major set of results from the research.
Furthermore, the work contributes to reinforce studies which point out the relationship
between the organizational structure of a hypermedia document and the cognition maps
belonging to the neural networks of the human mind. Hypermedia as a form of knowledge
organization thus resembles the way knowledge itself is organized in our brains.
This investigation assumed that the hypermedia products created by the authoring
students are close representations of the knowledge they held on the themes they worked with;
such hypermedia would, therefore, be organized according to the cognition maps in their
minds. All the results and analysis of this research seem to confirm that assumption.

Introdução
O estudo trata de investigar os ambientes informatizados e os sistemas de autoria de
hipermídia como mediadores da construção do conhecimento em História. Preocupa-se em
investigar as novas tecnologias da informática e das telecomunicações e suas possibilidades
pedagógicas, concentrando atenção em suas aplicações para o ensino da citada disciplina.
A pesquisa teve início na constatação de uma insuficiência de conhecimento sobre a
eficiência e eficácia de sistemas de educação e formação que utilizem procedimentos pedagógicos de autoria hipermídia como metodologia para o ensino-aprendizagem de História.
Como se estava aplicando uma metodologia de autoria hipermídia desde 1994 para o ensino
de História, dentre outras disciplinas, no Colégio Instituto Social da Bahia - ISBA, em Salvador. a construção de conhecimento sobre o tema fazia-se necessária para melhor compreender
e possivelmente otimizar a aplicação e aprendizagem resultantes.
De fato estas abordagens de autoria haviam sido criadas no colégio, o que também
conferia ao trabalho investigativo a função de validar e recomendar o que se fazia, além de
melhorar a descrição e sistematização dos procedimentos.
As ações correspondestes seguiram na direção de construir um experimento que possibilitasse o estudo das duas metodologias de autoria utilizadas: autoria individualizada e autoria colaborativa de hipermídia. o que resultou neste trabalho de pesquisa, organizado, dividido e realizado como segue. O estudo foi dividido em cinco capítulos.
O primeiro foi dedicado ao estudo dos antecedentes que criaram as condições para que
houvesse pesquisa e interesse sobre o tema. Além disso, ele trata da definição do problema de
pesquisa, das questões, hipóteses e objetivos que nortearam os passos posteriores e orientaram a busca das respostas e soluções finais.
Logo de início optou-se por apresentar o problema e as questões da pesquisa, para que
seja logo situado o caminho investigativo a ser seguido. Neste início também foram expostas
as hipóteses e objetivos do estudo, no sentido de objetivar e direcionar o estudo. O capítulo
primeiro segue mostrando os elementos e contextos iniciais que permitiram a aproximação ao
tema e problema da pesquisa. São então apresentadas visões inter-relacionadas de sociedade,
mercado de trabalho e educação que permeiam e baseiam todo o trabalho e que foram
fundamentais para a percepção do problema e da problemática em questão. Nesta etapa houve
influência de muitos autores, em especial de Pierre Lévy ', Jeremy Rifkin2 e Willi-am Doll Jr 3.
Continuou-se esta construção da visão preliminar apresentando-se as visões a-

dotadas sobre a definição da História como conhecimento e sobre as características de sua
aprendizagem, quando foi proeminente a influência de Silma Nunes4 , de Mario Carretero e
James Voss

5

e principalmente de Robert Martineau6. este último muito influente em todo o

trabalho, por apresentar o conceito de pensar histórico.
O capítulo termina apresentando como a informática educacional foi considerada e
aproximou-se do contexto da pesquisa, como foi iniciada a suposição de que uma aplicação
cognitivista e baseada nos projetos de autoria hipermídia poderia resolver as questões levantadas sobre o ensino de História, assim como de que maneira a experiência de autoria realizada
no ISBA poderia se encaixar na proposta de investigação. Foi então importante o encontro
com os estudos de David Jonassen 7. sobre os quais foi-se articulando a proposta do estudo.
Poder-se-ia considerar que. em parte, este trabalho trata de aplicar as perspectivas e análises de
Jonassen, sobre informática educacional, à solução de problemas referentes ao ensino de
História.
Os capítulo dois e três foram dedicados à revisão da literatura pertinente.
O segundo capítulo tratou de sistematizar a abordagem pedagógica adotada e sua
possibilidade de aplicação em informática educacional.
Sobre o modelo educacional construtivista, ativo e aberto, baseado na aplicação de
uma pedagogia de projetos voltada para a resolução de problemas, foi mais importante a influência do pedagogo Louis Not 8, defensor de uma adoção crítica do construtivismo, que
considera a possibilidade de influência e pressão do contexto como elemento capaz de obje-

1

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. Lisboa: Instituto Piaget, 1998 e LÉVY, Pierre. As tecnologias da in
teligência. São Paulo: Editora 34, 1993.
2
RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos. São Paulo: Macron books, 1995.
3
DOLL Jr, Willian. Currículo: uma perspectiva pós- moderna. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 4
NUNES, Silma. Concepções de mundo no ensino de História. São Paulo: Papirus, 1996.
5
CARRETERO, Mario e VOSS, James. Cognitive and instructional processes in history and social sciences. Hilsdale: LEA, 1994 e CARRETERO, Mario. Construir e ensinar as Ciências Sociais e a História. Por
to Alegre: Artes Médicas, 1997.
6
MARTINEAU. Robert. L'Echec de 1'apprentissage de Ia pensée historique à Pécole secondaire. Contribuition à 1'elaboration de fondaments didatiques pour enseigner 1'Histoire. 1997. Tese (Doutorado em Educação) - Université Lavai. Quebec.
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JONASSEN, David: Computers in the classrom. New Jersey: Prentice Hall, 1996; JONASSEN, David,
PECK, Kule e WILSON, Brent. Learning with technology, a constructivist perspective. New Jersey: Pren
tice Hall, 1999; JONASSEN, David, BEISSNER, Katherine e YACC1, Michael. Structural knowledge, techniques for representing, conveying, and acquiring structural knowledge. New Jersey, LEA, 1993; JONAS
SEN, David, et al. Cognitive flexibility hypertexts on the web: engaging learners in meaning making Webbased instruction. New Jersey, LEA, 1996; KOMMERS, Piet, JONASSEN, David e MAYES, J. T.. Cogni
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hypermedia for learning Berlin: Springer - Verlag, 1990: JONASSEN, David. Hipertext/Hipermedia. New
Jersey, Educational technology publication. 1989 e JONASSEN, David e GRABOWSKI, Barbara. Handbook
of individual differences, learning & instruction. New Jersey, LEA, 1993.

tivar o exercício pedagógico de construção; de John Dewey 9, partidário de uma epistemologia
da experimentação adotada aqui; de Carl Rogers l0, e sua posição na defesa da autenticidade
dos temas a estudar, e dos participantes do processo de aprendizagem; de Vygotsky e Brunner,
através das leituras de Marta Oliveira 11 e William Doll Jr, que bem definiram os conceitos de
mediação e zona proximal, indispensáveis para o seguimento da pesquisa; e de Jacqueline
Giard

12

, John Bruer

13

. Enric Valls

14

e William Doll Jr.. dos quais veio a base para a

organização da pedagogia de projetos e de resolução de problemas adotada.
A definição e estudo de conceitos tais como estruturas de cognição ou mapas cognitivos, elementos importantes advindos da teoria das Redes Neurais, que serviram para definir a
metodologia de estudo, foram um destaque neste capítulo dedicado ao modelo pedagógico.
Por meio desses conceitos foi possível associar as abordagens metodológicas do ensinoaprendizagem voltadas para a construção do conhecimento às novas tecnologias e à autoria de
hipermídia, o que deu condição para a construção dos modelos de coleta de dados e de análise
que foram aplicados. Para estas questões foram fundamentais os estudos já citados de David
Jonassen e John Bruer.
A aplicação do modelo pedagógico adotado à informática educacional foi realizada a seguir sob
influência dos trabalhos de Jonassen e de Matthew Maurer e Gere Davidson 15. A construção dos
atributos cognitivos dos procedimentos de autoria hipermídia. e o estudo do ensino-aprendizagem
de História visto como pensar histórico, foram os objetos do desenvolvimento do capítulo três.
Para os fins deste trabalho, serão suficientes 2 categorias de atributos cognitivos da
autoria hipermídia; 1) operação cognitiva e 2) habilidade cognitiva.Como operação cognitiva
entende-se toda ação. desenvolvida pelo sujeito, na direção da resolução do problema dado. É
no decorrer desta operação que se oportuniza e eventualmente se realiza, a construção de
significado e/ou da representação do conhecimento existente ou em construção, ou seja, se
realiza a aprendizagem. A operação cognitiva, enquanto direcionada para a resolução de pro-

NOT, Louis. As pedagogias do conhecimento. São Paulo: Difel, 1981.
DEWEY, John. Como pensamos. São Paulo: Editora Nacional, 1979.
10
ROGERS, Carl. Liberdade de aprender em nossa década. Porto Alegre: Artes Médicas, 1980.
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OLIVEIRA , Marta. Vigotsky, aprendizado e desenvolvimento um processo sócio - histórico. São Paulo,
Scipione, 1995.
12
GIARD, Jacqueline. Communiquer pour apprendre, étude exploratoire de la resolution de problème
par le groupe sur réseau micro - informatique local. Sherbrooke, Collège Sherbrooke. 1991.
13
BRUER, John. Schools for thought: a science of learning in the classroom. Boston, M1T Press, 1994.
14
VALLS, Enric. Os procedimentos educacionais. Porto Alegre, Artes Médicas. 1996.
15
MAURER, Matthew & DAVIDSON. George. Leadership in instructional tecnology. New Jersey: Pren-ticeHall. 1999.
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blemas. oferece espaço para o desenvolvimento da reflexão, da atribuição do significado e do
exercício do pensamento crítico. Tem portanto uma característica de locus da aprendizagem.
As habilidades cognitivas são certos tipos de articulação mental e exercícios do pensamento
crítico, provocados e realizados pela existência e em meio às operações cognitivas já
colocadas. Orientadas para a resolução de problemas, as operações abrem espaço para o exercício de habilidades capazes de gerar significado para as informações recebidas e elaborações derivadas, concretizando assim a construção da rede semântica e, portanto, a própria aprendizagem. Operações e habilidades cognitivas, portanto, funcionam juntas: ao realizar as
operações cognitivas, o estudante tem a oportunidade de exercitar suas habilidades cognitivas
de significação e, portanto, de construção de sua rede semântica; de modelar seus mapas de
cognição; e conseqüentemente de realizar a aprendizagem.
Os atributos cognitivos foram construídos a partir do que afirmavam diversos autores
sobre como se comportavam, como criavam, exercitavam e refletiam, e muitas outras ações
cognoscitivas, possivelmente realizadas por sujeitos engajados na autoria de documentos hipermídia. Ou seja, os atributos foram construídos a partir da compilação, análise e agrupamento de tudo o que poderia levar o construtor de hipermídia à aprendizagem, a partir de sua
experiência com o meio informatizado e sua operação com os computadores. Os computadores
e seus sistemas foram conceitualizados como ferramentas cognitivas, ou de cognição, e sua
aplicação na educação foi caracterizada como a de ambiente mediador capaz de suportar a
atividade cognoscitiva dos estudantes. É ai que também se desenvolvem os conceitos de
interatividade, autoria, colaboração, infografia. e tantos outros capazes de dotar a informática
educacional de descrição e compreensão operacional e analítica.
O capítulo apresenta, então, uma sucessão de tabelas, argumentos e definições advindas de diversos autores, que foram utilizadas para apresentar as características dessas atividades e atitudes cognoscitivas do trabalho com autoria hipermídia já citadas. Uma tabela fi-
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nal resultante da reunião do que foi apresentado é mostrada posteriormente, unificando todas
as categorias cognoscitivas consideradas sob o nome de atributos cognitivos.
Para esta construção foram importantes os trabalhos de Jonassen. de Lévy, de Richard
Lehrer

16

, de André Parente l7, de Jacqueline Vacherand-Revel

18

. de Linda Harisin, Starr

Hiltz, Lúcio Teles e Murray Turoff19, de Kenneth Bruffee 20 e de Réginald Grégoire e Thérèse
Laferrière 21.
A última parte do terceiro capítulo se dedica às definições e conceitualizações referentes à História e a sua visão como sendo a de um pensar histórico. Trata-se de uma seção
voltada para a fundamentação do ensino-aprendizagem de História conforme foi considerada
pela pesquisa. Nesta seção a principal influência foi do já citado Robert Martineau.
O capítulo quatro está dedicado à análise e definição da metodologia experimental do
estudo. Ele inicia definindo as variáveis independente (procedimentos de autoria hipermídia) e
dependentes (competência em pensar histórico e ocorrência de atributos cognitivos ) a serem
estudadas, e a seguir apresenta o plano de pesquisa, cujo modelo experimental foi definido sob
influência de McMillan e Schumacher21 e Campbell e Stanley22. e entendido como uma
experimentação entre grupos de comparação com pré-teste e pós-teste. O pré-teste e pós-teste
analisariam a aprendizagem em pensar histórico de dois grupos, um dedicado à autoria
individualizada, e outro à autoria colaborativa, de hipermídia.
O capitulo segue definindo e analisando os testes de significância e de correlação a
serem realizados, mostrando e validando instrumentos de coleta de dados e organizando a
realização do experimento. Estão contidos no capítulo a definição do ambiente e dos elementos técnicos e computacionais utilizados, a definição da amostragem e dos grupos de sujeitos
participantes da experiência, assim como os métodos de tratamento estatísticos de dados adotados.
O capítulo cinco foi dedicado à apresentação dos resultados da investigação e à análise
estatística e crítica dos mesmos, bem como dos resultados obtidos para os inquéritos das
hipóteses e questões de pesquisa.
Ele começa apresentando e analisando os resultados sobre a significância da aprendizagem em História obtida, e segue para a análise e apresentação dos dados referentes à correlação entre a ocorrência de atributos cognitivos e a aprendizagem de pensar histórico obtida.
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No final do capítulo, há uma seção dedicada ao estudo das hipermídias compostas pelos estudantes, assim como a sua relação com os mapas de cognição e estrutura do conhecimento revelados de suas mentes, conforme as bases teóricas adotadas.
O estudo segue para a conclusão, apresentando os resultados referentes à eficiência das
duas abordagens de autoria experimentadas (individualizada e colaborativa), assim como os
argumentos referentes à validação e recomendação das abordagens de autoria para o ensino do
pensar histórico. Aí são também apresentadas conclusões sobre a utilização dos conceitos de
mapa de cognição e de estrutura cognitiva, e sobre as conseqüências de sua adoção.
A metodologia adotada para o estudo experimental necessitou da aplicação de testes
estatísticos, especificamente do teste de significância de hipótese, t-test, utilizado para analisar
a eficiência da aprendizagem do pensar histórico, e o teste correlacionai, usado para que se
estudassem as correlações entre ocorrência de atributo cognitivo e aprendizagem de história.
Ambos os procedimentos estatísticos foram trabalhados através do aplicativo SPSS, especializado para este tipo de tratamento.
Por fim, sobre as fontes de dados e observações, pôde-se contar com estudantes e
grupos participantes de perfil adequado para a pesquisa, na medida em que a escola onde foram realizados os experimentos estava habituada já há muito tempo com o uso das metodologias de autoria em questão.
Desde 1994 o ISBA já realizava essas abordagens de autoria, tendo sido mesmo o
palco do desenvolvimento das mesmas. Pôde-se assim contar com uma fonte de dados adequada, formada por estudantes culturalmente preparados e aptos para a operação com computadores e ambientes de rede.
O estudo foi dotado com uma relação de documentos anexos que serve de suporte para
a compreensão dos raciocínios e interpretações seguidos. Um anexo no formato CD-ROM
mostra alguns dos trabalhos hipermídia compostos pelos alunos do experimento que pode ser
do interesse daqueles que pretendam verificar o formato e organização dos trabalhos dos
hiper-autores participantes deste projeto.
Dado ao ainda recente campo de estudo e de abordagem a que este trabalho se dedica,
além do caráter de renovação continuada que envolve todos os estudos e discussões referentes
à informática e suas novas tecnologias, concebe-se como natural a revisão e construção
permanentes dos tópicos aqui estudados, assim como as futuras contribuições de novos estudos e aportes, frutos deste inovador e estruturante novo campo do conhecimento, a informática
educacional.

Capítulo 1

A aprendizagem de História
mediada pelos computadores
Este capítulo serve para definir o problema de estudo proposto para este trabalho. Inicia-se com definição do problema de pesquisa, seguido das questões, hipóteses e objetivos
norteadores do trabalho, e indicadores das soluções a serem encaminhadas. O capítulo prossegue, examinando o contexto sócio-tecnológico sobre o qual se manifesta e organiza a necessidade de contribuir para o avanço do conhecimento na direção proposta, assim como explicando as origens da preocupação com o problema a ser abordado.

1.1 Definição do problema.

com ela, cresceu o que se convencionou chamar de cibercultura, assim como também de cibereconomia, e até mesmo os indícios de uma cibersociedade. Observa-se que praticamente
todos os cenários e ambientes de convivência entre seres humanos estão hoje influenciados
por estas novas tecnologias e suas conseqüências sociais. 1
Como será visto adiante, este avanço possibilitou a modificação do ambiente social, do
trabalho, dos negócios e dos mercados, o que vem forçando as instituições a criarem novas
alternativas estratégicas de existência, e o desejo de novos perfis profissionais. A sociedade
agora demanda versatilidade, criatividade, capacidade de improvisação, conhecimento
metódico, seguro e pragmático. Cada vez mais as instituições e organizações têm necessidade
de agentes detentores de conhecimento teórico, mas aplicado aos problemas emergentes e
práticos, e capazes de se adaptar com rapidez na busca de novas soluções.
A educação tem evoluído no sentido de responder a estas novas necessidades e vem
sendo apontada como campo privilegiado do conhecimento humano, no que se refere a sua
capacidade de solucionar o problema da adaptação da humanidade a estes novos ambientes
1

LÉVY. Pierre. A inteligência ...; . p. 118-164.

sociais
Esta pesquisa trata da descrição, validação e exame, sobre a eficiência e eficácia, de
dois métodos de ensino-aprendizagem que utilizem a mediação dos ambientes informatizados, das redes de computadores e do ciberespaço Consideram-se que os métodos a serem
analisados poderiam, e poderão, ser aplicados ao ensino-aprendizagem de qualquer disciplina ou conteúdo das diversas áreas do conhecimento humano, mas devido ao conhecimento
prévio, obtido da experimentação e experiência profissional e acadêmica, sobre os resultados
de sua aplicação ao ensino de História, escolheu-se estudar tais métodos quando aplicados ao
ensino desta disciplina. Por outro lado, embora se analise que estes métodos poderiam ser
aplicados tanto para o Ensino Superior, como para o Ensino Médio, preferimos realizar a
pesquisa estudando-os quando aplicados ao final do ensino fundamental, junto às 8as séries,
de uma grande escola particular de Salvador, na qual as experiências preliminares foram realizadas. Esta instituição conta com apropriada estrutura técnica e de preparo do ambiente físico, pedagógico e dos estudantes, requisitos necessários para o prosseguimento do estudo.
O problema a ser investigado surgiu quando se identificou, ao menos até onde foi
possível pesquisar, uma insuficiência de conhecimento sobre a eficiência e eficácia de sistemas de educação e formação que utilizem procedimentos pedagógicos de autoria hipermídia como metodologia para o ensino-aprendizagem de História. Essa insuficiência
necessita ser vencida, já que, como será visto, estes métodos obtiveram bons resultados na
aprendizagem da disciplina. Foi pouca a referência bibliográfica encontrada sobre a aplicação da autoria hipermídia ao ensino-aprendizagem de História, e limitou-se a um único trabalho, de Richard Lehrer, que será analisado com detalhe no capítulo seguinte.2
Sendo assim, o trabalho se propõe descrever e validar métodos desta natureza, o
que possibilitará a aplicação e utilização dos mesmos com mais segurança e melhores
resultados.
Delineou-se assim um estudo que em parte será descritivo, já que deverá apresentar o
funcionamento e características dos procedimentos de autoria hipermídia adotados, mas também de caráter correlacionai, na medida em que procura analisar a relação positiva possivelmente existente entre, de um lado, a aprendizagem de História, e do outro, a utilização de
ambientes informatizados e dos já citados procedimentos de autoria, como mediadores da
construção do conhecimento sobre a disciplina.
Vale destacar que estes métodos, baseados na autoria dos alunos, são bastante utiliza2
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dos atualmente, para o ensino-aprendizagem de diversos conteúdos e áreas de conhecimento, e
seu estudo se configura numa das principais linhas de investigação e evolução da informática
educacional no mundo científico. Um melhor conhecimento destas abordagens poderá orientar
escolas, universidades, entidades profissionais, empresas e outras instituições sobre como
resolverem suas questões de formação e capacitação voltadas para as novas demandas do
mundo social e do trabalho.
Para realizar a investigação proposta, este estudo estará concentrado na avaliação de
duas abordagens alternativas metodológicas para a organização de procedimentos pedagógicos
baseados na autoria hipermídia: a primeira, presencial, a autoria individualizada de hipermídia, e a segunda, pertinente ao campo da educação a distância, a autoria colaborativa
de hipermídia. Trata-se de abordagens baseadas em tecnologias atuais de informática e de
educação, envolvidas com o desenvolvimento do ciberespaço e com o aperfeiçoamento das
técnicas de ensino mediado pela informática, assim como com treinamento, formação ou educação a distância

1.2. Questões, hipóteses e objetivos
Da definição do problema a ser investigado, assim como dos estudos iniciais
realizados até este ponto, foi possível o levantamento de algumas questões norteadoras da
pesquisa a ser realizada, e que são apresentadas abaixo:
Questões:
1. Poder-se-ia identificar atributos do processo de construção cognitiva,
dos sujeitos engajados em atividades de composição e autoria individualizada ou colaborativa de hipermídia ?3
2. Poder-se-ia mensurar a ocorrência destes atributos, no processo de
construção do conhecimento dos sujeitos que realizem este tipo de
metodologia da aprendizagem ?
3. Qual seria a eficiência de um procedimento de autoria individualizada
de hipermídia sobre temas de História, para o ensino-aprendizagem de
Atributo: considera-se aqui que é uma qualidade ou peculiaridade reconhecida como conseqüência necessária
de dado sujeito; alguém, alguma substância ou até mesmo um conceito. In. BENTON, Willian (Ed). Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopédia Britannica, 1966; CALDAS, Aulete. Dicionário Contemporâneo
da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1958.

sujeitos que estudem a disciplina ? 4.

Qual seria a eficiência de um

procedimento de autoria colaborativa de
hipermídia sobre temas de História, para o ensino - aprendizagem de
sujeitos que estudem a disciplina ? 5

Qual das duas abordagens de

autoria apresenta maior eficácia para o
ensino de História ?
6. Que relações existem entre os procedimentos de autoria exercitados e a
eficácia obtida ?
7. Que relações e associações existem entre a eficiência e eficácia dos
procedimentos de autoria hipermídia exercitados e a ocorrência dos
atributos do processos de construção do conhecimento por autoria de
hipermídia ?
O desenvolvimento da pesquisa necessitará ainda da influência de hipóteses iniciais de
pesquisa e investigação, que são propostas para solução das questões levantadas
Hipóteses preliminares de pesquisa e investigação:
1. A aprendizagem do pensar histórico é obtida e observável quando se aplica
uma pedagogia de projetos baseada em autoria de hipermídia.
2. As hipermídias resultantes, interpretadas como mapas da cognição (cogniíivemaps), podem acessar a aprendizagem do pensar histórico.
3. Existem relações e associações particulares entre a aprendizagem obtida e os
atributos das abordagem de autoria hipermídia.
4. Há uma correlação positiva entre as operações de interatividade realizadas pelos alunos durante a execução dos projetos e a aprendizagem obtida.
5. Existem correlações positivas entre a ocorrência dos atributos cognitivos
(operações e habilidades cognitivas) das atividades de resolução de problemas
por autoria hipermídia e a eficiência da aprendizagem do pensar histórico.
6. O procedimento de autoria colaborativa é mais eficaz que o de autoria individualizada.
7. Uma vez verificando-se as hipóteses 2, 3, 4 e 5, fica evidenciada a utilidade,
validade e recomendação das abordagens de autoria utilizadas, para o ensino do
pensar histórico, e da História, já que os atributos cognitivos e a interativi-

dade são características dos computadores e deste tipo de atividade cognitiva. a
autoria hipermídia.
Estas questões e hipóteses possibilitam a definição de objetivos que serão seguidos pelo
estudo proposto. Apresentam-se a seguir os objetivos de pesquisa:
Objetivos:
1. Identificar atributos dos processos de construção cognitiva existentes no exercício de atividades pedagógicas de autoria individualizada e colaborativa de
hipermídia.
2. Elaborar sistemas de mensuração da ocorrência destes atributos em exercício
destas atividades.
3. Elaborar sistemas de avaliação da eficiência e da eficácia da aprendizagem de
História.
4. Validar os sistemas de avaliação e mensuração elaborados.
5. Realizar experimento com dois grupos de estudantes; um em exercício de autoria individualizada, outro em exercício de autoria colaborativa de hipermídia.
6. Mensurar os resultados da aprendizagem de História obtida pela aplicação dos
procedimentos de autoria hipermídia estudados.
7. Mensurar a ocorrência dos atributos do processo de construção cognitiva dos
sujeitos engajados em atividades de hipercomposição.
8. Comparar a aprendizagem de História obtida pelos dois procedimentos estudados.
9. Relacionar a eficiência e a eficácia da aprendizagem com as características dos
procedimentos de autoria exercitados.
10. Correlacionar e associar a eficiência e eficácia da aprendizagem obtida pelos
procedimentos de autoria, com a ocorrência dos atributos do processo de
construção cognitiva dos sujeitos engajados em atividades de hipercomposição.
Parte das questões, hipóteses e objetivos levantados pode ser resolvido a partir do estabelecimento de um quadro ou contexto teórico fundamental, que organize as bases da abor-

dagem a ser considerada, para que se dê prosseguimento à a investigação e sejam encontrados os demais resultados demandados.
Por outro lado, das definições e argumentos estabelecidos neste primeiro capítulo, é
delineada a necessidade de realizar um estudo experimental, que procure estabelecer as correlações existentes entre o exercício de metodologias de ensino baseadas na autoria de documentos hipermídia por estudantes e a aprendizagem de História obtida pelos mesmo estudantes, em decorrência do uso de tais metodologias. As correlações e conclusões possivelmente
encontradas a partir da experiência serão utilizadas para responder o que se demanda nas
questões e hipóteses levantadas.
Antes de desenvolver o quadro teórico, este estudo prosseguirá apresentando o contexto sobre o qual se manifesta a necessidade desta pesquisa, assim como a vivência que permitiu a aproximação inicial sobre o tema em evidência.

1.3. Uma Sociedade do Conhecimento
O problema a ser investigado encontra-se inserido nas questões sobre a sociedade do
conhecimento.
Desde os anos 60, McLuhan já afirmava sobre o emergir de um novo ambiente de
convivência para o ser humano, resultante da revolução informacional, da qual se é testemunha e protagonista desde meados do século XX. 4 Para ele, a sociedade humana original poderia ser definida como tribal ou oral, e interpretava o mundo a sua volta como uma totalidade. O conhecimento da comunidade não era muito e cada participante poderia acumular praticamente todo o conjunto existente em sua versão singular. Foi a acumulação do conhecimento necessário para trabalhar a natureza, em organizações cada vez mais complexas, que
dificultou a oralidade, estimulando o registro escrito. A sociedade visual e mecânica que surge a partir da escrita, passou a acumular um total de conhecimento maior do que a capacidade
de registro natural de um indivíduo. A solução foi fragmentar o conhecimento em registros a
serem arquivados fora da mente das pessoas, em algum meio físico, através de um código
reconhecível, que necessitará sempre ser lido e interpretado, toda vez que houver necessidade
de utilização. Desde que o conjunto do saber social passou a ser registrado, objetivos
específicos e especializados, contextos fragmentados e particionados, passaram a ser traba4
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lhados como naturais pelo ser humano, que não tinha outra opção exceto interpretar a parte do
conhecimento social que lhe interessasse, para a execução de sua tarefa particular. Não há
como negar a incompletude, parcialidade e distorção deste procedimento, mesmo reconhecendo o quanto ele possibilitou de avanço para a construção da sociedade humana.
McLuhan considera que cada utensílio seria uma extensão de algum órgão ou função
do ser humano As tecnologias da informática e telecomunicações, segundo este raciocínio,
seriam uma extensão do sistema nervoso humano.
Como expressou de forma muito feliz Howard Reingold: "...dar ao simulador hiperrealista de nossas cabeças o controle de um simulador hiperrealista computadorizado, faz com
que algo de extrema importância esteja prestes a acontecer".5
Estas novas tecnologias expandiram de tal forma a capacidade de armazenamento,
registro, interpretação e integração dos dados, que se tornou possível, mais uma vez, trabalhar
com a totalidade do que é observado, dispensando a fragmentação da escrita, só que preservando, e até expandindo, a infinidade de informações de uma sociedade tecnológica e a
capacidade de acesso rápido e eficiente a elas. Cada um agora pode ter acesso a todo o conhecimento gerado pela sociedade, simultânea e continuamente.
E importante destacar que o efeito dessas transformações não está no nível das opiniões
ou conceitos e sim nas estruturas de percepção e relacionamento. Trata-se da introdução de um
novo ambiente cognitivo e vivencial, capaz de criar novas relações, visões de mundo e
paradigmas de sociedade, sem que haja a menor resistência consciente. O ambiente oferecido
pelas novas mídias seria, para o ser humano, equivalente à água para o peixe: o meio que o
hospeda e permite sua ação, experiências e relações.
Essa questão, levantada nos anos 60, vem sendo debatida e estudada por diversos especialistas. Nos anos 90, uma série de trabalhos de Pierre Lévy aprofundou a análise daquelas
transformações e abriu espaço para que se utilize o termo "sociedade do conhecimento'", como
referência ao ambiente e mundo informatizado da atualidade
Em acordo com o pensamento de McLuhan, Lévy argumenta que a separação entre
emissor e receptor, a impossibilidade de interagir em contexto e de formar um saber hipertextual comum, é o principal problema comunicacional da sociedade moderna baseada na
escrita.6 Como assinala "A partir de então a memória separa-se do sujeito ou da comunidade
tomada como um todo. O saber esta lá, disponível, estocado, consultável, comparável".7
REINGOLD, Howard. What's the big deal about cyberespace ? The art of computer interface design. Boston: Reading, 1990.
6
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Há uma separação entre o uso prático do conhecimento que o sujeito necessita e a
memória onde todo o conhecimento está estocado de forma massiva, geral, e graças ao código
alfabético, legível e idêntico para todos. A interpretação é indispensável para fazer saberes
gerais estocados, aplicáveis a situações específicas e protagonizadas individualmente. Há uma
inibição das particularidades em função da verdade genérica e interpretável, que deve ser
capaz de satisfazer a todas as necessidades.
As novas tecnologias permitem que a imagem digitalizada seja decomposta, recomposta e indexada, trabalhada de várias formas e em alta velocidade, da mesma forma o som,
assim como a capacidade de ligar certos aspectos e conotações a outros blocos de informação.
Estas possibilidades criaram uma nova escrita hipertextual que está mais próxima do espetáculo e dramatização de uma sociedade oral, que do texto escrito.
A rapidez e eficácia são grandes e, graças a isso, pode-se trabalhar com as informações
em tempo real, o tempo todo. da mesma forma que a sociedade oral, com a diferença de não
haver, praticamente, limites para o tamanho e acumulação da quantidade de informação a
processar. A informática tornou a memória tão objetivada e trabalhável. que o próprio conceito de memória tornou-se discutível. Os conhecimentos podem ser infinitamente decompostos e modulados, mobilizados à vontade. A verdade, o maior interesse do registro escrito,
pode então tornar-se menos importante, elevando-se o interesse pela operacionalidade e velocidade, pela aplicação.8 Percebe-se dos estudos de Lévy que está emergindo uma sociedade
voltada para o conhecimento pragmático, para um conhecimento coletivo e disponível o
tempo todo, atualizado e acessível a qualquer um, pronto para ser usado na resolução de cada
problema específico e singular do indivíduo. Para ele as teorias, com suas normas críticas e
verdades, estão cedendo espaço para os modelos com seus cuidados de eficiência, permanência e sua aplicabilidade. O modelo não está mais inerte no papel esperando ser interpretado.
testado, para talvez voltar escrito, ele está manipulável na tela do computador, para ser explorado e remodelado, no ato do próprio pensar e testar.
O conhecimento por simulação foi intensificado pela cultura da informática. Ele não é
teórico, nem experimental, nem oral. Ele é menos absoluto que o teórico, mas é mais operatório, dialoga com o pensamento, exige atenção, participação, criatividade e flexibilidade.
É relevante entender como essas mudanças estão atingindo as relações de produção,
provocando alterações nos perfis e demandas do mercado de trabalho, para que se possam
compreender as pressões que por sua vez sofrem a educação e os processos de formação,
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voltados para preparar as pessoas e transformá-las em sujeitos capazes de responder às necessidades sociais desta sociedade informatizada.
Jeremy Rifkin 9 afirma que. nos próximos anos. novas e mais sofisticadas tecnologias
de softwares aproximarão o mundo de uma sociedade praticamente sem trabalhadores. Como
conseqüência, redefinir oportunidades para uma sociedade sem emprego formal deverá ser a
questão premente para o século XXI. O único setor em expansão e que oferece novos postos
de emprego formal é o do conhecimento, formado por uma pequena elite de empreendedores.
cientistas, técnicos, programadores, profissionais liberais, educadores, consultores e professores. Esta nova elite de trabalhadores tem um traço comum: a habilidade crítica e operacional. O autor também argumenta que o número de postos gerados por este setor está bem
aquém daqueles eliminados pela tecnologia, e que o emprego formal, de funções fixas, está
cedendo espaço para ocupações temporárias ou funções com atribuições dinâmicas e mutáveis. Para estas ocupações existe o mesmo traço comum: habilidade crítica.
A sociedade atual vive em um ambiente pleno de informação e conhecimento continuamente renovado e coletivizado. Esta situação produz a diminuição do número de cargos
formais, ou ocupações e habilidades, baseadas no acúmulo de registros de conhecimento, na
memorização, ou na experiência com repetições de tarefas; exatamente aquilo mais valorizado
no início do século XX. Já que todos podem ter acesso, o tempo todo, a este tipo de conhecimento e procedimento, este não pode ser o diferencial que determinará o lugar social de
alguém. O trabalho em um ambiente pleno de informação e fluxo de conhecimento tende a
destacar a criatividade, talento individual e singularidades das pessoas.
William Bridges

10

acrescenta que o sucesso de um sujeito, no mercado de trabalho

informatizado e tecnológico, depende cada vez mais de ele:
1) ser capaz de atender às necessidades e contingências do momento;
2) ter sua valorização a partir de sua atuação em cada situação ou necessidade:
3) ter a sua carreira como um "empreendimento" a ser administrado;
4) ser capaz de mudar rapidamente de uma tarefa para outra;
5) ser capaz de trabalhar em colaboração e com parceiros de diferentes perfis;
6) estar pronto para mudar de função ou mesmo de organização, em todo momento.
O ambiente de atuação deixou de ser uma organização ou empresa e passou a ser o
9
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mercado como um todo Mesmo dentro de uma organização o trabalhador deve se considerar
como participante de um "mercado interno" de ocupações e necessidades O sujeito deve estar sempre atento às necessidades das pessoas e comunidades e à sua capacidade de atendêlos. Como o mercado muda o tempo todo, as necessidades também mudarão. Versatilidade,
flexibilidade, criatividade, capacidade de trabalho comunitário e colaborativo, capacidade de
enfrentar e resolver situações e problemas emergentes, eis as grandes demandas dos profissionais e sujeitos sociais do presente.
Decorre dessas demandas o surgimento de um paradigma educacional apropriado.

1.4. Paradigma para a Educação
Graças às características apresentadas, identifica-se uma tendência no sentido de que
a sociedade seja habitada por pessoas criativas e versáteis, presentes em um cotidiano tecnológico e informatizado, carregado de informações sempre atualizadas e acessíveis. Tornou-se
impossível reservar o conhecimento para castas de especialistas, como era pretendido e idealizado pela sociedade moderna. No contexto apresentado, é o conjunto do coletivo humano
que deve se adaptar, aprender e inventar, para viver melhor no mundo complexo e caótico,
pleno de informações e variáveis. Os groupwares, segundo Lévy, coletividades humanas inteligentes, estão tendendo a dominar o presente e ganham vantagens para enfrentar o futuro:
as novas tecnologias da informática e telemática criaram condição para a existência de um
cérebro coletivo. As técnicas avançadas destas tecnologias servem para filtrar os fluxos de
conhecimento. Através delas navega-se no saber e pensar do conjunto da humanidade, registrado continuamente nas redes, e se constrói a porção singular aplicada a cada necessidade,
ao mesmo tempo em que se contribui para construir o acervo do saber coletivo.
Este quadro evidencia a quebra de paradigmas para a aquisição de conhecimento na
atualidade, mostrando o amadurecimento de novos padrões. Um paradigma controla métodos, problemas e padrões utilizados por uma comunidade, assim como a constelação mais
ampla de crenças, valores e técnicas preferidas por ela. 12 Segundo Doll, o paradigma moderno pressupõe o registro linear e seqüencial da informação codificada e interpretável. O conhecimento é facilmente classificado, decomposto, quantificável, com inícios claros e fins
definidos. A idéia de um professor ou sistema que transmite, e já interpreta, o conhecimento
estocado e codificado, para alunos passivos e atentos, é corolário evidente para a educação
LÉVY, Pierre. A inteligência ...; p. 32-33. 12
DOLL Jr. Willian. Op. cit. p. 17.

que convive com este ambiente. As metodologias que prevêem a existência de especialistas
que detenham a interpretação do conhecimento registrado sobre uma dada especialidade, que
serão responsáveis por "passar" tal conhecimento aos pupilos atentos e passivos, são muito
convenientes para este caso.
interessa traçar o perfil do paradigma de conhecimento que estaria emergindo ao lado
da sociedade informatizada. Como foi visto, o mercado de trabalho necessita de perfis cada
vez mais dinâmicos, pragmáticos, participativos, críticos e criativos, pessoas capazes de realizar um pensar autônomo, para as ocupações que surgem. Como relacionar este contexto às
necessidades para a educação do momento ?
Para Lévy, os vencedores de hoje são os que melhor conseguem mobilizar e coordenar os saberes, as inteligências, as imaginações, e as vontades. 14 Isso porque, para ele, quanto
melhor circular a informação, mais rapidamente são avaliadas as decisões, mais se desenvolvem as capacidades de iniciativa, de inovação e de reorganização acelerada, e mais competitivas são as empresas, exércitos, regiões, países, etc, em uma sociedade informatizada.
Sugere que devam ser encorajados dispositivos que contribuam para a produção de inteligência e imaginação coletiva, e lista algumas iniciativas e ações a encorajar, entre elas :
1) instrumentos que favorecem o desenvolvimento do tecido social através da aprendizagem e da troca dos saberes;
2) dispositivos de comunicação aptos a ouvir e a restituir a diversidade, em lugar dos
que só difundem no formato tradicional;
3) sistemas que visam o surgimento de cidadãos autônomos (pedagógicos, artísticos,
etc);
4) engenharias semióticas capazes de explorar e valorizar em beneficio da maioria as
bases de dados e os capitais de competências e de força simbiótica acumulada pela
humanidade
Concorda-se com Lévy e acrescenta-se à sua lista uma idéia advogada por Roger Grice, que pensa na necessidade de estimular as pessoas a adaptarem-se à nova condição de
"alfabetização" tecnológica, capacitando-as a manejar, conceber, produzir e conviver com
informação on-line, com hipertextos e com o ciberespaço. 15
13
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A partir dos anos 80 disseminam-se as tecnologias da interação informatizada, repleta
de representações figuradas, diagramáticas ou icônicas. das estruturas de informação ou comandos. O mouse dos computadores permite agir sobre a tela de forma intuitiva e sensoriomotora, e não através de uma seqüência de caracteres alfanuméricos. As telas mostram todas
as opções de operações possíveis. Tomaram-se cotidianos e populares hipertextos que têm a
capacidade de adaptar-se às situações e são mais que a escrita estática e linear moderna. Os
computadores e os ambientes ciberespaciais das redes tomaram-se cada vez mais ambientes
abertos à exploração e experimentação particular de cada sujeito interligado, que no entanto
participa da construção do saber comunitário da inteligência da coletividade de que faz parte,
enquanto retira o que lhe interessa para suas tarefas individuais. Desenvolveu-se um ambiente
mediador e informatizado para a ação autônoma e de auto-aprendizagem da comunidade
participante da rede.
Para Lévy, os sistemas interativos tomam visíveis e diretamente disponíveis, bem como manipuláveis à vontade, macroestruturas de textos, programas, documentos multimídia e
outros. Os sistemas cognitivos humanos podem transferir ao computador a tarefa de construir
e manter em dia as representações que antes teriam que elaborar com fracos recursos de sua
memória de trabalho, ou lápis e papel estáticos. A informática favorece a atitude exploratória,
lúdica e é bem adaptada a pedagogia ativa. 16
Essas condições e características sinalizam que se está diante de um campo privilegiado para a aplicação e concepções das pedagogias ativas e construtivistas, que pressupõem
cada aluno sujeito construtor do conhecimento de que necessita, participante ativo e experimentador da aprendizagem e da atuação sobre o ambiente que o cerca. A sociedade informatizada necessita de atividade, de criação, de iniciativa, de capacidade para enfrentar o desconhecido e o novo, com versatilidade e trabalho coletivo. A relação desejada para uma escola,
neste ambiente, tende a ser a de grupos de indivíduos que interatuam mutuamente, na exploração e experimentação de questões relevantes a seus objetivos e tarefas, e que utilizem o
ambiente informatizado como mediador de parte importante do seu aprendizado.
Nicholas Negroponte pensa que, graças à chegada da informática, o aprender fazendo e
o construtivismo se tomaram quase que abordagens obrigatórias.
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situação atual tomou mais compreensíveis, aplicáveis e desejadas, abordagens pedagógicas
ativas, construtivistas e experimentais. 18 " O computador tomou o aprender fazendo quase
LÉVY, Pierre. A inteligência .... p. 40. 17NEGROPONTE, Nicholas. A
vida digital. São Paulo: Schuartz, 1996. 18 DOLL Jr, Willian. Op. cit. p. 20
- 30.

regra, e não exceção. Como o computador simula quase tudo. não é necessário mais dissecar
um sapo. pode-se projetar sapos e ai aprender com a simulação elaborada ". 19
Para Doll. os conceitos e relações entre a experiência e a transição, de Dewey, entre o
desenvolvimento e a ré-equilibração, de Piaget, e entre o pensamento e a aprendizagem de
Bruner, são melhor percebidos na perspectiva da sociedade informatizada, do que antes.
O autor destaca que o controle é uma característica essencial do antigo paradigma. pois
havia medo de que os homens deixassem de fazer exatamente o que estava prescrito e
codificado no conhecimento impresso. Um homem deveria fazer aquilo que lhe mandassem.
O pré-ordenamento de tarefas, que deveria caminhar dos gerentes aos funcionários, é o elemento mais importante da administração moderna e industrial. Naquele paradigma, a eficiência é identificada como objetivo programado, depois atingido, e a relação existente com o
tempo de realização. Não há, portanto, nenhum espaço para criatividade, flexibilidade, capacidade de resolução de problemas ou autonomia das decisões. O estudante aprende a viver em
'"controle".
Já no paradigma da sociedade do conhecimento o que importa é possibilitar ao aluno
viver a situação problema, experimentar suas características, analisar propriedades e relações,
criar e aplicar soluções e avaliar resultados, continuamente e com problemas sucessivos. O
sujeito deve improvisar, utilizar todos os recursos, ser transdisciplinar e funcionar de forma
pragmática na direção da resolução dos problemas que enfrenta em seu ambiente.
As pedagogias ativas, desde Dewey no início do século XX, sempre pretenderam desenvolver as capacidades de pensamento crítico, criativo e de resolução de problemas, necessárias, segundo o que foi visto, para o novo paradigma. Esta constatação conduz à definição
dos papéis da educação e da sala de aula da atualidade, próximos àqueles definidos nos pressupostos destas teorias. Sabe-se que todas estas abordagens estão distantes da homogeneidade,
mas todas guardam entre si, pelo menos, três características comuns e essenciais: por um lado
partem do princípio de que o conhecimento é construído pelo sujeito que aprende, e não
transmitido por algum especialista; em segundo lugar, pregam a atividade aplicada e experimental como formas privilegiadas de construção do conhecimento; e finalmente vêem a interação social, trabalho coletivo e relações do sujeito com o ambiente, como espaços e fatores
essenciais para uma aprendizagem autêntica, voltada para a realidade do contexto vivido.
Comunidades de sujeitos ativamente engajados na construção de um conhecimento
coletivizado e de base experimental, são a conseqüência da aplicação desses métodos de ensino. Ao se pensar que esta perspectiva atende às necessidades de uma sociedade interligada
l9
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em rede, que funciona sempre e continuamente, e com potencial de armazenamento e processamento praticamente infinito de informações, se conclui que estão se formando comunidades de aprendizagem interrelacionadas e de alcance contínuo e mundial. As novas tecnologias possibilitam que a aprendizagem ativa e em comunidade saiam das experiências restritas
e casos locais de aplicação, para criar a realidade de comunidades continuamente em interação
e comunicação, em todo o planeta. Mais que isso, produziram um ambiente de criação
coletiva, onde o diálogo perene pode estabelecer-se, fazendo das aprendizagens construtivistas
e experimentais não apenas um desejo ou solução conveniente, mas sim um corolário, caminho e conseqüência da informatização e de sua sociedade.
Maurer e Davidson se referem à necessidade de formação das comunidades de aprendizagem nas escolas neste momento de informatização e inovação tecnológica. 20 Os autores
analisam que a concepção de si mesma como comunidade de aprendizagem é fator preponderante
para uma instituição educacional que deseje permanecer atualizada e líder na atividade educativa e
de formação atual. Para eles, a chegada destas alterações de paradigma, das novas tecnologias, e
das características de educação aberta e ativa adequada a estas tecnologias, levaram as escolas a
necessitar conceber-se como uma comunidade formada por discentes, docentes e funcionários,
voltados para a construção e produção do seu quinhão de conhecimento singular e único, devido à
unicidade do contexto vivido; e não mais um grupo estruturado e organizado direcionado para a
reprodução e transmissão de conhecimento estático, repetido a partir de um centro exterior de
registro do conhecimento. Ao posicionar-se desta forma a escola poderá entrar em rede e participar
como elemento autêntico e ativo, de uma comunidade de aprendizagem e interatividade mundial.
Os autores definem a comunidade de aprendizagem como composta pelos sujeitos envolvidos na
construção do conhecimento singular, produzido para responder a uma dada situação
autenticamente vivida, que necessite de solução. Esta concepção será adotada neste estudo, que tem
por princípio que a escola atual deve direcionar suas atividades e a aplicação da tecnologia
educacional, na concepção e realização destas comunidades.
Em recente publicação sobre a educação à distância, a editora McGraw-Hill apresentou uma tabela que bem mostra o contraste entre o paradigma educacional moderno e aquele
que mais parece adequado à uma sociedade tecnológica. A tabela é útil por sintetizar os elementos discutidos neste texto de forma visual e comparativa:21
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Tabela 1
Paradigmas educacionais
Aprendizagem do Século XX
(centrada no docente)
Aula expositiva

Aprendizagem do Século XXI
(centrada no discente)
Processo de facilitação

Aprendizagem individual

Aprendizagem coletiva

Estudante espectador

Estudante colaborador

Professor é fonte

Professor guia

Conteúdo estável

Conteúdo dinâmico

Homogeneidade

Diversidade

Avaliação e testes

Performance

Fonte: CHUTE. Alan. THOPSON. Melody e HANCOCK. Burton; The McGraw-Hill
handbook of Distance Learning. New York McGraw-Hill. 1998.

É neste contexto, de renovação social e surgimento de novos paradigmas para a aprendizagem, que se estudará o ensino da História e suas possibilidades na sociedade tecnológica emergente. Uma vez apresentada a visão geral da sociedade informatizada e de sua
relação com a educação, necessita-se apresentar um histórico do interesse sobre tema.

1.5. A aproximação do ensino de História como tema da pesquisa
Os questionamentos que originaram esta pesquisa surgiram em 1996, quando do encerramento de um estudo dedicado à dissertação do Mestrado em História. 22 Tratava-se de
estudo sobre a provável mais antiga instituição de ensino ainda em funcionamento no Brasil,
a Casa Pia de Órfãos de São Joaquim, e que, além disso, desde sua fundação em 1799, esteve
diretamente envolvida na superação do regime escravista em Salvador, não só por tratar-se
da primeira escola brasileira a preocupar-se com a formação profissional de trabalhadores
livres, mas também por ter ajudado a criar a imagem de trabalhador assalariado e livre na cidade.
O trabalho era de importância para o conhecimento da cidade do Salvador. Uma cidade de influência africana evidente, imersa em passado escravista, e que vem construindo novas relações de produção e convívio, com dificuldade e lentidão. O trabalho abriu espaço para
novas compreensões sobre a transição entre dois regimes de trabalho, do escravista ao as22
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salariado. Em formato didático e adequado ao público alvo mais generalizado da cidade, os
resultados da pesquisa contribuiriam para a compreensão geral da população local, sobre seu
processo de vida, sua consciência e cidadania. No entanto, foram encontradas grandes dificuldades para fazer o estudo atingir os ciclos básicos da educação.
Foi fácil constatar a dissociação freqüente entre a produção científica dos historiadores
e a História apresentada e estudada pela população em geral, ou nas escolas. Uma série de
trabalhos que poderiam contribuir positivamente para o ensino de História e formação da
cidadania local, não chegam de nenhuma forma às instituições e instâncias responsáveis pela
divulgação ou ensino. Aos poucos percebia-se que a dificuldade era em parte política, mas
principalmente metodológica. O ensino de História, seus métodos e sua conseqüente forma de
construir e conceber material didático e conteúdos, não conseguiam avançar na direção dos
novos conhecimentos, e nem mesmo apresentar e estudar de forma satisfatória o que se
propunha ensinar
Foi a partir destas constatações e de observações práticas que o estudo da História como conteúdo escolar e de seus métodos de ensino, começaram a despertar interesse. A questão
já havia sido investigada por Silma Nunes, que constatou um hiato existente entre a produção
de conhecimento histórico universitário e a apresentação e estudo do mesmo nos ciclos
básicos da educação brasileira. 23 A autora forneceu dados detalhados: entre 1984 e 1989, das
1729 dissertações e teses de mestrado e doutorado, produzidas pelas universidades brasileiras
sobre educação, apenas 13 (0,75%) tratavam do ensino de História. A autora também
pesquisou as publicações em periódicos nacionais e achou que: de 1048 artigos publicados em
revistas especializadas de História no país, apenas 44 (4,19%) tratavam do assunto Por outro
lado, entre 1944 e 1992, dos 3248 artigos das revistas especializadas em educação, somente
11 (0,33 %) se interessavam pela História e seu ensino.
Além de evidenciar o grave problema de falta de investigação e avanço científico nos
estudos pedagógicos em História no Brasil, a pesquisa de Nunes apresenta a identificação de
um grande desinteresse de alunos, e até mesmo de professores, pelo ensino-aprendizagem de
História nos ciclos fundamental e médio da educação brasileira. Ao responder a pressões de
ordem social, econômica e política dos últimos anos, o ensino de História tornou-se liberal,
tradicional e conservador, segundo a autora. Liberal, porque faz apologia da sociedade de
classes, do individualismo e da propriedade privada dos meios de produção. Tradicional, pois
defende o ensino discursivo e erudito do aluno, afastando-o das questões de sua realida23
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de local e contexto, para dar-lhe noções de cultura geral e de problemas sociais, vistos como
inerentes à sociedade. Conservador, já que o professor e o aluno normalmente não têm nada a
ver com esses problemas sociais, e nada podem fazer para modificar a realidade inquestionável. O engajamento e autenticidade da problemática estudada são quase impossíveis, já que
o conhecimento é passado ao aluno como "verdade" absoluta. Os valores sociais são geralmente tradicionais, e devem ser cultivados sem questionamento, criando-se a percepção de
que existe alguém que produz o saber histórico correto.
Esta perspectiva produz uma predominância do intelectualismo e enciclopedismo, que
impedem os problemas de serem sentidos como realidade vivida pelos alunos e pela sociedade. ou de serem vistos como historicamente constituídos. A metodologia de ensino é
dirigida e controlada por um professor tradutor do conhecimento certo, e terá que ser baseada
na exposição verbal do conteúdo, enfatizando a memorização, a repetição, e a resolução de
exercícios que não levam ao desenvolvimento da criatividade, e sim da reprodução simples do
conhecimento. A produção do conhecimento histórico é algo inatingível por alunos e
professores, sendo que os primeiros serão sempre simples ouvintes, ou melhor. "gravadores",
devendo estar idealmente sempre atentos e sem questionamentos.
Embora a pesquisa de Nunes tenha sido realizada em Minas Gerais, as características
de centralização e homogeneização da educação brasileira tornam possível generalizar suas
conseqüências para a Bahia. No caso baiano contamos ainda com o trabalho de Maurício
Mogilka sobre professores da rede pública de ensino, que se vêem atualmente sob a pressão da
necessidade de mudança em seus métodos pedagógicos. O trabalho não é dirigido especificamente para o ensino de História, porém o pesquisador utilizou, como fontes para sua investigação, 4 professores, 3 de História e 1 de Filosofia, que havia ensinado História por
muitos anos. 24 Devido ao perfil dos professores investigados por ele, suas conclusões tornamse aplicáveis a estudos sobre o ensino de História. Além disso, a pesquisa focalizou o Colégio
Central da Bahia, o mais antigo estabelecimento secundário do Estado, criado em 1836. e um
dos principais da rede pública estadual, que conta com mais de 5000 escolas, todas fortemente
centralizadas, didática e administrativamente, pela sua Secretaria de Educação. Logo, seus
resultados são com facilidade generalizados. A pesquisa de Mogilka confirmou os resultados
encontrados em Minas por Nunes. Confirmou o tipo de concepção de História, assim como as
abordagens e métodos escolhidos para seu estudo. Acrescente-se ainda
MOGILKA. Maurício. A mudança consentida. Um estudo sobre a postura do professor diante da mudança em seu trabalho, em uma escola pública de 2 grau 1997. Tese (Mestrado em Educação) - Faculdade
de Educação. Universidade Federal da Bahia. Salvador, p. 39 - 96.

que Mogilka verificou que por diversos fatores, tais como segurança no controle de sala, habito de trabalho e relação com a burocracia escolar, prestígio pessoal, ausência de participação da comunidade, e outros, os professores não desejavam mudar as coisas, mesmo admitindo os problemas e verificando o desestímulo e falta de aprendizagem dos alunos.
A experiência pessoal e o conhecimento dessas pesquisas possibilitaram a conclusão
de que uma pedagogia baseada em verdades históricas inquestionáveis, aula magistral e expositiva, privilégio à memorização e conteúdos generalizados, que distancie os estudantes e
professores do papel de agentes da História, envolvidos com aquilo que estudam, provocará
o desestímulo, insucesso e até fracasso, para o ensino de História na educação fundamental e
média.

1.6. O pensar histórico
Maria Giovanni, estudiosa do ensino de História na educação brasileira, recomenda o
desenvolvimento de trabalhos que não bloqueiem a capacidade de reflexão do aluno sobre a
História, sugerindo que os fatos e conteúdos nunca devem ser dados de forma acabada aos
estudantes, e que a mais importante contribuição da História, para a formação básica das pessoas, será uma base reflexiva bem constituída. 25 O conhecimento gerado deverá ser rico de
significado pessoal, autêntico, motivante e de utilidade para a vida do estudante.
O ensino de História, para ser útil e motivador, deve ter o objetivo de desenvolver o
pensamento crítico e a capacidade de envolver os alunos e professores como autores e atores,
agentes do processo. As problemáticas estudadas deverão estar integradas nas questões autênticas de vidas dos envolvidos. Esta análise pode ser aplicada não somente para o caso do
Brasil, senão também para o exterior, como se pode verificar em algumas pesquisas consultadas, sobre as quais falar-se-á a seguir.
Robert Martineau argumenta que os professores de História ao enfatizarem fatos e
nomes não ensinam o raciocínio histórico, e desta forma falham no ensino da disciplina. 26 O
autor analisa que tem sido muito combatido, mas ainda muito encontrado, o professor de
História que privilegia a memorização de verdades históricas inquestionáveis. Ele também
analisa que até mesmo professores possuidores de discurso avançado, e que se propõem tra-
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balhar formando o pensamento critico, na prática repetem os antigos vicios das abordagens
magistrais tradicionais. Sua pesquisa não foi realizada no Brasil, e sim na província do Quebec, Canadá de expressão francesa
Martineau trabalha com o conceito de "modo de pensar histórico" cujo desenvolvimento e maturação nos alunos seria o objetivo maior do ensino básico de História. Este conceito está adequado ao presente estudo, e serve como parâmetro de qualidade para o ensino de
História nos fundamental e médio do ensino, adotado por esta pesquisa.
Para Martineau, a História é um produto do pensamento; uma representação mental
construída a partir do trabalho intelectual. Conseqüentemente, representações do passado são
o resultado do trabalho dos historiadores.27 A História é um método, uma resposta elaborada
por um pesquisador, a partir de documentos e evidências diversas à uma questão levantada
sobre o passado, no presente; um ato do pensamento. Sendo assim, o trabalho do historiador
não é o de criar leis, como em outras ciências; o historiador cria problemas. Se não há problema, não há História. Um problema histórico é uma interrogação do presente endereçada ao
passado, cuja resposta será obtida pelo pensamento, utilizando métodos, para analisar as
evidências e documentos.
Não só o historiador, mas também o professor, o aluno, ou qualquer cidadão, ao analisarem ou estudarem História, exercitam o pensamento sobre as evidências para resolverem
questões postas ao passado.28 Adotando esta abordagem, torna-se indissociado da aprendizagem de História, o ensino da elaboração e pensamento sobre as questões do passado. A História passa a ser um conjunto de prática, resultado e relatório, coerente a partir da atitude do
historiador e de sua observação do passado. Sendo assim a aprendizagem da História deve
estar acompanhada da aprendizagem do método que a fundamenta.
Martineau lista quatro operações pertencentes ao raciocínio histórico: formular hipóteses a partir das questões-problemas, procurar e criticar fontes de informação, interpretar as
informações e tirar conclusões, ou chegar a uma síntese interpretativa. O indivíduo, para raciocinar historicamente, deverá desenvolver estas operações.
Nesta perspectiva, ensinar História será iniciar os jovens na leitura do presente, a partir
do questionamento sobre o passado, desenvolvendo neles o raciocinar histórico e os procedimentos de interpretação e autoria de conceitos, sempre baseados em registros documentais
de eventos passados. Para tanto os alunos deverão desenvolver pelo menos três das características do historiador: atitude, metodologia e linguagem. Sendo assim, provocados por
27
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processos organizados pelo professor, o aluno deverá elaborar um problema, depois pensar
nele, usar um raciocínio metódico para resolvê-lo e finalmente propor uma explicação a partir
de suas interpretações. Para o desenvolvimento do pensar histórico, ou seja, para a aprendizagem de História nesta abordagem, é importante que os alunos cheguem à síntese interpretativa, que elaborem opiniões fundamentadas e interpretações plausíveis como respostas às
questões levantadas.
Desta forma o estudo da História oferece oportunidade para o desenvolvimento do
pensamento criativo e significativo nos alunos. Forma-se o pensamento autônomo e crítico, o
raciocínio sobre o problema histórico, o pensar histórico, que trabalha com conceitos e categorias abstratas, e pode ser classificado como uma das habilidades complexas do pensamento
operatório formal das teorias Piagetianas.29
Os estudos de Martineau. Giovanni. Nunes, Mario Carretero, Gaea Leiinhardt, Louis
Not, e outros, encontraram resultados quase homogêneos, que confirmam a adoção do ensino
de um pensar histórico, crítico e autônomo, como solução para uma maior utilidade e motivação no ensino de História dos ciclos básicos, que assim pode trabalhar com questões autênticas, de interesse dos jovem e de sua comunidade.30
A adoção do pensar histórico como solução e parâmetro de qualidade, para o ensino
de História possibilita perceber como a evolução dos novos paradigmas de aprendizagem da
sociedade informatizada e o ensino mais eficiente e atraente da História caminham no mesmo
sentido. Como foi visto anteriormente, a educação na sociedade informatizada tem caminhado
para a aprendizagem coletiva, colaborativa, crítica e construtiva, que possibilita o desenvolvimento da autonomia nos alunos e que tem conteúdo dinâmico, baseado no ambiente
experimentado e questionamentos autênticos. Esta constatação, conduz à suposição de que o
uso das novas tecnologias da comunicação e informática, para organizar ambientes mediadores da aprendizagem em História, pode produzir o desenvolvimento do pensar histórico nos
alunos.
Neste ponto tornou-se necessário investigar as aplicações da informática na educação,
para verificar sua aplicabilidade ao ensino do pensar histórico.
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1.7. As aplicações da informática na educação

A pesquisa sobre as aplicações dos computadores em educação teve início nos anos
60. Naquela época foram produzidas séries de programas para computadores, em uma abordagem conhecida como instrução programada.
Uma instrução programada cria muitos e pequenos blocos lógicos, interligados de operação, módulos ou blocos de instrução, que por sua natureza são facilmente programados e
executados em computadores. Os alunos deverão estudar um aspecto teórico, cumprir os
módulos de exercício e memorização, seqüencialmente, e, na medida do sucesso, poderão
avançar para o módulo subseqüente, ou, caso fracassem, retornar ao início do procedimento,
ou para um módulo de reforço. Chamou-se este tipo de aplicação de instrução auxiliada por
computador - IAC, (computer aided instruction - CAL em inglês), ou ainda Programas educacionais por computador - PEC, em versão brasileira.
Entre os anos 60 e 80 foram criados vários destes programas modulares em abordagem
IAC. O mais famoso deles foi o PLATO da Universidade de Ilinois, EUA, que contava com
8000 horas de IAC, realizados por 3000 autores. Existiam 950 terminais em 140 locais
diferentes onde o programa era executado.
Os IAC se diversificaram em alguns tipos básicos: o clássico formato exercício - prática; os
tutoriais, voltados para algum objetivo específico de formação, e que utilizavam muito
módulos de reforço e auxílio, muita multimídia e virtualidades; e os jogos educacionais, que
acrescentavam o lúdico e brincadeiras, mas que obedeciam à mesma lógica instrucional.
Segundo Valente, em 1983, dos 7325 programas educacionais existentes, 66% eram IAC do
tipo exercício e prática, 33% eram IAC do tipo tutorial, e apenas 1% eram compostos de
outros tipos de abordagens nos programas.31
Apesar do inegável valor do pioneirismo e avanços técnicos destas primeiras iniciativas, ao se considerar os avanços da sociedade informatizada e os novos paradigmas do conhecimento resumidos na tabela 1, percebemos que os IAC não caminham na mesma direção.
Ao contrário, eles procuram transferir os métodos e ambientes da pedagogia tradicional para
os computadores: os alunos obedecem às máquinas, jamais questionam. O sistema computadorizado deverá interpretar as realidades e questões apresentadas e entregá-las aos discentes, sendo que o aluno jamais terá autonomia de interpretação, muito menos criatividade.
VALENTE, José. Diferentes usos do computador na educação. Em aberto. Brasília: Ministério da Educação,
1993. p. 3-6.

Ao adotar-se um sistema IAC. o ensino caminhará para uma espécie de ambiente automatizado e focalizado na máquina, tendo o humano como acessório do processo e produto final.
Especialistas em informática educacional tais como David Jonassen, Richard Tucker e
John Whiting argumentam que aquela produção não era seriamente aplicável em educação. e
de fato representava um retrocesso para o ensino. 32 Nas palavras de Tucker e Whiting:

"Nos primeiros tempos da computação aplicada à educação, devo admitir que minha
reação era de certo desprezo, pelo que percebia como sendo um uso simplificado da
alta tecnologia, usada apenas como uma "marreta" para quebrar uma "noz" de
conteúdo educacional....... Eu estava convencido de que a maioria do que era produ
zido representava um retrocesso em educação, se comparado com os ganhos que ha
viam sido produzidos em métodos e materiais nos centro de recursos didáticos das
escolas ". 33
Jonassen, por seu turno, afirma que os pressupostos behavioristas dos sistemas e programas educacionais, produzidos no início da informática educativa são incapazes de dar
conta das relações complexas envolvidas na aprendizagem e requeridas pelas novas escolas da
sociedade informatizada. Ele afirma o seguinte:
" ... Infelizmente, os princípios do behaviorismo, que são princípios para a construção
dos sistemas de exercício e prática, são incapazes de dar conta, incapazes de
promover, o raciocínio e pensamento complexo requerido pelas tarefas intelectuais,
tais como resoluções de problemas, transferência de habilidades a novas situações,
aprendizagem verbal e autonomia ". 34
Foi a partir de meados dos anos 80, quando da introdução dos ambientes operacionais
gráficos e da evolução das redes de computadores, que a informática pôde tornar evidente que
havia outras possibilidades para o seu uso em educação.
David Jonassen avalia a História das aplicações pedagógicas dos computadores sob a
perspectiva dos novos paradigmas e do desenvolvimento da aprendizagem significativa me" TUCKER, Richard & WHITING, John. Consequences of moving from a tradicional cybernetic approach to a
open exploratory learning environment. Cognitivo tools of learning. New York: Spring - Verlag, 1992; p.
251 - 262., JONASSEN, David. Computers in .... ; p. 4 - 20. 33 TUCKER, Richard & WHITING,
John; Op. cit. 251 -252. Tradução livre. JONASSEN, David. Computers in .... Tradução livre.

dada pelos computadores. Em sua avaliação define o importante conceito de Mindtool, em
neles que traduzimos como ferramenta mental, ferramenta cognitiva ou ferramenta da cognição como será chamado a partir deste ponto, e que será explicado adiante. 35

Para melhor entender-se este conceito necessita-se observar o seu surgimento no contexto do processo evolutivo das aplicações pedagógicas dos computadores.
O primeiro avanço posterior aos IAC se deu com a criação dos sistemas tutoriais inteligentes - STI, ou sistemas especialistas. A novidade destes sistemas era o uso metódico
dos avanços da inteligência artificial para que se criasse uma simulação, o mais próximo
possível, da ação de um especialista. Criava-se um ambiente virtual capaz de imergir o usuário no mundo do simulacro. Estes sistemas representavam uma melhora, pois situavam o sujeito em um ambiente complexo, de experimentação e mediação para a construção do conhecimento.
O passo seguinte foi ensinar sobre computadores e levar à escola o ensino da programação. Este procedimento possuía a qualidade de levar aos alunos a possibilidade da aprendizagem de lógica e a aplicação da programação na resolução de problemas. A dificuldade
era que as linguagens de programação são abstrações complexas, e por isso, muitas vezes,
difíceis de compreender por alunos que ainda estejam amadurecendo o pensamento operacional formal. Esta limitação fez com que, para ter resultados esperados, o ensino de programação devesse estar restrito às séries finais do ensino médio.
A mais recente abordagem, que será chamada cognitivista, para esta pesquisa, pretende ensinar com ou através de computadores. Para esta visão os sistemas informatizados devem ser elaborados, e usados, como parceiros intelectuais, para engajar os alunos em pensamentos críticos e aprendizagem de ordem complexa. Sistemas de computadores, nesta perspectiva, servem para possibilitar um meio, ou ambiente, de experimentação, capaz de mediar
a construção de soluções e resolução de problemas pelos alunos. Estes sistemas são concebidos para interagir e dialogar com o ser humano e suas idéias, possibilitando que este construa
o conhecimento a partir de situações provocadoras, autênticas e que necessitem de sua intervenção.
Do estudo desta abordagem é que surgiu o conceito de ferramenta cognitiva no qual
poderiam estar classificados todos os procedimentos e ambientes da informática educacional,
segundo Jonassen. Os sistemas de computação, vistos como ferramentas cognitivas, facilitam o processo de aprendizagem ao assumirem o papel de parceiros intelectuais. Ao utilizaJONASSEN, David. Computers in .... p. 4 - 11.

los para resolver uma questão, ou criar uma representação, o sujeito tem que pensar árdua e
profundamente sobre o conteúdo a ser trabalhado, tem que se envolver com modelos de resolução, com a significação de seus atos e decisões e com o exercício de habilidades racionais
complexas. Ao engajarem o estudante no pensamento crítico, ajudam-no a perceber e recriar
significados, a atuar nos processos, possibilitando a construção do conhecimento.36
Uma conseqüência da abordagem cognitivista é a valorização dos projetos pedagógicos
das escolas, dos planejamentos de ensino, dos professores, e do papel dos educadores no
desenho e realização de ambientes e processos educacionais informatizados. As ferramentas
cognitivas são utilizadas em meio à realização de procedimentos pedagógicos que consideram
o ambiente do aluno e suas questões autênticas, assim como a participação e responsabilidade
dos discentes sobre seu processo de aprendizagem. A abordagem cognitivista centra a
atividade pedagógica nos sujeitos da comunidade de aprendizagem. Trata-se de uma proposta
humanista, que estimula o trabalho colaborativo, criativo e o pensamento crítico, e que,
portanto, responde satisfatoriamente aos paradigmas da educação enunciados no início deste
estudo, assim como ao ensino do pensar histórico, desejado para uma melhoria dos cursos de
História. Através da abordagem cognitivista encontra-se o caminho, no qual a informática e as
novas tecnologias servem de ambiente mediador para o processo ensino-aprendizagem de
História, visto como desenvolvimento de um pensar histórico.
Cabe destacar cinco tipos básicos de procedimentos pertinentes à abordagem cognitivista da informática educacional, como segue.37
1) Os projetos exploratórios Internet são atividades de pesquisa sobre conteúdos de
interesse da comunidade de aprendizagem. Neste procedimento, professores e alunos devem
criar condição para o desenvolvimento de uma temática, elaborar questões e objetivos de
pesquisa, e então procederem a busca dos conteúdos com o auxílio tecnológico.
2) Uma outra perspectiva é a autoria ou composição hipermídia pelos alunos. Trata-se
de um trabalho onde os alunos são levados à elaboração de um projeto de documento hipermídia. Após o projeto, os alunos deverão realizar a hipercomposição, procurando criar, na
virtualidade do computador, aquilo que haviam elaborado no planejamento. Além do trabalho
com multimídia, possibilidade de criação e manipulação de imagens, gráficos e efeitos
sonoros, músicas ou entrevistas, de utilizar recursos de vídeo, criando enredos e relações
complexas entre os elementos da tela, o aluno realizará a complexa operação de criar elos de
36
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conexão entre os diversos conteúdos que terá de elaborar e que estarão, a priori. desconexos.
3) A terceira perspectiva de procedimento cognitivista acontece quando o procedimento de autoria hipermídia é realizado colaborativamente, o que caracterizará a adoção de
uma dimensão de projeto colaborativa de aprendizagem. Neste caso a hipermídia resultante
não será a solução de um problema por um aluno ou grupo reduzido, e sim por uma comunidade que estará trabalhando para uma solução coletiva e colaborativa da questão proposta.
4) Jonassen apresenta a quarta perspectiva de procedimento cognitivista, quando afirma que qualquer aplicativo comercial, e mesmo um IAC, pode tornar-se valiosa ferramenta
cognitiva para o engajamento de pensamento critico. A depender da questão autêntica a ser
resolvida, de um elemento de conteúdo a ser visto ou analisado ou do plano de trabalho da
comunidade de aprendizagem, um gerenciador de banco de dados, um IAC sobre aritmética ou
ortografia, ou um editor de textos, pode ser utilizado criticamente, engajando o estudante na
realização de algum trabalho ou estudo.
5) A última perspectiva é a imersão em ambientes de aprendizagem construtivista. São
sistemas educacionais prontos e complexos, evoluídos dos sistemas tutoriais inteligentes - STI.
Nestes sistemas o aluno passa a experimentar as suas relações com os elementos do sistema
hipermídia programado, como se ele fosse participante de um meio real. Trata-se de projetar
um sistema integrado onde todo o ambiente de convívio do aluno, dentro ou fora do sistema
informatizado, esteja direcionado para o cumprimento de determinado contexto que leve à
resolução de problemas.

1.8. Experiência em aplicações pedagógicas dos computadores
Deste 1990 o Instituto Social da Bahia - ISBA, um colégio de Salvador com aproximadamente 5.000 alunos, experimenta várias soluções de aplicação pedagógica dos computadores, para atender seus alunos. Ao assumir a Coordenação de Informática Educacional do
ISBA naquele ano. construíram-se os laboratórios e a metodologia inicial IAC, de informática
educacional para a escola.
Após este início, e até 1994, concentrou-se a abordagem no ensino sobre computadores, utilizando o ensino das linguagens LOGO e PASCAL, e suas aplicações, para ensinar
programação aos alunos. Observaram-se grandes problemas, principalmente ligados à abstração própria das linguagens de programação, fator inadequado à faixa etária dos alunos. A experiência apresentou pouco resultado positivo em aprendizagem e motivação dos alunos.

A partir de 1994 descobriu-se a qualidade das aplicações dos computadores como ferramentas cognitivas, e desde então obtivemos resultados admiráveis de motivação e aprendizagem dos alunos, em todo tipo de conteúdo, e para qualquer ciclo de ensino, série ou faixa
etária de alunos.
O grande sucesso possibilitou a experimentação de quase todos os 5 tipos de procedimentos pedagógicos descritos anteriormente como tipos de aplicações para abordagem cognitivista. O único que faltou foi o que recomenda o uso de sistemas de imersão em ambientes
de aprendizagem construtivista.
Nestes 7 anos de experiência, por muitas vezes, testemunhou-se o sucesso em motivação e aprendizagem, no exercício do raciocínio crítico e na formação do pensar histórico,
produzido pela aplicação do computador e da abordagem cognitivista para o ensino de História. Embora este testemunho não tivesse sido sistematizado e controlado, no formato de uma
pesquisa acadêmica, foi ele que, na prática, permitiu perceber a possibilidade de aplicar a informática no ensino-aprendizagem do pensar histórico.
Observou-se que 2 tipos de procedimento obtiveram resultados mais satisfatórios no
processo ensino-aprendizagem de História: de um lado, os projetos de autoria individual de
hipermídias, e do outro, os projetos de autoria colaborativa do mesmo gênero.
Percebia-se o envolvimento e motivação dos alunos, que procuravam solucionar as
questões apresentadas. Uma vez envolvidos, os alunos partiam para aprofundar-se nas questões relativas aos temas de estudo, procurando solucionar as dificuldades apresentadas pelos
projetos. Este fato refletia em seu aprendizado de História, que crescia, não mais como conhecimento estático ou no formato de verdades inquestionáveis, mas como parte da construção critica de um pensar histórico. Os alunos debruçavam-se na problemática autêntica desenvolvida por eles mesmos, a partir das discussões iniciais provocadas pelo professor, e alimentadas por todos os participantes da comunidade de aprendizagem.
Os bons resultados foram percebidos várias vezes pelos professores de História que
comentavam e comunicavam sobre o incremento de aprendizagem e interesse conseguido
pelos participantes dos projetos.
Estes resultados, obtidos pelo encontro entre o propósito de ensinar o pensar histórico
e o uso de aplicações pedagógicas dos computadores, em abordagem cognitivista de autoria
hipermídia, como metodologia de ensino, são o contexto sobre o qual pôde-se definir o
problema fundamental desta pesquisa, assim como as conseqüentes questões, objetivos e hipóteses de trabalho que servirão de guia para o estudo proposto.

Capitulo 2

Abordagem pedagógica e sua aplicação
à Informática educacional
Este capítulo esta concentrado no exame de dois aspectos teóricos fundamentais, cuja
necessidade de levantamento se origina das definições de problema, das questões e das hipóteses de pesquisa, realizadas no capítulo anterior.
Em primeiro lugar, trata-se de elaborar o modelo da abordagem pedagógica e metodologia educacional adotado pelo estudo. Este modelo influenciará todas as considerações e
passos subseqüentes. Daí ser importante a sua precedência.
Em seguida são examinadas e definidas as aplicações pedagógicas dos computadores
de abordagem cognitivista, conseqüência da aplicação dos princípios pedagógicos adotados
no estudo da informática e seu papel em educação.

2.1

Fundamento e abordagem pedagógica.
A perspectiva pedagógica adotada por este trabalho está de acordo com aquela consi-

derada por Jonassen, Peck e Wilson, e pode ser definida como experimental ou ativa, e construtivista

1

O modelo aqui defendido não aceita que o conhecimento seja transmitido e/ou

transferido de professores, computadores, ou do que quer que seja, para a cognição dos alunos. Diz Boaventura que enquanto a educação tradicional enfatiza o conhecimento, a pedagogia ativa valoriza a existência, e reconhece que a ação e a prontidão dos alunos deve ser
cultivada e exercitada.2 Seu pensamento se aproxima do de Segall e Papert quando afirmam
que o conhecimento deve ser um meio capaz de criar um relacionamento entre o objeto a ser
conhecido e o sujeito que vai conhecer, e não o objetivo final da aprendizagem. 3 Este relacionamento só pode ser construído pelo pensamento.
Aprende-se quando se pensa. Pensamento sobre o que se faz, sobre o que se fez, sobre o que se acredita, sobre o que os outros fazem ou acreditam ou sobre o próprio pensamento. O pensamento sempre está engajado em alguma atividades e/ou reflexão, e neste pa1
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pel serve como elemento mediador da aprendizagem e construção do conhecimento. Como
analisam Jonassen, Peck e Wilson, quando se pensa, constroem-se modelos ou representações
das experiências vivenciadas. O conhecimento, portanto, não é composto somente por idéias,
mas pela aplicação destas idéias aos problemas vivenciados pelo sujeito em seu ambiente.
Apenas a convivência do sujeito com seu contexto específico pode construir o significado
daquilo que experimentou. Estes são os elementos básicos da relação de ensino aprendizagem
considerados por este estudo: construção e experimentação.
Complementando esta afirmação inicial, aqueles autores observam que o processo de
construção do conhecimento se origina de uma discordância entre o que se sabe e o que se
observa ou realiza. Esta discordância leva o sujeito a rearticular suas antigas percepções e
idéias, combinando-as com as novas constatações, na busca de interpretações de significado
capazes de estruturar um novo saber. Cada significação será produzida de forma singular, pela
interação específica entre um sujeito e aquilo que ele experimenta. Este pensamento está de
acordo com as noções de adaptação e assimilação existentes nas teses de Piaget, o que
confirma a posição desta abordagem na esfera de influência do construtivismo.

4

Por isso,

aceita-se que o papel dos educadores, usuários de tecnologia, é dar suporte à uma aprendizagem significativa e estruturante, baseada no engajamento do pensamento do estudante em
atividades de resolução de problemas.
Essa abordagem pedagógica traz consigo outros conceitos e perspectivas, que serão
úteis para o estudo do ensino de História, da informática educacional e da concepção do experimento a ser realizado. Apresentam-se esses conceitos a seguir, cuidando-se de tecer uma
orientação sobre sua aplicabilidade neste trabalho.
2.1.1 Interestruturação do conhecimento

As principais críticas ao construtivismo, formuladas por grupos defensores da pedagogia tradicional ou pelos behavioristas, argumentam com a falta de diretividade e objetividade dos processos de aprendizagem construtivistas. Argumentam com a freqüente perda de
tempo, falta de resultado concreto e ausência de conexão entre os exercícios da aprendizagem
e as necessidades do mundo real. Muitas vezes os indivíduos experimentam e vão tomando
decisões, sem idéia da meta, ou de método, para então perderem-se em exercícios intermináveis e de pouca aplicação.
4
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Longe de representar uma negação dos princípios do construtivismo, essas críticas
possibilitaram o desenvolvimento de uma visão mais aprimorada do papel dos limites estabelecidos pela realidade, na definição dos procedimentos didáticos e organização das atividades
de aprendizagem construtivista. O pedagogo francês Louis Not chama esta abordagem de
interestruturada. Para Not, as pedagogias do conhecimento podem ser divididas em heteroestruturadas - aquelas que concebem o conhecimento como sendo transmitido ao aluno - e
as autoestruturadas - que consideram o conhecimento como sendo fruto de construção pelo
estudante. Not concorda que conhecimento é fruto de um processo de construção, mas admite
que a existência de um mundo exterior, com seus limites, propriedades, necessidades e características, deve ser parâmetro de organização e direcionamento das atividades de aprendizagem. A autoridade deve emanar das situações, freqüentemente representadas pelo professor
e sua organização dos trabalhos. O professor e sua experiência representam muitas vezes esse
papel de sociedade e contexto real. Em tais casos ele é o elo entre os trabalhos e o contexto. 5
Nesta visão, um procedimento de resolução de problemas, de caráter ativo e construtivista, pode precisar da exposição magistral, ou leitura instrucional, sobre as características
do contexto, ou do objeto em estudo, para que o trabalho ganhe em direcionamento, praticidade e qualidade de resultados. O sujeito se esforça para conquistar, ou domar o mundo, mas
este resiste em razão de suas características objetivas, e aí o sujeito vai buscar soluções e equilíbrios. Para vencer as resistências o sujeito muitas vezes precisa de quadros intelectuais e
orientações instrucionais, aplicados ao problema e ao seu contexto.
Para o trabalho com informática e hipermídia, estas teses são preciosas. O trabalho
com computadores é realizado a partir dos problemas e necessidades dos usuários, e como tal
torna as abordagens ativas e construtivistas de aprendizagem corolário de seu uso. Mas são
inúmeras as vezes em que um problema concreto, um comando mal realizado, um programa
sem solução, exigem a intervenção de uma instrução ou exposição aplicada, vinculada à
resolução do problema, praticamente puxada pelo contexto e realidade manipuladas, para que
o trabalho prossiga. A interestruturação da aprendizagem defendida por Not é então adotada,
ao se considerar a abordagem construtivista para a estruturação do conhecimento e os limites
impostos pelo contexto como parâmetros de realização das atividades de aprendizagem.
Existe uma relação entre as idéias de Not e a visão de contexto social e ambiente das 5
NOT, Louis. Op. cit. p. 5 - 464.

teorias de Vygotsky ou Dewey . Para Dewey a aprendizagem se originava da atividade cotidiana 6 A escola deveria reproduzir ao máximo este contexto e oferecer tarefas que engajassem o estudante na manipulação de ferramentas para um fim visado, ou que esta manipulação fosse o próprio fim visado. Lembre-se também que a questão central da epistemologia
genética de Piaget é a interação entre as pressões que o meio ambiente coloca sobre o organismo e a reação que o organismo apresenta a estas pressões. 7 O pensamento de Not utiliza
as pressões do ambiente como acionadores de procedimentos instrucionais ou magistrais de
ensino, pragmaticamente necessários. Estes procedimentos são utilizados pontualmente, e
além disso tornam-se autênticos, e por isso assimilados pela didática construtivista, já que
foram provocados por questionamentos legítimos, ligados à resolução de problemas.
2.1.2 Autenticidade de questões
Outro aspecto a considerar advêm das teorias de Carl Rogers. 8 Para Rogers o aluno
deve perceber a relevância do que está sendo estudado para seus objetivos pessoais. Em outras palavras é necessário que a aprendizagem seja autêntica, e portanto provoque real interesse no estudante. Desta forma ele será capaz de engajar-se e enfrentar as dificuldades da
aprendizagem com motivação e empenho. Quando o estudante está diante de um processo de
aprendizagem, enfrenta a possibilidade de mudança da sua percepção do mundo e de si mesmo. Se as ameaças externas são pequenas, sob controle, e não perturbam sua afetividade, ele
poderá perceber a experiência e aprender de forma significante. Já que o estudante passa a
encarar a atividade de aprendizagem como sendo de seu interesse particular, a autenticidade
do problema dado provoca auto-iniciativa, produz responsabilidade e possibilita autoaprendizagem, auto-crítica e auto-avaliação.
Rogers defende, e aqui aceita-se totalmente, que toda a aprendizagem é auto-iniciada.
Afirma que não existe aprendizagem sem este engajamento, no qual o sujeito se relaciona
volitivamente com o estudo e com aquilo que estuda. Este pensamento reforça a idéia da necessidade de estudar através de questões e problemas autênticos para os estudantes, pois caso
contrário estará quebrada a auto - iniciativa. 9
Para completar a idéia sobre engajamento e autenticidade, soma-se à visão rogeriana
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a idéia de Paulo Freire sobre o fato de todo ser humano necessitar refletir sobre seu ambiente
sua situação concreta, seu meio. sobre seu contexto social e comunitário e sobre seu compromisso social para que esteja engajado em um processo educativo digno e motivador. 10
2.1.3 Autenticidade da participação do professor
A presença do professor e seu papel na realização dos trabalhos é também importante
para a motivação e maior autenticidade do estudo. A autenticidade também deve estar presente na figura do professor. Um procedimento educativo que obedeça esta abordagem pedagógica demandará que o professor assuma a postura de facilitador, guia ou orientador, e, desta
forma, que ele esteja participante e engajado na atividade de resolução de problemas, da
mesma forma que qualquer estudante. Com a única diferença da maior experiência, e de já ter
percorrido, pelo menos em planejamento, os procedimentos necessários à construção da
solução desejada. O facilitador precisa exercitar, mais do que qualquer outro sujeito do grupo,
a aceitação, a confiança e o apreço a todos.
Se alunos e professores discutem abertamente todos os aspectos do trabalho a realizar,
haverá maior espaço para que as questões sejam percebidas como reais e portanto autênticas,
possibilitando maior engajamento e aprendizagem 11.
2.1.4 Metacognição

Uma concepção útil para o trabalho com aprendizagem significativa é a de metacognição. Trata-se de um sistema natural de autogestão mental que permite ao ser humano sentir
suas dificuldades e acertos durante um processo de aprendizagem 12. É o sistema metacognitivo humano que possibilita identificar, escolher e administrar saberes, procedimentos e estratégias capazes de resolver uma dificuldade. Segundo John Bruer, é freqüente que estudantes mais fracos sejam totalmente desligados do fato de que eles não compreendem o material
didático, e devido a isso não podem desenvolver a noção de que têm um problema de aprendizagem 13. Em processo de resolução de problemas os alunos são capazes de realizar um jogo de diálogos, social colaborativo, onde o pensar "alto", sobre o que se faz, pode desenvolFREIRE , Paulo. Conscientização. São Paulo: Editora Morais, 1980, p. 33—44. "
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ver estratégias de ação e resolução, desenvolvendo o pensamento critico As pesquisas sobre
metacognição são recentes, e se aplicam à abordagem construtivista pois analisam a habilidade natural do ser humano de pensar sobre o seu pensar e sobre a organização de suas estruturas de resolução de problemas.
Esse conceito é fundamental para uma pesquisa que se proponha estudar a autoria de
hipermídia como estratégia de resolução de problemas. Um sujeito envolvido em atividade de
resolução de problemas estará testando, a todo momento, a eficácia de suas decisões e a-ções
na direção da resolução das questões colocadas. Este ato de refletir sobre seu pensamento é
mais importante para a aprendizagem do que a manipulação mesma do conteúdo sobre o tema
em questão. Dito de outra forma, ensinar a adaptar-se é mais importante do que ensinar uma
adaptação. Os processos de administração da ação e das estratégias de resolução são fortes
fatores de engajamento, e levam o sujeito à reconstrução continua de suas visões sobre o
ambiente e sobre o problema à resolver. Sendo assim, aprender a aprender passa a ser a
principal meta de qualquer processo educativo.
2.1.5 Pensamento operacional formal ou abstrato

No que toca a extensa teoria de Piaget, toda ela importante para a esta pesquisa, ressalta-se a parte que se refere ao desenvolvimento do pensamento operacional formal ou abstrato por 2 motivos: em primeiro lugar, por sua relação com a compreensão da História, e em
segundo lugar, devido à pesquisa ser realizada com grupos de adolescentes, que são aqueles
nos quais se dá o surgimento e principal desenvolvimento desta estrutura do pensamento.
Piaget argumenta que após transpor a barreira da percepção do real, a inteligência
passa a representar, interiorizar e imitar este real. Instala-se então uma função semiótica e
simbólica. O desenvolvimento do pensamento formal possibilita à inteligência situar o mundo
entre o que é possível e a realidade. O ser humano passa então a utilizar sua inteligência para
representar e manipular as abstrações.14
2.1.6 Mediação, Zona Proximal e Interação
O conceito de mediação será muito utilizado devido à consideração inicial de serem o
computador e os sistemas em rede, ambientes capazes de mediar a atuação do pensamento e,
14
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portanto, da aprendizagem. A mediação acontece quando da intervenção de um elemento intermediário em uma relação. A relação deixa de ser direta e passa a ser mediada. Segundo
Vygotsky os instrumentos mediam o trabalho humano; eles estão situados entre este trabalho
e o próprio homem que o realiza. Por analogia entre os instrumentos e os signos, ele deduz
que os signos seriam os mediadores da atividade pedagógica, enquanto instrumentos de atuação sobre os objetos a conhecer. Conclui-se desta visão que há uma relação mediada pelos
signos internalizados, que representam os elementos do mundo, entre este mesmo mundo e a
aprendizagem. A linguagem é inerente ao pensamento e possibilita a mediação.
Corolário desta observação, a interação entre os sujeitos, a convivência social, a participação comunitária, são fundamentais para a formação dos signos e do pensamento, pois
para que exista interação, a linguagem e o uso dos signos deverão estar sendo utilizados. Vygotsky e Piaget encontram-se exatamente na constatação do valor das interações. Há diferenças entre suas visões, mas para este trabalho, os dois pensamentos são plenamente conciliáveis e podem funcionar conjuntamente. Vygotsky prega a necessidade de propiciar situações
favoráveis ao desenvolvimento das interações, e reconhece o exercício das diversas aplicações da linguagem oral e escrita como privilegiado para este fim. As idéias de Vygotsky podem também ser utilizadas para compreender o uso da informática na educação. Os computadores também possibilitam o trabalho com os símbolos, assim como o contato social e comunitário: portanto mediam o desenvolvimento das representações e do conhecimento através do exercício do pensamento 15.
A noção de mediação se completa ao compreender-se o conceito de zona proximal.
Existem conhecimentos que podem ser desenvolvidos pelo próprio indivíduo, ele mesmo;
alguns outros necessitam da presença de alguém, ou de um grupo, que de alguma forma facilite a assimilação do novo. Zona proximal é o conceito que representa estes conhecimentos
que serão possíveis de assimilar caso haja a interação de alguém, do grupo ou da comunidade. E claro que existem conhecimentos que não se consegue desenvolver de forma alguma
em um momento dado. Isso significa que eles estariam fora da zona proximal naquele instante.
Porém, com o tempo, pode-se vir a adquirir condição de assimilar aquele tipo de conhecimento, o que provoca o entendimento de que a zona proximal se movimenta em acordo com
as experiências e interações. Vygotsky identifica que os brinquedos também criam zona proximal de aprendizagem, pois levam a criança a desenvolver significações e representações
para o mundo imaginário. Esta consideração pode também ser estendida aos computadores,
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que possibilitam exercícios de significação sobre os mundos virtuais 16.
Ao pensamento de Vygotsky acrescentam-se as considerações de Brunner, que, reconhecendo o conceito de zona proximal, percebe a existência de situações em que o aprendiz
é capaz de seguir as atividades e pensamentos de alguém, ainda que não seja capaz, ele mesmo, de realizar autonomamente. Brunner focaliza as interações e relacionamentos existentes,
na zona proximal, entre os pensamentos reflexivos envolvidos que, em operação interativa,
fazem surgir construções e crescimentos de consciência em todos os participantes, inclusive
professores. Para ele a função do ensino é possibilitar essas interações, e possibilitar a aplicação de uma epistemologia da experiência, com foco na relação entre o objeto conhecido e o
sujeito conhecedor. O sujeito do estudo passa a ser esta interação, tanto o conhecido como o
conhecedor, ou melhor, a interação, a conjunção entre os dois.
Nesta visão o importante não é o estudante ter assimilado o conhecimento, mas sim
ter criado uma aplicação para ele. Esta visão é preciosa ao considerar-se a aplicação pedagógica dos computadores, já que o par sujeito/sistema é visto como formado por interatores de
um mesmo contexto de crescimento. Além de o computador ser capaz de responder e interagir com o estudante, pode servir de meio para a interação entre dois ou mais deles. O enfoque de Brunner reforça o caráter de zona proximal como possível de ser aplicado em ambientes informatizados.
2.1.7 Concretude
Quando do início do desenvolvimento das teorias construtivistas, uma consideração
importante foi o estudo sobre o relacionamento concreto com um objeto. Para os primeiros
pesquisadores era a relação do sujeito com o objeto concreto, claramente delimitado e perceptível, que possibilitava a experimentação e reflexão que geraria a construção do conhecimento. Nos últimos anos, tem crescido a noção de que a concretude não é propriedade do objeto, mas sim um tipo de relação do sujeito com determinados elementos dos objetos. Este
desenvolvimento possibilitou o surgimento do conceito de objeto conceitual, e ao mesmo
tempo de outros, como o relacionamento concreto do sujeito com uma virtualidade. As relações concretas do sujeito aprendiz com o que ele percebe de sua realidade é que levam à
construção do conhecimento, nesta visão mais trabalhada e atual. 17
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Esta concepção é útil, pois para nós o contato com as virtualidades e com objetos
conceituais, percebidos, delimitados enquanto parte de um sistema de computação, estabelecem uma relação concreta com os usuários dos computadores, possibilitando interação e
construção do conhecimento.
2.1.8 Resolução de problemas e pedagogia de projetos
William Doll afirma que para realizar um ensino baseado em princípios de pedagogia
ativa e construtivista, que esteja em sintonia com os novos paradigmas da educação, necessita-se pensar e elaborar um currículo voltado para a criação do significado. Segundo ele a
qualidade do processo pedagógico deve ser independente do conteúdo estudado, pois deve-se
fazer com que este último assuma o papel de contexto para experimentação e reflexão. O
conteúdo ou assunto estudado deve ser espaço para a aplicação de procedimentos de resolução de problemas; estes, sim, serão o enfoque privilegiado da estratégia de aprendizagem pois
são suporte para o exercício da significação. 18
Doll se refere ao pouco conhecimento ainda existente sobre a estrutura interativa da
relação entre o processo de aprendizagem e o tema ou contexto de estudo, e formaliza uma
linha de desenvolvimento do processo de resolução de problemas, prática e útil para orientação de atividades pedagógicas desta natureza.
Para ele a resolução de problemas acontece em 5 etapas:
1)
2)
3)
4)
5)

percepção do problema e contexto envolvido;
definição do problema;
criação de hipóteses e questões;
procedimento de reflexão e aplicação de métodos para a resolução do problema;
teste e avaliação da ação e sua adequação às hipóteses e problema proposto.

A realização de atividades baseadas em pedagogia de projetos e resolução de problemas se integra bem à necessidade de criação de um ensino voltado para a criação de significado. Ao engajar-se em resolução de problemas, os estudantes têm um campo privilegiado
para exercitar a elaboração de soluções construídas a partir de interpretações do contexto dado
e das limitações impostas pelas características objetivas da realidade manipulada, e, sendo
assim, ao estudá-los, exercita-se compreender o processo de construção do conhecimento segundo o princípio da interestruturação defendida por Not. Por outro lado, são evidentes as
18
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operações e manipulações dos estudantes com a concretude dos objetos e do problema, com a
elaboração de hipóteses de resolução, logo, com operações de raciocínio formal, assim como
com a avaliação de seus métodos de trabalho e estudo, atitudes próprias do trabalho metacognitivo.
Além disso, os trabalhos com resolução de problemas, facilmente, tornam-se de interesse autêntico para o grupo, envolvendo sem muita dificuldade estudantes e professores em
realizações motivadoras e relacionadas com problemas de contextos vividos. Por isso mesmo,
a interação social e ambiental, a contextualização e relações concretas dos sujeitos com o
ambiente, o trabalho com a zona proximal, e o caráter de mediação dos instrumentos e ferramentas, são também evidentemente percebidos.
Este trabalho considera a pedagogia de projetos voltada para a resolução de problemas
como uma abordagem preferencial para o currículo e didáticas de escolas interessadas em
aplicar as novas tecnologias da informática em educação, principalmente se estão de a-cordo
com as considerações sobre sociedade e novos paradigmas do conhecimento aceitos por este
trabalho.
Jacqueline Giard utilizou um modelo mais completo que Doll, pois considerou a resolução de problemas como um processo de criação mútua entre o sujeito humano, ou grupo,
e seu contexto ambiental, incluindo aí possíveis ferramentas, computadores. Giard utilizou
um modelo criado por Don Beckwith. 19
O modelo consiste em um conjunto de atitudes, consideradas não de forma seqüenciada ou linear, mas sim integradas por uma força interativa. Essas atitudes e sua atuação conjunta são considerados pela autora inerentes à componentes da atividade de resolução de problemas:
Tabela 2
Modelo para Resolução de Problemas de Beckwith
ATITUDES
•

Execução
•
Assimilar e manipular novas informações;
•
Aprender atividades interativas;
•
Imitar performances dos outros.
•
Experimentar estratégias de cognição e de
avaliação novas modificadas;
•
Suspender temporariamente o processo de aproximações sucessivas;
19
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Registro/tratamento/ recuperação
Aplicar c controlar informação pertinente; Assimilar c
manipular novas informações: Assimilar e manipular as
retroalimentações provenientes do sistema.
Análise
Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros;
Estudar os processos do pensamento e introspecção cm curso:
Reorganizar/integrar/sintetizar
Estabelecer novas linhas de relacionamento entre os elementos de informação:
Construir, desde as informações dadas, uma via para a resolução do problema:
Comunicação

Distinguir entre estratégias bem c mal sucedidas; Reagir
e responder às estratégias dos outros: Verbalizar seus
processos de pensar e de introspecção: Representar
visualmente as realidades possíveis.
Fonte: G1ARD. Jacqueline. Communiquer pour apprendre, etude exploratoire de la resolution de
problème par le groupe sur réseau micro - informatique local. Sherbrooke. Collège Sherbrooke, 1991.

O modelo de Beckwith não supera a descrição em etapas procedimentais de Doll, que
será utilizado oportunamente; no entanto, considera a interação e o caráter dinâmico e dialético da resolução de problemas com maior clareza, e pode ser utilizado para guiar o estudo
das relações complexas que acontecem durante as atividades de resolução.
Ao examinar-se o modelo percebe-se a importância que ele atribui às relações de cada sujeito com seus pares, e de todos com o meio ambiente, fornecedor de informações e retroalimentações. Bruer define o conceito de ambiente de tarefa - task environment - que seria um problema somado ao seu contexto, no qual estão imersos os sujeitos. 20 Afinado com
as idéias de interestruturação, zona proximal e mediação ambiental, esse conceito tem o mérito de interpretar o ambiente como medida ou balanço, delimitador natural para as atuações
do sujeito sobre a tarefa. Para resolver um problema um sujeito deverá imaginar como mover-se no ambiente de tarefa, deslocando-se de uma posição inicial insatisfatória para o estado final objetivado. Os movimentos do sujeito na direção da resolução das questões são chamados operadores.
Bruer contribui ainda com outra idéia. Ele identifica que um problema pode ter infinitas soluções, ou seja, que o deslocamento no ambiente de tarefa é variável, e pode ter muitos
fins, a depender do caráter da imersão do sujeito no contexto oferecido. Isto significa que cada
processo de solução é único, e que cada construção de conhecimento tem um caráter
singular. Essa análise leva a uma conclusão sobre o caráter personalizado e individualizado
BRUER, John. Op. cit., p. 31 - 32.

da resolução de problemas, que desta forma tende a estimular autonomia e criatividade, duas
das maiores necessidades dos sistemas de ensino da atualidade, principalmente se utilizam
novas tecnologias. Prigogine reforça esta visão ao afirmar que o futuro de um sistema em desequilíbrio não é preditível. Este sistema pode degenerar ou reorganizar-se de outras tantas
formas. Tudo dependerá das interações.21 Ele chama esse processo de ordem através da flutuação. As conseqüências destas idéias sobre o construtivismo vão reforçar o papel do professor - facilitador, maior responsável pela relação entre o procedimento de resolução realizado pelo aluno, e sua aplicabilidade no contexto real. Já que o construtivismo defende a idéia da aprendizagem como resultado do desequilíbrio entre o sujeito e seu contexto, para
cada procedimento educacional aplicado ter-se-á um futuro indeterminado, um salto no escuro, de como estará o sujeito após o reequilíbrio. O facilitador, projetista e coordenador dos
processos de aprendizagem, ganha o importante papel de possibilitar a construção do conhecimento em integração com o contexto ambiental e social, além de aplicável à vida do sujeito.
Outro papel importante para a resolução de problemas é desempenhado pela atividade
projetiva. A construção de um plano ou projeto de ação por parte dos estudantes irá auxiliá-los
a compreender e interpretar uma solução aceitável para o problema. Por outro lado, a projeção
os ajudará a refletir sobre o processo de aprendizagem e sobre procedimentos metacognitivos.
Através do projeto inicia-se um processo recursivo onde os planos influenciarão as ações e
vice-versa. Passa a existir uma redefinição contínua de problema, objetivo e estra-tégia.
O conhecimento pré-existente e as estratégias metacognitivas permitem gerir a atuação
geral na resolução dos problemas. As estratégias cognitivas são utilizadas para o avanço do
conhecimento, enquanto as metacognitivas devem gerir este avanço. A previsão de resultados
prováveis, a alocação de recursos, esforços e tempo, a gestão do esforço para resolver o
problema, tudo isso compõe a atividade metacognitiva.23 No entanto tudo isso também faz
parte da elaboração do projeto. Projetar traz à consciência parte do trabalho metacognitivo,
obriga a que se pense nele. Ao elaborar um projeto de ação o estudante pode melhor estruturar
seu procedimento de aprendizagem e organizar seu processo interativo com o problema e seu
contexto. Projetar é parte fundamental do processo de resolução de problemas.
A partir da projeção, resolver o problema passa pela execução do projeto. Enric Valls
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estuda o caráter da atuação na resolução de problemas.
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Segundo ele, o que ocorre no con-

fronto entre uma tarefa e um sistema cognitivo é a elaboração, a utilização e a aplicação de
uma atitude de solução. O conjunto da atividade se apresenta como uma atualização de determinada interação entre o sujeito e seu meio físico ou social. O sujeito é visto como um sistema dotado de conhecimento e estratégia. A tarefa tem sua ordem interna, seu tempo e espaço de existência, e pode ser prevista. Para Valls, no projeto inicial, o sujeito constrói uma
representação do contexto e da provável solução. Durante o procedimento prático, esta
representação vai sendo reconstruída, até a formação de um modelo interno de como
solucionar definitivamente a tarefa.
Nesta perspectiva, o planejamento do ambiente de tarefa a ser trabalhado pelos estudantes deverá com cuidado levar em conta a estrutura dos conteúdos e temas a estudar, as
necessidades sócio-existenciais dos estudantes, seu ritmo de trabalho, a realidade educativa e
ambiental do centro escolar, os recursos disponíveis e as características dos docentes. Quando
da realização do procedimento, ao lado dos estudantes, os professores serão os responsáveis
por revelar as propriedades da realidade, enunciar objetivos, verificar requisitos e condições,
demonstrar algum procedimento e realizar atividades de mediação, para possibilitar aos
estudantes uma visão geral da tarefa, o reconhecimento dos procedimentos envolvidos e a
construção de caminhos para a solução.
Jonassen e Grabowiski se preocuparam com o acesso à aprendizagem, ao resultado do
procedimento educativo, realizado na resolução de problemas.25 Argumentam que o conhecimento construído estrutura-se e resulta sistematizado em novas posições de equilíbrio.
após o esforço de reequilibração. Eles interpretam que o conhecimento integrado tem o caráter
de um "estoque" de significados, e por isso pode ser identificado e observado. Na realização
da resolução de problemas pelos estudantes deve-se observar:
1)
2)
3)
4)
5)

o número de construções, de conceitos usados;
o número e variação de linhas de relacionamentos entre conceitos;
a distância semântica: espacialidade e diversidade dos conceitos utilizados;
o dimensionamento: número de dimensões de conceitualização utilizado;
a coerência: interconectividade do conhecimento apresentado.

Esta indicação é uma boa fonte para a construção de instrumentos de observação

25

JONASSEN, David e GRABOWSKI, Barbara. Handbook of individual differences, learning & instruction. New Jersey, LEA, 1993, p. 433-435.

is detalhados, que serão úteis posteriormente. O conceito de esquema cognitivo ou mapa de
cognição evolui nessa direção e por isso é examinado a seguir.
2 1 9 Estruturas cognitivas e esquemas cognitivos ou mapa de cognição
Jonassen, Beissner e Yacci interpretam que os seres humanos constroem o conhecimento, organizando-o em entidades complexas, em estruturas cognitivas, correspondentes a
contextos e problemas vivenciados.26
Em outro estudo, Jonassen et al27 complementam este raciocínio ao comentar sobre o
processo de transformar informação em conhecimento individualizado, ou seja, em aprendizagem. dos estudantes. Aquele que aprende é capaz de integrar as novidades que encontra
àquilo que já conhece, na construção de mapas de cognição. coerentes de interpretação dos
contextos e realidades do mundo.
Estes primeiros raciocínios parecem conter os elementos fundamentais para que se
entenda a teoria dos mapas de cognição.

28

Segundo esta teoria pode-se conceber que o co-

nhecimento é guardado em pacotes de informação, ou redes, que compõem a matéria prima
com a qual constroem-se as idéias e concepções. Cada pacote ou mapa de cognição de informações têm "portas" capazes de interligar-se a outras redes existentes na mente. As várias
ligações entre as redes são responsáveis pela existência de uma rede maior de interrelacionamentos entre elas, que lhes confere significado diante de alguma realidade ou percepção. A partir de sua experiência e percepção, cada indivíduo constrói apenas um mapa de
cognição para cada objeto ou evento de seu contexto.
De fato, cada rede construída representa um conjunto maior no qual se interrelacionam elementos cognitivos e seus atributos, para que se elabore a significação de algum
elemento do contexto. Daí poder-se chamar de rede cognitiva ao conjunto de mapas de
cognição. As redes seriam então abstrações, criadas a partir das informações adquiridas e dos
relacionamentos entre elas, que são utilizadas para encontrar caminhos, entender discursos ou
resolver problemas.
Nos alicerces desta teoria encontra-se a concepção de que a memória e o conhecimento
humanos são organizados de forma semântica. Os mapas de cognição são um resulta26
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do da organização de uma estrutura maior de inter-relações de conceitos, comum a todos os es
humanos, chamada de Rede Semântica ou Rede Neural. Esta rede é formada por nódu-los de
conteúdo, que são ordenados, organizados por relacionamentos, elos que os inter-ectam.
Existem vários tipos de relacionamentos, ou elos. entre nódulos. tais como subordinação.
disjunção e outros. O modelo neural é muito aceito atualmente, pois parece próximo ao
funcionamento observável da mente e de sua relação ao conhecimento. 29 Segundo ele, mesmo
informações incompletas podem ser operacionais e funcionais, como de fato ocorre na vida
humana. As estruturas de conhecimento são vistas em conjunto como uma rede neural que
multiplica os códigos da memória e do conhecimento humanos, que desta forma não podem
ser encarados como estáticos ou simbólicos, passando a mudar e adaptar-se de acordo com o
ambiente e eventos experimentados pelo sujeito.
A aprendizagem pode ser. então, concebida como a reorganização da rede semântica,
ou adaptação aos contextos vivenciados, em processos de assimilação bem conhecidos e estudados pelas teorias construtivistas, que ocorrem a partir de desequilíbrios entre concepções e
realidade, conforme já foi visto. Jonassen, Beissner e Yacci afirmam que a rede semântica dos
sistemas de significação humanos pode ser representada pela estrutura de conhecimento dos
esquemas cognitivos, o que significa que. se há a capacidade de perceber os esquemas
cognitivos de um sujeito e seu processo de transformação, pode-se acessar sua rede semântica
e conseqüentemente o seu processo de construção do conhecimento e interpretação do
contexto.30 Pensa-se que as estruturas de conhecimento dos mapas de cognição são similares à
estrutura da rede semântica do conhecimento humano, e que é possível utilizar-se de técnicas
para fazer com que os sujeitos as façam representáveis e portanto acessíveis e analisá-veis, sob
o ponto de vista da aprendizagem. Aceita-se portanto a existência e concepção, defendida
pelos autores, de técnicas capazes de auxiliar os estudantes a modelar e representar suas
estruturas de conhecimento e mapas de cognição. Estas representações permitirão aos
educadores perceber como os sujeitos constróem suas representações da realidade e resolvem
seus problemas.
A partir de alguma técnica de representação, os mapas de cognição podem tornar-se
visíveis e com eles as estruturas de conhecimento do sujeito.31 As representações destas redes
mentais podem ser fortes preditores e auxiliares dos estudantes na construção dos projetos
para resolução de problemas. Por outro lado os professores também podem construir re29

Idem. p. 11.
30
Idem. p. 7-14.
31
ldem.p.ll.

presentações de seus próprias mapas de cognição, também aplicados aos problemas dados, e
potencialmente úteis como modelos de resolução para os estudantes. Desta forma percebe-se
a possibilidade de utilizar a teoria dos mapas cognitivos e suas técnicas de representação da
rede semântica de cada sujeito, nas atividades de resolução de problemas que serão aqui estudadas experimentalmente.
Para ilustrar mostram-se aqui dois mapas de cognição associados a estudantes de história da quinta série nos Estados Unidos, apresentados por John Bruer.

32

Bruer relata que

construiu a representação dos esquemas cognitivos dos estudantes a partir da análise de respostas subjetivas a questões feitas sobre a Independência dos Estados Unidos, conhecida
também como Revolução Americana. A apresentação desses mapas pode ilustrar o valor
deste procedimento e dar uma primeira idéia das conseqüências de sua adoção por este estudo.

Figura 1

Fonte: BRUER, John. Schools for thought: a science of learning in the classroom. Boston, MIT Press,
1994
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Ao invés de interpretar o mapa de cogniçâo dos alunos a partir de respostas ou textos
construídos pode-se demandar que os estudantes construam diretamente redes de conceitos e
relacionamentos entre conceitos, referentes ao tema e problema dado. Neste caso os estudantes
estarão produzindo mapas de cognição. extraídos de seu processo de cognição. Estarão
refletindo, portanto, sobre a organização do seu conhecimento aplicado ao problema, e sobre
as prováveis soluções. Trabalhar com a geração de mapas de cognição, derivações diretas da
rede semântica do sujeito, obriga a pensar sobre a estrutura do tema e do problema que estão
sendo trabalhados, assim como sobre a organização da estrutura de cognição que existe na
mente de quem as cria, o que auxilia na integração de novos conhecimentos.
Os estudantes estarão engajados em:33

1) reorganizar conhecimento;
2) explicar conceitos e relacionamentos;
3) interpretar o significado de informações:
4) relacionar novos e velhos conceitos;
5)representar espacialmente os conceitos (a posição e ligação de uns aos outros);
Essas características evidenciam que os mapas de cognição são poderosos formalismos, derivados da estrutura semântica de conhecimento da mente humana e que podem ser
utilizados não somente como solução final a uma questão dada, mas também para a preparação e planejamento de construções derivadas. Pode-se por exemplo construir um mapa de
cognição, com nódulos de conteúdo e elos de relacionamento, sobre a revolução americana. e
em seguida utilizar este esquema como fundamento para a autoria de uma hipermídia.
Uma vez tendo examinado a abordagem pedagógica que se adotará neste estudo, chega
o momento em que se precisa analisar a informática e suas aplicações pedagógicas à luz do
modelo aceito. Para melhor orientar esta análise apresenta-se a tabela abaixo, que sistematiza
a discussão realizada sobre a abordagem pedagógica. Esta tabela facilitará o uso da
abordagem pedagógica adotada nos estudos subseqüentes, pois mostrará cada um dos principais conceitos que adotamos, assim como a forma que será considerada.

33

JONASSEN, David. Computers in .... p. 93 - 111.

Tabela 3
Conceitos fundamentais para a abordagem pedagógica adotada
Descrição
Interestruturação do conhecimento

O conhecimento é construído pelo sujeito a partir de suas
experiências e na direção do equilíbrio entre suas concep
ções e a realidade apresentada pelo contexto. O contexto
atua limitando a experimentação do aluno e servindo de
parâmetro para a aplicabilidade de sua aprendizagem.

Pedagogia de Projeto e Resolução de Problemas

Dentre outras abordagens construtivistas, esta é a mais adequada para o trabalho com novas tecnologias. Segundo
seus princípios, uma situação deve ser organizada na qual
exista um problema a resolver, ou uma tarefa a realizar. Os
alunos devem analisar o contexto, elaborar um projeto de
ação e. então, executá-lo.

Autenticidade de questões

As questões, problemas ou tarefas dadas para o exercício
de resolução dos alunos devem ser autênticas, ou seja. devem pertencer ao universo real de dificuldades e necessidades do aluno e seu contexto social.
_________________________________________________

Autenticidade do professor

O professor deve estar autenticamente envolvido como
parceiro de trabalho c facilitador do processo.

Metacognição

O mais importante é aprender a aprender. O aluno deve
utilizar o gradativo processo de resolução de problema. para
testar seus procedimentos de resolução, sua eficácia de
análise c suas estratégias de abordagem

Pensamento operacional formal

Quando a inteligência humana imita e/ou representa o real.
faz pontes entre este e o mundo das possibilidades. O ser
humano pode representar c manipular abstrações, criar e
testar hipóteses. Segundo Piaget, desenvolve-se na adolescência.

Mediação

Acontece quando a relação entre dois elementos é mediada
por um terceiro. Os signos são mediadores entre o mundo e
a aprendizagem do sujeito. Os brinquedos, instrumentos.
ferramentas, um ambiente, uma tarefa, podem também estar
mediando a relação entre o mundo e a reflexão, logo entre o
mundo e a aprendizagem, pois possibilitam a construção de
signos e representações.

Zona Proximal

Existe um espaço entre o que se conhece e o que está fora
do alcance momentâneo de conhecer-se. Neste espaço o
sujeito pode realizar uma tarefa ou resolver um problema.
não de forma autônoma, mas sim acompanhado por outros.
Este é o espaço da aprendizagem potencial, ou seja . das
atividades educacionais e formativas.

Interação

Relacionamentos existentes, na zona proximal. entre os
diversos pensamentos reflexivos participantes das varias
ações integradas, que fazem surgir a construção e o crescimento da consciência de todos os envolvidos, inclusive
professores e assim resultar em aprendizagem e construção
de conhecimento. É a função de todo sistema de ensino de
abordagem ativa e construtivista. Uma epistemologia da
experiência, da ação sobre problemas, deve focalizar a relação entre o objeto conhecido e o sujeito conhecedor, ou
seja sobre esta interação objeto X sujeito.

Concretude

Estruturas cognitivas ou mapas de cognição

I É uma relação entre o sujeito e determinados elementos dos objetos ou contextos percebidos. As
relações concretas do sujeito aprendiz com o que
ele percebe de sua realidade é que provocariam
os contrastes entre suas concepções c o que se
observa do contexto, provocando desequilíbrio e
gerando a aprendizagem.
O conhecimento está armazenado em nosso pensamento sob o formato de uma rede semântica
formada por nódulos de conteúdos e elos de relacionamento entre estes conteúdos. A rede é dinâmica e se modifica de acordo com a percepção e
experiência do sujeito cm seu contexto. Este movimento de modificação é a aprendizagem. A
rede semântica pode ser registrada c representada
na forma de estruturas cognitivas ou mapas de
cognição, que possibilitarão o estudo da cognição e processo de aprendizagem dos sujeitos. Os
mapas de cognição podem ser a origem de outras
construções.

2.2 A Abordagem Cognitivista da Informática Educacional.
Desde o primeiro capítulo procurou-se estabelecer uma visão do contexto sócioeconômico, da problemática antropológica e das conseqüentes transformações nos paradigmas da educação, que se acredita e se assumi como verdadeiros, para a realidade tecnológica
e o ambiente informatizado da atualidade. Esta realidade e ambiente são as estruturas fundamentais do que se chamou de sociedade do conhecimento.
O surgimento da Informática Educacional Cognitivista - IEC responde ao processo de
formação desta sociedade. O surgimento dos conceitos e aplicações que justificam a definição da IEC apareceram entre o final da década de 70 e a primeira metade dos anos 80, período
em que as condições necessárias para o funcionamento da sociedade do conhecimento se
estruturaram.
Desde então, à medida em que estas condições vêm-se fortalecendo, o conhecimento
e experimentação da IEC têm acompanhado este crescer, têm ampliado sua complexidade e a
variedade dos exercícios e aplicações baseados em seus fundamentos. A sociedade encontrase diante de um processo único de surgimento de novo paradigma social e de convivência
humana, de novo paradigma da aprendizagem e conhecimento e de novas abordagens e procedimentos pedagógicos para as instituições de ensino, as aplicações pedagógicas cognitivistas dos computadores

A melhor definição e caracterização de IEC pode ser obtida a partir do exame do seu
conceito fundamental mais evidente, o de ferramenta cognitiva, criado e utilizado pelo pesquisador norte - americano David Jonassen 34
Segundo Jonassen, as ferramentas cognitivas são elementos mediadores da relação
concreta entre o ambiente de aprendizagem, seus problemas e os alunos com suas habilidades
cognitivas. Trata-se portanto de um conceito que atende aos fundamentos das teorias
construtivistas. As ferramentas, sempre sob o controle do estudante, são capazes de engajá-los
na criação e construção de significados, durante o processo de resolução de problemas no qual
estão envolvidos. Os alunos são envolvidos pelas ferramentas cognitivas, e através delas
interagem com o meio, criando daí suas próprias soluções, construções e interpretações sobre
muitos problemas autênticos, obtidos do seu relacionamento com o ambiente.
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O uso de

ferramentas cognitivas está estritamente relacionado à atividade de resolução de problemas.
A opção de utilizar o conceito de ferramenta cognitiva é consentâneo com a abordagem pedagógica adotada, sintetizada na tabela 3. Apresenta-se abaixo uma outra tabela construída a partir dos estudos de Jonassen, Peck e Wilson, sobre o tipo de tarefa em que o estudante estará engajado, quando trabalhando com ferramentas cognitivas. 36
Tabela 4
Atividades c operações cognitivas nas quais se engaja um estudante utilizando ferramentas cognitivas para resolução de problemas.
Avaliar informação para:

•
verificar se as informações obtidas são válidas e utilizáveis
•
determinar critério para julgar o mérito de
suas idéias sobre o problema
•
priorizar certas opções segundo relevância
e importância

Analisar informação para:

•

verificar seus argumentos e hipóteses

•

reconhecer padrões e organizações

•

classificar objetos por categoria comum

•
Identificar hipóteses que sustentam posições
•
identificar idéia central, principal, em textos. dados, seqüências, etc

34

O termo Ferramenta cognitiva foi resultado de tradução livre realizada sobre o termo original em inglês,
mindtools, utilizado em várias publicações de Jonassen.
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Conectar idéias para;

•

comparar, contrastar. similaridades c diferenças

•

analisar c desenvolver argumentos, conclusões ou inferências

•

inferir c deduzir generalizações ou princípios para instâncias especificas

•

inferir visão teórica ou princípio indutor de
dados

•

fazer identificação causai de relacionamentos c prover possíveis efeitos.

Fonte: JONASSEN. David, PECK. Kule e WILSON. Brent. Learning with technologv, a constructivist
perspective. New Jersey: Prentice Hall. 1999.

Assumindo que as redes de computadores, ou simples computadores locais, sejam utilizados como parceiros de atividade em ambientes de aprendizagem, Jonassen considerou
todos os aplicativos e sistemas informatizados, capazes de engajar os alunos na criação de
significados, como ferramentas cognitivas. Cada aplicação tornou-se então um mediador da
ação, pensamento reflexivo e aprendizagem dos alunos, com relação ao seu ambiente social,
meio físico ou informacional, voltado para a resolução de problemas. Os ambientes podem
então ser articulados, organizados, representados, modelados e experimentados, pelo estudante através de seu meio informatizado.
Como mediador, cada aplicativo deve ser capaz de possibilitar a construção de representações do conhecimento pelo sujeito, sobre seu ambiente e relacionamentos com ele. Para
o construtivismo a representação vocal e textual realizada pelos seres humanos sobre seu
contexto, é crucial no suporte e estímulo à reflexão, que por sua vez é o coração da compreensão e aprendizagem. Desde seus estudos originais, o construtivismo tem considerado as
representações textuais como essenciais para o desenvolvimento do pensamento humano.
Kommers, Jonassen e Meyes consideram que as imagens e infografias 37 dos computadores
também têm esta mesma característica, de possibilitar representações e o desenvolvimento
do pensamento 38.
Este pensamento cria espaço para que se estudem quais papéis poderiam ter as novas
tecnologias, enquanto ferramentas cognitivas, na formação e educação humanas. Como a noção de representação textual do conhecimento — e seu suporte à reflexão e aprendizagem —

Neste trabalho este termo designará a grafia realizada pelos computadores. O registro de signos e imagens a
partir de composição digital e numérica da programação dos computadores. 38 KOMMERS, Piet,
JONASSEN, David e MAYES, J. T.. Op. cit.. 174-177.

são alguns dos fundamentos mais importantes da abordagem construtivista, parece necessário
investigar esta questão. Considerar a infografia capaz de exercer esta função significa dar a ela
um papel estruturante na aprendizagem, ou seja, considerar os ambientes educacionais
informatizados especialmente importantes como contextos de aprendizagem e formação. Mas
a infografia tem características diferentes dos textos, são dinâmicas, interativas e podem
responder às necessidades individuais e singularizadas dos sujeitos. Com computadores,
mesmo enquanto se constrói uma representação, esta já poderá estar sendo manipulada, de
forma particular e parceira, pelo sujeito aprendiz.
À medida em que houve o avanço do uso das ferramentas cognitivas e, conseqüentemente, das abordagens construtivistas nas aplicações pedagógicas dos computadores, a individualização do ensino foi se tornando o centro das pesquisas entre aqueles que trabalham
com novas tecnologias da educação
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. Graças a seu ambiente interativo, é favorecida a a-

prendizagem de habilidades complexas de maneira personalizada, cada aluno seguindo seu
caminho e ritmo. Por outro lado, como já visto, a sociedade atual demanda mais autonomia e
criatividade dos cidadãos e habilidades com a tecnologia. A possibilidade de individualizar o
ensino, utilizando ferramentas cognitivas, além de facilitada pela tecnologia, foi muito bem
vinda pela sociedade.
A Informática Educacional Cognitivista - IEC pode então ser melhor definida como
sendo uma abordagem que interpreta os computadores e seus ambientes sistêmicos, como
ferramentas cognitivas, devido a isso capazes de mediar a relação de experimentação do sujeito sobre o seu contexto, em ambiente informatizado. As atividades pedagógicas e exercícios
classificáveis como IEC são aqueles que mediam o exercício da reflexão e do uso de habilidades complexas do pensamento, para a resolução de problemas autênticos apresentados
pelo ambiente experimentado, possibilitando a construção do conhecimento e a aprendizagem,
como parece estar explícito na tabela 4. Portanto, as principais características da abordagem
IEC são sua aplicação à educação ativa e construtivista e a visão de que o trabalho com as
infografias e objetos digitais, que povoam seus ambientes, continuamente interagindo com o
sujeito, tem caráter estruturante sobre o conhecimento deste.

MENDELSOHN, Patrick. L'Aprentissage en situation. un nouveau paradigme de recherche pour l'EIAO.
Revue internationale d'éducation. Paris, n. 18, p. 109 - 116. 1998.

2.2.1 A interatividade como propriedade das ferramentas cognitivas
A interatividade é a propriedade dos computadores capaz de dar este caráter de mediação às ferramentas cognitivas e conseqüentemente à IEC. É também ela que possibilita a
construção de representações infográficas, pelos alunos que trabalham em ambiente de aprendizagem informatizado.
A interatividade acontece quando as habilidades intelectuais, metacognitivas ou de
aprendizagem, a motivação, os planos, as intenções e objetivos do estudante, encontram-se e
dialogam, através do sistema informatizado, com as características dos objetivos, tarefas e
situações-problemas a enfrentar, existentes no ambiente 40 Podemos defini-la, concordando
com Handerson e Patching,41 como uma atividade mediada pelo computador, que possibilita o
incremento da aprendizagem e do pensamento, pois requer do usuário algum tipo de resposta
aberta, ou ação, em face da qual o computador poderá, por sua vez, reagir. A interatividade é,
portanto, uma propriedade dos sistemas informatizados, exclusiva dos ambientes cibernéticos.
É valiosa a visão de David Jonassen sobre a interatividade.42 Para ele, a interativida-de
permite um controle dinâmico da informação. Os usuários podem acelerar, desacelerar,
mudar direções ou expandir os horizontes da informação, em uma atividade mental contínua.
0 autor destaca que, graças à interatividade, a atividade mental do usuário é incessante, concreta e sempre aplicada às suas representações mentais e pensamentos. O pensamento se torna concreto graças à interatividade. Como bem complementa o pensamento de Jacqueline
Vacherand-Revel, o usuário do sistema situa-se entre o virtual e o real, bem na interseção.43 O
estudante e o sistema são assim encarados como co-agentes, ambos com direito de
intervenção no processo decisório de uma atividade em parceria. O sujeito poderá escolher
os objetivos, o conteúdo, a possibilidade de consultar, ou não, certas informações, enquanto
o sistema sugere soluções, dá conselhos, ou até mesmo impõe um dado caminho ou abordagem. De fato, as atividades com ferramentas cognitivas, tais como a exploração de hipertextos para resolução de problemas, ou a autoria de hipertextos sobre um tema dado, são ricas
40
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ern esquemas interativos, que por sua vez tornam visíveis, diretamente disponíveis e manipuláveis à vontade, macroestruturas de texto, programas, documentos multimídia e outras infografias. Como pensa Lévy. o sistema cognitivo humano pode transferir ao computador a tarefa
de construir e manter em dia representações que antes teriam que elaborar e registrar com seus
fracos recursos de memória, pensamento, lápis e papel. Esta constatação talvez estivesse na
base do argumento de McLuhan sobre o computador ser uma extensão do cérebro.
Estes argumentos levam à consideração de que a interatividade é uma propriedade
importante dos computadores, quando utilizados em educação: ela favorece a atitude exploratória, construtiva, lúdica e pode ser bem adaptada às pedagogias ativas.
O trabalho com os hipertextos e hipermídias é comum a quase todas as aplicações pedagógicas dos computadores, em especial se utilizamos a abordagem IEC. As hipermídias e
sua operação, sua interatividade, de uma forma ou de outra, são a chave de todos os 5 tipos de
procedimentos educacionais cognitivistas citados no capítulo anterior. Devido a isso, necessita-se analisar como as hipermídias podem relacionar-se com a educação, para que se defina de que forma serão abordadas daqui em diante.
2.2.2 A hipermídia e suas relações com a educação

As hipermídias são bases de dados navegáveis. O usuário navega de informação em
informação por um jogo de linhas, ou elos, de associação entre nódulos de conteúdo. A hipermídia adiciona explícita não-linearidade aos textos e leituras. Elementos tais como: relações entre partes diferentes das informações, referências e apresentações imediatas de fontes,
diferentes níveis de abstração das informações, tais como tabelas, sumários e notas, além da
apresentação na forma de mídias alternativas como imagens estáticas ou em movimento, sons,
animações, etc, podem fazer da hipermídia uma estrutura lúdica e dinâmica de informações e
relacionamentos, organicamente flexíveis e adequadas a uma rica exploração pela mente
humana.
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Partindo desta afirmação, destacam-se algumas características operacionais das

hipermídias, nas quais pode-se perceber tal realidade:
1)
2)
44
45

capacidade de encorajar autores e leitores a trabalhar com a não-linearidade
de textos, gráficos ou áudios;
capacidade de integrar volumosas e variadas formas de informação ao con-

LÉVY, Pierre. Op. cit. p. 36 - 40.
JONASSEN. David. Computers in .... p. 397.

3)
4)
5)
6)
7)

texto de interesse;
capacidade de facilitar a interação entre máquinas e humanos, ou entre humanos, grupos e máquinas, possibilitando a ocorrência da interatividade;
possibilidade de manipulação e acesso instantâneo das informações;
facilidade para o controle do tempo e ritmo próprio de criação, leitura ou
consulta de cada sujeito;
possibilidade de oferecer diversas formas de controle do processo ao usuário;
capacidade de permitir a construção de estruturas particularizadas de acesso
e organização do conhecimento.

Maures e Davidson se referem às hipermídias como formas para ilustração da Teoria os Mapas
de Cognição. 46 Para os autores há uma analogia entre as hipermídias e esta teori-a. Como foi
visto, os mapas de cognição são modelos mentais, de significados e relacionamentos múltiplos,
com os quais as pessoas compreendem conceitos, idéias e experiências, geram hipóteses e seus
testes e realizam reflexões. Os mapas de cognição são construídos pelos sujeitos na medida do
seu crescimento e da conseqüente evolução do pensamento. De início vão se formando redes
de relacionamento concreto e com o tempo passam a aparecer outras mais abstratas,
acompanhando o desenvolvimento da habilidade de pensamento con-forme as teorias de
Piaget. Os pedaços de informação significante interpretados pela inteligência são chamados
nódulos, e podem ser identificadas estruturas de relacionamento, ou e-os, existentes entre
conjuntos de nódulos. Nota-se então a analogia pois, como visto, as hi-permídias também
podem ser interpretadas como formadas por nódulos de informação e elos de relacionamento
entre eles. A hipermídia pode representar os mapas de cognição, tornando-os visíveis e
manipuláveis pelo sujeito. O aprendiz passa a ver sua estrutura cognitiva e a testemunhar sua
transformação. A estrutura dos hipertextos mostra-se flexível e capaz de expressar idéias e
mapas de cognição humanos, graças às suas interconexões e múltiplas re-presentações de
conteúdo. 47
Os mesmos autores analisam ainda que se a analogia existe, isso pode significar que a
utilização das hipermídias em educação pode servir para a ativação e elaboração de novos
mapas de cognição e portanto para a aprendizagem. Os estudantes, enquanto estão trabalhando
com hipermídias, usam de reflexão e criatividade, de forma autônoma, para fazerem esco-lhas
sobre quais informações utilizar, consultar ou construir. Nesta atividade eles estariam
elaborando e estruturando os esquemas de significados correspondentes a seus mapas de
cognição sobre as questões em estudo.
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Para esta pesquisa considera-se que a principal relação entre as hipermídias e a edu-

cação é esta sua analogia com a teoria da rede neural e dos mapas de cognição. De Maurer e
Davidson retira-se uma útil série de 6 proposições de operações existentes na mente humana,
sobre os mapas de cognição e que podem ser identificadas como atributos do trabalho cognitivo com hipermídia:
1) há ambiente suporte para a construção de nódulos dos mapas de cognição;
2) possibilita-se selecionar, com facilidade o foco para o qual devemos direcionar
nossa atenção em cada momento;
3) há estímulo para elaboração de inferências;
4) há ordenação de buscas na memória;
5) há facilidade de finalizar e sumarizar;
6) permite-se a reconstrução inferencial (buscar de volta informações perdidas).
Estas 6 proposições nos dão uma visão da capacidade de envolver e engajar os estudantes, quando se trabalha com hipermídia, sob o ponto de vista de ferramenta cognitiva. Para
a abordagem cognitivista a possibilidade de imersão do estudante no ambiente hipermídia é
útil.48 Através dos periféricos do computador, tais como mouse, monitor, teclado e outros, as
ações dos sujeitos podem corresponder à reações observáveis nas máquinas, de forma que um
estudante pode facilmente sentir-se em uma aventura, enfrentando dragões na Idade Média, ou
pesquisando as profundezas do planeta, de acordo com os modelos e ambientes apresentados
pelos sistemas. O usuário pode manipular direta e imediatamente objetos virtuais, que na
verdade são compostos por cadeias de códigos numéricos; em outras palavras, as criações da
mente passam a ser imediatamente objetáveis e passivas, como já afirmamos, de relações de
concretude. Pode-se então proceder a vários tipos de experimentação sobre representações
numéricas do real e criar a sensação de se estar experimentando o real mesmo, como em
simuladores de vôo ou outros. O estudante vai se envolvendo pelo desafio de toda esta
interatividade do ambiente virtual, passando a existir uma congruência entre suas ações e
experiências no computador, sua compreensão e sua aprendizagem sobre os conceitos e habilidades envolvidas
Nossa experiência profissional, de muitos anos, com alunos autores de hipermídia no
Colégio Instituto Social da Bahia - ISBA, foi plena de constatações e testemunhos desse tipo
de imersão e do engajamento, criatividade e bons resultados na aprendizagem, por parte dos
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estudantes envolvidos Ser autor ou compositor de hipermídia, ao nosso ver, intensifica a
aprendizagem e as características reflexivas e ativas, vistas até aqui, do exercício de resolução
de problemas com ferramentas cognitivas, pois o estudante estará sempre envolvido na
projeção e construção de solução para as questões apresentadas e conseqüentemente em refletir sobre cada detalhe a construir, tendo em vista suas necessidades autênticas
Essa experiência profissional nos levou a considerar que a autoria de hipermídia por
estudantes é capaz de engajá-los em processos de aprendizagem e de construção do conhecimento, aplicáveis no modelo das redes neurais e mapas de cognição. Constata-se, de forma
não sistemática, que o estudante que realiza construções de nódulos de conteúdo e elos de
relacionamento, em uma hipermídia, está revelando seus mapas de cognição, extraídas do
conjunto da sua rede neural de conhecimento, sobre o dito tema. Esta constatação tem como
corolário considerar a autoria de hipermídia como forma de acessar a estrutura cognitiva dos
estudantes e conseqüentemente seu processo de transformação e construção, o que está de
acordo com as idéias de Jonassen, Beissner e Yacci, já comentadas anteriormente Aplicando
esta atividade ao ensino da História, pensa-se estar possibilitando uma aprendizagem significativa do pensar histórico, de forma eficaz e motivadora.
Pretende-se associar a autoria de hipermídia com a aprendizagem do pensar histórico,
estudando as razões de sua eficácia e buscando compreender o sucesso obtido.
Neste ponto do nosso desenvolvimento, torna-se imperioso estudar com maior detalhamento o procedimento de autoria hipermídia e suas características educacionais.

Capítulo 3

Atributos cognitivos da autoria de hipermídias e
sua aplicação ao ensino-aprendizagem de História
Aqui, em primeiro lugar, examina-se detalhadamente os processos pedagógicos baseados em autoria de hipermídia. Esse estudo está dividido em duas análises; uma que examina
a autoria individualizada de hipermídia, e outra que trabalha com a hipercomposição colaborativa.
O capítulo se desenvolve procedendo um levantamento das características cognitivas
dos exercícios de autoria. Essas características, por sua vez, são utilizadas para construção de
uma listagem de atributos cognitivos das atividades de hipercomposição. elemento essencial
nessa pesquisa, para que sejam examinados grupos de alunos engajados em processos pedagógicos dessa natureza.
Finalizando, estuda-se o ensino do pensar histórico, suas características e seus parâmetros de qualidade, bem como sua viabilidade através dos processos de hipercomposição.

3.1 Projeto de Autoria Individualizada de Hipermídia.

O trabalho com hipermídia é flexível e pode ser adaptado tanto para atividades de pesquisa e
consulta, como para exercícios de composição. O aplicativo hipermídia ideal é aquele que
permite um ambiente para construir ou pesquisar conhecimento, para colaboração e também
resolução de problemas. 1 Além disso, toda hipermídia deve permitir a personalização do
ensino, possibilitando que o aluno construa de forma pessoal e autêntica a sua a-prendizagem
particular. Pierre Lévy, ao identificar que o computador favorece as atitudes exploratórias e
lúdicas, próprias das pedagogias ativas, acrescenta que, com relação aos hi-pertextos, criação
e uso seriam dimensões complementares de uma mesma operação.2 Alguns estudiosos
afirmam que para considerarmos um sistema como sendo verdadeiramente hipermídia, este
deve ter as duas capacidades, de leitura e autoria, ao mesmo tempo. 3 Em outras palavras a
hipermídia não é apenas uma técnica para a manipulação da informação,
1
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mas sim um ambiente para o desenvolvimento do conhecimento e da exploração e resolução
de problemas, um exemplo de ferramenta cognitiva 4 Para examinar de perto estas possibilidades é necessário aprofundar um pouco mais a noção do que seja um documento hipermídia.
Basicamente uma hipermídia é um hipertexto que utiliza recursos de multimídia. A
multimídia é o conjunto de meios de comunicação e interação possível entre o sujeito usuário e
suas máquinas. Estas comunicações podem ser organizadas de forma a explorar recursos de
áudio, ou vídeo, apresentação textual ou de imagens, animações, e outras, todas articuladas em
função do desejo de comunicar e interagir com o usuário. Quanto aos hipertextos, podem ser
tratados como uma forma de organizar e apresentar textos em arranjo não-seqüencial ou nãolinear. Como foi visto, são formados por nódulos de informação e elos de associação ou
relacionamento, que configuram uma rede estruturada de idéias e significados e que têm a
habilidade de representar a estrutura do conhecimento de quem os concebe. Para quem os utiliza,
os hipertextos reservam da mesma forma a capacidade de personalização e, portanto, de
adaptação à estrutura cognitiva visitante, já que esta vai deter o poder de controlar a dinâmica da
ordem e ritmo de leitura, escolhendo nódulos de informação a visitar, assim como os elos do
relacionamento a seguir. Por outro lado, vários usuários podem estar visitando os nódulos à sua
escolha, mesmo que diferentes, o que dá aos hipertextos o caráter multiusuário. Um documento
hipermídia alinha a organização hipertextual aos recursos poderosos da comunicação multimídia,
criando um tipo de documento com capacidade de articulação sem precedentes na história
humana, capaz de organizar e representar a estrutura de cognição de autores ou usuários, de
editar nas telas dos computadores a construção e a formatação do pensar e conceber dos
sujeitos envolvidos.
Richard Lehrer advoga vir a aprendizagem e o conhecimento do processo humano de
projeção, estendendo também o autor esta defesa à atividade de projetar uma hipermídia.

5

Jonassen, Peck e Wilson pensam que quando, no processo de autoria, os estudantes constroem elos de ligação entre conteúdos, estão propensos a desenvolver novas estruturas de significação e conhecimento.6 O projetista precisa passar longos períodos, às vezes horas intensivas, projetando, pensando, aprendendo e construindo explicações e representações gráficas, e
por isso tem uma grande possibilidade de dominar os temas trabalhados Entende-se que naquela situação os alunos são obrigados a desenvolver representações do contexto e do conte4
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LEHRER, Richard. Op. cit., p. 195.
6
JONASSEN, David, PECK. Kule e WILSON, Brent. Op. cit.. p. 102.
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údo. A projeção promove uma ativa e criativa utilização do conhecimento e, conseqüentemente, aprendizagem. Complementando esta idéia, acrescente-se a visão de que autores de
hipertextos precisam preocupar-se com objetivos tais como: prover informação, criar usabilidade, otimizar a satisfação do usuário e outras. O ponto central da composição de hipertextos
é a construção de uma rede organizada de elementos relacionados, fragmentos relacionados de
conteúdo que serão editados buscando otimizar a consulta dos possíveis usuários
Devido ao exposto acima, considera-se a autoria de hipermídia, por parte dos estudantes, uma atividade de elevado valor pedagógico, principalmente se aplicada a uma abordagem educacional que vise a construção de significados. Sendo assim, estabelecer quais as
habilidades cognitivas exercitadas pelos estudantes engajados na projeção e resolução de
problemas, através de uma autoria hipermídia, é uma necessidade deste projeto.
3.1.1 Habilidades cognitivas exercitadas durante a autoria de hipermídias
A tabela a seguir, retirada do trabalho de David Jonassen, mostra uma série de habilidades que os alunos autores necessitam exercitar quando criam suas hipercomposições.8
Tabela 5
Habilidades exercitadas pelos alunos ao construírem hipermídias
Habilidades de gestão do projeto
criar cronograma:
alocar recursos:
organizar o trabalho:
• Habilidades de pesquisa
determinar a natureza do problema:
criar questões.
>
buscar dados e fontes;
>
desenvolver novas informações:
analisar e interpretar informação obtida.
• Habilidade de organizar e representar
decidir sobre segmentação e seqüenciamento das informações:
decidir sobre como representar a informação;
►
decidir sobre como organizar a informação;
Habilidade de apresentação
mapear interfaces de apresentação.
atrair e manter interesse:
Habilidade de reflexão
•
avaliar o projeto e o processo de criação:
•
revisar a interface c hipermídia criada.

•

•
•

Fonte: JONASSEN. Computers in the classrom. New Jersey: Prentice Hall, 1996. ________________
SHENEIDERMAN, Bem, KREITZBERG, Charles & BERK, Emily. Editing to structure a reader's experi
ence. Hypertext/Hypermedia handbook. New York: McGrawHill, 1991, p. 144.
8
JONASSEN, David. Computers in .... p. 200 - 201.
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Esta tabela de habilidades pode ser considerada em conjunto com a tabela 2, apresen-ada
anteriormente, sobre as atitudes assumidas por estudantes engajados em atividade de redução
de problemas. As habilidades exercitadas e atitudes assumidas pelos estudantes autores de
hipermídia podem descrever a intensidade e categoria do seu envolvimento no processo de
resolução do problema dado e da autoria hipermídia em realização
Outra necessidade a atender é a de apresentar uma definição e descrição das etapas
o procedimento de projeção e resolução de problemas, através de autoria hipermídia, que
esteja de acordo com a abordagem pedagógica e concepções expostas e ao mesmo tempo que
seja adaptável ao tipo de aplicação que tem sido desenvolvido no colégio ISBA desde 1994.
Encontrou-se o modelo de projeção e construção de hipermídia adequado no trabalho
de Richard Lehrer.9 Apresentamos este modelo no formato da tabela a seguir:
Tabela 6
ETAPAS
•

■

•

•

Para projeção e resolução de problemas através da autoria hipermídia
Planejar os elementos sobre os quais deverão ser tomadas decisões
•
objetivos principais da construção;
• , tópicos e conteúdos a incluir:
•
relacionamento entre os tópicos;
•
projeto de interface;
•
processo de colaboração no grupo;
Transformar informação em conhecimento
•
buscar informação relevante;
•
selecionar e interpretar fontes
•
desenvolver novas interpretações e perspectivas;
•
criar os nódulos;
•
definir sobre a natureza dos elos:
Avaliar a base de conhecimento
•
acessar o que será representado . e como a representação se realizará:
•
acessar a cobertura da informação;
•
testar o browser; 10
•
testar os usuários e solicitar retorno;
Analisar os retornos e conhecimentos desenvolvidos
•
•

corrigir.
reorganizar.

Fonte: LEHRER. Richard. Authors of knowledge: patterns of hypermedia design. In Computers as cognitive tools. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 1993.

O modelo de Lehrer apresenta duas vantagens consideráveis: em primeiro lugar, sua
9

LEHRER Richard, op. cit. p. 201 - 204.
Sistema de computador capaz de apresentar e possibilitar a leitura do hipertexto ou hipermídia. FREEDMAN, Alan. Dicionário de informática. São Paulo: Macrom Books, 1995, p. 51.
10

pesquisa foi realizada com estudantes que exercitavam a autoria de hipermídia sobre temas de
História, o que aproxima sua experiência da que realizaremos; além disso, ele está atento às
características do sistema, à verificação do browser, aos retornos recebidos de usuários e aos
detalhes de interface, elementos também considerados para os alunos autores do ISBA.
Lehrer advoga que o professor deverá ser um guia ou facilitador do processo e deve
preparar-se para auxiliar os estudantes no desenvolvimento de seu processo criativo e de
construção de conhecimento. Deve também questionar, para provocar a reflexão e a construção de significado. Perguntará, por exemplo: Como você organizará sua apresentação ? Como
decidirá o que incluir ou não ? É possível criar um mapa do documento ? Você gostou da
arrumação que fez ? Que enredos deseja representar ? Como vai determinar o que é importante
ou não para o seu trabalho ?
Questionando e auxiliando na busca das respostas, os professores estarão acompanhando a criação do documento e contribuindo para construção do conhecimento.
3.1.2 Relacionando estrutura hipermídia e mapas de cognição
Outro estudo necessário, neste ponto, refere-se à relação existente entre a estrutura das
hipermídias e aquela apresentada pelas mapas de cognição humanas. Deste exame resultará
um procedimento a ser adotado para que se possa acessar a aprendizagem significativa e as
operações cognitivas presentes nas hipermídias criadas pelos estudantes.
Jonassen, Beissner e Yacci estudaram a estrutura da rede semântica da mente humana,
assim como sua relação com a estruturação dos mapas de cognição quando aplicados a
questões e contextos dados.

11

Estudaram também como acessar o conhecimento e seu pro-

cesso de construção, a partir dos mapas de cognição, interpretadas como representações das
redes semânticas ou neurais.
Sabendo da natureza dinâmica e contextualizada da rede semântica, os autores apresentaram várias técnicas capazes de fazer com que sujeitos engajados em processos de ensinoaprendizagem possam representar o estado corrente de seu conhecimento, a partir de exercícios que resultam na composição de mapas de cognição relacionados e representativos de
tais processos. Tais técnicas serão úteis quando for necessário acessar a aprendizagem de
pensar histórico, realizada no processo de autoria hipermídia.
A associação da hipermídia com a representação do conhecimento de nossas redes
11

JONASSEN. David. BEISSNER, Katherine e YACCI. Michael. Op. cit., p. 11.

neurais foi levantada desde o final dos anos 80 e registrada nos primeiros trabalhos de Jonassen

sobre o assunto. 12 Desde então identificava-se que as hipermídias eram capazes de guardar as
informações da mesma forma que fazia a memória humana. A hipermídia poderia ser
considerada como uma representação da rede de idéias e estrutura organizacional do conhecimento sobre dado tema, pois além de apresentarem a informação, elas também as representavam da mesma forma multidimensional que as mentes Podemos perceber, portanto, como
as hipermídias, em educação, são passíveis de serem interpretadas como parceiras intelectuais
e, sendo assim, ferramentas cognitivas. 13 Em outro estudo, Jonassen trabalha com a aná-ise
detalhada das hipermídias e sua capacidade de representar o conhecimento significativo dos
alunos que as construíram. 14 Neste trabalho o pesquisador interpreta a construção da estrutura
hipermídia sobre um dado tema e contexto como sendo um exercício que resulta na tradução
da estrutura cognitiva do estudante autor, em relação ao dito tema. Analisando desta forma, a
hipermídia seria um acesso direto ao conhecimento do autor e ao processo de transformação
deste conhecimento. Ou seja, a autoria de hipermídia pelos estudantes é um exercício que
responde à uma afirmação anterior de que é possível realizar atividades capazes de traduzir em
mapas de cognição a estrutura cognitiva da rede semântica de nossas mentes sobre dado tema.
Sendo assim, as atividades com autoria de hipermídia, no Colégio ISBA, desde 1994,
já tratavam do exercício de criar mapas de cognição, representantes das redes semânticas do
conhecimento dos alunos. Logo, as considerações e a abordagem de Jonassen servem perfeitamente para o estudo aqui proposto.
Em outro estudo, Jonassen, Peck e Wilson identificaram que a autoria de hipermídia,
além de servir para representar o conhecimento existente, expõe sua estrutura ao autor, obrigando-o a refletir sobre ela, e assim, a refletir sobre a organização e conteúdo do que conhece,
para então possibilitar o exercício da transformação e construção do conhecimento, ou seja, a
aprendizagem. 15 O estudante que constrói a representação do seu conhecimento é o mesmo que
verifica se ela está condizente com o que representa, naquele mesmo instante em que é criada,
graças à interatividade. Desde aí a hipermídia passa a mediar este diálogo do autor com ele
mesmo, ou seja, a reflexão dele sobre o seu refletir, sobre o seu significar, sobre a estrutura do
seu conhecimento, possibilitando a aprendizagem. Nesta mesma obra os autores sugerem meios
para verificarmos a representação e aprendizagem dos alunos em
12
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meio ao exercício de autoria. Eles nos sugerem averiguar: 16
1)
2)
3)
4)
5)

quais conceitos sobre o tema estão representados na hipermídia ?
qual a importância dos conceitos representados para o tema (ou dos omitidos) ?
quais as relações significativas (elos) entre conteúdos (nódulos) ?
quais os conceitos mais importante (quantidade de elos sobre um nódulo) ?
se há elos distribuídos entre os nódulos, se cada nódulo que recebe um elo envia
outro, ou se algum nódulo ficou órfão.

Essa lista simples pode nos auxiliar na satisfação da necessidade de averiguar a estrutura de conhecimento e aprendizagem dos estudantes autores, quando de sua atividade de
composição hipermídia.
O trabalho com hipermídia, portanto, não só traduz em esquema cognitivo, mapa de
cognição, a estrutura da cognição de nossas redes semânticas, como também serve para a aprendizagem e em conseqüência para a reconstrução desta mesma rede
Quanto a este assunto, concorda-se com Maurer e Davidson, que defendem ser qualquer aprendizagem mais efetiva se baseada na teoria dos esquemas cognitivos ou mapas de
cognição. Em sua visão, imaginam que o ser humano está continuamente agregando novo
conhecimento ao que já sabem e pressupõem a atividade de resolução de problemas como
método capaz de provocar maior consciência, controle e reflexão do aluno sobre o seu aprendizado, gerando a efetividade do estudo. 17
3.1.3 A atividade de autoria e criação de hipermídias
Percebe-se, por um lado, que, quando o estudante cria uma hipermídia, ele necessita da
existência de um objetivo, uma meta, alguém que deseja utilizar o que será produzido, um
destino real e palpável, dentro da comunidade onde o autor se relaciona e convive. A destinação da hipermídia pode criar a autenticidade evidente do trabalho.
Por outro lado, já vimos que o trabalho de autoria exige reflexão sobre o tema e sua
organização. Segundo Jonassen, as pessoas engajadas na construção de sistemas hipermídia
estão necessariamente envolvidas em análises profundas, nas articulações de tópicos e assuntos, na tarefa de organizar para apresentar e na tentativa de ensinar a partir da interface que
vai construir. 18Barrett argumenta que para ser útil a hipermídia deve ser fácil de usar e
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Idem. p. 167.
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atrativa. Não pode ser tola, insultante ou tomar tempo inutilmente.

19

O autor tem que prever

todos esses fatores. Por conseqüência, planejar, tomar decisões, coordenar e ordenar sua aprendizagem passam a ser responsabilidades do estudante-autor. Para Barrett se está diante de
um novo tipo de alfabetismo. o que reforça a idéia de que a infografia é estruturante do
pensamento e aprendizagem. Como nunca antes da informática, a autoria hipermídia põe os
alunos na posição de organizar a informação em múltiplas direções. Ao mesmo tempo em que
criam os direcionamentos das relações, os alunos podem perceber as conseqüências dos
relacionamentos criados e poderão mesmo redirecioná-los quase instantaneamente. Uma escrita super-realista, que acompanha as transações de nossas mentes sobre nossa rede neural,
como um espelho, mas também como um diálogo e análise de significação. Trata-se de um
profundo envolvimento do estudante com o tema de estudo e seu modelo de apresentação e
organização. Para André Parente, o simulador hiper-realista de nossas mentes controla o simulador hiper-realista dos computadores.

20

A mente humana, interpretada como rede se-

mântica, é hiper-realista por natureza, e anteriormente nunca havia encontrado um instrumento
hiper-realista. Pela primeira vez, conta com um parceiro "semântico", não autônomo, mas sob
controle e sempre guiado, poderoso em capacidade de armazenamento, precisão e velocidade,
capaz de dividir com ela a construção do significado, graças à interatividade.
Jonassen defende priorizar os exercícios de autoria e construção multimídia, sobre
aqueles da simples pesquisa e/ou consulta, pois no segundo caso o domínio do processo é
sempre dos conceptores. o que quer dizer que os alunos têm um menor trabalho de significação e elaboração de mapas de cognição.21 Quando em exercício de autoria hipermídia. o aluno
estará utilizando toda a potencialidade do parceiro mental, da ferramenta cognitiva, determinando e organizando uma maior porção de sua aprendizagem, trabalhando com temas de
maior autenticidade e com mais concretude, o que afina a atividade de criação com as bases
pedagógicas deste trabalho, levantadas no início deste capítulo.

22

Está-se novamente fazendo

referência à relação de concretude obtida, entre o sujeito e seu próprio pensamento. Esse talvez
seja o maior sustentáculo para a idéia de que o computador é um ferramenta mental, de caráter
pedagógico totalmente novo e revolucionário. Ao compor uma hipermídia, ao criar uma
representação imagética resultante de uma construção mental, o estudante de fato coloca
visível o que pensa, e transforma o pensamento em algo "mexível". concretamente ava-
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liável, passível de relação de concretude, como nenhuma outra mídia pôde fazê-lo no passado.
A mídia impressa traduz o pensamento em idéia colocada no texto, pode-se criar em nossas
mentes o quadro hiper-realista do que se lê, ou se escreve, mas nunca se terá esta criação
frente a frente, pronta para ser distorcida ou alterada à vontade e instantaneamente recriada,
introjetada novamente na mente, em uma espécie de diálogo criativo com a própria imaginação Para Jacqueline Vacherand-Revel, o mapeamento do mundo real no virtual tem dois aspectos: 23 um é estático, e trata da representação do conhecimento mesmo, mas o outro é dinâmico, e trata da forma como se acessa, se atua ou se transforma o conhecimento. Ela utiliza
o conceito de manipulação direta, que acontece quando se unem as duas dimensões: a real,
percebida pela imagem da tela e periféricos do computador; e a virtual, modelada e plota-da
instantaneamente na tela pela mente do usuário. O usuário pode "ver" objetos simbólicos, que
representam informações e conhecimentos e pode "atuar" sobre ele de forma a alterá-lo. A
interatividade oferece, neste caso, uma coerência entre um mecanismo técnico (mouse, tela,
orientação objeto) e outro humano (olho, mão, mente). Trata-se de uma relação cognitiva
jamais observada anteriormente na história humana, e que, por isso mesmo, necessita ser
bastante estudada.
A mesma autora contribui argumentando que a tela dos computadores torna-se espelho do pensamento e da reflexão. 24 O sujeito pode se tornar um agente, que considera onde
está, aonde pode ir, como se mover da situação A para a C, e isso manipulando objetos simbólicos. O significado é um objeto que pode estar em processo de re-significação imediata.
No exercício de autoria estas operações são ainda mais comuns, pois o autor deve conceber
tais relações e possibilidades de movimento e significação. A maneira de analisar, projetar e
realizar, através de sucessivas hipotetizações, instantaneamente testadas, é própria do trabalho com computadores e especialmente perceptível na autoria hipermídia.
As análises de Vacherand - Revel destacam o trabalho que o usuário, em geral, e o
estudante autor em particular, passam a ter sobre as imagens e a virtualidade. A partir dos
computadores a imagem se tornou autônoma, auto-referente, virtual. André Parente afirma
que esta imagem, que ele chama de imagem de síntese, não é uma projeção de um real preexistente, como na TV, fotografia, ou cinema, mas sim um modelo que simula um real. 25
Nesse sentido a imagem se transforma numa imagem-linguagem, imagem-devir, processual
e aberta às interações com o espectador, que já ficou longe de ser espectador e torna-se par23

VACHERAND-REVEL, Jacqueline. Op. cit.. p. 63 - 64.
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ceiro. Esta visão reforça a idéia de que os sistemas de computadores são ferramentas cognitivas Para Parente, a imagem digital constitui um modelo do possível. Ele também afirma que a
interatividade modifica o registro da comunicação imagética, criando a comunicação infográfica, que seria um intermediário entre a comunicação textual e a concreta. A infografia pode
ajudar bastante a compreender a virtualidade: a sua construção é obtida pela modelagem dos
objetos obtidos pela experiência no mundo real. Realiza-se assim uma composição do real, um
significado imagético, pois construído, mas concretamente manipulável e perceptível. Pode-se
remodelá-la já no ato da modelagem. Agindo sobre a imagem estamos a-gindo diretamente
sobre o modelo mental.26 A imagem linguagem e suas simulações produziram a inédita
simultaneidade entre o momento da busca de indícios e aquele do encontro das provas e
demonstrações, para um dado fenômeno, pois agora formalismos abstratos podem produzir
diretamente imagens e efeitos concretamente manipuláveis

27

Segundo Parente a imagem de

síntese é uma nova escrita, o que está de acordo com a idéia já apresentada de novo
alfabetismo.
Este é mais um aspecto desta nova relação, trazida para a aprendizagem humana pelos
computadores enquanto ferramentas cognitivas: a interatividade. Ela permite o controle
permanente, ininterrupto, dos modelos e imagens.
O aluno-autor não só se familiariza com estas operações, como as realiza naturalmente.
Ele será compositor e autor, nesta nova modalidade de relação de concretude e contando com
o parceiro mental interativo.
Neste estudo interessa perceber operações e estratégias cognitivas, atividades de significação, ou habilidades e competências humanas inerentes à relação cognitiva, própria dos
estudantes engajados na resolução de problemas com autoria hipermídia .
Jonassen, Peck e Wilson discutiram os elementos apresentados pela tabela 6, criados
por Lehrer. 28 Segundo esta discussão, a tabela serve para descrever uma gama de atividades de
criação de significado e aprendizagem, existentes durante a composição da hipermídia Ela
apresenta um padrão de operações e concepções dos autores de hipermídia que poderão ser
percebidas nas suas construções. Representa também, por conseguinte, uma forma de se
estudar a construção das hipermídias, e do próprio conhecimento do estudante, uma vez que se
tenha aceito anteriormente que a hipermídia representa a rede semântica da mente sobre dado
assunto.
26

Idem. p. 38 -71.
Idem. p. 91-94.
28
JONASSEN, David, PECK, Kule e WILSON. Brent. Op. cit. p. 111 - 118.
27

Os três autores fornecem uma outra relação muito útil Trata-se de uma relação de habilidades mentais complexas, que o estudante deverá realizar, quando engajado em resolução
de problemas, utilizando ferramentas cognitivas. Apresentamos a seguir esta relação:
Tabela 7
Habilidades mentais complexas, realizadas pelo estudante em atividade de resolução de problemas
utilizando ferramentas cognitivas:
Resolver o problema por:
•
perceber, sentir e formular.
•
encontrar alternativas;
•
escolher a solução:
•
construir aceitação da solução:
Elaborar produtos e idéias por:
•
imaginar e formular objetivos:
•
inventar, acessar. revisar(expandir. modificar)
o que foi produzido:
Tomar decisões para:
•
identificar fontes;
•
gerar alternativas:
•
acessar conseqüências;
•
fazer escolhas;
•
avaliar as escolhas.

Fonte: Idem. p. 19-216.
Nesta tabela os autores pretendem apresentar o grupo de atividade complexas, menos
evidentes que aquelas relacionadas na tabela anterior, mas que representam operações de
cognição muito importantes, por serem geradoras de significado.
Kommers, Jonassen e Meyes contribuem elaborando outra relação de grande importância para a compreensão dos processos cognitivos existentes na autoria hipermídia. 29 Esta
relação, registrada na tabela a seguir, trata das estratégias de manipulação de conceitos que
os estudantes realizam quando estão no exercício de criação de mapas de cognição. Como se
considera que a autoria de hipermídia é um exercício de criação dessas redes, a relação pode
ser aplicada nesta pesquisa.
Tabela 8
•
•
•
•
•
•
•
•

Estratégias de manipulação de conceitos, de estudantes que criem mapas de cognição:
nomear conceitos;
definir conceitos;
criar frases que identifiquem conceitos já nomeados.
reconhecer e usar nomes múltiplos para conceitos;
identificar distintas facetas de um conceito:
usar distinções para estabelecer diferenças entre conceitos próximos:
personalizar conceitos:
elaborar significação e sentido de conceitos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizar conjuntos de máximos a mínimos, inclusive:
determinar limites de extrapolação de conjuntos
desenvolver um conceito que represente uma frase:
desenvolver um conceito que represente uma imagem.
desenvolver um conceito que represente uma memorização:
identificar supraconceitos;
identificar um conjunto de conceitos ao qual pertence um outro conceito:
identificar um conceito que pertença ou não a um conjunto.
organizar conjuntos de mínimos a máximos, inclusive:

Fonte: KOMMERS. Piet. JONASSEN. David e MAYES. J. T.. Cognitive Tools of Learning. Berlin:
Springer - Verlag. 1991,

Acrescente-se às tabelas já apresentadas uma relação, também criada a partir do trabalho de David Jonassen, sobre as características do processo de pensamento complexo de
um sujeito que trabalhe com a ferramenta cognitiva na resolução de problemas.30 Apresentamos abaixo a tabela:
Tabela 9
Modelo para pensamento complexo de sujeitos
engajados no trabalho com ferramentas cognitivas
informação acessada pela sua utilidade e propriedade
determinando critério para julgar idéias e produtos
priorizando conjuntos de informações úteis
reconhecendo erros e falácias
verificando argumentos e hipóteses
reconhecer padrões de organização
Analisar
classificar objetos a depender de atributos comuns
identificar conceitos que direcionam tendências
identificar as idéias principais
encontrar seqüências ou ordens
comparar, contrastar similaridades
Conectar
pensamento lógico, desenvolvimento de argumentos
inferência deduzindo princípios de generalidades
inferência indutiva criando generalidade de princípios
identificação de causalidade
Pensamento criativo Sistematizar pensar analogicamente. metaforicamente
sumarizar idéias em suas próprias palavras
criar hipóteses de relacionamento
planejar processo passo a passo
expressar idéias claramente e generalizar idéias
Imaginar
prever eventos e ações
especular sobre possibilidades de interesse
visualizar criar imagens mentais
intuição sobre idéias e estratégias
Elaborar sobre adicionar detalhes
as modificar. redefinir
informações ampliar idéias em aplicações
compartilhar pensamento, expor vários pontos de vista
concretizar idéias gerais
Fonte: JONASSEN. David: Computers in the classrom New Jersey: Prentice Hall. 1996 29
KOMMERS. Piet JONASSEN. David e MAYES, J. T. op. cit.. p. 70-72.

Pensamento crítico

Avaliar

Em conjunto, as tabelas de número 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam relações de atitudes,
de operações mentais e cognitivas, de estratégias de criação, de procedimentos de construção
e de habilidades mentais exercitadas na autoria de hiperdocumentos, que servirão de
parâmetro para que se estude no complexo criativo e a de aprendizagem dos hiper-autores.
Todas as 7 tabelas expõem elementos relacionados à cognição de sujeitos engajados
em hiper-autoria. Alguns deles se referem aos procedimentos e etapas do trabalho de construção, outros estão mais relacionados com operações mentais e aplicações do pensamento
crítico e criativo do sujeito envolvido, enquanto outros estão relacionados a características do
produto final, da hipermídia resultante, dos referidos envolvimentos e procedimentos.
Esses elementos poderão ter sua ocorrência percebida, ou através de observação do
processo criativo dos alunos, ou como resultado da investigação e análise das hipermídias
produzidas. A partir deste ponto, chamar-se-ão de atributos do processo de autoria hipermídia.
A partir da definição desses atributos poderemos ter um parâmetro para acessar as características de aprendizagem dos alunos-autores e, assim, associar estas características ao pensar
histórico adquirido nos trabalhos.
Considera-se que o sucesso da aprendizagem do pensar histórico dos alunos reside no
exercício da interatividade própria da autoria de hipermídia, o que se realiza com a ocorrência
dos atributos cognitivos. Sendo assim, ao se utilizar os atributos como parâmetro, pode-se
acompanhar e perceber as operações cognitivas e as relações de aprendizagem existentes
durante o trabalho de composição. Estará aberta a possibilidade de compreender as relações
existentes entre o procedimento de autoria e a aprendizagem obtida.
É necessário completar o conhecimento dos atributos, no sentido de se conhecer sua
aplicabilidade para a autoria colaborativa de hipermídia Até aqui examinou-se a autoria individualizada de hipermídia, que acontece em um grupo de alunos, que, embora pleno de relações de intercâmbio, diálogos e de todo tipo de interação e auxílio mútuo, opera em função
da autoria de hipermídias individuais, criadas por cada um dos indivíduos. Ou seja, cada indivíduo é autor de uma hipercomposição. Embora o indivíduo possa até ser uma dupla de alunos, ou um pequeno grupo, neste tipo de trabalho a autoria é identificada com o autor ou
autores declarados. Na autoria colaborativa, ao contrário, o grupo está integrado na construção
de um resultado coletivo, uma hipermídia construída por todos e de autoria do grupo.
Organiza-se o que muitos autores chamam de groupware.
JONASSEN, David. Computers in .... P. 28 - 36.

3.2 Projeto de Autoria Colaborativa Hipermídia.
As considerações e análises efetuadas anteriormente com relação à autoria individualizada de hipermídia são também válidas para o estudo da autoria colaborativa. A autoria colaborativa merece, porém, o acréscimo de outras considerações a mais, que deverão somar-se
ao discurso anterior sobre interatividade, hipercomposição, trabalho com imagens de síntese,
e outros, todos perfeitamente aplicáveis à autoria realizada por alunos em colaboração. E
possível, no entanto, que se encontrem, no final deste estudo, certas diferenças na forma e na
intensidade com a qual cada atributo pode influenciar na aprendizagem obtida pelos dois
procedimentos.
Essas diferenças podem ser significativas, já que, para alguns autores, a interação entre um agente e um contexto informatizado não tem nenhum valor se for realizada de maneira individual.31
Sobre a aprendizagem colaborativa, Jonassen, Peck e Wilson consideram que a informática consegue tornar o meio tecnológico capaz de estocar, organizar e reformular as idéias
produzidas por cada membro da comunidade.32 Uma conseqüência desta idéia é a percepção
de que determinados aspectos da colaboração, proporcionados pela interatividade e outros
atributos próprios dos ambientes informatizados, são completamente novos e inéditos antes
do aparecimento destas tecnologias. Os autores identificam que as classes normais não são
comunidades, pois os alunos estão desconectados, no sentido de não terem um objetivo colaborativo, ou até mesmo estando, muitas vezes, na condição contrária, de competição.
A informática favorece uma atitude exploratória e lúdica, o que a torna bem adaptada
às pedagogias baseadas na atividade dos alunos. Sabe-se, no entanto, que muitos ambientes e
organizações de classes de alunos podem produzir os mesmos efeitos e, portanto, também
adaptar-se a pedagogias baseadas em atividades que permitam a colaboração. As novidades
começam com a interatividade, aquilo que já se falou do encontro entre o momento do teste
e o da prova, ou, como diz Lévy, "a criação e o uso passaram a ser dimensões complementares de uma mesma ação elementar": prolongam-se, realizam-se instantaneamente.
É de Lévy que se recebe uma definição de sujeito coletivo da aprendizagem, ou sujeito
cognitivo coletivo, ou ainda groupware, fundamento para que se compreenda a aprendiza-
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gem colaborativa.34
Para o autor este sujeito acontece quando todos os membros da comunidade participam
da criação e manutenção da comunicação. A rede de comunicação não apenas faz transitar a
mensagem, como também media atos de linguagem. Com os groupware o debate se dirige
para a construção progressiva de uma rede de argumentação e documentação sempre presente
simultaneamente, e atualizada, para toda a comunidade, que pode ser manipulada por qualquer
um, e ainda assim estar imediatamente presente para todos. Esta organização e forma de
produzir conhecimento não seria mesmo possível, a não ser em ambiente informatizado,
baseado em redes de computadores, hipertexto e hiperleitura.
Por conseguinte, pode-se afirmar que surgiu, das novas tecnologias da informática e
telecomunicações, um novo tipo de escrita dessincronizada e coletiva, que cresce como que
por conta própria, seguindo uma infinidade de linhas paralelas de desenvolvimento, sempre
disponível, ordenada e objetivada, sobre a tela.
Nesse tipo de trabalho as criações são verdadeiramente coletivas, de maneira que se
torna difícil distinguir autores individuais de partes, de segmentos ou de qualquer outro elemento do hipertexto resultante. A rede semântica que vai surgindo em processo contínuo passa
a mostrar o esquema cognitivo da comunidade sobre o tema em questão. As composições são
feitas pelos membros que podem conectar-se a qualquer hora e de qualquer lugar, verificar as
últimas alterações, analisar, contribuir e alterar imediatamente e isso em simulta-neidade com
outros membros. Basta conectar-se para que o membro da comunidade esteja acessando e
acessível ao conhecimento sempre atualizado do groupware Não se percebe de que forma tal
tipo de operação e organização pudesse efetivar-se antes que os contextos informatizados se
tornassem capazes de suportar tais atividades. As equipes de autores realizam verdadeiros
trabalhos de autoria colaborativa e comunitária de hipermídia. A autenticidade dos temas e
problemas, a serem trabalhados pelos projetos, crescem também, pois o objetivo do trabalho
deverá ser de interesse comunitário.
Harisin et al afirmam que a aprendizagem colaborativa envolve projetos em grupo e
discussão entre alunos geograficamente distantes.

35

Alunos, professores e possíveis outros

membros da comunidade de aprendizagem conectam-se eletronicamente, para realizarem soluções significativas e percebidas concretamente, embora de caráter virtual. Como o produto
final, a hipermídia construída, é resultante da interações entre os pares e de relações de inte34
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ratividade e percepção única, de cada membro em contato com seu computador, a aprendizagem resultante de cada sujeito também será única Cada um perceberá a construção no seu
próprio contexto e autenticidade, tendo em vista a resolução do problema significante particularmente enfrentado, de forma que a construção coletiva resultará em aprendizagens de ordem singular.
Isso se dá devido a assincronia possível na comunicação e mediação da construção do
conhecimento por computadores, que faz a aprendizagem de cada membro do grupo realizarse no ritmo pessoal e ainda assim harmonizar-se na forma de uma solução coletiva final. A
rede de computadores pode se transformar em um locus de ricas e satisfatórias experiências de
interação e aprendizagem colaborativa, ao mediar a construção de hipermídias de autoria do
groupware.
Dos estudos de David Jonassen retira-se uma relação de características do pensamento
crítico de sujeitos engajados na resolução colaborativa de problemas, utilizando ferramentas
cognitivas.36 Estas características não são encontradas nos exercícios de autoria individualizada e serão úteis por identificarem particularmente os trabalhos colaborativos. Essa série
de atributos exclusivos é importante para o estudo comparativo entre os dois procedimentos e
seus respectivos resultados de eficácia da aprendizagem.
Tabela 10
Características do pensamento crítico de sujeitos engajados cm resolução colaborativa de problemas
com ferramentas cognitivas:
interdependência positiva entre os parceiros (co - construtores):
interatividade face a face:
claridade na comunicação de idéias;
criação de completas c específicas mensagens:
prover e receber retorno:
parafrasear conteúdo de mensagem;
discernir e descrever o sentimento da mensagem recebida:
negociar significado de mensagem:
aceitar e compartilhar a necessidade dos outros:
ter ação responsável com o grupo:
Fonte: JONASSEN. David: Computers in the classrom New Jersey: Prentice Hall, 1996.

Outra contribuição importante fornece Kenneth Bruffee, mais ligada à gestão do processo de construção colaborativa. Através dela é possível analisar a adequação do modelo de
pedagogia de projetos e resolução de problemas, adotado para a prática dessa pesquisa, ou
desse tipo de atividade, assim como certas peculiaridades de seu processo.
36
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Tabela 11
Cuidados na aplicação de uma pedagogia baseada na resolução colaborativa de problemas
os objetivos gerais devem ser expostos e relembrados em todos os documentos do projeto.
os objetivos devem ser lidos cm voz alta e sempre para o grupo;
tudo que será analisado e estudado pelo grupo, deve ser curto;
o número de questões a responder ou pontos a analisar deve ser limitado:
as questões devem ser curtas:
as questões devem ser concretas c claras:
as questões e tarefas a realizar devem estar sequenciadas;
as questões devem ser controversas e ter mais de uma resposta:
as análises das questões devem ser concretas, curtas e específicas;
as generalidades devem ser particularizadas.

Fonte: BRUFFEE. Kenneth. Collaborative learning. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1999.
Réginald Grégoire e Thérèse Laferrière estudam a realização de pedagogia por projeto colaborativo
em rede de computadores.
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Os autores observam que o ambiente propício para a realização de

um projeto colaborativo de aprendizagem pode ser fornecido por uma Intranet ou Internet,
contanto que por correio eletrônico, teleconferência, grupo ou fórum de discussão, ou
qualquer outro meio, se realize uma experiência de construção mediada pelos computadores.
Como fruto de seu trabalho, elaboraram uma descrição das etapas do processo de
projetos por grupos engajados na realização de estudos colaborativos. Esta elaboração é útil,
pois além de estar do acordo com o que já apresentamos sobre resolução de problemas, apresenta certos detalhes especificamente voltados para os projetos colaborativos e que podem
auxiliar na organização de atividades deste tipo:
Tabela 12
Etapas de realização de um projeto colaborativo
Preparação do projeto (projeção):
•
escolha ou encontro do tema para o projeto;
•
preparação c reunião dos recursos e fontes;
•
organização do trabalho;
Execução do projeto:
•
elaboração progressiva do pensamento e elaboração colaborativa de solução;
•
coordenação e síntese das contribuições;
Exploração pedagógica:
•
revisão e crítica do projeto;
•
conseqüências c prosseguimento do projeto
Fonte; GREGOIRE, Réginald e LAFERRIÈRE. Thérèse. Apprendre ensemble par projet avec l'ordinateur em
réseau. [on line] Disponível na Internet via URL: http://vvwvv.tactTsc.uJavalxa/fr/htrnl/sites/guidep.html.
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Na primeira parte do trabalho, a de projeção, os estudantes, o professor-guia e qualquer
outro membro da comunidade de aprendizagem estarão engajados na seleção de um tema de
interesse comunitário. Uma vez selecionados o tema e a direção do projeto de forma que a
autenticidade do que será trabalhado esteja garantida, o grupo deverá proceder a reunião dos
recursos necessários para o trabalho, ou pelo menos sua localização e viabilidade de uso, para
que então sejam organizados funcionalmente os trabalhos e a divisão de tarefas.
Feito isso, o grupo está pronto para proceder à execução do projeto. Executará então,
uma sucessão de construções daquilo que a princípio foi planejado, acompanhado de interações, debates, comunicações diversas, alterações do plano original e que resultará na elaboração progressiva do resultado colaborativo. Esta etapa se caracteriza pelo exercício da interatividade e do trabalho contínuo de geração de infografías, além do de criação de mapas de
cognição, que, advindos da contribuição de cada membro, vão editando o conhecimento coletivo do grupo em constante desenvolvimento. Este trabalho pode prosseguir indefinidamente, acompanhado sempre de outro de organização e síntese das contribuições diversas
O grupo vai percebendo o momento em que a construção vai tomando sua forma definitiva e passa a realizar os trabalhos finais. Um deles é a revisão crítica do que foi construído, da solução apresentada, tendo em vista também as possíveis observações de terceiros sobre
o que foi produzido. Além da revisão existe uma herança que dá prosseguimento àquilo que
foi construído. Esta herança pode refletir-se no próximo projeto, ou na forma como o trabalho
influenciou a metodologia de trabalho de cada um, ou em qualquer outro aspecto.
Observa-se que essas etapas propostas para o projeto colaborativo podem ser quase
exatamente aplicadas aos projetos individualizados, excetuando-se apenas as operações restritas ao groupware, tais como a seleção de tema pelo grupo, ou a construção em colaboração
dos esquemas cognitivos. Na autoria individualizada, a seleção do tema autêntico será
individual, e o diálogo e construção interativos da hipermídia não terão a autoria colaborativa,
embora possa ser enriquecida por interações e participações diversas com o contexto
Neste ponto, está apresentada toda a fundamentação teórica que permitirá selecionar os
atributos dos trabalhos de projeção individualizada ou colaborativa de hipermídia, que
constituem base de investigação do experimento que desejamos fazer.

3.3. Atributos do trabalho de autoria hipermídia.
Uma vez revista a teoria existente sobre a pedagogia de projetos e resolução de problemas, sobre a informática educacional cognitivista, sobre a organização da rede semântica
da mente humana, sobre as ferramentas cognitivas e sobre a autoria individualizada e colaborativa de hipermídia, cabe agora construir os modelos teóricos, baseados nos estudos apresentados e que deram sentido prático ao prosseguimento da pesquisa.
Em primeiro lugar, necessitou-se de um modelo de processo para a resolução de problemas de autoria hipermídia, tanto na abordagem colaborativa quanto em abordagem individualizada. Este modelo foi aplicado no estudo experimental no Colégio Instituto Social da
Bahia - ISBA, e portanto estava em harmonia com o tipo de trabalho realizado no colégio
desde 1994.
Os projetos dos alunos do ISBA sejam colaborativos ou individualizados, têm desde
1994, um padrão de procedimento e execução, a saber.
1 - Quando do exercício dos projetos, em primeiro lugar um tema geral para o exercício é articulado entre os professores do departamento de informática e aqueles de outro departamento que nos emprestará o assunto a ser estudado. Os trabalhos não são necessariamente de História; já realizamos projetos hipermídia sobre Geografia, Língua Portuguesa,
Ciências, Religião e outros.
2 - Após o consenso sobre o tema geral, se está pronto para o trabalho com os alunos.
Os alunos trabalham sempre em dupla. Cada dupla recebe um terminal de computador e orientação para trabalhar na construção de um resultado comum. No primeiro encontro com a
turma, o tema geral é apresentado pelo professor e passa-se a amadurecer coletivamente os
temas específicos que o grupo vai utilizar para a construção da hipermídia. Enquanto se discute e decide sobre o tema específico, organizam-se recursos necessários, assim como as
funções a serem assumidas por cada um na produção. Este procedimento é encarregado, entre
outras coisas, de prover autenticidade aos objetivos de estudo.
Há uma diferença neste procedimento entre os trabalhos colaborativos e os individualizados. Os alunos - a dupla - engajados em autoria individualizada podem escolher seu tema específico em diálogo com o professor, com relativa autonomia quanto a outras duplas da
turma. No que concerne àqueles engajados em trabalho colaborativo, necessitarão criar um
tema coletivo, adotado por toda a turma, e certamente organizado com mais detalhe, quanto
às funções de cada dupla e quanto aos recursos necessários, já que as tarefas dos indivíduos

deverão integrar-se a um objetivo comum.
3 - Na etapa seguinte, a partir das definições de temas e organizações já realizadas.
inicia-se o procedimento de construção, um processo continuo, rico em interatividade, criação de infografia e edição de esquemas cognitivos. Nesta etapa, o trabalho colaborativo apresenta como diferença do individualizado, uma grande presença de interatividade interface a
interface, entre os membros do grupo, pois estes estarão integrados em construções coletivas
e interligados em rede. Esta etapa é a mais longa do trabalho, podendo durar meses, às vezes
um semestre letivo.
4 - Ao término do projeto a turma realiza os trabalhos de revisão e crítica do que foi
realizado, assim como uma discussão sobre o que ficou para o futuro.
O modelo descritivo do processo de resolução de problema e pedagogia de projetos
que foi adotado adaptou-se a esses padrões acima descritos. Criou-se uma tabela descritiva
deste processo, derivada dos estudos já expostos de Doll. Grégoire e Laferrière, adaptada ao
contexto em estudo. A tabela 14. adiante, mostra esta criação.
São basicamente 3 etapas, como estabelecem Grégoire e La Ferriére: uma primeira de
preparação do projeto, uma segunda de execução e a última de exploração pedagógica. Percebe-se que ao acrescentar as idéias de Doll na organização destas etapas estáva-se descrevendo melhor o que de tato acontece.
Durante a preparação do projeto há um importante momento de percepção do contexto
aonde acontecerá o trabalho. Este momento é compartilhado por todos os membros do grupo,
inclusive o professor, que tem aí um papel de guia de observação e discussão, já que
apresenta os contextos e esteve na reunião da definição do tema geral entre os departamentos.
A escolha do problema trabalhado por cada dupla individual, ou pelo grupo em colaboração,
vem deste primeiro momento de percepção. Segue-se um momento de definição de hipóteses
ou questões a serem trabalhadas e outro de preparação dos recursos e de organização da
participação de cada um.
A etapa de execução, a mais longa, poderá seguir assim que o problema e suas condições de organização e realização estiverem equacionados. Trata-se de uma etapa de contínua
e cíclica reflexão sobre o desafio do problema, aplicação de modelos de solução, verificação
da satisfação das condições, interações com o grupo de participantes e elaboração progressiva
da resolução para o problema dado. Para o caso de projetos colaborativos, acrescentam-se as
interatividades interface a interface para a construção coletiva de objetos de solução das
questões dadas. Além deste processo construtivo contínuo, aí está o momento mais rico de

aprendizagem, o da atividade de síntese e coordenação de pensamentos e contribuições, necessária para a criação da edição dos resultados de cada tarefa realizada
Finalmente, percebe-se que chega um momento em que o trabalho vai cessando. Algumas vezes este limite e marcado pela burocracia da administração escolar, que necessita de
prazos e definições. No entanto, conhecendo esta realidade a partir das experiências anteriores, os professores-guias são capazes de provocar problemas e projetos que estarão terminando naturalmente a tempo, sem causarem ferimentos no processo construtivo da aprendizagem e sem no entanto atrapalhar a gestão da escola. Uma das vantagens do trabalho construtivista com computadores está exatamente na facilidade de administrar os procedimentos
educacionais com a precisão necessária para a escola, mas sem reduzir a riqueza e a espontaneidade necessária a este tipo de pedagogia
Uma vez tendo atingido o final do trabalho o grupo deverá parar para pensar no que
foi realizado, deverá revisar os procedimentos e métodos adotados, pensar também em como
foi organizado o conhecimento e se a solução foi satisfatória. Além disso é necessário um
momento de concentração sobre os procedimentos metacognitivos utilizados por todos. Nesse
sentido devem-se considerar os procedimentos de construção e organização do conhecimento
e sua aplicabilidade futura, suas possíveis evoluções ou transformações
Apresentam-se a seguir estas etapas no formato de uma tabela:
Tabela 12
Etapas de realização de um projeto de autoria hipermídia
Preparação do projeto (projeção):
•
percepção do problema e contexto envolvido.
•
escolha ou encontro do tema específico para o projeto de autoria.
•
definição do problema, criação de hipóteses e questões;
•
preparação e reunião dos recursos e fontes:
•
organização funcionai do trabalho:
Execução do projeto:
•
reflexão, criação c aplicação de métodos para a resolução do problema levantado;
•
elaboração progressiva do pensamento c elaboração da solução (colaborativa ou individualizada):

•

coordenação e síntese das contribuições;

Exploração pedagógica;
•
revisão e critica do projeto;
•
teste e avaliação da realização e de sua adequação às hipóteses e problema
propostos;
•
avaliação das conseqüências e prosseguimento do projeto

Criada a relação das etapas da resolução, apresentada na tabela 13, podemos assumi-la
como modelo gestor da pedagogia de projetos utilizada neste trabalho
O modelo acima serve para estruturar a organização das atividades de resolução de
problemas e autoria hipermídia. No entanto, o modelo de Beckwith apresentado na tabela 2
oferece a possibilidade de acompanhar as ações dos membros da comunidade de aprendizagem, no ato do cumprimento das etapas do processo, ou seja, durante a resolução prática do
problema. Tendo por base a experiência adquirida no colégio ISBA, no acompanhamento de
projetos de autoria, construímos uma aplicação do estudo de Beckwith, aplicada à construção
presente na tabela 13. Com isso identificam-se as atitudes de resolução de problemas dos sujeitos engajados em tal tarefa, em cada etapa de seu processo Veja-se a tabela abaixo:
Tabela 14
ATITUDES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EXERCITADAS EM CADA ETAPA DO PRO
CESSO RESOLUTIVO
•
Preparação do projeto (projeção):
Atitudes (projeção é momento de...):
•
Execução
Assimilar e manipular novas informações:
Aprender atividades interativas: Imitar
performances dos outros;
•
Registro/tratamento/ recuperação Aplicar e
controlar informações pertinentes: Assimilar c
manipular novas informações:
•
Análise
Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros:
Estudar os processos do pensamento e introspecção cm curso:
•
Reorganizar/integrar/sintetizar
Construir, desde as informações dadas, uma via para a resolução do problema;
•
Comunicação
Reagir e responder às estratégias dos outros:
Verbalizar seus processos de pensar c de introspecção:
______ Representar visualmente as realidades possíveis. ________________________
Execução do projeto:
Atitudes (execução é momento de...):
•
Execução
Assimilar e manipular novas informações:
Aprender atividades interativas;
Imitar performances dos outros:
Experimentar estratégias de cognição e de avaliação novas ou modificadas:
Suspender temporariamente o processo de aproximações sucessivas;
•
Registro/tratamento/ recuperação
Aplicar e controlar informações pertinentes;
Assimilar e manipular novas informações;
Assimilar e manipular as retroalimentações provenientes do ambiente;
•
Análise
Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros;
Estudar os processos do pensamento e introspecção em curso;

•

Reorganizar/integrar/sintetizar
Construir, desde as informações dadas, uma via para a resolução do problema:
Estabelecer novas linhas de relacionamento entre os elementos de informação.
•
Comunicação
Distinguir entre estratégias bem c mal sucedidas:
Reagir e responder às estratégias dos outros:
Verbalizar seus processos de pensar e de introspecção:
Representar visualmente as realidades possíveis.
Exploração pedagógica_____________________________________________
Atitudes (exploração é momento de...):
•
Execução
Assimilar e manipular novas informações:
Aprender atividades interativas.
Experimentar estratégias de cognição e de avaliação novas ou modificadas:
•
Registro/tratamento/ recuperação
Assimilar e manipular as retroalimentações provenientes do ambiente:
•
Análise
Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros:
Estudar os processos do pensamento c introspecção em curso:
•
Reorganizar/integrar/sintetizar
Estabelecer novas linhas de relacionamento entre os elementos de informação:
•
Comunicação
Distinguir entre estratégias bem e mal sucedidas:
Reagir e responder às estratégias dos outros: Verbalizar
seus processos de pensar e de introspecção:

As informações oferecidas pela tabela 14 tornam possível acompanhar os procedimentos de resolução de problemas, ao prever e aguardar certas atitudes dos sujeitos em cada
etapa. Não se pretende que esta relação esgote a grande quantidade de atitudes possivelmente
presentes. Ao contrário, o acompanhamento dos procedimentos pode oferecer a oportunidade
de alterá-la. Ela foi, portanto, ponto de partida para a observação das atitudes e operações
realizadas pelos estudantes autores.
Este é o momento favorável à construção do modelo dos atributos da realização de
projetos de autoria individualizada ou colaborativa de hipermídia, que foi adotado pelo estudo
da aprendizagem de sujeitos engajados na resolução de problemas de História.
No decorrer do capítulo foram apresentados vários estudos, de muitos autores, que
apresentam 6 categorias de atributos cognitivos e da aprendizagem, pertencentes ou associados aos trabalhos de resolução de problema de autoria hipermídia, sejam eles individualizados
ou colaborativos. Relacionam-se estas categorias abaixo:
1) atividades e operações cognitivas;
2) habilidades exercitadas;
3) estratégias para trabalho com conceitos;
4) características do pensamento complexo;
5) características do pensamento crítico;
6) cuidados com a realização do trabalho

Pretende-se aqui sistematizar esses estudos, de forma a criar uma relação concisa.
lógica e aplicável, de atributos observáveis para esse tipo de atividade pedagógica.
Para os fins deste trabalho, serão suficientes 2 categorias de atributos cognitivos da
autoria hipermídia; 1) operação cognitiva e 2) habilidade cognitiva
Como operação cognitiva entende-se toda ação, desenvolvida pelo sujeito, na direção
da resolução do problema dado E no decorrer desta operação que se oportuniza e eventualmente se realiza, a construção de significado e/ou da representação do conhecimento existente
ou em construção, ou seja, se realiza a aprendizagem.
A operação cognitiva, enquanto direcionada para a resolução de problemas, oferece
espaço para o desenvolvimento da reflexão, da atribuição do significado e do exercício do
pensamento crítico Tem portanto uma característica de locus da aprendizagem
Dos estudos apresentados anteriormente, vamos considerar as seguintes operações
cognitivas:
Tabela 15
Operações cognitivas de sujeitos engajados na resolução de problemas de autoria hipermídia
Tipo de Opera- Operação e/ou atividaDefinição e descrição
ção e/ou ativide
dade
Organização do Planejar o que se vai O autor deve pensar na proposição do que vai construir, nos
objetivos, e na maneira como o fará. Deve pensar e direciotrabalho e do construir
nar a construção para a solução da questão colocada.
procedimento
de cognição c Planejar sobre para quem Se faz parte do planejamento da hipermídia, pensar no perfil
dos futuros usuários.
resolução do vai construir.
Criar argumentos e hipó- O sujeito deverá criar um conjunto de proposições e idéias
problema.
articuladas, capazes de encaminhar uma solução para a
teses.
questão dada
Determinar critério para Na resolução de problemas, o sujeito deve ter algum critério
julgar mérito de suas i- capaz de avaliar se suas suposições e proposições sobre a
resolução são viáveis e capazes de representar soluções válidéias sobre o problema.
das
Análise e/ou Reconhecer padrões e O sujeito deverá obter uma grande quantidade de informaavaliação das organizações existentes
informações a das informações.
serem trabalhaCriar padrões de organidas
zação para as informações.
Identificar hipóteses que
sustentam argumentos

ções em suas pesquisas. Haverá o momento em que precisará reconhecer padrões de identidade e/ou organização das
informações.
Ao contrário do caso acima. Há ocasião em que se torna
necessário criar uma organização ou classificação para uma
série de informações.
O sujeito muitas vezes poderá necessitar destacar alguma
informação, ou parte dela de um conjunto maior de informações.
Identificar idéia central Ao deparar-se com um segmento de informações, o sujeito
poderá necessitar identificar a idéia central ou principal do
ou principal.
que encontrou.
Relacionar as informa- À luz das hipóteses levantadas, verificar a relação das inforções com seus argumen- mações obtidas com o problema e sua perspectiva de solutos e hipóteses
ção.

Verificar validade e utili- Pesquisando, na busca de solução para o problema dado. o
dade das informações ob- sujeito encontrará informações diversas e necessitará julgar a
validade e utilidade das mesmas em relação ao dito protidas.
blema e à sua interpretação da solução O sujeito
Priorizar cenas informações necessitará dar prioridade a utilização e apresentação de
em detrimento de outras. algumas informações em detrimento de outras
Verificar relação de oposição. contradição, dife- Entre dois segmentos de conteúdo, pode existir uma relação
Operações de
conexão de idéias rença ou contraste. de oposição, ou contradição a conectar O estudante deve
ou segmentos de Verificar relação de simi- verificar isso.
informações.
laridade. conjunto ou i- Entre dois segmentos de conteúdo, pode existir uma relação
de identidade, ou similaridade a conectar. O estudante deve
dentidade.
Verificar relação de con- verificar isso.
Entre dois segmentos de conteúdo, pode existir uma relação
seqüência ou efeito.
de conseqüência, ou efeito a conectar. O estudante deve
Verificar relação de causa verificar isso.
Entre dois segmentos de conteúdo, pode existir uma relação
e provisão de efeitos.
Verificar relação de infe- de causa a conectar. O estudante deve verificar isso Um ou
rência ou conclusão lógi- mais segmentos de conteúdo, podem relacionar-se de modo a
levarem á conclusão ou inferência de um novo segmento de
ca.
Verificar relação de gene- conteúdo. O estudante deve verificar isso. O sujeito pode
ralização. deduzida ou necessitar verificar se ha uma generalização. capaz de levar à
inferida dos segmentos de existência de instâncias comuns aos segmentos de
informação, para questões informação. O estudante deve verificar isso.
c instâncias especificas
derivadas.
Verificar relação de princípio. deduzido ou inferi- O sujeito pode necessitar verificar se ha um princípio, capaz
do dos segmentos de in- de levar à existência de instâncias comuns aos segmen- I tos
formação. para questões e de informação. O estudante deve verificar isso.
instâncias específicas derivadas.
Inferir uma visão teórica
O sujeito pode necessitar de uma visão teórica ou principio
ou princípio indutor.
indutor capaz de organizar c dar sentido à existência de certo
Planejar procedimentos de conjunto de informações. O estudante deve verificar isso
Operações de colaboração e interação Tanto os estudantes que realizam procedimento de autoria
colaborativa como os que realizam o mesmo procedimento
conexão e co- do groupware..
individualizado. precisam criar e administrar organizações de
municação encolaboração e trabalho em grupo. Os envolvidos em trabalho
tre o sistema
colaborativo utilizam com mais freqüência e intensidade esta
hipermídia e o
operação, pois deverão criar resultado de caráter
usuário, ou usucolaborativo.
Planejar
a
diagramação
de
ários, ou entre
O estudante necessitará pensar em como o sistema de sua
interface.
usuários.
autoria vai conectar-se ao usuário. Como a formatação da
tela. os efeitos diversos poderão auxiliar o usuário na compreensão do que se propõe. Neste momento o autor terá que
Planejar a interatividade pensar sobre a epistemologia de seu trabalho O autor
necessita pensar nas mídias do sistema e na interatividade
que será oferecida.
possibilitada pelas mesmas. Deverá pensar em quais serviços
e operações serão fornecidas ao usuário, e com que objetivo.
Testar o browser e a exe- O autor deverá verificar o efeito de sua produção na aprecução técnica da hipermí- sentação das virtualidades pelos periféricos do computador.
dia.
Corrigir e reorganizar a O autor deverá avaliar os retornos dos usuários, e da comudepender dos retornos.
nidade de aprendizagem e criar correções na hipermídia

Vistas as operações cognitivas de autoria hipermídia necessita-se agora examinar o
que chamamos de habilidades cognitivas.
As habilidades cognitivas são certos tipos de articulação mental e exercícios do pensamento crítico, provocados pelas operações cognitivas já colocadas. Orientadas para a resolução de problemas, as operações abrem espaço para o exercício de habilidades capazes de
gerar significado para as informações recebidas e elaborações derivadas, concretizando assim
a construção da rede semântica e, portanto, a própria aprendizagem. Os resultados do exercício destas habilidades são significações e significados que constituem a própria substância do conhecimento elaborado e organizado durante a resolução de problemas. Operações e
habilidades cognitivas, portanto, funcionam juntas: ao realizar as operações cognitivas, o estudante tem a oportunidade de exercitar suas habilidades cognitivas de significação e, portanto. de construção de sua rede semântica; de modelar seus mapas de cognição; e conseqüentemente de realizar a aprendizagem. Para a concepção teórica aqui apresentada, as habilidades cognitivas representam o ato mesmo da construção dos significados e da reflexão enquanto origem das novas estruturas mentais decorrentes das experiências de resolução.
As operações cognitivas possibilitam o exercício dessas habilidades pelo sujeito engajado em projeto de autoria de hipermídia. Mas são as habilidades que põem em contato e
relação direta o objeto de estudo e suas propriedades com a estrutura cognitiva e intenção de
resolução do sujeito. É neste ponto que vale a interatividade e a parceria dos computadores e
sistemas aplicativos para ampliar o poder de significação e a capacidade estruturante do conhecimento experimentado no processo resolutivo. Embora não seja possível ir mais fundo
nesta questão, neste trabalho, acredita-se aqui que o exercício das habilidades em contexto
informatizado e seus resultados de aprendizagem, podem caracterizar o aspecto de parceiro
mental ou ferramenta cognitiva dos computadores. São de fato habilidades que antes exercitavam-se internamente, no silêncio e intimidade de nossas mentes, e exclusivamente lá. em
diálogo solitário do sujeito com ele mesmo. No entanto, através da interatividade, pode-se
dialogar com a representação virtual do pensamento e exercitar a construção de representações, significados e conhecimentos em parceria com os recursos deste ambiente informatizado.
Tomando mais uma vez por base os estudos apresentados neste capítulo, consideramse as seguintes habilidades de significação e representação, exercitadas pelos sujeitos engajados na resolução de problemas de autoria hipermídia:

Tabela 16
Habilidades cognitivas exercitadas por alunos engajados em operações cognitivas de autoria hipermídia. direcionadas à resolução de problemas dados.
Tipo de HabiliHabilidade.
Definição e descrição
dade.
Habilidade de Criação de cronograma O sujeito cria uma perspectiva ou escala de tempo para a
gestão do pro- de realizações.
realização do trabalho e suas etapas. Reflete sobre o tempo
cesso resolutivo.
necessário para realizar o trabalho. Além do tempo, o
Alocação de recurso
sujeito necessita dimensionar e alocar outros recursos,
materiais c estratégicos, necessários para a realização do
projeto. É necessário criar uma engenharia da tarefa
Organização da execu- É necessário organizar a prática, a atuação e a coordenação
do fluxo dos recursos todos, na direção da resolução desejação.
da.
Organização da interde- Os parceiros da dupla de autores encontram-se em uma situpendência positiva restri- ação de interação e interdependência positiva, pois cada parta entre os parceiros (co - ceiro contribui, e ao faze-lo cria condição para a contribuição
construtores)
do outro. Sempre contam um com o outro como colaboradores de construção.
Habilidade de Determinação da nature- Para que haja o que pesquisar é necessário que o sujeito tepesquisa e bus- za e principais questões nha clarificada a significação da natureza da pesquisa e das
ca de informa- do problema.
questões envolvidas.
ções
Organização da pesquisa. Assim que o problema esteja claro o suficiente, para possibilitar a construção de uma dinâmica de busca das informações. o sujeito organizará a estratégia de busca e procura das
mesmas.
Busca de dados e fontes. É a habilidade de identificar uma fonte de informação com
potencial e recolher dela o que for significativamente útil.
e sua interpretação
Trata-se da construção da utilidade da fonte.
Habilidade de Definição e nomeação de Definir e nomear conceitos e significações utilizados na
conceitualiza- conceitos
hipermídia. Os conceitos podem representar frases, imagens.
ção e construou um esquema cognitivo registrado em nossa memória.
ção de significa- Elaboração de frases i- Criar sentenças capazes de significar com clareza um dado
do e representa- dentificadoras de concei- conceito
ção.
tos.
Identificação dos vários Um conceito pode ter vários aspectos importantes, que poaspectos de um conceito. dem ser utilizados a depender do contexto.
Distinção entre conceitos
próximos.
Identificação de supraconceitos.
Identificar conjuntos de
conceitos e seus elementos.
Desenvolvimento de novas informações textuais.
Desenvolvimento de novas interpretações e perspectivas.

Distinguir entre dois conceitos próximos significa ter consciência das particularidades e distinções de cada um
Identificar conceitos que possam reunir o conjunto de outros
conceitos.
Identificar um conceito que pertença a dado conjunto, ou vice
versa.
Criar novos textos e significados a partir das informações e
dados já recolhidos e analisadas.
Criar nova interpretação e perspectiva a partir de dados, informações e concepções coletados e analisados. Inclui-se ai a
criação de detalhamentos ou de ampliações de questões ou
idéias já representadas.

Criar nódulos de conteú- Informações, imagens, criações, projetos de interface, e a
do.
organização de todo este conjunto, são utilizados pelo autor
da hipermídia. no sentido de criar um nódulo de significado.
Uma unidade de conteúdo da hipermídia. Faz parte de criar o
nódulo. criar os elos de ligação do mesmo com outros nódulos. assim como determinar que tipo de ligação existirá
entre eles
Segmentação e seqüenci- Criar sequências ou segmentos de informações e dados sobre
ação das informações ou um conteúdo ê um exercício de construção da representação
deste mesmo conteúdo.
conceito.
Representação diversa de Elaborar representação, textual, visual, sônica ou outra, sobre um conhecimento.
informação.
Avaliação da pertinência Avaliar sempre se o que está sendo representado pelas mído conjunto das repre- dias do trabalho corresponde ao que se deseja.
sentações cabíveis.
Criação e representação Criar metáforas e analogias capazes de representar determinada idéia, ou conjunto de idéias, ou algum outro objeto de
de metáforas.
significação.
Organização da informa- A organicidade do que se está construindo, já c uma repreção.
sentação dos significados elaborados
Habilidade de Mapeamento de interface Desenho e diagramação da hipermídia e sua interatividade
de apresentação
apresentação.
Verificação da navegação Os elos entre os nós. e a conectividade entre eles, devem ser
do sistema.
sempre verificados. Se fazem sentido Se é uma navegação
significante.
Manutenção do interesse Criar estratégias de atração. Pensar nos outros, nos usuários.
do usuário.
Conceber a compreensão do outro.
Avaliação do retorno dos Avaliar o resultado do que está sendo construído, com relaHabilidade de
usuários e da comunida- ção à reação e interação dos usuários e outros participantes
reflexão.
de de aprendizagem.
da comunidade de aprendizagem em questão. Considerar
criticamente cada retorno e refletir sobre o que se esta realizando.
Avaliação do projeto co- Pensar sobre a resolução do problema. Estratégias e resultamo todo. Revisão de
dos alcançados.
hipermídia.
Revisar interfaces, organizações e conteúdos, e seus significados. à luz de todos os parâmetros de concepção c critica
existentes.

As tabelas 15 e 16 mostram operações e habilidades cognitivas comuns às duas abordagens em foco: a autoria colaborativa e a autoria individualizada de hipermídia.
No entanto, como se pretende estudar as duas abordagens, não se pode deixar de ressaltar certos atributos específicos da autoria colaborativa. Estas atributos estão listados a seguir nas tabelas 17, 18 e 19.
A tabela 17 trabalha um complemento do conteúdo das tabelas 13 e 14, pois trata-se
de um acréscimo de etapas à relação original, só que, neste caso, válida especificamente para
a abordagem colaborativa.

Tabela 17
Complemento para as etapas de realização de um projeto colaborativo
Preparação do projeto (projeção):
Atitudes (projeção é momento de...):
•
Reorganizar/integrar/sintetizar
Trabalhar com questões controversas.
•
Comunicação
Expor continuamente e claramente os objetivos e definições necessários a todos:
Trabalhar questões e elementos de forma concisa, clara e concretamente perceptível,
Execução do projeto:
Reorganizar/integrar/sintetizar
Solicitar análises concretas c curtas:
Solicitar que particularizem generalidades e vice e versa:

Abaixo, a tabela 18 também apresenta um complemento de operações cognitivas existentes somente no trabalho de autoria colaborativo Enquanto a 19, logo a seguir, apresenta um complemento para as habilidades cognitivas existentes naquela mesma atividade
Tabela 18
Operações cognitivas de sujeitos engajados na resolução de problemas de autoria hipermídia
Tipo de Opera- Operação e/ou atividação e/ou ativide
dade
Operações de Exercitar interatividade
conexão e co- interface a interface.
municação entre o sistema
hipermídia e o
usuário, ou usuários, ou entre usuários.

Definição c descrição

Acontece quando a intcrati\idade e a única comunicação
entre os parceiros. Os participantes, freqüentemente, têm
como única forma de comunicação e construção os periféricos da rede e os sistemas interativos, ou seja. a mediação do
computador. A virtualidade da hipermídia construída vai
aparecendo como resultado da comunicação, mas ela própria comunica o que um ou outro contribuíram Contribuição esta que será entendida como mensagem e preparará
novas contribuições. Exercício continuo da comunicação
Prover e receber retomo entre os parceiros
de comunicação.

Tabela 19
Habilidades cognitivas exercitadas por alunos engajados em operações cognitivas de autoria hipermídia. direcionadas à resolução de problemas dados.
Tipo de HabiliHabilidade.
Definição e/ou comentário.
dade.
Habilidade de Organização da interde- Os parceiros co-autores colaborativos de um hipermídia esgestão do pro- pendência positiva ampla tão em interdependência positiva, pois suas atitudes contricesso resolutivo. entre os parceiros (co - buem não só para a construção das soluções, como para a
análise e possíveis novas contribuições dos outros. Os parconstrutores)
ceiros estão sempre numa posição onde o que vale é somar
forças. Mesmo parceiros que nunca se viram pessoalmente.
mas se comunicam pela rede e atuam na construção comum.
apresentam esta interdependência.

Habilidade de Claridade na comunicaapresentação
ção de idéias.

Os participantes necessitam fazer claras suas idéias, representações e determinações.

Habilidade de
conceitualização e construção
de significado e
representação.
Habilidade de
reflexão.

É sempre necessário interpretar as mensagens recebidas, ou
construir o significado do que será enviado. Esses significados serão negociados no groupware.

Interpretar e negociar o
significado de mensagens.

Criar responsabilidade, É necessário criar uma etiqueta e ética intrínseca para o proetiqueta e ética para com jeto e as relações existentes na ação colaborativa. Assim
como conceber a necessidade dos outros.
o grupo.

Tendo estabelecido um modelo gestor para as atividades de autoria que foram estudadas, assim como uma relação de atributos (operações e habilidades cognitivas) específicos
do processo de hipercomposição colaborativo ou individualizado, lembra-se aqui da aceitação da idéia dos muitos autores citados, de que a aprendizagem, vista como transformação
das redes semânticas, pode ser acessada ao observar-se a edição de mapas de cognição. Assim como outra idéia de que a criação e edição de hipermídia pode ser considerada como uma forma de editar mapas de cognição e, conseqüentemente, de acessar a aprendizagem.
Conseqüência lógica desta visão teórica, pode-se acessar a aprendizagem vivenciada,
sua construção e o conhecimento gerado pelos exercícios de autoria hipermídia, desde a observação dos procedimentos de autoria, assim como a partir do estudo das hipermídias resultantes. Da observação e estudos a realizar, poder-se-á então perceber a ocorrência dos atributos cognitivos relacionados nas tabelas 15, 16, 18 e 19, e a partir deles registrar o processo de
criação dos alunos A análise do resultado final das hipermídias também será feita a partir da
observação da ocorrência dos atributos observáveis na hipermídia resultante. A partir desses
estudos e observações, levantaram-se o relacionamento e associação possíveis entre a ocorrência dos atributos e a aprendizagem de história, para assim analisar qual a relação existente
entre as abordagens adotadas e a eficiência da aprendizagem da disciplina
Sendo assim, para completar os estudos teóricos necessários para o prosseguimento
desta pesquisa examinou-se mais profundamente o ensino-aprendizagem de história, na perspectiva do pensar histórico.

3.4 Ensinar História como sendo ensinar o Pensar Histórico.
No capítulo primeiro foram apresentadas várias das dificuldades existentes no exercício do ensino-aprendizagem de história. Foi identificado o desinteresse de alunos e professores pela aprendizagem da disciplina e sua causa, a forma do ensino adotado atualmente, que
privilegia a erudição, produz a descontextualização do que se estuda com relação aos sujeitos
do processo de ensino, promove e defende o individualismo e, além de tudo, desestimula e
reprime toda participação ativa e engajamento crítico dos estudantes e mesmo professores
com relação aos temas de estudo A autenticidade das questões estudadas é então praticamente
impossível de se obter, pois o conhecimento passado como "verdade absoluta" não deixa
margem alguma para a reflexão ou engajamento. Sem autenticidade é natural que não haja
mesmo interesse sobre o objeto de estudo, já que estudar história é importante pela aplicabilidade daquele conhecimento na construção de uma referência do sujeito, sobre si, sobre
seu pensamento e interpretações, com relação ao contexto social e comunitário ao qual pertence.
Apresentou-se, então, um conjunto de argumentos que fundamentavam a escolha do
ensino de um "modo de pensar histórico'', seu desenvolvimento e maturação, como sendo o
objetivo maior do ensino de História nos ciclos básicos, fundamental e médio.
Segundo Martineau, a principal fonte teórica para a referida escolha a história é um
produto do pensamento: uma representação mental construída intelectualmente. Uma resposta
elaborada pelo historiador, a partir das fontes, e de questões levantadas sobre o passado, no
presente, e associadas ao contexto autêntico vivenciado e problematizado por ele
Nesta visão a história passa a ser prática, resultado e relatório, em conjunto, construído
em coerência com a atitude e visão do historiador na sua observação do passado, conseqüência de uma organização do pensamento que a fundamenta; um pensar histórico que é
ferramenta e que portanto deve ser também aprendido.
Listam-se abaixo as 4 etapas do trabalho realizado por historiadores, ou outros sujeitos engajados no desenvolver do pensar histórico, sugeridas por Martineau;
1) formular hipóteses a partir das questões-problemas;
2) procurar e criticar fontes de informação;
3) interpretar as informações;
4) tirar conclusões, ou elaborar uma síntese interpretativa.

E possível verificar que ha uma semelhança entre o que foi sugerido e as etapas do
trabalho de resolução de problemas já apresentadas Esta semelhança serve como indicativo
quanto à conveniência de se tratar os projetos de autoria de hipermídia como solução metodológica para o ensino do pensar histórico. Alem disso, o ensino do pensar histórico é rico em
exercício de criação de significados, o que o aproxima da abordagem sobre as mapas de
cognição e estruturação do conhecimento.
Com base no conjunto de argumentações acima, concorda-se com Martineau, que analisa só ser possível ensinar História ao ensinar-se o trabalho do historiador. Deve-se desenvolver no aluno a habilidade de ler o presente, a partir dos questionamentos sobre o passado,
desenvolvendo neles o raciocinar e procedimentos de interpretações e conceitualização, e
conseqüentemente a capacidade de desenvolver representações e significados sobre o passado. Trata-se obviamente de uma abordagem cognitivista, perfeitamente harmonizada com a
base teórica sobre rede semântica e ferramentas cognitivas até aqui apresentada
Por outro lado, resgata-se a questão da autenticidade das questões estudadas e do engajamento e interesse dos sujeitos envolvidos no estudo de História. Para que se desenvolva o
pensar histórico, os procedimentos devem ser organizados de forma que o estudante questione, elabore um problema de investigação, pense nele metodicamente, para que construa então sua explicação ou interpretações. Esta operação engaja o estudante desde o principio, e só
será possível e bem sucedida a partir de temas autenticamente interessantes para ele em seu
contexto.
Uma vez adotada a abordagem em torno do ensino do pensar histórico, cabe examinar
com maior detalhe suas propriedades, para que se desenvolva um modelo teórico que auxilie
na investigação dos exercícios de autoria hipermídia, aplicados ao processo de ensino.
No que se refere aos exercícios de autoria hipermídia, é importante destacar o raciocínio de Martineau sobre o papel da narrativa.
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privilegiam a narrativa como formato de apresentação de seu conhecimento. Argumenta que
para muitos deles a narrativa é a forma que melhor representa a lógica e a explicação da história, e que ela, quase naturalmente, vai emergindo das atividades de pesquisa e investigação
da ciência. Esta melhor representação do conhecimento histórico pelo formato narrativo foi
bem explicada pelo pensamento de Brunner, presente no trabalho de William Doll Jr., que
mostra como a narrativa é capaz de negociar as passagens entre o que se compreende e o que
ainda é desconhecido, entre o real e o imaginário, possibilitando que lacunas e dúvidas não
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atrapalhem a compreensão e desenvolvimento das idéias; ao contrário, muitas vezes criam
direções e questões enriquecedoras, o que é fundamental para a história, onde a convivência
com estas lacunas e continua e praticamente insuperável. 40
Segundo este raciocínio, não só com relação à história, mas em qualquer contexto, a
mente humana funcionaria prioritariamente de forma narrativa. O raciocínio lógico formal
dissertativo seria uma construção bem mais complexa e de difícil dominação
O que acontece é que o historiador deve negociar o significado das informações contidas nas suas fontes de investigação, em acordo com seu questionamento sobre o passado e
também sobre o contexto presente e questionador. As respostas resultantes são fruto obviamente subjetivo do pensamento interpretativo do autor, e como tal são potencialmente divergentes e diferentes de outros estudos que outros historiadores venham a realizar, ou ate mesmo de outros trabalhos do mesmo historiador, já que para a narrativa o conhecimento está
continuamente em transformação, e o pesquisador, em outro momento, poderá ter alterado
suas antigas concepções. A narrativa expõe as conclusões, argumentos e interpretações subjetivas de forma articulada, estabelecendo o espaço da dúvida e das possibilidades emergentes
dos resultados obtidos, mas sempre permitindo a compreensão sobre o que foi levantado,
analisado e relacionado.
Para a pesquisa, a riqueza criativa do formato narrativo é preciosa, pois segundo Ric-ki
Segall, da equipe de Seymour Papert no MIT, a interatividade e o trabalho com hipermí-dias e
infografias têm uma relação similar à estrutura narrativa, no que se refere ao seu papel na
apresentação do conhecimento humano.

41

Também para a estrutura da hipermídia o co-

nhecimento e uma estrutura em contínua mudança. Em ambas, na narrativa e na hipermídia. a
habilidade dramática, o uso do recurso de mídia, o chamar a atenção, são fundamentais, assim
como o estímulo à criatividade, o trabalho sobre as idéias e sobre o contrastes entre o real e o
virtual. Esta similaridade leva a considerar o formato hipermídia de apresentação como muito
próximo do da narrativa e portanto adequado a uma exposição de conhecimento histórico,
possuidor da mesma riqueza e versatilidade da narrativa textual ou oral, mas com a vantagem
de contar com recursos infográficos, com recursos de multimídia diversos, e principalmente
com uma estrutura de conteúdos e relacionamentos administráveis e claramente visíveis.
Sugere-se mesmo a existência do conceito de narrativa hipermídia
A constatação da capacidade superior de representação do conhecimento histórico no
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narrativo e a fácil interpretação das apresentações em hipermídia como sendo de formato
narrativo são bases para a suposição inicial desta pesquisa sobre a adequação da aplicação de
resolução de problema de autoria hipermídia ao aprendizado do pensar histórico.
A estrutura de apresentação narrativa e a abordagem baseada na resolução de problemas são portanto elementos comuns ao ensino-aprendizagem do pensar histórico e aos exercícios de autoria hipermídia
Sobre um procedimento que se proponha a ensinar o pensar histórico, Martineau afirma que o essencial é convidar e demandar do aluno que ele exerça o papel de historiador,
ou seja, que ele ativamente use de reflexão para construir representações mentais do passado e
modelos de compreensão da realidade social. Segundo ele, um procedimento que resulte na
aprendizagem do pensar histórico deve sempre levar o estudante a desenvolver a capacidade
de, autonomamente, resolver problemas de caráter histórico 42 Significa dizer que o estudante
deve ser colocado em condições de buscar significados nos fatos relativos a uma teia de
atores, eventos e interpretações, relacionadas ao seu problema e questões de estudo. Os alunos
deverão, portanto, compreender a natureza e a lógica das interpretações históricas, ou seja o
modo de pensar histórico, e assim sendo apropriar-se de pelo menos três dimensões da
atuação profissional do historiador:
1) sua atitude investigativa e reflexiva perante a investigação;
2) seu método de pesquisa, análise e interpretação;
3) e sua linguagem e formato de representação, apresentação e discussão.
Martineau nos indica ainda cinco conceitos que em sua visão deverão ser construídos
pelo aluno, para desenvolver a atitude do Historiador:
1) deve desenvolver a concepção de que o conhecimento é construído;
2) deve ser desenvolvida a concepção de que a sociedade humana é histórica;
3) deve desenvolver uma concepção crítica e dinâmica da História, um conhecimento
sempre em construção;
4) concepção de que o conhecimento histórico é um modo de pensar; 5)noção do
valor social e de formação comunitária do conhecimento histórico.
Quanto ao desenvolvimento do método, Martineau também indica cinco desenvolvimentos conceituais necessários ao aluno que aprende o pensar histórico:
1) tomar consciência do problema a estudar;
2) estruturar o problema no formato de questões;
3) elaborar hipóteses de resolução;
4) relacionar e validar os dados segundo as hipóteses;
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5) concluir, rejeitando, confirmando ou modificando a hipótese inicial.
Ao desenvolver essas atitudes e concepções metodológicas, o estudante estará realizando um trabalho de historiador, problematizando questões sociais e sua relação temporal,
mas principalmente atuando e refletindo no sentido de criar uma solução interpretativa própria. A aprendizagem do pensar histórico é portanto ativa e construtivista, gerando espaço
para a criação de significados. Por isso, o aluno deverá caminhar para propor sua explicação e
interpretação das questões, devidamente baseada em dados e pesquisas, e direcionada à resolução da questão levantada, o que é exatamente contrário ao ensino enciclopedista e baseado em verdades absolutas e ditadas, hoje predominante. Ele terá que buscar a construção de
estruturas significativas.
Outro ponto importante para o desenvolvimento do pensar histórico é que o estudante
chegue a uma síntese interpretativa, plausível e fundamentada , de sua autoria. Nesta síntese e
discussão, e mesmo no processo de definição metodológica e investigação anterior, o estudante deverá também desenvolver elementos de linguagem próprias do historiador, de maneira que passe a utilizar, com consciência de significado, termos como: fontes, fatos, alguns
conceitos históricos e sociais, conceitos metodológicos e analíticos próprios da historiografia
e aspectos de teoria em história.
Baseado nas análises destes conceitos e habilidades a serem desenvolvidas pelo sujeito que aprende o pensar histórico, o pesquisador canadense apresenta uma importante relação
de indicadores do domínio deste pensar, que muito auxiliou por fornecer um parâmetro de
acesso e avaliação de aprendizagem utilizado no levantamento experimental realizado Ele
sugere que se verifique:
Tabela 20
Indicadores de domínio para o pensar histórico
se o aluno conhece a função da aprendizagem c o papel das informações no processo:
se tem consciência da historicidade dos processos e da sociedade.
se percebe a natureza reflexiva e construída do conhecimento histórico e o papel do pensar histórico nesta
construção:
se distingue fato de evento, opinião de fato estabelecido:
se é consciente do valor social da história e do papel educativo do pensar histórico;
se é capaz de declarar um problema de investigação;
se é capaz de construir hipóteses explicativas e/ou interpretativa;
se é capaz de encontrar fontes e recolher dados de forma crítica:
se é capaz de tratar e analisar dados em acordo com a hipótese e definição do problema:
se propõe conclusões e resultados;
se conhece a linguagem suporte do pensar histórico
Fonte: MARTINEAU. Robert. L'Echec de l'apprentissage de Ia pensée historique à l'école secondaire. Contribuition à l'elaboration de fondaments didatiques pour enseigner l'Histoire. 1997

É claro que a atitude, o método e o domínio da linguagem e formas de apresentação do
historiador devem ser exemplificados e manifestados o tempo todo pelo professor, guia do
grupo de estudo. Ele deverá estar bem integrado e engajado à atividade de resolução do grupo,
deve agir de forma a apresentar os eventos e problemas históricos a trabalhar, de forma que o
estudante se identifique com o mesmo, melhorando ainda mais a relação de autenticidade da
aprendizagem
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testemunhado pelos alunos. Este aspecto ressalta a relação autêntica que o professor deve ter
com o problema histórico e sua solução, para que esteja também ele sinceramente envolvido
nas atividades de resolução.
Em seu estudo. Martineau apresentou uma visão pragmática e aplicada do conhecimento histórico. Como conseqüência de seu estudo, o conhecimento histórico tornou-se vivo
e presente no cotidiano das pessoas. Para que se complete esta análise, e apresentado abaixo
mais um estudo de Martineau, que fornece uma indicação sobre a execução de um procedimento didático que realize a aprendizagem do pensar histórico.44 A tabela descritiva a seguir
foi construída tendo por base os estudos do pesquisador.
Tabela 21
Sugestão de Procedimento didático para o ensino/aprendizagem do pensar histórico.
Fase
Procedimento
Descrição c/ou comentário.
Fase 1.
apresentar objeto e objetivos, situar os esqueApresentar o problema;
Problematização;
mas. tabelas e estratégias metacognitivas;
Estabelecer a organização do traorganizar, amadurecer sobre a importância de
balho;
cada tarefa e do trabalho Aplicar a metacognição;
sobre o objeto, fazer categorização (analogias.
Ativar conhecimentos anteriores;
organização semântica).
guiar os alunos para que problematizem, para
Estabelecer questões;
j
que formulem questões, hipóteses, para que
precisem o processo a ser usado para resolver
o problema (questionamento, formulários);
guiar os alunos para a identificação de fontes c
Fase 2.
Coleta;
coleta de dados;
Realização;
guiar os alunos para a identificação de formas
'. Tratar informações;
para os tratamentos das informações, assim
como para a realização e conclusão deste tratamento;
guiar os alunos para apresentar resultado.
Fase 3.
! Objetivação;
confrontar o significado das atividades, verificar
Integralização;
a pertinência;
verificar a aprendizagem e as possíveis utilizaRetorno;
ções do que foi produzido.
Fonte: MARTINEAU. Robert. L"Echec de l'apprentissage de la pensée historique à l'école secondaire. Contribuition à l'elaboration de fondaments didatiques pour enseigner l'Histoire. 1997.
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A abordagem sugerida por Martineau esta em harmonia com os procedimentos para
implementação de pedagogias de projetos voltados para autoria hipermídia apresentados anteriormente. Tendo por base as idéias do autor, utilizar-se-a um modelo de pedagogia de projetos que será aplicada à aprendizagem do pensar histórico, seguindo-se o padrão mostrado
pela tabela 13 para a pedagogia de projetos de autoria hipermídia.
O desenvolvimento da representação mental do cenário do problema histórico e de
suas possíveis soluções é uma operação necessária no tipo de trabalho proposto e certamente
levará ao desenvolvimento do raciocínio e à criação de estruturas cognitivas sobre o tema de
estudo, gerando, portanto, aprendizagem. As características do trabalho de autoria hipermídia
fazem perceber a grande aplicabilidade de um processo pedagógico voltado para a resolução
de problemas, no desenvolvimento da atividade de construção das mapas de cognição e,
conseqüentemente, para a construção do conhecimento Percebe-se que o problema histórico,
sugerido por Martineau, apresentado e desenvolvido pelos estudantes do pensar histórico,
pode ser o mesmo a provocar o exercício de autoria hipermídia, e portanto a orientar a
aplicabilidade desta última para que resulte em aprendizagem de História.
Ao direcionarem a construção de nódulos de conteúdo e elos de relacionamento de sua
hipermídia para a resolução de problemas, os alunos estão propensos a desenvolver novas
estruturas de significado e conhecimento advindas da reflexão e de construções ativas. Ao
aplicarem tal atividade a problemas históricos, desenvolvem toda a atividade criativa e
reflexiva na direção da resolução das questões históricas, e conseqüentemente no desenvolvimento do pensar histórico.
Para Lehrer, que também trabalhou com a aprendizagem de historia por alunos autores
de hipermídia, o conhecimento tem origem no processo de projeção da solução hipermídia a
um problema histórico dado.
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teóricas caminham na mesma direção: ensinar História utilizando a resolução de problemas
históricos como didática privilegiada para tal.
As tabelas 20 e 21 fornecem indicadores e parâmetros para a elaboração de testes ou
outros meios de acesso ao conhecimento e à aprendizagem de alunos engajados na resolução
de problemas históricos e direcionados para a aprendizagem do pensar histórico.
A associação entre o ensino-aprendizagem do pensar histórico e a autoria hipermídia
traz algumas conseqüências destacáveis:
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1)

Em primeiro lugar sobressai o papel mediador da ferramenta cognitiva constituídas pelas hipermídias e pelo processo de autoria. O sistema hipermídia e seus
recursos vão situar-se entre o problema histórico e o sistema cognitivo do aluno,
possibilitando, através dos recursos de interatividade, e de todas as operações e
habilidades cognitivas necessariamente exercitadas, a criação dos significados
inerentes à solução do problema histórico em questão

2)

Por outro lado, está evidente a constituição de um ambiente de tarefa, composto
por fontes, problemas, professores, grupo de estudantes, comunidade social e
sistema cognitivo do aluno, porém articulado pelo sistema informatizado. Neste
ambiente o estudante encontrará espaço para testar suas ações e estratégias, tendo como parâmetro a reação e resistência do contexto e ambiente de tarefa, o que
está em harmonia com as teorias pedagógicas sobre a interestruturação do
conhecimento expostas no início deste capítulo

3)

Por fim, já que a autoria hipermídia produz mapas de cognição no formato das
hipermídias produzidas, viu-se o pensar histórico dos alunos representado por
mapas de cognição, em relação estreita com a rede semântica de seu conhecimento em história. Pôde-se então construir, no capítulo de metodologia, uma
aplicação dos indicadores de aprendizagem do pensar histórico de Martineau.
igualmente aplicável aos mapas de cognição e capaz de relacionar os atributos da
autoria hipermídia com a aprendizagem daquele pensar, tanto na abordagem
colaborativa como na individualizada

Capítulo 4

Abordagem Metodológica
Neste capítulo desenvolver-se-á a estrutura metodológica que foi demandada pelo estudo. O capítulo marca a passagem para a fase operacional da pesquisa, e que está lastreado
na argumentação, problema, questões e hipóteses de pesquisa enunciados nos capítulos anteriores. Proceder-se-á à elaboração do modelo lógico e analítico da experimentação realizada
Para tanto, se analisarão as variáveis e o plano de investigação, serão descritos e validados os instrumentos de coleta de dados, construídos os grupos de amostragem e os procedimentos de aplicação dos instrumentos de coleta, e. finalmente, serão formulados os métodos
de tratamento dos dados coletados.

4.1 Variáveis, plano de pesquisa e organização dos procedimentos. 4.1.1
Variáveis

As discussões dos capítulos anteriores caracterizaram esta pesquisa como um estudo
experimental sobre o comportamento de 3 variáveis principais: uma variável independente -a
aplicação de procedimentos de autoria hipermídía: e duas variáveis dependentes - 1) a
competência dos alunos sobre o pensar histórico e 2) a ocorrência dos atributos da abordagem de autoria hipermídia nas atividades e construção dos alunos.
A variável independente assumiu dois valores: 1) procedimento de autoria individualizada de hipermídia; e 2)procedimento de autoria colaborativa de hipermídia. No experimento, cada procedimento foi aplicado para a aprendizagem de um grupo de alunos aleatoriamente selecionado, buscando-se obter os resultados das variáveis dependentes para cada caso.
A seguir apresenta-se uma tabela descritiva da variável independente, o tipo de tratamento dos grupos para a autoria de hipermídias, que será chamada de procedimento de autoria hipermídia - PAH:

Tabela 22
Variável independente Procedimento de
autoria hipermídia—PAH
Procedimento A Autoria individualizada - AIH
Procedimento B Autoria colaborativa - ACH

Como já foi visto, a competência dos alunos sobre o pensar histórico pode ser dividida
em três aspectos; 1) a presença de uma atitude de historiador; 2) a competência sobre o
método histórico, e 3) a competência sobre a linguagem histórica. Essa divisão foi essencial
para elaborar um instrumento capaz de acessar o conhecimento construído, ou seja, à aprendizagem sobre o pensar histórico. O raciocínio resultou na definição de uma variável dependente: a competência dos alunos sobre o pensar histórico, que se chamara competência em
pensar histórico - CPH Veja-se a tabela a seguir:
Tabela 23
Variável Dependente

competência em pensar histórico CPH
Aspecto 1 Atitude de historiador - CPHA
Aspecto 2 Método histórico - CPHM
Aspecto 3 Linguagem historiográfica - CPHL

Quanto à ocorrência dos atributos da abordagem de autoria hipermídia, estes foram
apresentados nas tabelas 15, 16, 18 e 19 do capítulo anterior. O termo atributo cognitivo reúne
duas categorias de características dos processos de aprendizagem baseados em autoria hipermídia: de um lado as operações e do outro as habilidades cognitivas
Consideram-se como operações cognitivas: a organização do trabalho, a análise e/ou
avaliação de informação, a operação de conexão de idéias ou segmentos de informação e as
operações de conexão do sistemas com usuários ou entre usuários.
Por sua vez as habilidades cognitivas são: de gestão do processo resolutivo, de pesquisa e busca de informações, de construção de significado colaborativo, de apresentação, e
de representação.
Cada uma dessas categorias é composta por sua vez de um certo conjunto de aspectos

observáveis, também apresentados nas tabelas já citadas. A variável atributo cognitivo e as
suas características estão descritas abaixo:
Tabela 24
Variável Dependente Ocorrência dos atributos
da abordagem de autoria hipermídia - OAH
Operação Cognitiva - OAHO
Categoria 1
organização do trabalho
tipo 1.1
planejar o que será construído
aspecto 1.1.1
planejar para quem será construído
aspecto 1.1.2
criar argumentos e hipóteses
aspecto 1.1.3
determinar critério para julgar mérito de idéias
aspecto 1.1.4
tipo 1.2
análise e/ou avaliação de informação
reconhecer padrões das informações obtidas
aspecto 1.2.1
criar padrões para as informações obtidas
aspecto 1.2.2
Identificar hipóteses que sustentem argumentos
aspecto 1.2.3
identificar idéia central ou principal
aspecto 1.2.4
relacionar informações, argumentos e hipóteses
aspecto 1.2.5
verificar validade das informações obtidas
aspecto 1.2.6
priorizar informações
aspecto 1.2.7
conexão de idéias ou segmentos de informação
tipo 1.3
verificar relação de oposição
aspecto 1.3.1
verificar relação de similaridade
aspecto 1.3.2
verificar relação de conseqüência
aspecto 1.3.3
verificar relação de causa
aspecto 1.3.4
verificar relação de inferência
aspecto 1.3.5
verificar relação de generalização
aspecto 1.3.6
verificar relação de princípio
aspecto 1.3.7
inferir uma visão teórica ou principio indutor
aspecto 1.3.8
conexão de comunicação com o usuário ou entre si
tipo 1.4
planejar procedimento de colaboração
aspecto 1.4.1
planejar diagramação da interface
aspecto 1.4.2
planejar interatividade a oferecer
aspecto 1.4.3
testar browser e recursos técnicos
aspecto 1.4.4
corrigir e reorganizar a depender dos retornos
aspecto 1.4.5
exercitar interatividade interface a interface
aspecto 1.4.6
prover e receber retorno de comunicação
aspecto 1.4.7
Habilidade Cognitiva - OAHH
Categoria 2
de gestão
tipo 2.1
criar cronograma
aspecto 2.1.1
alocar recurso
aspecto 2.1.2
organizar execução
aspecto 2.1.3
organizar interdependência entre parceiros
aspecto 2.1.4
organizar interdependência ampla
aspecto 2.1.5

tipo 2.2
aspecto 2.2.1
aspecto 2.2.2
aspecto 2.2.3
tipo 2.3
aspecto 2.3.1
aspecto 2.3.2
aspecto 2.3.3
aspecto 2.3.4
aspecto 2.3.5
aspecto 2.3.6 j
a
specto 2.3.7
aspecto 2.3.8
aspecto 2.3.9
Asp. 2.3.10
Asp. 2.3.11
Asp. 2.3.12
Asp. 2.3.13
Asp. 2.3.14
Asp. 2.3.15
tipo 2.4
aspecto 2.4.1
aspecto 2.4.2 ]
aspecto 2.4.3
aspecto 2.4.4
tipo 2.5
aspecto 2.5.1
aspecto 2.5.2
aspecto 2.5.3
aspecto 2.5.4
Fonte: tabelas dos capítulos 2 e 3.

de pesquisa e busca de informações
determinar natureza das questões do problema
organização da busca ou pesquisa
busca dos dados ou fontes
de conceitualização e construção de significado
definir e nomear conceitos
elaborar frases ídentificadoras de conceitos
identificar aspectos de conceitos
distinguir conceitos próximos
identificar supraconceitos
identificar conjuntos de conceitos
desenvolver novas informações textuais
desenvolver novas interpretações e perspectivas
criar nódulos de conteúdo
segmentar e seqüenciar informações
representar informação
avaliar pertinência de representações
criar e representar metáforas
organizar informações
interpretar e negociar significado de mensagens
de apresentação
mapear interface de apresentação
verificar navegação do sistema
manter interesse do usuário
clarear comunicação de idéias
de reflexão
avaliar retorno dos usuários
avaliar projeto como todo
revisar hipermídia
criar etiqueta, ética para o grupo

Estas divisões da variável em categorias, tipos e aspectos observáveis foi útil na elaboração dos instrumentos de observação, criados para registrar suas ocorrências.
O plano de pesquisa e a definição dos instrumentos de coleta a seguir aprimoraram a
visão das variáveis em estudo, assim como a forma de sua utilização.
4.1.2 Plano de pesquisa
O trabalho tratou basicamente do estudo comparativo da aplicação de dois procedimentos pedagógicos baseados na utilização de autoria individualizada ou colaborativa de
hipermídia, visando a resolução de problemas pelos alunos. O estudo comparou a eficiência

e a eficácia do ensino-aprendizagem do pensar histórico, obtido pelas duas abordagens em
dois grupos diferentes de alunos, e buscou registrar a ocorrência dos atributos cognitivos do
processo de autoria hipermídia, possivelmente existentes no exercício com os alunos, para
que se pudesse correlacionar estas ocorrências com a aprendizagem obtida, para assim conhecer-se melhor os processos pedagógicos envolvidos.
Esse tipo de pesquisa pode ser classificado segundo o delineamento número 4 sugerido
por Campbell e Stanley. 1 Para este delineamento devem existir dois grupos, A e B, de a-lunos
equivalentes, aleatoriamente selecionados, dispostos em situações também equivalentes,
organizados de forma a que ao primeiro grupo, chamado experimental, seja aplicado um
tratamento metodológico X que se deseja testar, e ao outro, de controle, não seja aplicado nenhum tratamento, para que assim se possa observar as conseqüências do tratamento estudado.
Os autores identificam, também a possibilidade de realizar estudos organizados segundo o
delineamento 4. mas utilizando dois grupos para a aplicação de dois tratamentos diferentes X1
e X2, ou seja, cada grupo terá um tratamento e o estudo passará a comparar os dois resultados
tratados.2
O mesmo delineamento é estudado por McMillan e Schumacher3 e denominado como
"grupo de comparação com pré-teste e pós-teste". Eles apresentam um diagrama visual deste
delineamento que, apresentado pela figura 3, será útil para a compreensão do modelo de
experimento adotado.
Figura 3

MCMILLAN. J. e SCHUMACHER. S.. Research in education. New York: Longman. 1997, p. 333.

Conforme aparece claro no diagrama, este delineamento trabalha com a perspectiva de
realização de testes que averiguem o estado da variável a ser medida, antes e depois dos
1

CAMPBELL. Donald e STANLEY, Julian. Op. cit. p. 13 - 25.
Idem, p. 27.
3
MCMILLAN, J. e SCHUMACHER, S.. Op. cit.. p. 328 - 334.
2

tratamentos aplicados. Estes testes são chamados de pré-teste e pós-teste e no caso devem
testar a competência do pensar histórico dos alunos.
Uma vez identificado o delineamento geral do experimento adotado, passou-se a especificar as etapas a serem cumpridas pelo mesmo, suas funções e organização.
Realizou-se portanto uma pesquisa experimental, na qual foram comparadas medidas
obtidas, sobre a ocorrência de atributos do exercício de autoria hipermídia e sobre a aprendizagem do pensar histórico, a partir das atividades de dois grupos de estudantes, aos quais foram aplicados dois procedimentos diferentes de autoria hipermídia. O tempo do experimento
foi de um semestre letivo, segundo a legislação brasileira, aproximadamente 20 semanas ou 5
meses, perfazendo um total de 1000 minutos de trabalho em sala de aula. O primeiro grupo,
que se chamou de A, realizou autoria individualizada de hipermídia - AIH. enquanto o
segundo, que se chamou de B. realizou autoria colaborativa de hipermídia - ACH.
Os dois grupos trabalharam com a mesma carga horária de atividade, mesmo tema de
estudo sobre história, realizaram os mesmos testes e avaliações, utilizaram o mesmo ambiente
de trabalho e tiveram o mesmo professor-facilitador, o próprio pesquisador. A participação do
pesquisador como professor-facilitador aconteceu devido a sua formação como professor de
História conhecedor da informática e da pedagogia de projetos a ser adotada, o que possibilitou a condução dos trabalhos conforme os pressupostos estabelecidos. Por outro lado, não
havendo nenhuma questão de cunho pessoal em jogo, nenhuma hipótese ou resultado preferido, a presença do mesmo não trouxe nenhuma conseqüência tendenciosa ou de desvio aos
resultados do trabalho. Além do pesquisador, estavam presentes, no ambiente da experiência,
dois auxiliares de pesquisa, encarregados dos registros de dados e um professor auxiliar de
informática, que ajudou na condução dos trabalho didáticos.
Os grupos foram selecionados aleatoriamente. Pode-se contar, então, com dois grupos
equivalentes, variando-se apenas os procedimentos de autoria aplicados e assim obter
resultados das diferenças de tratamento.
4.1.3 Pré-teste e pós-teste para o pensar histórico
Para acessar e estudar a aquisição de competência em pensar histórico, foram aplicados um pré - teste e um pós - teste nos dois grupos, A e B, utilizando-se para tanto a metodologia de medida e lógica de desenvolvimento de instrumentos criada por Robert Martineau, e
um mesmo teste aplicado duas vezes, no inicio e no final do experimento.

O teste tratou de temas de Historia pertencentes ao planejamento curricular da escola
escolhida para o estudo. Antes da aplicação do mesmo, ele passou por um procedimento de
validação de campo, no qual foram apresentados a um comitê de três especialistas, professores de História, que deram pareceres favoráveis sobre a pertinência dos mesmos como instrumentos de acesso ao conhecimento sobre o pensar histórico dos alunos.
O resultado da investigação sobre a propriedade da utilização de procedimentos de
autoria hipermídia, como método para ensinar o pensar histórico, saiu da diferença de pontuação medida entre o pré-teste e pós-teste. Considerou-se que a diferença na aprendizagem
verificada pelos resultados dos pós-teste e pré-teste foi conseqüência do exercício dos procedimentos de autoria aplicados, já que foram isoladas, ou uniformizadas, outras possíveis variáveis e influências concorrentes.
Como foram estudados dois procedimentos de autoria diferentes, um individualizado grupo A - e outro colaborativo - grupo B. as diferenças de resultado na aprendizagem dos dois
grupos, foram utilizadas para a análise comparativa da eficiência e eficácia das duas
abordagens no ensino do pensar histórico.
O pré-teste procurou avaliar a habilidade de pensar histórico já existente nos alunos e
advinda de seus estudos passados sobre História. Para isso utilizou temas já estudados pelos
discentes, segundo o programa de História do Brasil e da Bahia da escola. O pós-teste procurou avaliar a mesma habilidade, só que obtida após os tratamentos.
Já que o pensar histórico é uma forma de interpretar e de olhar a história, considerouse que ele se manifesta em um sujeito toda vez que um tema qualquer de história for tratado
pelo mesmo. Uma pessoa em dado momento tem um pensar histórico, uma concepção sobre a
história e sobre seu processo de construção. Cuidou-se para que o teste fosse capaz de possibilitar a expressão deste pensar. A adequação dos temas a serem utilizados também foram
objeto do procedimento de validação de campo realizado pelos professores especialistas.
4.1.4 Observação da ocorrência dos atributos cognitivos
A investigação sobre as características dos processos de ensino-aprendizagem do
pensar histórico baseados na aplicação de procedimentos de autoria hipermídia foi outro interesse desta pesquisa. Procedeu-se a este estudo observando a ocorrência das operações e
habilidades cognitivas — em conjunto chamadas de atributos cognitivos — no exercício e
resultados das atividades realizadas pelos alunos nelas engajados. A observação destas ocor-

rências de atributos serviu não só para a caracterização e análise dos processos de ensinoaprendizagem experimentados, mas também oportunizaram o estudo das associações e relacionamentos existentes entre estas e a aprendizagem de pensar histórico obtida. O cruzamento
dos dados possibilitou, por sua vez, conhecer mais detalhadamente os processos educativos
envolvidos, assim como suas eficácias como metodologia para o ensino de História na
perspectiva adotada.
A observação da ocorrência dos atributos foi realizada através de dois procedimentos
sistemáticos de coleta e registro de dados: em primeiro lugar, fez-se uma observação continua
das atividades resolutivas dos alunos enquanto trabalham na autoria demandada. Dois
auxiliares de pesquisa, devidamente preparados, munidos de uma ficha de observação elaborada, registraram as ocorrências dos atributos cognitivos - operações e habilidades - que puderam ser observadas durante o exercício de construção das soluções hipermídias dos alunos.
O segundo procedimento objetivou o registro dos atributos cognitivos observáveis a
partir dos elementos e objetos virtuais, concebidos pelos alunos-autores. encontrados nos documentos hipermídia elaborados por eles. Sendo assim, no final do experimento tratou-se de
capturar a situação e atributos existentes nos documentos hipermídia produzidos.
Foi elaborada uma ficha de registro de atributos cognitivos, apropriada para a observação dos atributos presentes nas hipermídias produzidas. A própria hipermídia, como foi
defendido no capítulo anterior, foi considerada como um mapa de cognição diretamente derivada da rede semântica, de significação e conhecimento, da mente humana e portanto capaz
de revelar a estrutura do conhecimento que se possui sobre determinado tema ou aspecto.
Portanto, o documento hipermídia foi considerado uma fonte de observação no final do experimento. Esta observação resultou na percepção dos mapas de cognição e portanto da estrutura cognitiva sobre o tema em estudo, dos alunos envolvidos.
Teve-se portanto uma observação dinâmica, baseada na coleta contínua e no registro
in loco de todas as sessões em ficha de observação apropriada e outra observação estática realizada através da ficha de registro sobre as hipermídias produzidas, assim como através da
observação das próprias hipermídias produzidas, consideradas como veículo de acesso aos
mapas de cognição dos alunos.
Abaixo, registra-se em uma tabela o conjunto de procedimentos, medidas realizadas e
capturas de dados, aplicações de instrumentos de coleta, seus cronogramas e organização de
realização para melhor sistematizar os procedimentos de investigação que foram aplicados.

Tabela 25

4.1.5 Organização da aplicação dos procedimentos de autoria
Neste ponto interessa descrever e orientar sobre como as atividades de autoria individualizada e colaborativa de hipermídia foram organizadas para o processo experimental.
No que se refere à organização temporal e distribuição das etapas do experimento,
ambas as abordagens obedeceram as tabelas 13 e 21 do capítulo anterior: a primeira, sobre as
etapas de um procedimento de resolução de problemas de autoria hipermídia e a segunda,
sobre as etapas de desenvolvimento de procedimento de ensino-aprendizagem do pensar históricos, considerando que as duas podem ser aplicadas em conjunto, sem prejuízo.
O pré-teste sobre o pensar histórico precedeu o início dos tratamentos experimentais
dos dois grupos. Uma vez realizado, seguiu-se o experimento propriamente dito.
Logo, em primeiro lugar aconteceu o momento de preparação do projeto, no qual o
problema a ser tratado pela autoria demandada foi apresentado e discutido, o que possibilitou
que os estudantes escolhessem seus tema específicos de trabalho e, por outro lado, discutissem e problematizassem a questão histórica a ser estudada, como deve ser ao se tratar com o
pensar histórico.
Os alunos dos dois grupos foram organizados em duplas de parceiros que chamaremos
parceiros de criação. O trabalho em duplas foi escolhido por representar melhor a realidade, já
que a grande maioria das escolas baianas trabalha organizando desta forma os alunos, em suas
atividades de informática. Portanto, o indivíduo que foi considerado e investigado durante o
experimente foi uma dupla de parceiros de criação, embora a aprendizagem de pensar
histórico, avaliada pelos pré-teste e pós-teste, tenha considerado cada aluno individualmente.
Para o caso da autoria individualizada, nesta etapa, cada dupla parceira retirou das
discussões sobre o problema o seu tema particular de desenvolvimento e autoria. Quanto aos
alunos engajados na autoria colaborativa, selecionaram o tema do conjunto geral de criação
do grupo como um todo, para posteriormente organizarem qual o papel de cada dupla parcei-

ra na construção deste todo. Esta etapa durou um encontro.
Fez parte da etapa, a elaboração do diagrama inicial em papel, um projeto da hipermídia a ser construída, ponto de partida para a autoria. Com relação ao trabalho de autoria
individualizada, os alunos elaboraram os diagramas em papel referentes ao trabalho criativo.
construtivo e autônomo de cada dupla, enquanto para o trabalho colaborativo esta elaboração
referiu-se às responsabilidades de cada dupla diante da produção do groupware. conforme
organização e combinação do conjuntos de autores.
O momento seguinte foi o processo de construção e autoria da solução hipermídia dos
alunos. Foi o momento dos exercícios mais intensos de interatividade, de reflexão, de criação,
de elaboração progressiva do pensamento e da solução hipermídia. de coleta e tratamento das
informações, de realização das operações e das habilidades cognitivas e, por fim, de
aprendizagem do pensar histórico.
Os dois grupos tiveram seus trabalhos de autoria realizados em ambiente de rede local
Microsoft Windows AT, utilizando também o ambiente de rede mundial Internet e, como
ferramenta de autoria hipermídia, o sistema Microsoft Front Page. A escolha do Windows NT
aconteceu devido à facilidade de administração e compreensão de seu uso, mesmo para
usuários não profissionais como no caso dos estudantes. Por outro lado. o NT é também satisfatoriamente compatível com a Internet e mais ainda com o Front Page, este último do
mesmo fabricante. A escolha da Internet resultou de necessitar-se de um ambiente para edição
das hipermídias. Serviu também como motivador adicional para os alunos que gostam e até
desejam operar com a rede. Por outro lado, o ambiente Internet é um exemplo de ciberespaço
e ambiente de trabalho com realidade virtual já comumente utilizado. A existência desta rede
mundial e o seu funcionamento são a primeira evidência concreta de que estamos ingressando
em uma época dominada por uma sociedade do conhecimento, como sugerem os trabalhos de
Pierre Lévy e outros estudiosos discutidos no capítulo primeiro. Por tudo isso, os grupos
experimentais deste estudo produziram hipermídias editáveis na Internet.
O Microsoft Front Page foi uma ferramenta conveniente para o exercício de autoria de
hipermídia realizado pelos alunos. Em primeiro lugar encontra-se em português, além disso
tem uma operacionalidade intuitiva e capaz de ser compreendida pelos adolescentes em pouco
tempo. Essa característica simplificou o trabalho, pois não houve necessidade de nenhum tipo
especial de curso preparatório para o exercício da autoria. E importante que os procedimentos
de autoria hipermídia sejam intuitivos e assim possam ser realizados por qualquer aluno,
inclusive aqueles que tenham pouco ou nenhum conhecimento inicial de in-

formática ou sobre a operação de computadores.
Uma outra justificativa para essas escolhas se deveu ao fato de tratar-se de ambientes
e programas já utilizados pela escola na qual se deu o experimento por muito tempo e, portanto, já constituindo parte da cultura operacional e de trabalho dos alunos. De fato os alunos
iniciantes em informática são poucos e recozidos àqueles vindos de outras escolas da cidade
Estes poucos, na companhia dos outros mais experientes, ficaram à vontade com a tecnologia quase que imediatamente, o que não comprometeu a experiência.
Todas as duplas dedicadas à autoria individualizada ou colaborativa de hipermídia
tiveram uma pasta na rede Windows NT, na qual iam sendo armazenados os arquivos hipermídia e outros utilizados na autoria Para que se realizassem com maior facilidade as interações e a interatividade, cada aluno teve uma senha de rede e um correio eletrônico.
O procedimento de pesquisa de dados dos alunos contou com fontes variadas. Os alunos receberam indicações de fontes para pesquisar sobre o tema escolhido. Apresentou-se
também uma relação de páginas WEB, bibliografia, bibliotecas, e outras, que auxiliaram os
alunos na busca de informações. 4
O professor-facilitador participou das discussões e amadurecimento dos conceitos e
organizações dos alunos, deixando porém sempre o papel fundamental de construção do conhecimento para eles. Munido de seu projeto em papel e da discussão inicial, o aluno estava
livre, e foi estimulado, para buscar informação na Internet, em livros, em casa, na TV, com
colegas, amigos ou parentes, com o professor, por correio eletrônico, entrevistando especialistas, ou de qualquer outra forma, objetivando estruturar e organizar as informações na direção da autoria hipermídia demandada. O professor-facilitador possibilitou as buscas, auxiliou
nas reflexões e orientou nas construções e análises de conteúdo, como compete ao papel que
lhe é determinado.
O último momento foi dedicado ao fechamento dos trabalhos e apresentação da hipermídia realizada. Após 20 semanas, os alunos revisaram e testaram o que fizeram e apresentaram seu resultado final ao grupo. Desta apresentação resultou o importante momento de
discussão e avaliação do que foi realizado, assim como um retorno dos parceiros e da comunidade toda, sobre o que cada dupla apresentou. Essa coletivização possibilitou as últimas
alterações na autoria do trabalho e a entrega definitiva do mesmo.
Neste ponto, um pós-teste sobre o pensar histórico foi realizado.

4
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4.2 Instrumentos para a coleta de dados e informações.
As hipóteses e questões de pesquisa, para que fossem verificadas, necessitaram do
desenvolvimento de três instrumentos de coleta de dados na forma de teste, ficha de observação e ficha de registro, que foram utilizados conforme o plano de pesquisa já descrito.
Desenvolveu-se o instrumento a ser aplicado como pré-teste e pós-teste sobre o pensar
histórico, a ficha de observação da ocorrência de atributos cognitivos durante os exercícios de
autoria e a ficha de registro dos atributos cognitivos presentes nas hipermídias realizadas.
Este último instrumento serviu também para identificar os elementos observáveis nas
hipermídias produzidas e consideradas como mapas de cognição.
4.2.1. Validação e análise dos instrumentos de coleta
O instrumento de avaliação utilizado no pré-teste e o pós-teste, que verificou a aprendizagem do pensar histórico, utilizou um procedimento já testado e validado por Robert Martineau quando da realização de sua pesquisa entre 1995 e 1997. Naquele período a metodologia e os testes criados por ele foram submetidos a uma validação exaustiva, por especialistas,
sobre a pertinência da forma e conteúdo dos mesmos, tendo obtido resultado satisfatório perante uma comissão de elevada credibilidade e reconhecimento científico, composta por professores e pesquisadores da Université du Quebec en Trois Rivières, da Université Laval e do
Service de Ia formation générale de Ia Comission Écolaire, que emitiram parecer favorável. 5
Como foram utilizados os mesmos princípios para a elaboração dos testes necessários a este
estudo, e até mesmo traduções simples de algumas das suas partes, não houve necessidade de
proceder a esta validação já realizada no Canadá e que foi aceita.
No entanto, a tradução e a criação de algumas questões que fossem aplicadas à realidade e programa de estudos brasileiros carecia de uma nova validação de campo. Uma comissão de três professores da escola na qual se deu o estudo, todos professores de História da
8a série do ensino fundamental do ISBA, avaliou e emitiu parecer favorável sobre os testes
elaborados e sua adequação para a averiguação de aprendizagem do pensar histórico em uma
classe brasileira.6
A ficha de observação e a de registro da ocorrência de atributos cognitivos foram
5
6
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construídas a partir de análises das já citadas tabelas 15. 16, 18 e 19 do capítulo anterior, onde
estão sistematizados os atributos cognitivos a serem observados, e da tabela 24, deste capítulo, onde foi definida a variável dependente "atributo cognitivo" bem como suas características.
Essas fichas tiveram seu registro realizado por dois auxiliares de pesquisa, que foram
bem treinados e capacitados para o correto preenchimento e considerações próprias à execução do procedimento de coleta. A consistência interna foi observada a partir da constatação de
que o registro dos auxiliares estava coincidente e coerente com o padrão desejado pela
pesquisa. Tal consistência foi testada em ensaios e discussões dos quais participaram os auxiliares e o pesquisador responsável pelo estudo.
4.2.2 Instrumento 1: pré—teste e pós-teste para o pensar histórico
Objetivos e características do instrumento
Em conformidade com a metodologia de Martineau, este instrumento averiguou a
competência sobre o pensar histórico dos alunos. Para tanto foi dividido em três partes: uma
que verificou a atitude do historiador; outra o método e o raciocínio histórico e a última o amadurecimento da linguagem e os conceitos do pesquisador em história
Construção do instrumento
Para averiguar a atitude histórica dos alunos, Martineau optou por uma listagem de
anúncios relativos à História, sua natureza e sua utilidade. Demanda-se então aos alunos que
manifestem se estão de acordo com a afirmativa apresentada e que identifiquem numa escala
de 1 a 4, seu grau de acordo com a mesma. Uma quinta opção de resposta é oferecida para o
caso de o aluno não ter uma opinião sobre a questão em demanda.
O pesquisador criou uma série de 27 anúncios para serem analisados dessa forma. Os
anúncios foram agrupados em 5 categorias, cada uma procurando facilitar a identificação da
competência dos alunos quanto a sua atitude histórica. O instrumento foi criado de forma a
ser útil para identificar o conhecimento sobre a atitude histórica dos alunos, em qualquer cultura ou sistema educacional, visto que está baseado em características universalmente reco7
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nhecidas do conhecimento histórico, assim como da atitude do historiador foram devidamente
validadas por especialistas. A tradução direta dos enunciados foi portanto possível, sem que
se perdesse o valor de averiguação.
A pesquisa canadense teve um objetivo diverso desta e necessitou aplicar o teste apenas uma vez, ao final de um certo período. Esta terá dois momentos de testagem: uma no inicio
e outra no final de um período estudado. As mesmas questões foram utilizadas para os dois
testes. Neste caso o conhecimento prévio das questões pelos alunos não representa uma
ameaça considerável de desvio de resultados, já que as questões verificam o acordo dos alunos com proposições dadas, e não o acerto ou erro. Qualquer resposta dos alunos será correta,
ou seja, o mesmo teste pode ser aplicado duas vezes sem alteração de validade, em decorrência de, na segunda aplicação, os alunos já terem respondido uma vez ao teste.
As cinco categorias e as 27 questões estão relacionadas a seguir:
I. Uma concepção do conhecimento.
a Aprender História é memorizar a matéria exposta pelo professor
b. Um bom professor de História é aquele que saiba bem recontá-la.
c. Pode-se aprender a construir a História de algum evento passado.
II.

Uma consciência histórica.
a. Alguns eventos não têm nenhuma causa e nem conseqüência.
b. Quem não sabe História é aquele que a repete de cor.
c. O passado e o presente são realidades distintas e separadas

III.

Uma concepção de história.
a. A utilidade de aprender História e passar nos exames da escola b.
História e passado são a mesma coisa
c. A História e aquilo que está no conteúdo dos livros didáticos.
d. Aquilo que conta a História é a verdade sobre o que aconteceu no passado.
e. A História é baseada nas hipóteses e explicações que criamos sobre o passado.
f. O método histórico é uma técnica para resumir o que aconteceu no passado e
está registrado em documentos históricos, para que possa ser recontado em
classe.
g. Aprender História é aprender a elaborar e criar questões sobre o passado.

IV.

Um conhecimento do papel do pensamento na produção da História.
a. Para fazer a História é necessário partir de um problema que se deseja resolver.
b. A História é uma forma de pensar sobre o passado. c. História é uma matéria
que permite conhecer a verdade sobre o passado. d. Aprender História é aprender a
raciocinar.
e. História é aquilo que construo quando raciocino sobre o passado com o auxílio de
documentos.

V.

Um conhecimento do valor social da História e do valor educativo do pensar his-

tórico.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Aprendemos História na escola para que desenvolvamos nosso espírito crítico.
Estudar História é uma perda de tempo.
Não é comum a todo mundo saber como se aprende a História.
Quanto mais eu conheço o passado, melhor conheço o presente.
A História é uma matéria de importância para a minha vida no futuro.
Saber História desenvolve a consciência nacional e comunitária.
Não há utilidade clara para aprender História.
Aprender História permite ser melhor cidadão.
Aprendemos História para melhor compreender os problemas do presente.

No que se refere à averiguação da competência sobre o raciocínio histórico ou. dito de
outra forma, sobre o domínio do método histórico pelos alunos. Martineau desenvolveu um
questionário com quatro quesitos, os quais convidam os alunos à trabalhar em uma tarefa de
resolução de problema histórico. Em cada caso os alunos devem fazer uma escolha dentre as
opções propostas.
São questões que apresentam tarefas nas quais um historiador geralmente se envolve
quando depara com a resolução de problemas de cunho histórico, necessária para a realização
de seu trabalho, havendo assim a intenção de averiguar até que ponto os alunos dominam a
forma de resolução de problemas realizada pelos historiadores. O aluno, baseado nas informações dos documentos fornecidos, escolherá aquela que entende como mais plausível,
para aquilo que foi demandado como tarefa.
Para o estudo no Québec foram utilizadas questões sobre situações históricas já estudadas pelos alunos, em acordo com o programa de História do Québec. Canadá. Para a experiência aqui proposta adaptaram-se as questões à situações históricas próprias da História do
Brasil e Bahia, também já estudados pelos estudantes brasileiros, de acordo com o currículo
de História adotado pelas escolas baianas.
Para a primeira questão escolheram-se cinco citações retiradas de artigos de revistas
baianas editadas em 1998 sobre os principais ramos da economia baiana e sobre a distribuição dos trabalhadores nestes mesmos ramos:
I. O crescimento da indústria não elevará de maneira acentuada o nível
de emprego. (Antônio Pimenta, Carla Nascimento. Luis Vieira e Zélia
Góis. da equipe de análise conjuntural do Serviço de Estatística e informação — SEI)
II. O aumento das posições de trabalho é resultado de um crescimento do
número de ocupados nos segmentos não-agricolas do mercado de

trabalho(Luis Santos, Marcelo Santana, Edson Augusto, da equipe de
economistas do SEI)
III. A diminuição de posições de trabalho agrícola afeta diretamente o
grupo de trabalhadores femininos (Luis Santos, Marcelo Santana, Edson Augusto do SEI)
IV. A participação dos trabalhadores do comércio na Bahia está abaixo
da média encontrada para as regiões Sudeste, Centro Oeste, Sul e Nordeste (Luis Santos, Marcelo Santana, Edson Augusto, da equipe de economistas do SEI)
V. A tendência ao crescimento da informalidade nas relações de empre
go manifesta-se de maneira relativamente uniforme quando esse fenô
meno é observado segundo o ramo da atividade (Luis Santos, Marce
lo Santana, Edson Augusto, da equipe de economistas do SEI)
Quatro destas citações expressam opiniões ou fatos não comprováveis, mas uma delas
expressa um fato confirmável e comprovável a partir da análise dos dados de uma tabela
apresentada. Os alunos deverão escolher qual das manchetes expressa o fato comprovável,
por essa tabela. A saber.
Tabela 26
Dados sobre a distribuição da população ativa por setor da economia
Setor de Atividade

1992
Número

Agrícola
Indústria
Industria de transformação
Indústria da construção
Outras Indústrias

Percentual (%)

1998
Número

Percentual (%)

2.457.009
47,57%
2.385.427
42,21%
659.116
12,76%
780.988
13.82%
297.078
5,75%
334.521
5,92%
273.698
5,30%
379.891
6,12%
88.340
1.71%
66.576
1,18%
Comércio de Mercadorias
588.479
11,39%
633.240
11,20%
Serviços
1.396.710
27,04%
1.782.287
31,54%
Prestação de Serviços
725.258
14,04%
858.777
15,20%
Serviços auxiliares
84.236
1,63%
145.853
2,58%
Transporte e comunicação
128.824
2,49%
170441
3,02%
Social
312.745
6,05%
413.661
7,32%
Administração pública
145.647
2,82%
193.555
3,42
Outras Atividades
64.015
1,24%
69.746
1,23%
Total
5.165.329
100,00%
5.651.688
100,00%
Com este tipo de questão deseja-se mensurar a capacidade do aluno em considerar

um conjunto de afirmações sobre um dado fenômeno, para então identificar a opção baseada
em dados mais confiáveis, comprováveis e verificáveis, raciocínio comumente utilizado pelos
historiadores.
Na segunda questão, os alunos devem considerar cinco hipóteses e escolher qual será
possível de confirmar a partir das informações contidas em um mapa econômico brasileiro do
século XVI e em um organograma funcional dos engenhos de açúcar do período colonial. As
hipóteses são:
I. A área mais desenvolvida daquele período colonial era a de São Paulo,
já que existia a cultura da cana, e além disso quatro colônias, São Pau
lo, São Vicente, Itanhaém e Santos, se desenvolviam
II. Porto Seguro e Santa Cruz eram maiores produtores de Cana de Açú
car que Ilhéus
III. A cultura da cana de açúcar dava mais lucro que a extração do pau
Brasil, por isso a primeira atividade foi se deslocando para o interior.
IV. Tendo uma estrutura organizacional e funcional complexa, a produção de açúcar no Brasil teve início no litoral, onde se iniciava a colonização e, portanto, havia contingente populacional e condições materiais necessárias para o seu empreendimento.
V. O organograma mostra uma necessidade pequena de carros de boi,
daí a pouca área do país destinada à pecuária.
Um conjunto de documentos, tabelas, ilustrações e mapas estará disponível aos alunos. Este conjunto é mostrado em anexo no final do trabalho 8. Nesta questão o teste avalia a
capacidade de inferência e raciocínio histórico indutivo dos alunos, duas operações também
freqüentes entre historiadores.
No terceiro questionamento os alunos estão diante de documentos que evocam os ataques de estrangeiros ao Brasil português durante o século XVI. Após o exame da documentação, eles devem, dentre um conjunto de cinco afirmações, escolher qual a que pode ser
construída a partir dos documentos examinados. Estará, portanto, sendo testada a habilidade
de explicação histórica por indução. Abaixo apresentam-se as afirmações:
I. Villegaignon era um corsário francês que havia fundado São Luis do
Maranhão
II. São Luis do Maranhão, fundada pelos franceses, foi atacada por uma
8
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esquadra portuguesa.
III. Os franceses se interessaram concretamente em colonizar o Brasil.
IV. Os índios estavam ao lado dos portugueses na intenção de expulsar
os franceses.
V. Muitos franceses fugiram para o Egito por causa dos ataques aos
índios.
A quarta questão leva os alunos a se confrontarem com três textos que apresentam
interpretações e posições diferentes sobre o início da pecuária brasileira e sua relação com o
cultivo da cana de açúcar. Os textos são:
I. A difusão da pecuária nordestina teve como pólos de irradiação as áreas canavieiras de Pernambuco e Bahia - sobretudo está última, onde
as primeiras fazendas haviam sido estabelecidas por Garcia d'Ávila já
na administração de Tome de Souza.
II. Há muito tempo os D'Ávila vinham instalando currais ao longo do
Rio São Francisco, bem como outros "bandeirantes" na Paraíba e Per
nambuco. Os Vaqueiros passavam a viver nas caatingas, sem contato
com as cidades e aprendiam a fazer de tudo. Viviam anos após anos,
seca após seca, transferindo seu gado para sítios mais aprazíveis, de
pois voltando, fazendo o próprio sal comum, comendo carne e farinha.
Eles sabiam que o melhor gado era aquele que saísse do clima seco,
onde o sol imperava, soberano, por mais de 3 mil horas por ano. Não
havia doenças graves e o gado apreciava o calor do sol, desde que
houvesse alimento abundante... e água.
III. Não se modificou nesta etapa da formação colonial a estrutura social
que por toda parte se definira desde tempos mais remotos, baseada na
subordinação de escravos (pretos ou bugres) e de homens sem recur
sos (brancos, mamelucos, mulatos) a senhores poderosos, que dispu
nham de terras, de canaviais, de engenhos, de gado, de ouro. Inclusive
nas terras interiores da recente conquista. Sendo o sertão da Bahia di
latado - escreve Antonil - pertence quase todo a duas principais famí
lias da mesma cidade (Salvador), que são a da Tone e a do defunto
mestre-de-campo Antônio Guedes de Brito.
Após a leitura das interpretações, os alunos são apresentados a uma série de quatro
proposições e deverão decidir qual delas é aceitável diante das informações obtidas na leitura
anterior. A questão testa a interpretação e análise de contexto dos alunos.
A seguir apresentam-se as proposições:

I. Assim como no litoral, onde predominava a cultura da cana de açúcar.
no sertão também o trabalho era exercido por escravos africanos.
II. Senhores poderosos e possuidores de grande prestígio, comandaram e
administraram as grandes propriedades onde se criava o gado no interior nordestino.
III. A economias de Salvador e Recife passaram a estar baseadas na pecuária.
IV. A penetração no sertão brasileiro foi cuidadosamente planejada e
organizada pela coroa portuguesa, que delegou poderes a Tomé de
Souza para que a organizasse.
A última parte do teste sobre a competência em pensar histórico averiguou o grau de
domínio do aluno sobre certos conceitos básicos utilizados pelos historiadores, e que para
Martineau compõem o que chamou de "linguagem do historiador". Esta parte é composta por
sete itens, sobre os quais os alunos são levados a escolher uma resposta em um conjunto
apresentado.
Martineau escolheu alguns conceitos fundamentais abordados pelo programa de estudos de História do Québec e que deveriam ser de domínio dos alunos no final do secundário
daquela província. Para esta pesquisa escolheram-se sete conceitos centrais abordados pelo
programa brasileiro de História do ensino fundamental, e elaboramos questões próprias para
aferir se os estudantes os dominam. O formato das questões a serem empregadas é similar ao
que Martineau utilizou para o Canadá. Cada questão realiza uma breve exposição provocadora. originária de documentos de diversas naturezas, tais como: partes de discursos, partes de
documentos da época, tabelas e outros, para em seguida apresentar-se uma pergunta seguida
por 5 opções de respostas, entre as quais uma se refere ao conceito a ser identificado. Os
conceitos escolhidos foram: 1) donatária, 2) escravidão. 3) grandes navegações, 4) monarquia
absoluta, 5) tráfico de escravos, 6) catequese e 7) manufatura.
Em anexo apresenta-se o teste resultante desta construção 9.
Operacionalização do instrumento
Tanto para o pré-teste como para o pós-teste, as respostas corretas foram contadas e
totalizadas em um resultado numérico que representa o amadurecimento do pensar histórico
de cada aluno. A diferença entre a totalização do pós-teste e do pré-teste será considerada co9
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mo a aprendizagem obtida no período de aplicação dos instrumentos. Respostas certas valeram 1 ponto, sendo que para as primeiras 27 questões existiu a possibilidade de uma resposta
meio certa que acrescentou 0,5 pontos ao aluno.
4.2.3 Instrumento 2: ficha de observação de atributos cognitivos.
Objetivos e características do instrumento
Esta ficha é utilizada como base de observação da ocorrência dos atributos cognitivos
durante a aplicação dos procedimentos, ou seja, durante o exercício de autoria hipermídia por
alunos engajados neste tipo de trabalho. Seu objetivo é, portanto, acompanhar a ocorrência de
atributos cognitivos que acontecem durante o processo de construção das soluções e que
sejam de difícil ou impossível percepção, se apenas fossem observados quando do final da
autoria, na hipermídia resultante. Uma vez elaborada a ficha, está será utilizada pelos auxiliares de pesquisa durante as sessões de trabalho, para que possam registrar objetivamente a
ocorrência dos atributos .
Construção do instrumento
Partindo da tabela 24 deste capítulo foi possível ressaltar quais são as características
da variável atributo cognitivo que deveriam ser observadas durante as sessões. Estas características estão apresentadas na tabela 27 na página seguinte.
De modo geral, para cada um dos aspectos identificados na tabela foram criados dois
campos na ficha de observação, um que identifica a ocorrência do mesmo e um segundo que
serve para a anotação de observações de caráter subjetivo e detalhes relevantes.
Para os aspectos Criar argumentos e hipóteses. Relacionar informações, argumentos e
hipóteses e Exercitar interatividade interface a interface, no entanto, criaram-se campos que
podem variar em número de acordo com a ocorrência observada. Acontece que estes aspectos
podem existir múltiplas vezes em cada trabalho, em cada sessão, de acordo com a criatividade
e operacional idade dos alunos.
A ficha resultante esta apresentada em anexo I0.
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Tabela 27

São estruturas e objetos: os nódulos de conteúdos, objetos visuais, sonoros e os texto;

Durante o experimento, os alunos receberam orientações sobre quais os procedimentos e operações que possibilitariam um trabalho mais eficiente. Estas orientações também foram passadas tendo por base a tabela 24.
Operacionalização do instrumento
No final do experimento, cada ocorrência de atributo cognitivo observada e anotada
nos campos de identificação apropriados da ficha, em cada sessão, foi computada e totalizada, para que saibamos quantas vezes tal atributo ocorreu durante o período do experimento,
no qual foi criado o documento hipermídia.
4.2.4 Instrumento 3: ficha de registro de ocorrência de atributos cognitivos.
Objetivos e características do instrumento
Este outro instrumento está direcionado para o registro dos atributos cognitivos encontrados nos documentos hipermídia autoria dos alunos, quando da finalização destes. Trata-se portanto de um instrumento aplicado após a realização do experimento. A ficha foi aplicada para registro dos atributos cognitivos observáveis no resultado dos trabalhos de autoria dos alunos, ou seja, nas hipermídias consideradas como mapas de cognição.
Este instrumento é outro resultante do detalhamento do exposto pelo tabela 24, e também se encontra em anexo.
12
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Construção do instrumento
Da mesma forma que o instrumento anterior, para a maior parte dos aspectos identificados na tabela 28. a seguir, foram criados dois campos na ficha de registro, um que identifica a ocorrência do aspecto, e um segundo que serve para a anotação de observações e de detalhes de caráter subjetivo.
Há duas exceções:
Os aspectos referentes ao tipo Conexão de idéias on segmentos de informação dizem
respeito ao tipo de conexão existente entre os nódulos da hipermídia, e podem ser múltiplos.
Daí ter sido criado um numero indefinido e crescente de campos para a identificação das ocorrências das conexões.
Da mesma forma, para identificar a ocorrência de aspectos do tipo de conceitualização e construção de significado, que também podem ser múltiplos, foram criados campos da
mesma natureza.
Além disso, para o aspecto organizar informações, além dos campos já citados, foi
criado um espaço para que se desenhasse uma rede de nódulos e elos que representasse a hipermídia criada, assim como o mapa cognitivo presente na hipermídia construída.
Tabela 28

As ocorrências totalizadas neste instrumento receberam o acréscimo daquelas obtidas
pelo instrumento 2. Desta forma, para cada dupla de alunos agrupou-se o total das ocorrência
de atributos cognitivos que se deram durante a atividade de autoria, provenientes das duas
fichas de observação. Em seguida, cada aluno individualmente teve computada como sua a
ocorrência de atributos observados para a sua dupla, já que se considerou que a autoria foi
realizada pelo conjunto, com contribuições iguais dos dois componentes, sem distinção.
Para cada estudante, foram totalizadas as ocorrências de operações cognitivas - OAHO, da mesma forma que as ocorrências de habilidades cognitivas - OAHH. Totalizaram-se,
de forma particular, atributos cognitivos que parecem ter grande influência na construção de
mapas de cognição e na aprendizagem obtida; habilidade de conexão de idéias, assim como a
habilidade de conceitualização.
São estas totalizações, levantadas para cada aluno, e as diferenças de aprendizagem
identificadas pelos pré e pós-teste sobre o pensar histórico, que foram utilizados para a verificação das correlações entre a aprendizagem e os procedimentos aplicados.
4.3 Amostragem e aplicação dos instrumentos. 4.3.1 A
escolha da amostra de alunos
Conforme os estudos teóricos apresentados nos capítulos anteriores, assim como em
acordo com o plano de pesquisa exposto no inicio deste, algumas características tiveram que

ser consideradas para que se tivesse um grupo apropriado de alunos para a participação no
experimento.
Desde o início ficou determinado que o estudo seria realizado com estudantes que.
segundo as teorias Piagetianas, estivessem no estágio de desenvolvimento do raciocínio operacional formal, ou abstrato, momento em que o pensar histórico também se desenvolve.
Sendo assim escolheu-se trabalhar com estudantes matriculados na 8a série do ensino fundamental brasileiro, geralmente com idades entre 13 e 16 anos.
Era necessário também que os estudantes estivessem ambientados com as operações
básicas de computadores, assim como com as operações da internet e com o trabalho de hipercomposição. Este pré-requisito era importante para que fosse evitada a necessidade de
preparar os alunos com um curso especial preliminar e também para que se pudesse trabalhar
com um processo pedagógico existente e integrante de um ambiente de aprendizagem funcional e já adotado nas escolas brasileiras. Foi desta forma que se escolheu o ensino fundamental do Colégio Instituto Social da Bahia - ISBA. conforme já citado desde o primeiro
capítulo deste trabalho, onde os estudantes da 8a série estão aptos a trabalhar com computadores, já que desde a alfabetização realizam trabalhos de informática. Isso caracteriza este
estudante como tendo até 9 anos de experiência com trabalho criativo e construtivo em ambiente informatizado, além de trabalharem com autoria e resolução de problemas mediadas pelo
computador desde a 5a série.
Para selecionar os grupos a serem trabalhados considerou-se que as turmas de 8a série
do ISBA são compostas por grupos de alunos equivalentes: em todas elas há aproximadamente metade dos alunos de cada sexo. há estudantes filhos das classes média e alta da cidade, igualmente distribuídos em cada turma e sem outras variações que as distingam particularmente.
Das onze turmas de 8a série existentes no ISBA. no ano letivo de 2000, optou-se por
sortear aleatoriamente quatro, duas do turno da tarde e duas matutinas. Foram desta forma
escolhidas as 8as A, E, G e K. E necessário que se diga que cada turma é composta por 48
estudantes.
Os laboratórios de informática da escola são. no entanto, capazes de receber, de uma
só vez, apenas metade da turma, ou seja 24 alunos. De fato quando das aulas no laboratório,
cada turma é dividida em dois, cada metade se dirige a um laboratório, de maneira que os
dois professores de informática trabalham com 24 alunos cada um. Procedeu-se então a um
sorteio entre as duas metade de cada turma, para que se escolhesse qual delas faria parte do

experimento. Foi assim que da turma A e E sorteou-se a primeira metade; e das turmas G e
K, a segunda.
A experiência foi então realizada com uma amostra total inicial de 96 alunos, divididos em quatro grupos iguais, dois deles do turno matutino e dois deles do vespertino.
Cada grupo de 24 foi ainda dividido em grupo dedicado à autoria colaborativa ou
grupo dedicada à autoria individualizada de hipermídia. Sendo assim, para cada turma, tínhamos seis duplas dedicadas a cada uma das abordagens de autoria.
Esta última divisão foi conveniente para que se organizasse o trabalho colaborativo.
Distribuídos em quatro grupos de 6 duplas, em horários e turnos diferentes, os estudantes se
viram estimulados a utilizar recursos de colaboração mediada pela rede. tais como: correios
eletrônicos, envio de textos, de imagens, diálogos via rede e outros recursos.
A tabela abaixo apresenta sistematicamente os grupos de alunos que participaram do
experimento:
Tabela 29

Grupos de Estudantes da 8* série do ensino básico do ISBA, participantes do experimento de autoria
hipermídia
Turma

N° de duplas de alunos N° de duplas de alunos
dedicados à autoria co- dedicados à autoria inlaborativa
dividualizada

Turno de trabalho

8ªA

6

6

matutino

8*E

6

6

matutino

8*G

6

6

vespertino

8ªK

6

6

vespertino

Total

24

24

4.3.2 Aplicação dos instrumentos de coleta
No início de junho de 2000, foi solicitada verbalmente à direção do ISBA a realização
da experiência no colégio. Em audiência com a diretoria ficou acertado da utilização do
segundo semestre letivo de 2000, como período no qual a experiência se daria, coletando os
dados relevantes para as análises necessárias, a partir do acompanhamento de quatro meias
turmas das oitavas séries do colégio, em suas atividades normais de hipercomposição sobre
temas de história.

No mesmo mês de junho, foram consultados os professores de História da escola sobre quais temas deveriam ser abordados, pertencentes ao programa de estudos de História
destas turmas, mas que não seriam diretamente abordados por outros procedimentos de ensino da disciplina, exceto a autoria hipermídia demandada. Foi neste momento que também
solicitamos dos professores o exame para validação do teste a ser aplicado.
Conforme planejado, no mês de julho iniciaram-se os experimentos. O primeiro passo
foi informar a todos os alunos envolvidos do que estaria ocorrendo, o que aconteceu no
primeiro encontro. Concomitantemente à primeira sessão foi realizado o pré-teste sobre o
pensar histórico.
A partir da segunda sessão iniciou-se a seqüência de 20 encontros dedicados ao trabalho de autoria e ao processo de aprendizagem propriamente dito, sendo que os dois últimos
encontros foram voltados ao processo de socialização e discussão do processo final realizado.
Por fim. um último encontro foi realizado para a aplicação do pós-teste.

4.4 O método para tratamento de dados.
Neste ponto se faz necessário apresentar o modelo de tratamento de dados utilizado
4.4.1 Organização das hipóteses c variáveis para o tratamento de dados

As tabelas abaixo reorganizam as variáveis da pesquisa em função dos modelos de
tratamento de dados.

Tabela 30
Variável independente
Procedimento de autoria hipermidia—PAH
Autoria individualizada - AIH Autoria colaborativa - ACH

Tabela 3 1
Variável Dependente

competência em pensar histórico - CPH
Atitude de historiador - CPHA Método histórico - CPHM Linguagem historiográfica - CPHL

Tabela 32

A Tabela 30 apresenta a variável independente Procedimento de autoria hipermídia PAH e seus dois valores. Autoria individualizada - AIH e Autoria colaborativa - ACH. Esta
variável, PAH, representa as duas maneiras de organização das atividades de autoria hipermídia, experimentadas pela pesquisa. As duas maneiras foram exatamente os valores possíveis da variável, AIH e ACH
A Tabela 31 se refere à variável competência em pensar histórico - CPH, que é dividida em três aspectos: atitude de historiador - CPHA; Método histórico - CPHM;

e

Linguagem historiográfica - CPHL. Os valores desta variável e de seus aspectos será coletados pelos testes de conhecimento sobre o pensar histórico.
A Tabela 32 se refere à variável Ocorrência dos atributos da abordagem de autoria
hipermídia - OAH. dividida por sua vez em duas categorias. Operação Cognitiva - OA-

HO e Habilidade Cognitiva - OAHH. que. por sua vez. se encontram divididas em tipos e
aspectos, conforme detalhadamente descritos na Tabela 25. Na Tabela 33. tipos e aspectos. das
variáveis ou categorias, são identificados por séries numéricas.
4.4.2 Hipóteses de pesquisa
Apresenta-se então o conjunto de hipóteses que permitiu trabalhar e analisar os dados
coletados durante as 20 sessões da experiência realizada.

Hipóteses gerais
HG-1 As duas abordagens para a organização de um processo pedagógico baseado em autoria
hipermídia. AIH e ACH são eficientes para o ensino-aprendizagem de CPH. sendo que
uma das duas abordagens tem maior eficácia que a outra para este fim.
HG-2 Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência dos atributos cognitivos OAH e a aprendizagem da competência em pensar histórico. CPH. nos estudantes engajados na autoria de hipermídia sobre história, seja individualizada ou colaborativa ou em conjunto.

Sub-hipóteses corolários das hipótese geral
SH-1 Sub-hipótese de HG-1. A subtração entre os resultados do pós-teste e pré-teste. realizados por estudantes engajados em AIH. é positiva, ou seja. o procedimento é eficiente
para a aprendizagem de CPH.
SH-2 Sub-hipótese de HG-1. A subtração entre os resultados do pós-teste e pré-teste. realizados por estudantes engajados em ACH. é positiva, ou seja. o procedimento é eficiente
para a aprendizagem de CPH.
SH-3 Sub-hipótese de HG-1. A subtração entre os resultados do pós-teste e pré-teste, realizados por estudantes engajados em PAH. é positiva, ou seja, o procedimento é eficiente
para a aprendizagem de CPH.
SH-4 Sub-hipótese de HG-1. As subtrações entre os resultados do pós-teste e pré-teste. realizados por estudantes engajados em AIH ou ACH são diferentes, o que identifica qual
das duas tem maior eficácia para a aprendizagem de CPH.

SH-5 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação positiva significativa entre a OAH e a
aprendizagem de CPH nos estudantes engajados na autoria de hipermídia sobre história. seja individualizada ou colaborativa ou em conjunto.
SH-6 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a OAHO e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados na autoria de hipermídia sobre
história, seja individualizada ou colaborativa ou em conjunto.
SH-7 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a OAHH e aprendizagem de CPH nos estudantes engajados na autoria de hipermídia sobre
história, seja individualizada ou colaborativa ou em conjunto.
SH-8 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência de algum tipo e/ou aspecto de OAH e a aprendizagem de CPH nos estudantes
engajados na autoria de hipermídia sobre história, seja individualizada ou colaborativa
ou em conjunto.
SH-9 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência de OAHO.1.3 e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados na autoria de
hipermídia sobre história, seja individualizada ou colaborativa ou em conjunto.
SH-10 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência de OAHO.1.4. ou de algum de seus aspectos, e a aprendizagem de CPH nos
estudantes engajados na autorias de hipermídia sobre história, seja individualizada ou
colaborativa ou em conjunto.
SH-11 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência de OAHH.2.3. ou de algum dos seus aspectos, e a aprendizagem de CPH nos
estudantes engajados na autores de hipermídia sobre história, seja individualizada ou
colaborativa ou em conjunto.
SH-12 Sub-hipótese de HG-2. Existe uma correlação significativamente positiva entre a ocorrência de OAHH.2.4. ou de algum dos seus aspectos, e a aprendizagem de CPH nos
estudantes engajados na autores de hipermídia sobre história, seja individualizada ou
colaborativa ou em conjunto.

Tratamento estatístico
Para a análise dos dados utilizou-se o programa SPSS. As tabelas acima reorganizam as
variáveis da pesquisa em função dos modelos de tratamento de dados.

Foram realizados os seguintes tratamentos:
•

apresentação e cálculo das compilações descritivas demandadas pela pesquisa;

•

cálculo da diferença entre pré-teste e pós-teste sobre a CPH:

•

cálculo da diferença entre o resultados da subtração de pós-teste e pré-teste; para
os dois procedimentos de autoria. AIH e ACH;

•

cálculo dos testes de correlação demandados.

A partir desse ponto pode se concentrar o trabalho na apresentação da análise dos dados e dos resultados da pesquisa, assim como do significado dos resultados em relação ao
problema inicial dado.

Capítulo 5

Análise dos procedimentos de autoria hipermídia
aplicados ao ensino-aprendizagem de História
Aqui serão apresentados os resultados da experiência realizada, assim como a avaliação estatística dos mesmos. O capítulo tem como objetivo discutir e analisar apropriadamente
os dados coletados, visando a obtenção de resultados e respostas que atendam às demandas
das questões e hipóteses de pesquisa, apresentadas no capítulo 1.
As hipóteses de pesquisa, tanto as gerais HG-1 e HG-2. como suas sub-hipóteses SH1. SH-2. SH-3. SH-4. SH-5. SH-6. SH-7. SH-8. SH-9. SH-10. SH-11 e SH-12. apresentadas
no final do capítulo anterior, orientaram o estudo dos dados e possibilitaram que se chegasse
a resultados e conclusões. Na medida em que se desenvolva o capítulo cada hipótese de pesquisa e o resultado de sua inquisição serão discutidos e analisados na busca de satisfazer as
demandas do estudo proposto.
Foi reservado o final do capítulo para um estudo das hipermídias resultantes do exercício de autoria dos alunos e interpretadas nesta pesquisa como mapas de cognição. A relação
entre mapa de cognição. aprendizagem e estrutura das hipermídias necessita também ser
apresentada e discutida.
5.1. A eficiência e a eficácia dos procedimentos aplicados.
5.1.1. Apresentação dos resultados do pré-teste e pós-teste
A eficiência dos procedimentos de autoria hipermídia para o ensino-aprendizagem de
História foi verificada por um t-test1 aplicado aos resultados do pré-teste e pós-teste sobre a
competência no pensar histórico realizados pelos alunos participantes do experimento.
Como foi visto no capítulo sobre a abordagem metodológica, o experimento foi inicialmente projetado para acompanhar 96 alunos durante seus exercícios de autoria de hipermí1

Teste estatístico que mede a significância da diferença entre duas médias baseadas em observações emparelhadas. KAZMIER. Leonard. Estatística aplicada a economia e administração. Rio de Janeiro: Makron.
1982. p. 177- 179.

A partir dos dados desta tabela foram aplicados os testes estatísticos segundo o sistema
SPSS base 10.0 3.
3

SPSS. versão 10.0: sistema de manipulação de dados e análises estatísticas. SPSS. 2000. Conjunto de programas em CD-ROM.

5.1.2 Verificação da sub-hipótese SH-1 de GH-l. sobre a eficiência da Autoria Individualizada de Hipermídia — AIH, para o ensino-aprendizagem da Competência em Pensar
Histórico — CPH.
Para verificar a hipótese SH-1 de HG-1, procedeu-se um teste estatístico t-test para
diferença de média entre o pré-teste e o pós-teste. cujos resultados são os seguintes:
Tabela 34
engajados em autoria individualizada
Desvio Padrão
Média do desvio
N° de sujeitos Padrão

Estatística descritiva das amostras emparelhadas dos
Variáveis

alunos Média

PRÉ-TESTE

22.119

42

4.0797

0.6295

PÓS-TESTE

24.274

42

4.0367

0.6229

Tabela 35
Análise estatística t-test das amostras emparelhadas dos alunos engajados em autoria individualizada
Diferenças emparelhadas
Média Desvio Média do
Padrão desvio
Padrão
PRÉ-TESTE - PÓSTESTE

-2.155 3.0414

t

gl

Sig.

95% de intervalo de
confiança da diferença
Mínimo

Máximo

-3.103

-1.207

0.4693

-4.592 41

0.000

O resultado / = - 4,592, significativo para p < 0,000, sugere a manutenção desta subhipótese. Os estudantes engajados em autoria individualizada obtiveram uma diferença média
de -2,155 pontos entre os resultados dos dois testes.
Este resultado e uma indicação sobre a eficiência da abordagem de Autoria Individualizada de Hipermídia para o processo de ensino-aprendizagem de CPH
5.1.3 Verificação da sub-hipótese SH-2 de GH-1, sobre a eficiência da Autoria Colaborativa de Hipermídia — ACH, para o ensino-aprendizagem da Competência em Pensar
Histórico — CPH.
Para os alunos engajados na autoria colaborativa de hipermídia repetiu-se o procedi-

mento anterior
Tabela 36
Estatística descritiva das amostras emparelhadas dos alunos engajados em autoria colaborativa
Variáveis
Média
N" de sujeitos
Desvio Padrão
Média do desvio
Padrão
PRÉ-TESTE

23.338

40

4.0721

0.6439

PÓS-TESTE

25.375

40

3,9006

0.6167

Tabela 37

Análise estatística t-test das amostras emparelhadas dos alunos engajados cm autoria colaborativa
Diferenças emparelhadas
Média Desvio Média do
Padrão desvio
Padrão
PRÉ-TESTE - PÓSTESTE

-2.038 2.7836

0.4401

t

gl

Sig.

-4.629 39

0.000

95% de intervalo de
confiança da diferença
.
.
Mínimo
Máximo
-2.928

-1.147

Obteve-se t = - 4,629, significativo para p <0.000, que sugere a manutenção desta
sub-hipótese. Os estudantes envolvidos na autoria colaborativa obtiveram uma diferença média de -2.038 pontos entre os resultados dos dois testes.
Este resultado também indica que a abordagem colaborativa foi eficiente para o ensino-aprendizagem da CPH.
5.1.4 Verificação da sub-hipótese SH-3 de GH-1, sobre a eficiência das abordagens de
Autoria Hipermídia — PAH, para o ensino-aprendizagem da Competência em Pensar
Histórico — CPH.
Os procedimentos de autoria hipermídia em geral — PAH, tanto aqueles colaborativos como os individualizados, também receberam indicação de eficiência pelas análises ttest. Esta indicação foi reforçada pelos resultados já apresentados de SH-1 e SH-2.
Para os alunos engajados em processos de autoria de hipermídia em geral, seja colaborativa ou individualizada, os resultados do t-tesí foram:

Tabela 38
Estatística descritiva das amostras emparelhadas para o total de alunos do experimento
Variáveis
Média
N° de sujeitos
Desvio Padrão
Média do desvio
Padrão
PRÉ-TESTE

22.713

82

4.0968

0.4524

PÓS-TESTE

24.811

82

3.9850

0.4401

Tabela 39

Análise estatística t-test para as amostras emparelhadas para o total de alunos do experimento
Diferenças emparelhadas
Média Desvio Média do
Padrão desvio
Padrão
PRÉ-TESTE - PÓSTESTE

-2.098 2 .9011

0.3204

t

gl

Sig.

95% de intervalo de
confiança da diferença
Mínimo

Máximo

-2.735

-1.460

-6.547 81

0.000

O valor de t = -6.547, significativo para p < 0,000. sugere a manutenção desta subhipotese. Os resultados indicam que os procedimentos experimentados de autoria hipermidia
são todos eficientes para o ensino-aprendizagem de História, vista como pensar histórico
O SPSS encontrou uma diferença absoluta na média, para todos os sujeitos participantes, no valor de 2.098 pontos
Tendo em vista o curto período de trabalho e o pequeno numero de sessões realizadas,
avaliou-se tratar-se de um ganho significativo de aprendizagem, o que revela uma indicação
de manutenção da sub-hipotese de pesquisa SH-3. sobre a eficiência dos procedimentos de
autoria hipermidia para o ensino-aprendizagem do pensar histórico
A manutenção de SH-1, SH-2 e SH-3 implicam na manutenção da hipótese geral. HG1, o que é indicativo da eficiência das abordagens de autoria para o ensino-aprendizagem de
CPH.

5.1.5 Verificação da sub-hipótese SH-4 de GH-1, sobre qual das duas abordagens
(AIH ou ACH) é a mais eficaz.
A sub-hipótese SH-4 levanta a possibilidade de um dos dois procedimentos. AIH e
ACH. ser potencialmente superior ao outro, o que permitiria avaliar também a sua eficácia.
Os resultados estatísticos porém indicam uma pequena diferença entre as médias obtidas para
os dois procedimentos, indicativo de uma ligeira prevalência do AIH sobre o ACH. o que não
nos permite uma inferência conclusiva sobre uma possível superioridade.
5.2 A correlação entre o processo de autoria hipermídia e a aprendizagem obtida de
História.
5.2.1 Reavaliação do papel das diferenças individuais
Uma vez tendo sido encontrados resultados indicativos sobre a eficiência e a eficácia
dos procedimentos de autoria para o ensino-aprendizagem de CPH, cabe examinar se a aprendizagem obtida se correlaciona com o trabalho específico de hipercomposição.
Segundo a abordagem pedagógica defendida, a simples adoção de uma organização de
trabalhos e ambientes educacionais baseados na resolução de problemas e na realização de
projetos pedagógicos, já deverá produzir uma aprendizagem de caráter significante e ativa do
pensar histórico. Além disso, se está longe de querer defender a inexistência de soluções não
informatizadas capazes de desenvolver o pensar histórico.
Encontrar as referidas correlações interessa no sentido de identificar se houve uma
contribuição específica das características do trabalho de hipercomposição na aprendizagem
obtida, que seja própria deste tipo de abordagem mediada por computadores em rede. já que
isso recomendará e validará de forma particular a adoção dos procedimentos de pedagogia de
projetos para o ensino-aprendizagem de História.
Nos capítulos anteriores apresentou-se um quadro de atributos cognitivos (operações
e habilidades) ocorrentes durante a atividade de hipercomposição. A idéia foi a de testar a
existência de correlação positiva entre o número de tais ocorrências registradas durante a atividade de autoria de uma dupla de hipercompositores e a diferença entre o pós-teste e préteste destes, considerada como representativa de sua aprendizagem de pensar histórico, advinda da intervenção. Ou seja, segundo este raciocínio, para a dupla de alunos em que se re-

gistrasse o maior número de ocorrências daqueles atributos, provavelmente se observaria a
maior diferença de resultados entre o pós-teste e pré-teste. portanto maior aprendizagem.
No entanto, ao testar a hipótese das correlações positivas com o SPSS. foi constatada a
inexistência de correlação positiva, ou mesmo negativa. Este fato negava qualquer possibilidade de associação ou relação entre a aprendizagem obtida e o trabalho específico de hipercomposição. reforçando a idéia de que era a organização voltada para a realização de projetos
e resolução de problemas do modelo que provocara a aprendizagem, sem a influência de
nenhum elemento advindo do meio informatizado.
Outra idéia ocorreu quando se considerou o registro feito, durante as sessões de trabalho. da diferença de envolvimento e participação de cada componente das duplas. Este registro foi realizado em cada sessão para efeito de avaliação regular e formal dos alunos, a ser
registrado no sistema de avaliação da escola. Os registros de cada sessão são computados para
que cada aluno receba um valor numérico representativo de seu envolvimento no projeto. que
varia de 0 a 10 pontos. Este procedimento ocorre desde 1994. quando foi iniciada a atual
metodologia. Aí aparecem as influências das diferenças individuais dos alunos. Não se cogitou de utilizá-lo antes, pois pensava-se tratar a dupla como indivíduo autor, igualmente influenciado pelos seus componentes, ou seja, se considerava que a interatividade e o trabalho de
groupware uniformizariam a participação e a ação de cada um. minimizando diferenças individuais. A princípio o registro foi feito para que se atendessem as necessidades de gestão acadêmica da escola, sem que se tivesse a intenção de usá-lo para a pesquisa.
A cada 10 sessões foi gerada uma nota entre 0 e 10. proporcional ao envolvimento de
cada componente. No final do período de intervenção cada componente das duplas tinha dois
valores numéricos proporcionais à sua atuação no projeto, em cada metade do período de intervenção. Calculou-se então a média aritmética dos 2 valores para que se chegasse a um escore representativo das diferenças individuais dos componentes das duplas. Considerou-se
então cada escore individual como um percentual variando de 0% a 100% 4, que foi aplicado
e multiplicado sobre o número de ocorrências de atributos cognitivos de cada dupla. O número original, igualmente atribuído a cada componente, foi assim transformado em um valor
proporcional ao engajamento individual e desta forma registrado.
Apresentamos abaixo uma tabela resumo dos escores individuais dos alunos, sendo
que em anexo apresentamos os registros de escore feitos em documento do colégio 5.

4

A nota 0,0 (zero) seria 0% e a 10,0 seria 100% e assim por diante, sabendo-se que a notação tem uma casa
decimal.

Tabela 40

Uma vez obtido o escore individual proporcional para o número de ocorrências de
atributos cognitivos dos estudantes autores, pôde-se aplicar novamente o teste de correlação
Pearson do SPSS, que testou a relação entre este número e a diferença dos dois testes sobre a
competência em pensar histórico dos alunos. Foram então encontradas correlações.
5.2.2 Verificação da sub-hipótese SH-9 de GH-2, sobre a correlação entre OAHO 1.3 e a
aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
O SPSS encontrou os seguintes dados sobre a correlação entre a aprendizagem verificada da Competência do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência das operações cognitivas
de conexão de idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3, para os estudantes engajados
Anexo 7- Escores individuais em documento do colégio, p. 203.

Tabela 40

Uma vez obtido o escore individual proporcional para o número de ocorrências de
atributos cognitivos dos estudantes autores, pôde-se aplicar novamente o teste de correlação
Pearson do SPSS, que testou a relação entre este número e a diferença dos dois testes sobre a
competência em pensar histórico dos alunos. Foram então encontradas correlações.
5.2.2 Verificação da sub-hipótese SH-9 de GH-2, sobre a correlação entre OAHO 1.3 e a
aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
O SPSS encontrou os seguintes dados sobre a correlação entre a aprendizagem verificada da Competência do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência das operações cognitivas
de conexão de idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3, para os estudantes engajados
Anexo 7- Escores individuais em documento do colégio, p. 203.

em autoria de hipermídia em geral — PAH, autoria individualizada — AIH ou autoria colaborativa — ACH, respectivamente.
Tabela 41
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de idéias ou segmentos de informação. OAHO 1.3 no trabalho de
hipercomposição e a aprendizagem de CPH "
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO 1.3
Conexão de comunicação com o usuário
ou entre eles

Correlação Pearson : 0.303
** Significância : 0.006. N :

Tabela 42
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3 no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO 1.3
Conexão de idéias ou segmentos de informação

Correlação Pearson : 0.505
** Significância: 0.001. N:
42

Tabela 43
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de idéias ou segmentos de informação, OAHO 1.3 no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO 1.3
Conexão de idéias ou segmentos de in-!
formação

Correlação Pearson : 0.230
Significância : 0.154. N :
40

A análise estatística sugere a manutenção da sub-hipótese SH-9 para a relação entre a
aprendizagem de CPH e as abordagens de autoria PAH, r = 0,303, significativa para p <
0,006, e AIH, r = 0,505, significativa para p < 0.001. Para a relação entre CPH e ACH, obteve-se o resultado r = 0,230 não significativo.

6

Da tabela 41 até a 58 considere-se ** para a correlação significante no nível de 0.01. e * para 0.05.

5.2.3 Verificação da sub-hipotese SH-10 de GH-2. sobre a correlação entre OAHO 1.4 e
a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
As correlações aqui apresentadas são entre a aprendizagem verificada da Competência
do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência das operações cognitivas de conexão de comunicação com o usuário ou entre si, OAHO 1.4, e alguns de seus aspectos, para os estudantes engajados em autoria de hipermídia em geral — PAH, autoria individualizada — AIH
ou autoria colaborativa — ACH, respectivamente.
Tabela 44
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si, OAHO 1.4 no trabalho
de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO 1.4
Conexão de comunicação com o
usuário ou entre si (aspectos)
Planejar diagramação da interface OAHO 1.4.2
Planejar interatividade a oferecer OAHO 1.4.3
Testar browser e recursos técnicos OAHO 1.4.4
Corrigir e reorganizar a depender dos retornos OAHO 1.4.5
Prover e receber retorno de comunicação OAHO 1.4.7

Correlação Pearson : 0.303
** Significância : 0.006. N :
82
Correlação Pearson : 0.293
** Significância : 0.007. N :
Correlação Pearson : 0.317
** Significância : 0.004. N :
Correlação Pearson : 0.226
* Significância : 0.041. N :
Correlação Pearson : 0.220
* Significância : 0.047. N :
82
Correlação Pearson : 0.243
* Significância : 0.028. N :

Tabela 45
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si, OAHO 1.4 no trabalho
individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO 1.4
Conexão de comunicação com o
usuário ou entre si
Planejar diagramação da interface OAHO 1.4.2
Planejar interatividade a oferecer OAHO 1.4.3

Correlação Pearson : 0.484
** Significância : 0.001. N :
42
Correlação Pearson : 0.473
** Significância : 0.002. N :
Correlação Pearson : 0.414
** Significância : 0.006. N :

Testar browser e recursos técnicos
OAHO 1.4.4
Corrigir e reorganizar a depender
dos retornos OAHO 1.4.5
Prover e receber retorno de comunicação OAHO 1.4.7

Correlação Pearson : 0.312 *
Significância : 0.045. N : 42.
Correlação Pearson : - 0.81
Significância : 0.611. N : 42.
Correlação Pearson : 0.428 **
Significância : 0.005. N : 42.

Tabela 46
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas de
conexão de comunicação com o usuário ou entre si, OAHO 1.4 no trabalho
Colaborativa de hipercomposição e a aprendizagem de CPH

Operação Cognitiva OAHO 1.4
Conexão de comunicação com o
usuário ou entre si (aspectos)
Planejar diagramação da interface
OAHO 1.4.2
Planejar interatividade a oferecer
OAHO 1.4.3
Testar browser e recursos técnicos
OAHO 1.4.4
Corrigir e reorganizar a depender
dos retornos OAHO 1.4.5
Prover e receber retorno de comunicação OAHO 1.4.7

Correlação Pearson : 0.218
Significância : 0.176. N : 40.
Correlação Pearson : 0.128
Significância : 0.433. N 40.
Correlação Pearson : 0.299
Significância : 0.061. N : 40.
Correlação Pearson : 0.130
Significância : 0.425. N : 40.
Correlação Pearson : 0.247
Significância : 0.124. N : 40.
Correlação Pearson : 0.292
Significância : 0.063. N : 40.

A sub-hipótese SH-10, segundo sugere a análise estatística, também deve ser mantida.
Para OAHO 1.4 foi encontrada relação entre a aprendizagem de CPH e as abordagens de
autoria PAH. r = 0,303, significativa para p < 0,006. e AIH, r = 0,484. significativa para p <
0,001.Para a relação entre CPH e ACH. obteve-se o resultado r = 0,218 não significativo
Análise similar pode ser aplicada aos seus vários aspectos também submetidos ao SPSS
5.2.4 Verificação da sub-hipótese SH-6 de GH-2, sobre a correlação entre a ocorrência
de Operações Cognitivas — OAHO e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados
em PAH, abordagem AIH ou ACH.
Nesta seção, verifica-se a correlação entre a aprendizagem de Competência do Pensar
Histórico — CPH, e a ocorrência das Operações Cognitivas — OAHO, para os estudantes
engajados em PAH, AIH ou ACH, respectivamente. A manutenção de SH-6 foi indicada, em
primeiro lugar pelos resultados das verificação de SH-9 e SH-10 já apresentadas; se referem à
correlação de tipos de operação cognitiva, respectivamente OAHO 1.3 e OAHO 1.4.
Estes dois tipos foram destacados em hipóteses específicas por se tratarem de opera-

ções pertencentes exclusivamente aos ambientes informatizados.
No que se refere à correlação entre a aprendizagem de CPH e a ocorrência de operações cognitivas em geral — OAHO. o SPSS encontrou os seguintes valores.
Tabela 47
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Operação Cognitiva OAHO

Correlação Pearson : 0.317
** Significância : 0.004. N :
82.

Tabela 48
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO

Operação Cognitiva - OAHO

DIFERENÇA DE RESULTADO
ENTRE PRE-TESTE E PÓSTESTE
Correlação Pearson : 0.565
** Significância : 0.000. N :

Tabela 49
Correlação significativa entre a ocorrência das Operações Cognitivas —
OAHO no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de
CPH
ATRIBUTO COGNITIVO

Operação Cognitiva - OAHO

DIFERENÇA DE RESULTADO
ENTRE PRE-TESTE E PÓSTESTE
Correlação Pearson : 0.154
Significância : 0343 N :

É sugerida a manutenção da sub-hipótese SH-6 para o total dos alunos engajados em
procedimentos de autoria — PAH, r = 0,317, significativa para p < 0,004, e para aqueles alunos dedicados à autoria individualizada — AIH, r = 0,565, significativa para p < 0,000. Para
o caso do grupo de estudantes engajados na autoria colaborativa — ACH encontrou-se r =
0,154, não significativo.
5.2.5 Verificação da sub-hipótese SH-11 de GH-2, sobre a correlação entre OAHH 2.3 e a
aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AlH ou ACH.
Abaixo apresentam-se as correlações entre a aprendizagem verificada da Competên-

cia do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência das habilidades cognitivas de conceitualização e construção de significado, OAHH 2.3, e seus aspectos, para os estudantes engajados
em autoria de hipermídia em geral — PAH, autoria individualizada — AIH ou autoria colaborativa — ACH, respectivamente.
Tabela 50
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualização e construção de significado, OAHH 2.3 no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO

DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.3
De conceitualização e construção
de significado
Criar nódulos de conteúdo
OAHH 2.3.9

Correlação Pearson : 0.534
** Significância : 0.000. N :

Tabela 51
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualização e construção de significado, OAHH 2.3 no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.3
De conceitualização e construção
de significado
Criar nódulos de conteúdo
OAHH 2.3.9

Correlação Pearson : 0.556
** Significância : 0.000. N :

Tabela 52
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
conceitualização e construção de significado, OAHH 2.3 no trabalho Colaborativa de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.3
De conceitualização e construção
de significado
Criar nódulos de conteúdo
OAHH 2.3.9

Correlação Pearson : 0.537
** Significância : 0.000. N:

Desta vez encontraram-se indicativos para a manutenção da sub-hipótese tanto para
PAH, r = 0,534, significativa para p < 0,000, como para AIH, r = 0,556. significativa para p
< 0,000, e para ACH, r = 0,537, significativa para p < 0,000.

5.2.6 Verificação da sub-hipótese SH-12 de GH-2. sobre a correlação entre OAHH 2.4 e a
aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
Mostra-se a seguir os dados sobre as correlações entre a aprendizagem verificada da
Competência do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência das habilidades cognitivas de apresentação, OAHH 2.4, e seus aspectos, para os estudantes engajados em autoria de hipermídia em geral — PAH, autoria individualizada — AIH ou autoria colaborativa — ACH,
respectivamente.
Tabela 53
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
apresentação, OAHH 2.4 no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.4
De apresentação
Mapear interface de apresentação
OAHH 2.4.1
Verificar navegação do sistema
OAHH 2.4.2
Manter interesse do usuário
OAHH 2.4.3

Correlação Pearson : 0.301
* Significância : 0.006. N :
Correlação Pearson : 0.332
** Significância : 0.002. N :
Correlação Pearson : 0.321
** Significância : 0.003. N :
Correlação Pearson : 0.019
Significância : 0.867. N :

Tabela 54
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
apresentação, OAHH 2.4 no trabalho Individualizado de hipercomposição e
a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.4
De apresentação
Mapear interface de apresentação OAHH 2.4.1

Correlação Pearson : 0.489
** Significância : 0.001. N :
Correlação Pearson : 0.339
* Significância : 0.028. N :

Verificar navegação do sistema
OAHH 2.4.2
Manter interesse do usuário
OAHH 2.4.3

Correlação Pearson : 0.467 **
Significância : 0.003. N : 42
Correlação Pearson : 0.382 *
Significância : 0.013. N : 42.

Tabela 55
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas de
apresentação, OAHH 2.4 no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a
aprendizagem de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO

DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRE-TESTE E PÓS-TESTE

Habilidade Cognitiva OAHH 2.4
De apresentação
Mapear interface de apresentação
OAHH 2.4.1
Verificar navegação do sistema
OAHH 2.4.2
Manter interesse do usuário
OAHH 2.4.3

Correlação Pearson : 0,031
Significância : 0.852. N : 40
Correlação Pearson : - 0.092
Significância : 0.571. N: 40.
Correlação Pearson : 0.154
Significância : 0.342. N : 40.
Correlação Pearson : - 0.055
Significância : 0.737. N : 40.

A sub-hipótese SH-12 foi, segundo sugestão dos resultados apresentados, também
mantida para os casos de PAH, r = 0,301, significativa para p < 0,006, e AIH, r = 0,489, significativa para p < 0,006. Para ACH a relação foi r = 0,031, não significativa, isso para OAHH 2.3. Raciocínio similares podem ser aplicados aos aspectos também analisados.
5.2.7 Verificação da sub-hipótese SH-7 de GH-2. sobre a correlação entre a ocorrência
de Habilidades Cognitivas — OAHH e a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AEH ou ACH.
A sub-hipótese SH-7 se refere a correlação entre CPH e a ocorrência de Habilidades
Cognitivas — OAHH. As manutenções das sub-hipóteses SH-11 e SH-12, já anunciadas, referentes à tipos de habilidades cognitivas, já sugerem a sua manutenção de SH-7.
Assim como para o estudo das operações cognitivas, estas habilidades foram destacadas para hipóteses específicas por ocorrerem exclusivamente em ambiente informatizado.
A seguir apresentam-se os dados sobre as correlações entre a aprendizagem verificada
da Competência do Pensar Histórico — CPH, e a ocorrência de habilidades cognitivas para
os estudantes engajados em autoria de hipermídia em geral — PAH, autoria individualizada
— AIH ou autoria colaborativa — ACH, respectivamente

Tabela 56
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO
ATRIBUTO COGNITIVO
ENTRE PRÉ-TESTE E PÓSTESTE

Habilidade Cognitiva - OAHH

Correlação Pearson : 0.282
* Significância : 0.010. N :

Tabela 57
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO
DIFERENÇA DE RESULTADO
ENTRE PRÉ-TESTE E POSTESTE
Habilidade Cognitiva - OAHH
Significância : 0.011. N : 42.

Correlação Pearson 0 390 *

Tabela 58
Correlação significativa entre a ocorrência das Habilidades Cognitivas —
OAHH no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem
de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO
ATRIBUTO COGNITIVO
ENTRE PRÉ-TESTE E PÓSTESTE

Habilidade Cognitiva - OAHH

Correlação Pearson : 0.249
Significância : 0.121. N :

Segundo sugere a análise estatística, a sub-hipótese SH-7 foi mantida para PAH, r =
0,282, significativa para p < 0,010. e IAH, r = 0.390, significativa para p < 0.011, não tendo
sido encontrada relação significativa para o caso de ACH, r = 0,249.
5.2.8 Verificação da sub-hipótese SH-8 de GH-2, sobre a correlação entre algum outro
tipo e/ou aspecto de OAH (que não OAHO 1.3. OAHO 1.4, OAHH 2.3 ou OAHH 2.4) e
a aprendizagem de CPH nos estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
A sub-hipótese SH-8 questiona sobre a correlação entre a aprendizagem de CPH e a
ocorrência de Atributos Cognitivos não exclusivamente pertencentes aos ambientes informatizados para mediação da construção do conhecimento

Tabela 60

Correlação significam a entre a ocorrência de tipos e aspetos dos Atributos
Cognitivos, não exclusivos dos ambientes informatizados, no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENATRIBUTO COGNITIVO
TRE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE
Organização do trabalho OAHO 1.1
Planejar o que será construído
OAHO 1.1.1
Planejar para quem será construído OAHO 1.1.2
Criar argumentos e hipóteses
OAHO 1.1.3
Determinar critério para julgar
mérito de idéias OAHO 1.1.4
Análise e/ou avaliação de informação
OAHO 1.2
Reconhecer padrões das informações obtidas OAHO 1.2.1
Identificar hipóteses que sustentem argumentos OAHO 1.2.3
Identificar idéia central ou
principal OAHO 1.2.4
Relacionar informações, argumentos e hipóteses OAHO 1.2.5
Verificar validade das informações obtidas OAHO 1.2.6
Priorizar
informações OAHO
Alocar recurso
OAHH 2.1.2
organizar interdependência entre parceiros OAHH 2.1.4
De pesquisa e busca de informações
OAHH 2.2
Determinar natureza das questões do problema OAHH 2.2.1
Organização da busca ou pesquisa
OAHH 2.2.2
Busca dos dados ou fontes
OAHH 2.2.3
De reflexão OAHH 2.5
Avaliar projeto como todo
OAHH 2.5.2

Correlação Pearson : 0.576
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.566
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.537
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.594
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.59?
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.515
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0,405
** Significância : 0.008. N :
Correlação Pearson : 0.573
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.468
** Significância : 0.002. N :
Correlação Pearson : 0.452
** Significância : 0.003. N :
Correlação Pearson : 0.529
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.529
** Significância : 0.000. N :
Correlação Pearson : 0.334
* Significância : 0.031. N :
Correlação Pearson : 0,334
* Significância : 0.031. N :
Correlação Pearson : 0.455
** Significância : 0.002. N :
Correlação Pearson : 0.575
** Significância : 0.005. N :
Correlação Pearson : 0.374
* Significância : 0.021. N :
Correlação Pearson : 0,318
* Significância : 0.040. N :
Correlação Pearson : 0,435
** Significância : 0,004. N :
Correlação Pearson : 0,391
* Significância : 0.010. N :

Tabela 61
Correlação significativa entre a ocorrência de tipos e aspetos dos Atributos
Cognitivos, não exclusivos dos ambientes informatizados, no trabalho Colaborativa de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
ATRIBUTO COGNITIVO
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE
Organização do trabalho OAHO 1.1
Planejar o que será construído
OAHO 1.1.1
Planejar para quem será construído OAHO 1.1.2
Criar argumentos e hipóteses
OAHO 1.1.3
Determinar critério para julgar
mérito de idéias OAHO 1.1.4
Análise c/ou avaliação de informação
OAHO 1.2
Reconhecer padrões das informações obtidas OAHO 1.2.1
Identificar hipóteses que sustentem argumentos OAHO 1.2.3
Identificar idéia central ou
principal OAHO 1.2.4
Relacionar informações, argumentos e hipóteses OAHO 1.2.5
Verificar validade das informações
obtidas OAHO 1.2.6
Priorizar informações
OAHO 1.2.7
Alocar recurso
OAHH 2.1.2
organizar interdependência entre
parceiros OAHH 2.1.4
De pesquisa c busca de informações
OAHH 2.2
Determinar natureza das questões
do problema OAHH 2.2.1
Organização da busca ou pesquisa
OAHH 2.2.2
Busca dos dados ou fontes
OAHH 2.2.3
De reflexão OAHH 2.5
Avaliar projeto como todo
OAHH 2.5.2

Correlação Pearson : 0.069
Significância : 0.671. N : 40
Correlação Pearson : 0.383 *
Significância : 0.015. N : 40.
Correlação Pearson: 0.050
Significância : 0.760. N : 40.
Correlação Pearson : 0.544 **
Significância : 0.000. N : 40
Correlação Pearson : 0.226
Significância : 0.161. N : 40
Correlação Pearson : 0.118
Significância : 0.470. N : 40.
Correlação Pearson : - 0.113
Significância : 0.488. N : 40.
Correlação Pearson : - 0.116
Significância : 0.477. N : 40
Correlação Pearson : - 0.134
Significância 0.410. N: 40
Correlação Pearson : 0.062
Significância : 0.706. N : 40
Correlação Pearson : - 0.021
Significância : 0.900. N : 40.
Correlação Pearson: 0.186
Significância : 0.2.52. N : 40.
Correlação Pearson : 0.173
Significância : 0.287. N : 40
Correlação Pearson : - 0.226
Significância : 0.160. N : 40
Correlação Pearson : 0.229
Significância : 0.155. N : 40
Correlação Pearson : 0,065
Significância : 0.689. N : 40.
Correlação Pearson : 0.179
Significância : 0.269. N : 40
Correlação Pearson: 0.230
Significância : 0.153. N : 40.
Correlação Pearson : 0.031
Significância : 0.852. N : 40
Correlação Pearson: 0,154
Significância : 0.342. N : 40.

Segundo a sugestão da análise estatística, a sub-hipótese SH-8 foi mantida para muitos tipos e aspectos dos Atributos Cognitivos, tanto para PAH, quanto para AIH. Foi também
mantida para ACH, mas somente em dois aspectos,

5.2.9 Verificação da sub-hipótese SH-5 de GH-2, sobre a correlação entre OAH e a aprendizagem de CPH para os estudantes engajados em PAH, abordagem AIH ou ACH.
A manutenção das sub-hipóteses SH-6 e SH-7, que se referem a ocorrência de operações e habilidades cognitivas, sugere também que seja mantida a sub-hipótese SH-5, que se
refere à ocorrência dos Atributos Cognitivos como um todo.
Os dados referentes à correlação entre a aprendizagem de CPH e a ocorrência dos Atributos Cognitivos são mostrados a seguir:

va entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
Tabela 62
Correlação significati de hipercomposição e a aprendizagem de CPH
OAH no trabalho
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

Atributo Cognitivo
OAH

_
Correlação Pearson :
0.324 * Significância : 0.003. N : 82.

Tabela 63
Correlação significativa entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
OAH no trabalho Individualizado de hipercomposição e a aprendizagem de
CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

Atributo Cognitivo ■
OAH

Correlação Pearson : 0.524
** Significância : 0.015. N :
42.

Tabela 64
Correlação significativa entre a ocorrência dos Atributos Cognitivos —
OAH no trabalho Colaborativo de hipercomposição e a aprendizagem de
CPH
DIFERENÇA DE RESULTADO ENTRE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

Atributo Cognitivo OAH

Correlação Pearson : 0.201
Significância : 0.214. N :
40.

Os resultados apresentados indicam a manutenção de SH-5 sobre a correlação positiva
entre a ocorrência de OAH e a aprendizagem de CPH, para os casos de PAH, r = 0,324.

significativa para p < 0.003. e AIH. r = 0.524. significativa para p < 0.015. A relação com
ACH não foi signiticativa. e de r = 0.201.
Os resultados referentes às sub-hipóteses SH-5. SH-6. SH-7. SH-8. SH-9. SH-10. SH11 e SH-12. todas mantidas para o caso de PAH e AIH. indicam a manutenção também da
hipótese geral HG-2. para as mesmas abordagens.
5.2.10 Análise de correlação para a Autoria de Individualizada de hipermídia — AIH
Os resultados dos testes de correlação descritos nas tabelas 41 a 64 confirmam as hipótese SH-5. SH-6. SH-7. SH-8. SH-9. SH-10. SH-11 e SH-12 para o caso da autoria individualizada de hipermídia — AIH.
Sendo assim, em primeiro lugar deve-se destacar a correlação + 0.524. com/? < 0.01.
entre a aprendizagem de pensar histórico revelada pelo t-test e a ocorrência de Atributos
Cognitivos — OAH da atividade de hipercomposição dos alunos autores, ou seja. a confirmação da sub-hipótese SH-5 (tabela 63) para a abordagem individualizada de autoria hipermídia.
Quando se criou a relação de atributos cognitivos, houve o interesse de considerar.
dentre eles, alguns especificamente existentes em ambiente informatizado e próprios do trabalho com computadores. Isso provocaria a conclusão, para o caso de correlações positivas
possivelmente encontradas, da validação e recomendação deste tipo de abordagem informatizada do ensino de História, visto que não haveria como encontrar tais atributos em outros
métodos que não os informatizados e de abordagem cognitivista.
A correlação encontrada confirmou este raciocínio e revelou a validação e recomendação da autoria individualizada para o ensino de CPH.
A avaliação das outras sub-hipóteses pode dar uma visão mais detalhada deste fato e
de suas conseqüências.
Para a autoria individualizada, no que se refere a SH-6 (tabela 48). sobre a ocorrência
de Operações Cognitivas — OAHO. a correlação foi de + 0,565, ressaltando-se que as operações do tipo Conexão de Idéias ou Segmentos de Informação — OAHO.1.3.. referente à
sub-hipótese SH-9(tabela 42), teve correlação de + 0,505. Este tipo de operação cognitiva é
aquele responsável pela criação dos elos de ligação entre os diversos conteúdos, nódulos ou
páginas das hipermídias. Em outras palavras, é a operação caracterizada pela criação, por
parte dos autores, das ligações identificadoras dos relacionamentos e significados dos conte-

údos que vão se espalhar e se interligar na extensão das páginas da hipermídia. para conferir
multiplicidade de direções, ou seja. não linearidade, à leitura, característica marcante dos documentos hipermídia. Trata-se de uma operação própria das abordagens testadas, e certamente não encontrável fora dos ambientes informatizados. Plena de exercícios de criação de
significado e reflexão, esta operação, ao revelar correlacionar-se positivamente com a aprendizagem de História, identifica e certifica a conclusão de validade e recomendação de abordagens de autoria individualizada de hipermídia para o ensino de História, ao menos no âmbito desta pesquisa.
Quanto à ocorrência da operação do tipo Conexão de Comunicação com o Usuário ou
Entre si — OAHO.1.4., sub-hipótese SH-10 (tabela 45)— genericamente não foi registrada
correlação com a aprendizagem do pensar histórico. No entanto, para quatro de seus aspectos.
Planejar Diagramação da Interface — OAHO.1.4.2, Planejar Interatividade a Oferecer —
OAHO. 1.4.3. Testar Browser e Recursos Técnicos — OAHO.1.4.4 e Prover e Receber
Retorno de Comunicação — OAHO. 1.4.7. estas correlações aconteceram com valores de +
0.473. + 0.414, + 0.312 e + 0.428. respectivamente. Esses quatro aspectos da citada o-peração
cognitiva também são típicos de ambientes informatizados e próprios da informática
educacional cognitivista. A sub-hipótese SH-10 foi então em parte confirmada, tendo em vista
que dos sete aspectos relacionados para a operação cognitiva tipo OAHO. 1.4. quatro revelaram-se positiva e significativamente correlacionados. Esta confirmação também contribui
para a validação e recomendação da abordagem individualizada.
Planejar e Diagramar Interface se refere especificamente à atividade de projeção e análise da aparência e da lógica de interação que a hipermídia em composição futuramente terá
para com os usuários dos computadores. A atividade consiste em o aluno-autor estar ocupado em refletir para prover sua hipercomposição de uma lógica de relacionamento e organização capaz de atender aos requisitos de sua concepção sobre o conteúdo de História.
assim como sobre as suas noções de como este conteúdo deve ser comunicado e será recebido
pelos futuros visitantes de sua hipermídia.
A atividade Planejar Interatividade a Oferecer tem quase o mesmo sentido, embora
seja mais específica. Trata-se mais propriamente da elaboração dos elementos de contato entre o ciber-espaço ou ciber-ambiente e seus visitantes. De fato, trata-se de uma das operações
mais importantes, sob o ponto de vista desta pesquisa. Quando em realização, o aluno-autor
estará atribuindo um suposto elo de significação entre os conteúdos que estão sendo trabalhados por ele e a visão dos sistemas de aprendizagem e capacidade de hiperleitura de seus

futuros visitantes. Esta correlação positiva é mais importante ainda ao se considerar que a
interatividade é um dos elementos que só podemos encontrar em ambientes cibernéticos e nos
computadores, sendo, segundo as premissas estabelecidas, impossível que se realize tal tipo
de exercício e atividade em procedimentos pedagógicos que não concebam a mediação do
ambiente cibernético e informatizado. Esta correlação reforça a validação e recomendação da
abordagem testada de autoria hipermídia para o ensino do pensar histórico.
Os outros dois aspectos restantes. Testar Browser e Recursos Técnicos e Prover e Receber Retorno de Comunicação, são também específicos do exercício em ambiente informatizado. O primeiro é bastante técnico: trata-se da atividade que os autores devem ter de testar
aquilo que estão construindo. Durante a hipercomposição. de tempos em tempos, os autores
saem dos seus sistemas de construção, no caso o Microsoft Front Page 2000. para o browser
Internet, programa que apresentará o sistema final aos usuários, no caso o Microsoft Internet
Explorer. numa atividade de conferência do seu planejamento, dos efeitos que está conseguindo e de verificação do andamento geral do trabalho. Nesta atividade eles ainda se colocam no lugar do futuro usuário pensando sobre quais seriam suas ações, suas demandas, sua
visão e compreensão do conteúdo em História apresentado. Um momento técnico, mas repleto
de exercícios de construção de significados, de avaliações dos sistemas de cognição interatuantes e de aplicação e teste de sua metacogniçâo. que só poderá ser oferecido pela atividade de hipercomposição. Prover e receber retomo de comunicação, neste caso. é também
típico do ambiente informatizado, pois se trata da atividade de troca de e-mail e anexos de
arquivos. Os alunos exercitam trocar idéias e dicas por meio eletrônico, enviam e recebem
imagens sobre temas históricos de interesse mútuo, enviam e recebem referência bibliográfica.
fragmentos de textos, trocam opiniões, etc. Embora o recurso de comunicação e troca de
materiais e experiências certamente ocorra em procedimentos pedagógicos de ambientes não
informatizados, neste caso trata-se da forma eletrônica de comunicação, o que também reforça
a validação do método testado.
Sobre as estatísticas verificadas e citadas para as Operações Cognitivas — OAHO.
vale informar que todas as indicações de correlação apresentadas acima tiveram significância
p < 0,01, exceto Testar Browser e Recursos Técnicos, que teve p < 0,05.
Em geral, as Habilidades Cognitivas — OAHH também foram significativamente
correlacionadas com a aprendizagem de pensar histórico, com correlação de + 0.390 e nível
de significância de 0.05. Este resultado confirma, também para o caso da autoria individualizada. a sub-hipótese SH-7 (tabela 57).

Porém, diferentemente, o tipo de habilidade cognitiva De Conceitualização e Construção de Significado — OAHH.2.3 não foi genérica e significativamente correlacionado como questionava a sub-hipótese SH-11 (tabela 51). embora o seu aspecto mais importante, no
que se refere aos objetivos desta pesquisa. Criar Nódulos de Conteúdo — OAHH.2.3.9. apresentasse correlação de + 0.556. p < 0.01.
A importância deste aspecto se deve ao fato de ele ser o único deste tipo de habilidade
que não pode ser associado a qualquer exercício ou atividade pedagógica exceto a autoria de
hipermídia. Todos os outros aspectos deste tipo de habilidade, seja o de nomear conceitos. o
de identificar aspectos dos conceitos, o de criar e representar metáforas, ou qualquer outro
aspecto que represente operações de manipulação e criação de conceitos, certamente poderão
ser exercitados em muitos procedimentos de aprendizagem voltados para resolução de problemas e pedagogia de projetos, independentemente da presença ou não de ambientes informatizados e da abordagem cognitivista da informática educacional.
O caso da criação de nódulos é diferente. Os nódulos fazem parte da definição de hipermídia. apresentada nos capítulos 2 e 3 como sendo um conjunto de nódulos de conteúdo e
elos de relacionamento. A correlação encontrada associa a criação de nódulos de conteúdos.
típica habilidade dos criadores de hipermídia. à aprendizagem do pensar histórico.
Por sua vez. ao criar o nódulo. durante o lapso de tempo em que o esteja criando, o
aluno-autor exercita todos os outros aspectos de criação e avaliação da habilidade do tipo OAHH.2.3. Submetida ao teste estatístico do SPSS a questão da correlação associada entre a
criação de nódulos. OAHH.2.3.9 e a habilidade genérica de conceitualizar e construir significado. OAHH.2.3. obteve-se o índice de + 0.564. com p < 0.01. Este resultado confirma que
quanto mais se criaram nódulos de conteúdos, mais habilidades de conceitualização e construção de significados foram exercitadas pelos grupo de autores individualizados de Hipermídia
A correlação positiva observada entre a ocorrência do exercício de criar nódulos e a
aprendizagem do pensar histórico é mais um reforço para a validação e recomendação do
método em questão para o ensino-aprendizagem de História.
Também confirmando a validação e recomendação dessa abordagem de autoria, a hipótese SH-12 (tabela 54), sobre a correlação possivelmente existente entre a habilidade De
Apresentação — OAHH.2.4 da hipermídia e a aprendizagem encontrada de História, foi confirmada pelo teste estatístico com índice de + 0.489 e significação com nível de 0,01. Assim
como três dos seus aspectos. Mapear Interface de Apresentação — OAHH.2.4.1. Verificar

Navegação do Sistema — OAHH.2.4.2. Manter Interesse do Usuário — OAHH.2.4.3. que
obtiveram índices de + 0.339. + 0,467 e + 0.382. respectivamente.
A habilidade de mapear a interface de apresentação é exercitada quando o autor elabora seu plano geral de nódulos e elos. criando uma rede de conexões de significados que.
segundo a visão teórica dos capítulos 2 e 3, representariam o mapa de cognição do aluno, capaz de representar aproximadamente o seu conhecimento com relação ao tema. conteúdo e
situação em estudo.
Este exercício é típico do procedimento de hipercomposição, e se inicia quando do
primeiro esboço da hipermídia feito pela dupla de alunos, ainda em papel. No decorrer do
desenvolvimento da autoria, o projeto de elos e nódulos realizado vai mudando de acordo
com as transformações que os alunos vão implementando no sistema informatizado. O mapeamento. portanto, acompanha todo o processo de autoria e está intimamente ligado ao exercício de hipercomposição. daí sua correlação significar o reforço já argumentado.
Da mesma forma pode ser considerada a habilidade de testar se os comandos de navegação. ou seja. se os laços de hiperleitura estão funcionando de acordo com a organização
do projeto e das significações planejadas. Não faz sentido pensar em verificar a navegação de
um sistema exceto quando se o considera em ambiente informatizado.
Por fim a habilidade de criar elementos e organização de apresentação que mantenham a atenção do usuário, pelo próprio conceito de usuário, não pode ser pensada exceto
com relação aos computadores e seus ambientes de trabalho e estudo.
Todas essas correlações positivas observadas entre a aprendizagem de História e a
ocorrência dos atributos cognitivos específicos do ambiente informatizado podem ser somadas a outras correlações observadas entre esta mesma aprendizagem e outros atributos cognitivos comuns aos processos pedagógicos baseados em pedagogia de projetos e resolução de
problemas em geral.
Conforme mostrou a tabela 60. foram encontradas correlações positivas desta natureza
associadas à atividades de:
1) organização do trabalho (+0.576);
2) planejamento do que será construído (+0,566);
3) planejamento sobre para quem será construído (+0.537);
4) criação de argumentos e hipóteses (+0.594);
5) determinação de critérios para julgar mérito das idéias (+0.593):

6) análise e/ou avaliação de informação (+0.515):
7) reconhecimento de padrões nas informações obtidas (+0.405):
8) suposição de elementos da informação a destacar (+0.573);
9) identificação de idéia central ou principal (+0.468):
10) relacionamento entre informações, argumentos e hipóteses (+0.452);
11) verificação de validade das informações obtidas (+0.529);
12) priorização de uma informações sobre outras (+0,529).
Assim como foram também encontrados o mesmo tipo de correlações positivas associadas à habilidades de:
1) alocação recursos (+0.334);
2) organização da interdependência entre os parceiros (+0.334):
3) pesquisa e busca de informações (+0.455);
4) determinação da natureza das questões do problema (+0,575):
5) organização da busca ou pesquisa (+0.374);
6) busca dos dados ou fontes (+0.318);
7) reflexão (+0.435);
8) avaliação do projeto como um todo (+0.573);
9) criar etiqueta, ética para o grupo (+0.315);
Estas 12 operações e 9 habilidades positivamente correlacionadas, por suas características. deixam claro que sua ocorrência se daria em qualquer procedimento pedagógico baseado em resolução de problemas e pedagogia de projetos. Além disso, sua ocorrência traz
evidências de que onde quer que elas viessem a ocorrer também aí se aprenderia o pensar
histórico, já que entre elas encontramos a reflexão, a avaliação, a organização de pesquisa e
busca, o trabalho crítico com as fontes, a determinação da natureza e significado de questões.
a criação e manipulação de argumentos e hipóteses . a determinação de critérios para o julgamento de idéias, o trabalho com conceitos e organização de idéias, assim como exercícios
diversos de significação, todas características aplicáveis àquelas consideradas quando da definição do pensar histórico como parâmetro de qualidade para o ensino de História.
Mas este conjunto de atributos cognitivos comuns aos projetos pedagógicos em geral,
foi encontrado aqui no seio de exercícios de resolução de problemas em ambiente informatizado e mediado pela autoria de hipermídias. Logo, para o âmbito dos objetivos e resultados

desta pesquisa, evidencia-se a validação e recomendação do procedimento pedagógico baseado em pedagogia de projetos de autoria individualizada de hipermídia. como sendo apropriado para o ensino da História, sem detrimento ou comparação com outros métodos, mas certamente como uma opção a considerar por professores e instituições de ensino.
5.2.11 Análise de correlação para a Autoria Colaborativa de Hipermídia — ACH
As tabela 41 a 64 mostram pouca ou nenhuma correlação positiva entre a ocorrência
dos atributos cognitivos e a aprendizagem obtida de pensar histórico. Este resultado foi contrário às expectativas apontadas pelas hipóteses e estudos precedentes ao experimento, principalmente tendo em vista a constatação experimental dos resultados positivos obtidos com
relação à autoria individualizada.
Como teoricamente o trabalho colaborativo tende a exercitar com maior intensidade a
interatividade, os exercícios de significação e o esforço de reflexão, esperava-se que a correlação entre os sucessos na aprendizagem de História e a ocorrência de atributos cognitivos
fosse positiva e até mais clara do que foi para com a individualizada. No entanto, as hipóteses
SH-5. SH-6 e SH-7. sobre esta correlação entre a aprendizagem do pensar histórico e a
ocorrência de Atributos Cognitivos — OAH. de Operações Cognitivas — OAHO e de Habilidades cognitivas — OAHH. respectivamente, não foram confirmadas.
Nenhuma das outras hipóteses também foi significativamente verificada, exceto com
relação à criação de Nódulos de Conteúdos — OAHH.2.3.9. para a qual obteve-se a correlação de +0.537 (tabela 52). Mas. tendo em vista os outros resultados, não se pretendeu analisar
esta ou qualquer outra das poucas correlações verificadas, sendo que até mesmo se pôde
constatar uma correlação negativa, de - 0.335, significante em nível 0.01. entre a aprendizagem e a Ocorrência de Identificação de Supraconceitos — OAHH.2.3.5 ou conceitos que abrangem conceitos.
A explicação ocorreu quando se examinou a ocorrência dos atributos específicos da
autoria colaborativa registrada durante o exercício de autoria experimentado.
Segundo a análise realizada no capítulo 3, os atributos cognitivos específicos da autoria colaborativa são duas operações e quatro habilidades, a saber:
1. Operações Cognitivas;
1.1 exercitar interatividade interface a interface — OAHO. 1.4.6;

1.2 prover e receber retorno de comunicação — OAHO. 1.4.7;
2. Habilidades Cognitivas;
2.1 organização da interdependência positiva ampla entre os parceiros (co
construtores) — OAHH.2.1.5.
2.2 claridade na comunicação de idéias — OAHH.2.4.4;
2.3 interpretar e negociar o significado de mensagens — OAHH.2.3.15;
2.4 criar responsabilidade, etiqueta e ética para com o grupo — OAHH.2.5.4;
Dos dados coletados da experiência observa-se o que se segue na tabela abaixo:

Tabela 65

N°
70
71
74
75
79
81
83
88
89
92
94
TOTAL

Turma OAHO.14 6
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
-

1
1
1
1
1
8
1
9
8
1
1
80

OAHO.l 4 7
1
1
0
1
1
0

1
9
8
1
1
90

OAHH.2 1.5 OAHH.2 4.4
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
8
1
1
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0
1
0
1
1
1
34
29

OAHH.2.3.15 OAHH.2.5.4 1
ii

7

0
0

7
7
6
6
7
6
8
0
6
7
233
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0
0
0

o
0
0
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Observa-se na tabela apresentada que a ocorrência dos atributos específicos foi rara
Note-se que de um total de 40 participantes do processo de autoria colaborativa, somente nove exercitaram a interatividade interface a interface mais de uma vez. Estes 9 o fizeram bem
mais vezes, em media 8 ou 9 vezes nos 20 encontros Uma observação similar pode ser obtida
ao examinarmos a ocorrência do provimento de recepção de retorno de comunicação: 7
alunos o realizaram mais que uma vez. média novamente de 8 ou 9 vezes nas sessões, sendo
que seis destes alunos exercitaram mais de uma vez a interatividade interface a interface.
Quanto às habilidades cognitivas específicas, estas foram ainda mais raras: a organização de trabalho entre parceiros de groupware foi rara. a tentativa de clarear comunicação
mais ainda, e a negociação de significado entre os participantes do groupware foi mesmo inexistente. Somente o estabelecimento de etiquetas e padrões para o grupo ocorreu com
maior freqüência, mesmo assim pequena, tendo em vista a ausência dos outros atributos
O que se observa e que o exercício de colaboração efetivamente não aconteceu. Talvez com alguns poucos alunos, estes sete a nove para os quais observou-se um número de
ocorrência de atributos mais significativo, se tenha ensaiado a realização do trabalho colaborativo, mas, de forma geral, os dados revelam que a colaboração foi rara. esporádica, e de realização resumida a uma pequena parte do grupo que originalmente deveria exercitá-la.
O que se pode deduzir e a não adequação da metodologia de autoria utilizada, ou talvez da organização do processo, ou do conjunto dos dois, para este tipo de abordagem.
Como procedimento de autoria individualizada, o que se fez funcionou bem, mas para
o gerenciamento das muitas relações e interações exigidas pelo modelo colaborativo, o
método foi ineficiente. O correio eletrônico gerenciado pelo Microsoft Outlook Express não
pareceu entusiasmar ou envolver os alunos, que pouco o utilizaram. Por outro lado a organização de grupos colaborativos, que pouco ou nunca se viram, arrumados em turnos diferen-

tes. sem um momento de intimidade, e sem uma organização de sala virtual e groupware
mais especializada, tal como o Virtual University da Simon Fraser University 7, fez falta para
o estímulo e efetividade das articulações e construções do groupware.
No que se refere à autoria colaborativa de hipermídia. portanto, os dados indicaram
que o método aplicado não era apropriado, ou que pelo menos deveria ser mais trabalhado e
acrescido de elementos capazes de dar organicidade e operacionalidade às interações e organizações necessárias, para que pudesse melhor servir ao suporte deste tipo de trabalho. Dessa
forma pôde-se concluir que os dados e correlações resultantes para o caso da autoria colaborativa não dizem muita coisa, pois estão se referindo a uma organização pouco adequada para
a abordagem. Este raciocínio explica, ao menos pelo que se pôde constatar até aqui. o pouco
expressivo resultado de correlação entre a aprendizagem de História e o exercício colaborativo de hipercomposição.
5.2.12 Análise de correlação para os Procedimentos de Autoria Hipermídia — PAH
Após concluir sobre a inadequação da metodologia de autoria utilizada para uma abordagem colaborativa, pôde-se analisar as correlações obtidas para o conjunto de todos os
82 indivíduos participantes do experimento, cuja correlação significativa foi apresentada nas
tabelas 41, 44,47, 50, 53. 56. 59 e 62.
Estas tabelas apresentam praticamente as mesmas correlações positivas analisadas
para o caso do grupo engajado na autoria individualizada, já discutido, e cujos dados foram
apresentados na tabela 42. 45. 48. 51. 54, 57, 60 e 63. Os índices de correlação, porém, são
quase todos mais baixos que os desta última. O grupo todo tem 82 indivíduos. 42 deles são
componentes do grupo de autoria individualizada; os outros 40 são componentes do grupo de
autoria colaborativa cuja correlação estudada praticamente não foi encontrada significativamente. O segundo grupo influenciou relativamente os resultados estatísticos do grupo como
um todo, para que fossem encontrados dados menos expressivos de correlação. Além disso.
como a abordagem colaborativa foi considerada inapropriada. ponderou-se que a análise do
grupo todo também se referia à autoria individualizada, só que desta vez com 82 indivíduos,
sendo que 40 deles envolvidos na tentativa de uma autoria em colaboração, o que pode ter

7

Virtual University'. Desenvolvido pela Simon Fraser University, 1995—1997, editado e utilizado pela Université Lavai, Quebec. Canadá. Sistema de Universidade Virtual. Disponível em: http://virtual-u.cs.sfu.ca/
LAVAL2/cgi-bin/Ul/Ul campus.cgi e Virtual University. Desenvolvido pela Simon Fraser University, 1995—
1997. Burnarv. B. Columbia. Canadá.

prejudicado a qualidade de sua hipercomposiçâo individualizada, ao contrário dos 42 precedentes. que desde o início estavam preparados e acompanhados para tal fim.
Por este motivo optou-se por não conduzir uma análise mais detalhada dos dados referentes aos engajados em PAH como um todo . já que seria repetitiva com relação à já realizada para AIH, e ainda baseada em dados menos adequados.
Esse raciocínio, porém, interfere em outro resultado já mencionado anteriormente:
havíamos analisado o valor do t-test identificador da aprendizagem de História obtida pelas
duas abordagens de autoria durante as 20 sessões da intervenção. Com a conclusão da inadequação do método aplicado para a organização do trabalho colaborativo. as análises realizadas passam a se referir à eficiência da abordagem individualizada apenas, passando a não haver sentido na comparação e busca da maior eficácia, já que a autoria colaborativa foi considerada organizada inadequadamente. Reforça-se assim a análise sobre a não verificação da
sub-hipótese SH-4. impossível de realizar no contexto do quadro experimental observado.
A experiência realizada e o t-test obtido mostrou, portanto, a eficiência da autoria individualizada de composição hipermídia para o ensino do pensar histórico, e revelou resultados inconclusivos e inadequados para que se analisasse a eficiência ou não da atividade realizada em colaboração.

5.3 Breve análise de exemplos das hipermídias produzidas pelos alunos.
Para enriquecer a discussão sobre os atributos cognitivos, assim como para ilustrar e
dar exemplo das relações entre as hipermídias construídas e os mapas de cognição sobre os
conteúdos em História dos alunos-autores. optou-se por apresentar e discutir o caso de dois
dos exemplos das hipermídias produzidas durante a intervenção do experimento 8.
A seleção dos dois exemplos não obedeceu a nenhum critério especial, exceto a conveniência de terem sido bem construídos e assim poderem melhor servir ao objetivo descritivo desta sessão. Nos exemplos escolhidos, os parceiros influenciaram igualmente o que foi
construído.
O primeiro trabalho selecionado a ser apresentado foi realizado por uma dupla, José
Ricardo e Edson, da 8a G, que interessou-se por duas revoltas dos colonos brasileiros ocorridas nas colônias do Maranhão e de Minas Gerais: as de Backman e dos Emboabas.
8

Anexo 8- Algumas hipercomposições do Experimento. Salvador: Matta, Alfredo. Universidade Federal da
Bahia. 2001. 1 CD-ROM. HTML. p. 210.

A hipermídia resultante foi criada com 14 páginas, ou nódulos de conteúdos, distribuídos
segundo o seguinte mapa de cognição:
Figura 4

O mapa mostra como os estudantes representaram as revoltas estudas na hipermídia
resultante. Para eles as duas revoltas podem ser analisadas segundo os mesmos parâmetros, a
saber: de descrição, de localidade, das lideranças e das causas e conseqüências. Percebe-se
que estes são os parâmetros que os jovens desenvolveram até este momento para a compreensão do que sejam revoltas coloniais. Portanto, para eles, as revoltas colônias devem ter um
motivo e contexto a ser descrito, uma liderança ou comando de revoltosos, um local onde o
conflito ocorreu, e finalmente um conjunto de causas e conseqüências. Este é o conjunto de
concepções e elementos de reflexão que concebem para representar seu tema de estudo.
As duas revoltas foram então estudadas em paralelo; para cada informação apresentada para uma revolta, os estudantes apresentavam em outro nódulo a informação equivalente
para a outra. O paralelismo de sua interpretação mostra uma interpretação da História e uma
compreensão pessoal dos eventos históricos. O amadurecimento do pensar histórico parece
ter sido revelado.
Para isso, fica evidente a partir da observação da hipermídia resultante, foram realiza-

das muitas manipulações de conceitos e exercícios de significação. Em todas as páginas há
uma série de elos de ligação. Na página concebida como sendo a principal, pode-se encontrar
uma lista de opções dos parâmetros de descrição considerados para uma revolta colonial. Esta
página é claramente aquela dedicada à organização do tema em estudo na ótica dos autores.
Cada parâmetro, por sua vez. é uma palavra-elo. ou hiper-elo, entre o seu próprio significado
genérico e um novo nódulo. pleno de representações sobre o seu detalhamento em outros subconceitos e explicações.
Estes outros nódulos, por sua vez. todos tem duas opções: Emboabas ou Backman.
hiper-elos encarregados de apresentar os conteúdos, conceitos e imagens referentes a cada
parâmetro direcionado pelo usuário.
A argumentação e o raciocínio hipotético, assim como os exercícios de criticar e organizar as informações e suas fontes, foram muito usados, como pode confirmar uma visita a
qualquer página da hipermídia resultante.
A hipermídia tem poucas imagens, somente dois desenhos que foram associados cada
qual a uma das revoltas. Mas mesmo estes poucos desenhos estão associados ao significado
de suas páginas e aos textos relacionados, o que também identifica a existência de exercícios
de significação.
Por fim pode-se observar a existência de uma página concebida para que o futuro visitante. o usuário da Internet interessado nas revoltas, possa registrar e expressar suas observações e perguntas sobre o tema. ou até mesmo fazer sugestões. Esta página mostra como os
estudantes identificaram a presença de outros interessados, assim como qual foi sua estratégia
para possibilitar ao visitante potencial um elemento de interação e uma possibilidade de
aprofundar as questões de seu interesse.
A outra hipermídia selecionada foi criada pelas alunas Flávia e Daniela. da 8a A, sobre
o Iluminismo, tema de História Geral que muito influenciou a História do Brasil e o processo
de formação do Estado Nacional e da Independência política do país. daí abordá-lo quando se
estuda a História do Brasil, da mesma forma que a Independência dos EUA ou a Revolução
Francesa.
A hipermídia das meninas teve apenas 7 páginas e à primeira vista pode ser interpretada como simples ou reduzida, em comparação com o exemplo anterior ou com outros dos
trabalhos realizados. No entanto elas realizaram a criação de inúmeros elementos nas páginas
e nódulos de conteúdo, e até tiveram o trabalho de organizar as hipermídia e sua navegação
de duas formas diferentes, o que revela a existência de duas lógicas de interpretação para

o conteúdo de História estudado, assim como um maior grau de complexidade em suas reflexões sobre o tema.
Além disso, elas fizeram parte do grupo que tentava organizar o trabalho colaborativo
e, ao contrário da maioria, realizaram parte do que se esperava deste tipo de autoria, buscando interagir e criar em colaboração, conseguindo enxergar-se, e ao seu trabalho, como inserido em um contexto conjunto em processo de autoria de groupware.
Veja-se abaixo o mapa de cognição representado por este trabalho:
Figura 5

A partir da observação da estrutura cognitiva apresentada pelo mapa, fica evidente
que as autoras vêem o iluminismo de duas formas:
Em primeiro lugar, há uma estruturação de parâmetros descritivos do que seria o movimento iluminista composto por Descrição e Definição, Renascimento, Personagens Importantes, Revolução Francesa, Independência dos EUA e Curiosidades. De forma similar ao
exemplo anterior, está hipermídia revela logo na primeira página uma lista de palavras-elos,
ou hiper-elos, que servem de elemento organizacional capaz de dar ao visitante da página o
acesso aos detalhes dos parâmetros criados para conceitualizar iluminismo.
Por outro lado, as alunas estabeleceram uma segmentação seriada do conteúdo, que

se inicia em Descrição e Definição de Iluminismo: segue para o Renascimento, em muitos
aspectos um movimento predecessor: continua na direção dos Personagens Importantes, apresentando-os; seguindo então seqüencialmente para as páginas da Revolução Francesa e da
Independência dos Estados Unidos, importantes conseqüência do iluminismo: e finalmente
finaliza a leitura em uma página intitulada Curiosidades, na qual se descreve o déspota esclarecido. o rei que quer governar para o povo mas sem o povo. e se insere, um elemento de ligação com a História do Brasil, o Marques de Pombal, conhecido ministro português do século XVIII que teria exercido o papel de déspota esclarecido em sua época
As autoras interpretaram seu tema de forma estruturada e hierárquica, concebendo
uma página de acesso a todos os sub-temas. mas também possibilitam a organização do tema
como uma sucessão de sub-temas linearmente arranjados.
O trabalho está rico em argumentações e exercícios de significação, assim como o exemplo mostrado anteriormente, mas mostra um numero maior de figuras e imagens muito
bem associadas aos textos e aos elementos organizacionais da hipermídia.
As alunas desenvolveram também ligações com os trabalhos de duas outras duplas
que trabalhavam especificamente sobre a Revolução Francesa e a Independência dos Estados
Unidos. Para realizarem isso tiveram que dialogar e conceber conjuntamente com estas duplas o que fariam, como fariam e quais relações estabeleceriam com seus trabalhos, dando
um exemplo do que poderia ter sido a autoria colaborativa de hipermídia. caso se generalizasse sua realização no grupo encarregado.
Os dois exemplos apresentam de forma geral as feições dos resultados das produções
dos alunos, como foram obtidas no final do período de intervenção das abordagens de autoria. Mostram também como a rede de nódulos e elos das hipermídias permitem ao professor
ver com clareza o perfil do pensamento e do desenvolvimento da aprendizagem sobre História. que os alunos revelam possuir no final do processo, assim como a capacidade das hipermídias de representar e revelar, com precisão, o mapa cognitivo do conhecimento construído
pelos alunos sobre o tema de História por eles estudado.
Tendo encerrado a análise dos dados obtidos, assim como a apresentação dos argumentos interpretativos sobre eles. resta agora apresentar a seguir o texto de conclusão da pesquisa realizada.

Conclusão

Resultados e conseqüências do estudo realizado
a. Sumario.
O ponto de partida do trabalho foi investigar sobre a capacidade dos computadores e
de suas redes, de servirem como ambiente mediador para a construção do conhecimento em
Historia.
Explorou-se a organização do ambiente em torno de uma abordagem pedagógica baseada na resolução de problemas e realização de projetos por parte dos alunos. Organizado
desta forma, o ambiente informatizado ganhou o papel de ferramenta cognitiva, e passou a
ser utilizado para a autoria individualizada ou colaborativa de hipermídia. aplicada ao ensino
de História.
O ensino de História, por sua vez, foi considerado útil quando capaz de criar competência crítica e consciência comunitária nos alunos. Definiu-se como pensar histórico a habilidade de conceber criticamente o passado segundo reflexões e exercícios de significação feitos no presente. Este pensar histórico passou a ser o parâmetro de qualidade para o ensino de
História considerado.
As duas abordagens de autoria hipermídia consideradas foram então avaliadas e comparadas. como procedimentos para o ensino-aprendizagem do pensar histórico. A competência em pensar histórico foi avaliada a partir de dados obtidos por um teste aplicado em dois
momentos, antes e depois da intervenção da abordagem pedagógica, e analisados estatisticamente por um t-test. As comparações e avaliações sobre as abordagem puderam ser realizadas graças à definição dos atributos cognitivos da atividade de autoria, aos registros de suas
ocorrência, e a análise de correlação existente entre estas ocorrências e a aprendizagem obtida.
b. Conclusões.
O estudo proporcionou uma série de conclusões, algumas referentes às discussões e
considerações realizadas no quadro teórico ou sobre a metodologia adotada, enquanto outras

foram conseqüências diretas da experiência realizada. As
enumeramos a seguir:
1. Os métodos pedagógicos de autoria hipermídia satisfazem às demandas educacionais da sociedade do conhecimento.
Conforme visto no capítulo primeiro, este trabalho teve início nos questionamentos
sobre o pressuposto do emergir da sociedade do conhecimento, assim como sobre o surgimento de seus paradigmas educacionais e de aprendizagem. Baseados nessas idéias, considerou-se que as abordagens de ensino atuais, deveriam responder às novas demandas sociais e
do mercado de trabalho por criatividade, por capacidade de resolução de problemas, por colaboração, por versatilidade na ocupação de funções e no exercício de conhecimento, entre
outras necessidades.
A pesquisa realizada mostrou que os métodos utilizados respondem satisfatoriamente
a estas necessidades. Todos os procedimentos provocaram uma intensa participação, exercício de criatividade e construção do conhecimento, interatividade e colaboração, por parte dos
alunos envolvidos, criando situações nas quais o exercícios das habilidades demandadas pelo
novo paradigma educacional foram todas exigidas.
Acompanhando a lista dos paradigmas mostrada na Tabela 1. se pode observar que as
aulas expositivas deram lugar a um processo de facilitação e orientação dos alunos, no qual o
professor exerceu seu papel de guia de aprendizagem. Sobre o desenvolvimento do conteúdo.
se deu de forma dinâmica, emergindo da necessidade de cada aluno, na medida em que se
ganhava um significado singularizado e apropriado à cada necessidade e ritmo de aprendizagem dos sujeitos.
O estudante assumiu a postura de colaborador. Note-se que neste ponto não se está
referindo ao exercício de autoria colaborativo experimentado, e sim à atividade de colaboração e troca de experiências e auxílio mútuo, exercitado por todo o grupo em todos os momentos. presencialmente ou não. mesmo por aqueles que se dedicavam à autoria individualizada. Esta colaboração aliás envolveu, como se esperava, toda a escola, os professores, dire1
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tores. os funcionários, bibliotecas, pais de alunos, e mesmo parte da comunidade da cidade.
especialistas contatados, universidades, jornais da cidade e outras instâncias da comunidade.
O intenso movimento de participação da comunidade no processo de aprendizagem enriqueceu a experiência e mostrou a capacidade de envolvimento e motivação que acompanham
estas metodologias de ensino. Este envolvimento garantiu a diversidade do que se aprendia e
valorizou a avaliação por processo e performance realizada. Atendem-se assim todos os paradigmas da aprendizagem do século XXI apresentados na Tabela 1. o que implica em afirmar. que os métodos utilizados são capazes de atender às demandas da sociedade do conhecimento.
2. A abordagem cognitivista da informática educacional é recomendada para o atendimento das necessidades brasileiras em tecnologia educacional.
A partir do que foi estudado, se pode afirmar que a utilização de um ambiente informatizado. mediador da construção do conhecimento através da autoria de hipermídias. atende
às perspectivas apresentadas por Pierre Lévy. Edgar Morin 1. Nelson Pretto 2 e muitos outros
3

que advogam a pluralidade e multiplicidade do pensamento reflexivo e criativo como

recomendáveis para o ensino-aprendizagem da atualidade histórica, defendem uma nova organização das escolas em função da produção e não reprodução do conhecimento e propõem
o estímulo à colaboração, à interatividade e ao trabalho coletivo.
Os resultados obtidos revelam a capacidade das abordagens da informática educacional cognitivista. que vêem computadores e tecnologias de rede como sendo ferramentas cognitivas ou ferramentas conceituais, sempre capazes de expandir a capacidade da mente humana. concebida como rede neural. plena de mapas de cognição continuamente em movimento e construção, envolvida em reflexões e elaborações ininterruptas. A abordagem cognitivista resolve na prática as diretrizes e questionamentos defendidos pelos pensadores e pedagogos citados acima, realizando com sucesso e grande aceitação, por parte da comunidade
envolvida, os parâmetros mais discutidos para a educação da sociedade informatizada. Defende-se então que a comunidade científica brasileira aprofunde seu conhecimento na abordagem cognitivista norte-americana, pouco publicada e conhecida aqui até o momento, e capaz de responder adequadamente ao que apontam os especialistas brasileiros e suas mais fortes influências de origem européia. As abordagens de Jonassen. La Ferrière. Mourer e Davidson. Lehrer e outros que influenciaram este trabalho, parecem realizar o que preconiza Lévy
em seus valiosos estudos de cunho mais antropológico e filosófico.

Parece mesmo recomendável que uma seleção de trabalhos de Jonassen seja traduzida para o português, para que os especialistas em educação, informática educacional e professores brasileiros tenham um acesso mais fácil e rápido à esta abordagem.
3. A recomendação de pedagogias abertas e construtivistas para procedimentos peda
gógicos que utilizem as NTIC.
Outro aspecto a considerar neste final de estudo é o do acerto do conjunto de bases
pedagógicas adotadas, mostrado na tabela 3 do capitulo 2.
A abordagem cognitivista e em especial os procedimentos de autoria responderam
bem ao conjunto de visões teóricas da educação adotados. As idéias de autenticidade, concretude. construção do conhecimento, zona proximal. mediação, ferramenta cognitiva, mapa
de cognição. rede neural. entre outras, sustentaram a aplicação do modelo pedagógico e de
organização das novas tecnologias de informática e comunicação, e auxiliaram na manutenção do direcionamento dos trabalho e nos procedimentos e exercícios de significação. Esta
consideração leva à confirmação da recomendação deste tipo de pedagogia aberta e construtivista na implementação de procedimentos pedagógicos que utilizem as novas tecnologias.
4. A utilização dos atributos cognitivos e dos mapas de cognição para estudos sobre o
ensino-aprendizagem obtido em procedimentos de informática educacional cognitivista.
A maior contribuição deste trabalho, no entanto, talvez tenha sido o resultante quadro
de atributos cognitivos (operações e habilidades) dos alunos engajados em autoria de hipermídia. Este quadro, montado a partir de um exame detalhado do que apresentavam vários especialistas (tabela 24), mostrou-se adequado ao estudo de correlações entre a aprendizagem
obtida pela autoria hipermídia. e as características deste tipo de processo de aprendizagem
informatizada. Poder-se-á inferir sua utilidade quando do estudo de outras formas de abordagem cognitivista da informática educacional, e não apenas dos procedimentos de autoria.
Desta forma, se obteve o ganho de uma ferramenta capaz de penetrar nos sutis procedimentos
de exercício de significação e construção do conhecimento, que ocorrem quando se está
trabalhando em ambiente pedagógico mediado por computadores.
É necessário que se diga que esta utilidade aconteceu acompanhada das concepções
de mapa de cognição e da hipermídia como reflexo do conhecimento de nossas mentes. Logo, a aplicação dos atributos cognitivos em outras pesquisas deverá estar acompanhada pelo
conjunto destes conceitos. Esta contribuição pode ainda ser maior ao se considerar a necessi-

dade de se conhecer as relações entre a informática e a educação, neste momento de reestruturação social e de paradigmas.
5. A boa adaptação dos procedimentos pedagógicos de mediação informatizada para o
ensino-aprendizagem do pensar histórico.
Pareceu clara a vantagem de utilizar os procedimentos experimentados para o ensinoaprendizagem do pensar histórico. A metodologia provocou a discussão e construção do conhecimento de História dos alunos, a partir de suas próprias concepções e interesse, fazendoos compartilhar seu desenvolvimento com o pensamento da comunidade e com o contexto
social, e em assim criando uma evidente autenticidade do que se aprendia.
Mais ainda, o procedimento envolveu a aprendizagem da disciplina no seio da discussão e do ambiente tecnológico mais atual, o que significa que os estudantes estavam exercitando todo o complexo de raciocínio e modelagem, de interatividade, de trabalho com infografia e de representação metafórica próprios dos exercícios de criação de hipermídia, mas
também inerentes no processo de desenvolvimento do pensar histórico. Esta correlação, verificada pelo experimento, associa vários níveis de atividade de hipercomposição e de significação e aprendizagem de História, que poderão ser objeto de um futuro trabalho.
A linguagem interativa, as construções de hipóteses e de modelos virtualmente experimentáveis da História nas telas das hipermídias. possibilitou uma concepção e atitude diferente dos estudantes e professores diante do conteúdo da disciplina, que pareceu mais presente e viva, no contexto do grupo que aprendia. Certamente muitas outras metodologias de
ensino serão capazes de implementar o desenvolvimento do pensar histórico nos estudantes.
mesmo que não haja a presença da mediação informatizada. Mas pareceu uma vantagem poder aprender este mesmo pensar em meio ao ambiente informatizado e tecnológico, que afinal se expande e muito agrada toda a comunidade estudantil atualmente .
O maior interesse e bons resultados da aprendizagem de História foi evidente, tanto
pelos resultados estatísticos, como pelo que pode-se observar na interação com os grupos de
trabalho.
6. A eficiência do procedimento de autoria individualizada de hipermídia para o ensino de pensar histórico.
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Uma conclusão desta pesquisa foi a de validação e recomendação dos procedimentos
aplicados de autoria individualizada de hipermídia. para o ensino-aprendizagem de pensar
histórico. São três os argumentos obtidos capazes de sustentar tal afirmação.
Em primeiro lugar, há o argumento da afirmação estatística do t-test aplicado sobre os
pré-teste e pós- teste que avaliaram a aquisição de pensar histórico pelos estudantes autores.
A eficiência dos procedimentos de autoria foi afirmada pelo índice / da avaliação estatística.
de valor + 6,547, pela média da diferença entre os dois testes de competência, cujo valor foi +
2,098 e pelo percentual de acréscimo relativo das médias da pontuação destes testes, que
cresceu, do pré-teste ao pós-teste. em aproximadamente 9,7%, em relação ao primeiro valor,
como pode ser observado no capítulo 5. O t-test portanto confirma a eficiências da aprendizagem obtida.
Em segundo lugar, foi observado para este estudo, que quanto maior a aprendizagem
obtida pelos alunos, maior também foi a ocorrência de certos exercícios de atividades cognitivas, chamados neste estudo de atributos cognitivos (operações e habilidades), tais como;
planejar a diagramação da interface, planejar a interatividade a oferecer, testar o browser,
prover e receber retorno de comunicação por via eletrônica, criar nódulos de conteúdo, conectar idéias ou segmentos de informação (criar elos de relacionamento), mapear interface de
apresentação, verificar a navegação do sistema ou ainda manter o interesse do usuário. Estes
atributos são todos propriedades inerentes ao trabalho com computadores e às tarefas de
construção do conhecimento em meio informatizado, assim como das atividade de autoria de
hipermídia. Esta correlação associa a eficiência da aprendizagem do pensar histórico obtida.
não a qualquer procedimento didático baseado em pedagogia de projetos e resolução de
problemas, mas especificamente ao procedimento realizado em ambiente de autoria informatizado. organizado segundo abordagem cognitivista.
Desta forma, se o professor de história e seu projeto pedagógico, ou se a instituição de
ensino, pretendem que se desenvolva o pensar histórico em seus alunos, poderão optar por
adotar a metodologia de autoria individualizada de hipermídia aqui aplicada, desenvolvendo
assim ao mesmo tempo as habilidades de hipercomposição e de trabalho com interatividade
tão necessários aos dias de hoje.
Por outro lado, poderão aproveitar das similaridades de tratamento narrativo de conteúdos. de engajamento reflexivo e crítico sobre os temas da hipercomposição, de interatividade e construção social do conhecimento, próprios do ambiente de autoria, para facilitar o
desenvolvimento destas mesmas características no pensar histórico dos alunos, o que seria

muito desejável, segundo o que discutimos sobre as necessidades do ensino de História.
A correlação positiva encontrada no caso estudado mostrou que a eficiência da aprendizagem de pensar histórico está relacionada positivamente com a existência do ambiente
tecnológico e com a mediação do ambiente informatizado. Esse fato serve para que se recomende especificamente o ambiente informatizado e o método de autoria individualizada de
hipermídia adotado, para o ensino do pensar histórico, ao invés de dar chance a se achar, que
o resultado obtido teria sido provocado pela organização da pedagogia de projetos voltada
para a resolução de problemas, e assim sendo que se poderia obter os mesmos resultados sem
investir em informática.
Viu-se como o trabalho com hipercomposição movimenta a construção de conhecimento. transformando o próprio pensamento em matéria prima. Viu-se também como a concepção e manipulação da virtualidade e do modelo digital de uma realidade são capazes de
transformar o instante da investigação e do encontro da evidência, no mesmo momento da
construção e realização. Viu-se como a interatividade e o trabalho com iníografias transforma
o simulador hiper-realista dos computadores em uma extensão do próprio simulador hi-perrealista de nossas mentes. A correlação encontrada estabelece uma ligação entre todos estes
fenômenos próprios da construção do conhecimento em computadores, com a aprendizagem
de História e do pensar histórico, tornando natural que se aconselhe organizar tais tipos de
trabalho para que se realize a pretendida aprendizagem, acompanhada de tais relações
estruturantes do conhecimento.
O terceiro argumento se refere ao reforço dado por este trabalho, à idéia de que a estrutura de uma hipermídia. criada sobre um certo tema por um sujeito, estará muito próxima
da própria organização do conhecimento deste sujeito sobre o dito tema. segundo a orientação
da rede neural de sua mente. As hipermídias foram utilizadas nesta pesquisa com esta
concepção, foram consideradas reveladoras de estruturas de conhecimento e contribuíram
para que se avaliasse a aprendizagem obtida pelos alunos-autores. principalmente através da
busca e registro dos atributos cognitivos nela observáveis.
A aprendizagem de História também se revelou através delas, não de forma estatística
e numérica, como nos pré-teste e pós-teste, mas qualitativamente, na medida em que revelavam a complexidade do que os alunos estavam construindo, dos relacionamentos e informações que compunham e facilitavam que se entendesse a qualidade da aprendizagem que
estava sendo construída. O acompanhamento do processo de autoria foi mesmo rico, ao possibilitar que se percebesse cada alteração do conhecimento e concepção de um estudante, co-

mo que no reflexo de um espelho, pois se em uma dada seção, o autor estabelecia uma certa
relação ou criava uma iníbgrafía. mas noutro dia. influenciado por um diálogo, ou a partir de
novas constatações, transformava, reorganizava elos e nódulos, remodelava e forjava seu
pensamento e conhecimento sobre os temas de História em análise, fazia com que as alterações na hipermídia retratassem o seu processo de transformação, tornando-o visível ao professor. de forma imediata. Considerar as hipermídias como retratos da estrutura deste conhecimento, possibilitou não só avaliar os resultados e o conhecimento construído, como testemunhar o processo de construção e reestruturação, a partir das alterações e intervenções dos
autores na estrutura do que iam construindo. O uso da abordagem de autoria individualizada
aqui recomendada tem ainda a qualidade da obtenção das hipermídias como elemento capaz
de revelar o conhecimento estruturado dos alunos sobre História, e seu processo de construção.
7. Apoio às teorias que consideram o conhecimento humano organizado em rede neural e organizado segundo mapas de cognição.
O último argumento apresentado deixa o corolário de outra contribuição deste trabalho. O método de investigação utilizado considerou que os mapas de cognição de nossas
mentes podem ser aproximadamente representados pela estrutura das hipermídias. Da mesma
forma, o resultado da construção dos alunos-autores. a avaliação de seus trabalhos, assim
como os resultados e argumentações desta pesquisa, estão baseados nesta mesma consideração.
A pesquisa traz consigo uma contribuição de apoio aos estudos que defendem ser o
conhecimento organizado segundo a rede neural da mente humana, estruturado em mapas de
cognição. compostos por nódulos de informação e elos de relacionamento, continuamente em
movimento de re-adequação e construção.
Seus resultados e metodologia apoiam também os estudos que defendem serem as hipermídias reflexos bastante próximos dos mapas de cognição sobre um dado tema existente
na mente humana, ou seja. representações do conhecimento do sujeito e de seu processo de
construção. A pesquisa acaba portanto contribuindo no sentido de concordar e apoiar àqueles
que assim compreendem o conhecimento e seu processo de construção.
8. A inadequação dos procedimentos aplicados para a organização de projetos de autoria colaborativa.

Os procedimentos aplicados, como foi visto, nâo conseguiram organizar convenientemente a autoria colaborativa de hipermídia para que se pudesse chegar a uma conclusão sobre sua eficiência, sobre sua eficácia, sua validação ou recomendação para o ensinoaprendizagem de História.
O resultado que se pôde tirar do experimento foi o da necessidade de revisão e reorganização da abordagem colaborativa aplicada, para que se possa, no futuro, dar suporte a
uma atividade colaborativa, mais fácil de administrar e mais estimulante. Feito isso poder-seá retornar à avaliação sobre sua aplicação ao ensino do pensar histórico.
A ausência de um melhor meio para a manipulação de correio eletrônico e para o envio de arquivos, a falta de um melhor gerenciador dos diálogos, interações e trocas de experiência. desestimulava os participantes da colaboração que. com raras exceções, atuavam de
forma similar aos autores do grupo individualizado, ainda perdendo tempo e atrapalhados
pela a tentativa de corresponder à colaboração que havia sido pedida pelo professor e pelo
enunciado do trabalho.
Observou-se aprendizagem no grupo, mas não se foi capaz de estudar a ocorrência
dos atributos cognitivos, e das características da aprendizagem obtida, com relação aos procedimentos de colaboração, já que eles praticamente não foram observados.
Concluiu-se para o caso da aprendizagem colaborativa, que os procedimentos adotados deveriam ser acrescidos de sub-sistemas de gerenciamento de correio eletrônico e de salas virtuais, para que fosse possível reorganizar um grupo de hiper-compositores em uma realização colaborativa.
Para a abordagem colaborativa, a revisão e a reconstrução do procedimento são então
recomendadas.
9. A influência das diferenças individuais na aprendizagem.
A pesquisa iniciada foi imbuída do pressuposto de que cada membro individual das
duplas de autores teria uma aprendizagem aproximadamente igual, tendo em vista o exercício
do diálogo, das múltiplas interações e da necessidade de envolvimento e engajamento com o
tema e com o companheiro para que se realizasse o trabalho.
O experimento mostrou que tal modelo não encontrou confirmação neste trabalho. Ao
contrário, o valor individual do engajamento e participação do estudante em seu exercício de
autoria, por vezes alterou o resultado da aprendizagem dos alunos. Notou-se também que
somente quando se considerava a diferença individual de engajamento e participação, as

correlações positivas entre a ocorrência de atributos e a aprendizagem de História eram observados.
Neste trabalho somente pudemos considerar a diferença individual de engajamento e
participação, pois foi a única registrada na folha de avaliação da escola. O resultado no entanto. nos leva a questionar se não existiriam outros elementos capazes de contribuir significativamente para a diferença individual de aprendizagem dos autores, tais como seus estilos
de aprendizagem, seu estrato ou ciasse social, ou outros fatores.
c. Perspectivas de continuação dos estudos
Finalmente se pode avaliar que resultados foram oferecidos pelo o trabalho realizado.
no que se refere à continuação das investigações e à ampliação de visão dos problemas e soluções científicas a ele correlatas.
O aperfeiçoamento da abordagem aplicada, para que sirva à organização de ambientes
e atividades pedagógicas baseadas na autoria colaborativa de hipermídia. é uma primeira
necessidade de estudo futuro a considerar. Além do aperfeiçoamento propriamente dito. este
estudo deverá incluir os testes de eficiência e eficácia que se pretendeu realizar aqui. mas que
só o foram parcialmente concretizados, para o caso da autoria individualizada.
Por outro lado. se ficou evidenciada a eficiência da utilização da metodologia individualizada de autoria hipermídia para o ensino de História e do pensar histórico, o mesmo não
foi realizado para outros campos do conhecimento e da educação básica e fundamental tais
como geografia, comunicação e expressão, língua estrangeira, matemática e outros. No início
dos trabalhos afirmou-se estar escolhendo experimentar a abordagem para o ensino de
História, por ser mais conhecido e familiar ao autor, e também para não criar uma dimensão
muito grande, que poderia inviabilizar a realização da pesquisa. Mas afirmou-se também que
se supunha ser a metodologia aplicável ao ensino-aprendizagem de qualquer conteúdo em
qualquer campo de conhecimento. Isso traz a conseqüência de uma série de experimentos futuros que poderão ser realizados para cada campo do conhecimento, procurando testar a validade e recomendação da metodologia, bem como compreender melhor a ocorrência dos atributos cognitivos para cada caso e sua correlação com cada aprendizagem obtida. Estas experiências serão mais apropriadas caso o complemento de sistema, que dê apoio às atividades
colaborativas. já esteja desenvolvido, para que as perguntas feitas aqui possam ser realizadas
de forma equivalente para os outros campos de conhecimento de interesse.

A experiência também despertou sobre a necessidade de investigar melhor o processo
de construção do conhecimento em História, a partir do acompanhamento que se pode dai aos
processos de autoria das estruturas hipermídia. No caso estudado, utilizou-se das hiper-mídias
elaboradas para averiguar a qualidade do conhecimento construído, refletido na estrutura do
hiperdocumento final editorado. Uma outra perspectiva poderá acompanhar, verificando
continuamente, e em intervalos pré-definidos, a transformação da estrutura da hipermídia no
percurso da intervenção, desde sua primeira versão projetada em papel, até a edição final da
hipermídia, observando-se periodicamente cada etapa do desenvolvimento, as relações de
prioridade e importância existentes entre os atributos cognitivos ocorrentes e a a-prendizagem
de História, que será também observada em caráter emergente, a cada intervalo de
observação. Estar-se-á estudando a relação entre a aprendizagem obtida e os diversos momentos do processo de autoria, procurando compreender como a aprendizagem se processa
em meio a este ambiente e relacionamento. Nesta aplicação estaríamos substituindo um modelo baseado em pré-teste. intervenção e pós-teste. por outro realizado com múltiplos testes.
intervenção e acompanhamento do comportamento de cada atributo e da autoria e aprendizagem com o tempo.
Assim sendo, com a transformação da estrutura da hipermídia em construção acompanhada em intervalos regulares, seria como acompanhar da mesma forma o desenvolvimento
dos mapas de cognição e estruturas cognitivas dos autores sobre o tema de história em
questão, o que também oportunizaria outros tipos de investigação sobre a construção do conhecimento do pensar em história. Este procedimento também seria difícil de ser realizado
fora do ambiente informatizado. Seria necessário para tanto, acompanhar a realização de u-ma
pesquisa em História, não só a partir de suas etapas organizacionais exteriores, mas através de
uma ferramenta elaborada para registrar o amadurecimento gradativo do conhecimento em
construção do aluno autor, de um artigo ou monografia por exemplo, o que seria bastante
trabalhoso e difícil de realizar. No caso da produção e autoria de hipermídia esta ferramenta
será a própria hipermídia e seu desenvolvimento captado em intervalos, que seriam como um
fotografia, uma "chapa", do momento criativo da mente e de seus mapas de cognição,
estampado no formato de hiperdocumento. Trata-se de uma oportunidade que existe atualmente graças aos ambientes informatizados e suas características: representar com rapidez.
eficiência e boa fidelidade, a situação do conhecimento das pessoas nas hipermídias que elas
criam, para então investigar seus processos de cognição.
Há ainda a possibilidade de que seja repetido o estudo em escolas da rede pública, ou

com estudantes possuidores outros graus de preparo e competência operacional em computadores. para que se verifiquem as questões levantadas.
Outros aspectos que merecem uma investigação posterior, evidenciados nesta pesquisa, são aqueles referentes à motivação, participação e engajamento dos alunos.
Viu-se como. a partir do engajamento e motivação de cada aluno participante, se pode
correlacionar positivamente aprendizagem de História e ocorrência de atributos cognitivos da
autoria de hipermídia. Se o engajamento e a motivação individuais são tão definidores da
aprendizagem de cada um. se sugere conhecer melhor quais serão as relações existentes para
que melhor se as utilize. A existência de outros fatores de influência individual que podem
estar relacionados à aprendizagem de cada participante, também sugere a necessidade de
realização de estudos capazes de responder a esta lacuna.
Portanto, são muitas as perspectivas de novos estudos que se abrem a partir deste, o
que parece compreensível tendo em vista a relativa novidade do conhecimento acadêmico
nesta área. e o muito que se tem a fazer para que se acompanhe o crescimento e construção da
atual sociedade do conhecimento e de seus paradigmas. O trabalho realizado procurou
responder assim aos inquéritos e caminhos metodológicos de pesquisa estabelecidos, tendo
construído os resultados que se pôde relacionar, mas com a certeza do quão são relativos e
apenas parte da grande construção necessária para que se compreenda o conjunto das grandes
transformações em curso, advindas de novas organizações sociais e de paradigmas de vida.
emergentes de um ambiente humano informatizado.
A ciência geralmente é reconhecida pelo seu caráter de convivência com as transformações e com as novas construções sobre aquilo que lhe compete. Cabe ao pesquisador reconhecer a relatividade de suas conclusões e a capacidade de acompanhar o desvelar das novas abordagens, métodos e conclusões, principalmente se estiver engajado na investigação de
campos recentes e por isso plenos de novas idéias e caminhos, como aqueles que estudam o
emergir da sociedade informatizada, que ouso reconhecer, acompanhando muitos especialistas aqui citados, como sociedade do conhecimento.

Anexos

Anexo I
Relação de fontes para a pesquisa
BIBLIOGRAFIA ELEMENTAR
1)
TAVARES. Luis Henrique. História da Bahia. Salvador: Correio da Bahia. 2000.
2)
ARBEX Jr.. José e SENISE. Maria Helena. Cinco Séculos de Brasil. São Paulo: Moderna. 1998.
3)
MARANHÃO, Ricardo e ANTUNES. Maria. Trabalho e civilização, uma história global.
São Paulo: Moderna. 1999.
BIBLIOTECAS RECOMENDADAS
1)
Biblioteca do ISBA
2)
Biblioteca Central dos Barris
3)
Biblioteca Central da UFBa
4)
Biblioteca do CEAO
5)
Biblioteca do Centro de Estudos Baianos
ó)
Biblioteca do Instituto Geográfico Histórico da Bahia
PÁGINAS WEB RECOMENDADAS
1)
www.tj.ba.gov.br/historia.htm
2)
www.senado.gov.br/bdtextual/bib/LVianaVITRINE3.HTM
3)
http://ongba.org.br/org/jesuitas/secxx.html
4)
www.salvador450.com.br
5)
wwAv.bahia.ba.gov.br
6)
www.acbahia.com.br
7)
www.e-net.com.br/historia/
8)
www.nguerra.com.br/homeautomatica/Malvado.html
9)
WAvu.magiclink.com.br/clio/

Anexo 2
Pareceres dos professores de História sobre o teste de competência em pensar histórico

Salvador. 15 de julho de 1999

Parecer
O teste apresentado por Alfredo Eurico Rodrigues Matta. como instrumento de avaliação da aprendizagem de alunos da 8a série do ensino básico, sobre a competência em pensar histórico, é
válido para aferir tal competência na série citada.

Ana Maria Alves Ramos
Professora de História
Colégio Instituto Social da Bahia

Salvador. 15 de julho de 1999

Parecer
O teste apresentado por Alfredo Eurico Rodrigues Matta, como instrumento de avaliação da aprendizagem de alunos da 8ª serie do ensino básico, sobre a competência em pensar histórico, e
válido para aferir tal competência na série citada.

Dione Márcia da Silva Brandão
Professora de História
Colégio Instituto Social da Bahia

Salvador. 15 de julho de 1999

Parecer
O teste apresentado por Alfredo Eurico Rodrigues Matta. como instrumento de avaliação da
aprendizagem de alunos da 8a série do ensino básico, sobre a competência em pensar histórico. é válido para aferir tal competência na série citada.

Heloisa Helena Tourinho Monteiro
Professora de História Colégio
Instituto Social da Bahia

Anexo 3
Tabelas, ilustrações e mapas da questão

Anexo 4 Teste de
competência em Pensar Histórico

Nome:
Turma:

Computador:
Teste de competência em "pensar histórico"
Atitude Histórica

Os enunciados a seguir se referem à História, sua natureza e sua utilidade. Indique o seu grau de acordo ou desacordo para cada um destes enunciados, marcando a opção que melhor corresponde à sua opinião, segundo orientação da tabela abaixo. Não deixe de responder a nenhuma questão.

2.

Um bom professor de História é aquele que saiba bem reconta-la.

1.
3.

Aprender
História aé construir
memorizar
a matéria
pelo professor.
Pode-se aprender
a História
deexposta
algum evento
passado.

4.

Alguns eventos não têm nenhuma causa e nem conseqüência.

5. Quem não sabe História é aquele que a repete de cor.

6.

O passado e o presente são realidades distintas e separadas.

7.

A utilidade de aprender História é passar nos exames da escola.

8.

História e passado são a mesma coisa.

9.

A História é aquilo que está no conteúdo dos livros didáticos.

10. Aquilo que conta a História é a verdade sobre o que aconteceu no passado.

11.

A História é baseada nas hipóteses e explicações que criamos sobre o passado.

12. O método histórico é uma técnica para resumir o que aconteceu no passado, e
está registrado em documentos históricos, para que possa ser recontado em
classe.

13.

Aprender História é aprender a elaborar e criar questões sobre o passado.

14.

Para fazer a História é necessário partir de um problema que si deseja resolver.

15. A História é uma forma de pensar sobre o passado.

16. História é uma matéria que permite conhecer a verdade sobre o passado.

17. Aprender História é aprender a raciocinar.

18. História é aquilo que construo quando raciocino sobre o passado com o auxílio
de documentos.

19.

Aprendemos História na escola para que desenvolvamos nosso espírito crítico.

20. Estudar História é uma perda de tempo.

21.

Não é comum a todo mundo saber como se aprende a História.

22.

Quanto mais eu conheço o passado, melhor conheço o presente.

23. A História é uma matéria de importância, para a minha vida no futuro.

24.

Saber História desenvolve a consciência nacional e comunitária.

25. Não há utilidade clara para aprender História.

26. Aprender História permite ser melhor cidadão.

27.

Aprendemos História para melhor compreender os problemas do presente.

Raciocínio ou método Histórico
1) Aqui estão cinco citações retiradas de artigos de revistas baianas, editados em 1998
sobre os principais ramos da economia baiana e sobre a distribuição dos trabalhadores
baianos nestes mesmos ramos.

I.
O crescimento da indústria não elevará de maneira acentuada o nível de emprego. (Antônio Pimenta, Carla Nascimento, Luis Vieira e Zélia Góis, da equipe de análise conjuntural do
SEI)
II.
O aumento das posições de trabalho é resultado de um
crescimento do número de ocupados nos segmentos não-agricolas
do mercado de trabalho(Luis Santos. Marcelo Santana. Edson Augusto. da equipe de economistas da superintendência de estudos
econômicos e sociais do SEI)
III.
A diminuição de posições de trabalho agrícola afeta diretamente o grupo de trabalhadores femininos (Luis Santos. Marcelo Santana. Edson Augusto, da equipe de economistas da superintendência de estudos econômicos e sociais do SEI)
IV.
A participação dos trabalhadores do comércio na Bahia
está abaixo à média encontrada para as regiões Sudeste. Centro
Setor de Atividade

1992

1998

Número

Percentual

Número

Percentual (%)

(%)

Agrícola
Indústria
Industria de transformação
Indústria da construção
Outras Indústrias

Comércio de Mercadorias
Serviços
Prestação de Serviços
Serviços auxiliares
Transporte e comunicação
Social
Administração pública
Outras Atividades
(Total

2.457.009
659.116

47,57%
12,76%

2.385.427
780.988

42,21%
13,82%

297.078
273.698
88.340
588.479

5.75%
5.30%
1.71%
11.39%

334.521
379.891
66.576
633.240

5.92%
6.12%
1.18%
11.20%

1.396.710
725.258
84.236
128.824
312.745
145.647
64.015
5.165.329

27,04%
14.04%o
1.63%
2.49%
6.05%
2.82%
1.24%
100.00%

1.782.287
858.777
145.853
170441
413.661
193.555
69.746
5.651.688

31,54%
15.20%
2.58%
3.02%
7.32%
3.42
1.23%
100,00%

Oeste. Sul e Nordeste (Luis Santos. Marcelo Santana. Edson Augusto, da equipe de economistas da superintendência de estudos
econômicos e sociais do SEI)
V.
A tendência ao crescimento da informalidade nas relações de emprego manifesta-se sobre maneira relativamente uniforme quando esse fenômeno é observado segundo o ramo da atividade. (Luis Santos. Marcelo Santana. Edson Augusto, da equipe
de economistas da superintendência de estudos econômicos e sociais do SEI)

Quatro destas manchetes exprimem opiniões dos autores, enquanto uma delas
exprime a descrição de um fato. Considerando as informações da tabela na página seguinte, marque a opção que exprime o fato.
2) Observe abaixo o mapa econômico do Brasil e o organograma funcional de
um engenho de açúcar:
Tendo observado o mapa e o organograma apresentado na página anterior, qual,
na sua opinião, é a hipóteses possível de confirmar com o auxílio dos mesmos ?
I. .A área mais desenvolvida daquele período colonial era
a de São Paulo, já que existia a cultura da cana. e além
disso 4 colônia. São Paulo. São Vicente. Itanhaém e
Santos, se desenvolviam
II. Porto Seguro e Santa Cruz eram maiores produtores
de Cana de Açúcar que Ilhéus
III.
A cultura da cana de açúcar dava mais lucro que
a extração do pau Brasil, por isso a primeira atividade
foi se deslocando para o interior.
IV.
Tendo uma estrutura organizacional e funcional
complexa, a produção de açúcar no Brasil teve início no
litoral, aonde se iniciava a colonização, e portanto.
havia contingente populacional e condições materiais
necessárias para o seu empreendimento.
V. O organograma mostra uma necessidade pequena de
carros de boi. daí a pouca área do país destinada à pe
cuária

3) Observe os documentos abaixo. Eles evocam as incursões de estrangeiros ao
território português do Brasil, durante o século XVI e início do XVII.
Qual das afirmações seguintes pode ser deduzida do que foi apresentado ?
I.Villegaignon era um corsário francês que havia
fundado São Luis do Maranhão
II. São Luis do Maranhão, fundara pelos france
ses, foi atacada por uma esquadra portuguesa.
III.
Os franceses se interessaram concretamente em colonizar o Brasil.
IV.
Os índios estavam ao lado dos portugueses na intenção de expulsar os portugueses.
V. Muitos franceses fugiram para o Egito por
causa dos ataques dos índios.
4) Muitos historiadores têm escrito sobre a questão dos primeiros tempos da pe
cuária brasileira e sua relação com o cultivo da cana de açúcar. Veja abaixo 3
textos escritos por diferentes historiadores.
I. A difusão da pecuária nordestina teve como pólos de irradiação as áreas canavieiras de Pernambuco e Bahia - sobretudo está última, onde
as primeiras fazendas haviam sido estabelecidas
por Garcia d'Ávila já na administração de Tomé
de Souza.(Fernando Novais. Saga. A grande
História do Brasil. Editora Abril. São Paulo,
1980. P. 186).
II. Há muito tempo os D'Ávila vinham instalando
currais ao longo do Rio São Francisco, bem
como outros "bandeirantes" na Paraíba e Pernambuco. Os Vaqueiros passavam a viver nas
caatingas, sem contato com as cidades e aprendiam a fazer de tudo. Viviam anos após anos,
seca após seca, transferindo seu gado para sítios
mais aprazíveis, depois voltando, fazendo o
próprio sal comum, comendo carne e farinha,
Eles sabiam que o melhor gado era aquele que

saísse do clima seco. onde o sol imperava, soberano, por mais de 3 mil horas por ano. Não
havia doenças graves e o gado apreciava o calor
do sol. desde que houvesse alimento abundante... e água. (Rinaldo dos Santos. A revolução nordestiva - 1. a epopéia das secas (15001983). Tropical, Recife, 1984. P. 42).
III. Não se modificou nesta etapa da formação
colonial a estrutura social que por toda parte se
definira desde tempos mais remotos, baseada na
subordinação de escravos (pretos ou bu-gres) e
de homens sem recursos (brancos, ma-melucos,
mulatos) a senhores poderosos, que dispunham
de terras, de canaviais, de engenhos, de gado. de
ouro. Inclusive nas terras interiores da recente
conquista. Sendo o sertão da Bahia dilatado escreve Antonil - pertence quase todo a duas
principais famílias da mesma cidade (Salvador),
que são a da Torre e a do defunto mestre-decampo Antônio Guedes de Brito. (Renani
Bruno. História do Brasil, geral e regional.
Cultrix, São Paulo, 1980. P. 84).
Partindo da leitura dos documentos da página anterior, qual das proposições abaixo é aceitável ?
I. Assim como no litoral, aonde predominava a
cultura da cana de açúcar, no sertão também o
trabalho era exercido por escravos africanos.
II. Senhores poderosos e possuidores de grande
prestígio, comandaram e administraram as
grandes propriedades aonde se criava o gado no
interior nordestino.
III.
A economias de Salvador e Recife passaram a estar baseadas na pecuária.
IV.
A penetração no sertão brasileiro, foi cuidadosamente planejada e organizada pela coroa
portuguesa, que delegou poderes a Tome de
Souza para que a organizasse.

Conceitos ou a "linguagem"" do Historiador
1 .Abaixo apresentamos um trecho de uma carta de doação, de autoria do Rei de
Portugal D. João III, escrita no início da colonização do Brasil.
O trecho de carta acima trata da certificação de propriedade de uma porção de terra. Ai
está descrita uma forma de propriedade comum no Brasil colônia colonial. Qual é ela ?
a)
b)
c)
d)
e)

assentamento
donataria
minifúndio
feudo
município

2. Aqui, temos um pedaço da descrição feita pelo Padre André João Antonil na época do Brasil colônia.
O Padre Antonil está descrevendo o trato e as características dos trabalhadores de um tipo
de organização de trabalho colonial conhecido por:
a)
b)
c)
d)
e)

servidão
comunitário
assalariado
escravidão
cooperativo

3. Vejamos agora um trecho dos Lusíadas, poesia famosa do português Luis de Ca
mões.
A poesia épica de Camões se refere a uma epopéia que expandiu o território português e a
influência européia, no mundo, durante os séculos XV e XVI. e que ficou conhecida
como:
a)
b)
c)
d)
e)

grandes navegações
cruzadas
reconquista
descobrimentos
colonização

4. A seguir apresentamos uma parte do Regimento de Tomé de Souza.
O regimento de Tomé de Souza foi conferido a ele pelo rei de Portugal, que no regimento
deixa transparecer a sua relação de identificação e propriedade sobre tudo que existe
dentro de suas terras. Qual o sistema de governo está relacionado com as características
que aparecem neste regimento ?
a) Democracia liberal
b) Regime militar
c) Monarquia constitucional

d) monarquia absolutista
e) monarquia feudal
5. Veja o texto abaixo é composto por um extrato do livro escrito pelo Padre Antonil em 1711 e por uma parte do livro Casa Grande e Senzala de Gilberto freire.
As duas sentenças se referem a qual edificação da propriedade produtora de cana ?
a)
b)
c)
d)
e)

a Senzala.
a Capela
a Casa Grande
o Engenho
o Curral

6. Na época do Brasil colonial, o Jesuíta Antônio Vieira colocava:
Esse raciocínio, poético, é uma metáfora que explica e justifica uma política muito importante no Brasil colonial. Vieira esta falando de:
a)
b)
c)
d)
e)

Tratamento médico
escravidão
solidariedade
educação escolar
catequese

7.Essa questão, apresenta uma afirmativa de um siciliano (que nasce na ilha da Sicília - Itália) sobre o plantio de cana de açúcar (frase do século XII)
O "plantation" da cana de açúcar concentrava muitos recursos materiais e trabalhadores
da colônia. Era uma produção complicada e visava a exportação do açúcar produzido. A
frase do siciliano se refere a uma das etapas do "plantation" de cana. Qual das opções abaixo é a etapa descrita.
a)
b)
c)
d)
e)

plantio
manufatura
comércio
colheita
administração

Anexo 5 Ficha de
observação de atributo cognitivo

Dupla:
Computador n°:

. Data:

Turma:

Ficha de Observação de ocorrência de Atributos Cognitivos presentes nos
Documentos Hipermídia de autoria dos alunos.
1. Ocorrência de Operação cognitiva — OAO .
a. Organização do trabalho.
Aspecto a Observar

Observação

j S/N

Criar argumentos e Observar lógica existente
hipóteses *
e construída no objeto
*Use o fundo da ficha se houverem
mais que 7 objetos
Observar lógica existente
e construída no objeto
Observar lógica existente
e construída no objeto
Observar lógica existente
e construída no objeto
Observar lógica existente
e construída no objeto
Observar lógica existente
e construída no objeto
Observar lógica existente
e construída no objete
Observar lógica existente
e construída no objete

Observação

b. Analise e/ou avaliação de informação

c.

Conexão de comunicação com o usuário ou entre eles

2. Ocorrência de Habilidade Cognitiva - OAH
a. De conceitualizacão e construção
Observação
Aspecto a Observar
Definir e nomear
conceitos
*Use o fundo da ficha
se houverem mais
que 7 conceitos

Identificar conceitos
nomeados

Identificar frases identiElaborar frases
ficadoras
conceitos noidentificadoras de
meados
conceitos
*Use o fundo da ficha
se houverem mais
que 7 frases
identificar aspectos Identificar a observação de
de con-ceitos
aspectos dos conceitos .
*Use o fundo da ficha
se houverem mais
que 7 aspectos
Observação da Identificar distinção entre
distinção entre
conceitos próximos.
conceitos próximos.
*Use o fundo da fi- i
cha se houverem
mais que 7 identificação
Observação da (Verificar a identificação
identificação de
de supraconceitos.
supraconceitos. *Use
o fundo da ficha se
houverem mais que
7 supraconceitos

de significado

S/N

Observação

Aspecto a Obser-|
Observação da
organização e
arrumação das
informações

Observação var

S/N

Observação

S/N

Observação

Identificar organização
e ver tipo

b. De apresentação.

Aspecto a Observar
Verificar navegação
do sistema

Observação
Identificar a navegabilidade projetada do sistema
e seu tipo
Identificar a navegabilidade funcional do sistema
e seu tipo

Manter interesse Identificar elementos
do usuário
projetados de manutenção do interesse do usuário
Identificar elementos
funcionais de manutenção do interesse do usuário
Clarear comunicação de idéias

Identificar elementos
projetados de comunicação
de idéias
Identificar elementos
funcionais de comunicação
de idéias

Anexo 6
Ficha de registro de ocorrência de atributo cognitivo

Dupla:
Data: _______ . Computador n°: ___________ . Seção nº: _____________ .
Ficha de Observação de ocorrência de Atributos Cognitivos exercitados por
sujeitos engajados na resolução de problemas por autoria hipermídia
1. Ocorrência de Operação cognitiva - OAO .
a. Organização do trabalho.
Aspecto a Obser-

Ação

S/N |

Planejar o que será Observar se houve plano
construído
Pergunta: Ocorreu planejamento ? Qual foi o
resultado ?
Pergunta: Houve planePlanejar para quem
jamento voltado para
será construído
quem vai usar a hipermídia
? Qual foi o resultado?
Criar argumentos e
Pergunta: Sobre o objeto .
hipóteses *
porque foi cri*Use o fundo da ficha ado ?
se houverem mais
que 3 objetos

Determinar critério
para julgar o mérito
de idéias. • *Se
necessário use o
fundo da ficha

Pergunta: Sobre o objeto ,
porque foi criado ?
Pergunta: Sobre o objeto ,
porque foi criado ?
Pergunta: Existiram idéias
aceitas ou descartadas ?
Quantas ? Quais ? Porque
?

Observação var

b. Analise e/ou avaliação de informação

c

Conexão de comunicação com o usuário ou entre eles

2. Ocorrência de Habilidade Cognitiva - OAH a. De
gestão.
Aspecto a Observar

Ação

S/N

Observação

Pergunta: Se houve
divisão e planejamento
do tempo em relação a
alguma tarefa
Alocar recurso
Pergunta: Se houve divisão, planejamento e organização de aplicação
de recursos materiais ou
intelectuais ou outros.
Organizar execução Pergunta: Se houve plai
nejamento para a execução
do projeto
Criar cronograma

Organizar a interdependência entre
parceiros

Pergunta: Se existiu organização do trabalho de
cada um ?

Organizar a interdependência ampla

Pergunta: Se existiu organização do trabalho
em relação ao grupo maior
?

b. De pesquisa e busca de informações.
Aspecto a Observar

Ação

Determinar naPergunta: Sobre o
tureza das quesque trata o trabalho a
tões do problerealizar
ma
Organização da Perguntar e observar se
busca ou pesquisa houve organização de
busca de informações, e
qual foi.
Busca de dados Perguntar e observar se
ou fontes de da- houve busca de informações. e qual foi.
dos

S/N |

Observação

c. De apresentação.
Ação

Aspecto a Observar
Mapear interface
de apresentação

Verificar navegação
do sistema

S/N

Observação

Pergunta e observação:
Se houve mapeamento
da estrutura da
Hipermídia
Pergunta e observação:
Se houve tal tipo de verificação

Manter interesse Pergunta: Se houve pensamento sobre manter o
do usuário
interesse do usuário
Clarear comunicação de idéias

Pergunta: Se houve tentativa de clarear as idéias

d. De reflexão.
Aspecto a Observar

Ação

Pergunta: Se houve
consideração de retornos e observações
dos outros. Quais ?
Avaliar projeto como Pergunta: Se houve avatodo.
liação do projeto como
todo. Qual a conclusão ?
Avaliar retorno
dos usuários.

Revisar
midia

hiper- Pergunta: Se houve algum tipo de revisão da
hipermidia ?

Criar etiqueta, ética
para o grupo

Pergunta: Se houve algum tipo de criação de
etiqueta, regra ética, ou
discussão deste tipo

S/N

Observação

Anexo 7 Escores individuais
em documentos do colégio

OBS : Cl (Evidencia a capacidade projetiva. através de atividades de idealização )
Cl (Realiza o esboço do projeto interdisciplinar).
C3 (Constrói definitivamente o projeto no computador, demonstrando interesse,
organização, empenho e participação nas aulas ).

OBS : C1 (Evidencia a capacidade projetiva, através de atividades de idealização )
C2 (Realiza o esboço do projeto interdisciplinar).
C3 (Constrói definitivamente o projeto no computador, demonstrando interesse.
organização, empenho e participação nas aulas ).

OBS C1 (Evidencia a capacidade projetiva. através de atividades de idealização )
C2 (Realiza o esboço do projeto interdisciplinar)
C3 (Constrói definitivamente o projeto no computador, demonstrando interesse.
organização, empenho e participação nas aulas ).

OBS.: C1 (Evidencia a capacidade projetiva, através de atividades de idealização )
C2 (Realiza o esboço do projeto interdisciplinar)
C3 (Constrói definitivamente o projeto no computador, demonstrando interesse, I
{ organização, empenho e participação nas aulas ).

Bibliografia
1) ARBEX Jr.. José e SENISE. Mana Helena. Cinco Séculos de Brasil. São Paulo: Moderna.
1998.
2) BARRETT. Edward. The society of text. Cambridge. MIT press. 1988.
3) BENTON. Willian (Ed). Encyclopedia Brítannica. Chicago: Encyclopédia Britannica.
1966.
4) BOA VENTURA. Edivaldo. Educação aberta e comunicação em saia de aula Revista da
Faeeba. UNEB. Salvador. ano 3. vol 3. 1992.
5) BRIDGES. William: Um mundo sem empregos, job shift. São Paulo: Macron books.
1995.
6) BRIEN. Robert. Science cognitive et formation.. Ste-Foy: Presses de PUniversité du
Quebec. 1991.
7) BRUER. John. Schools for thought: a science of learning in the classroom. Boston. MIT
Press. 1994.
8) BRUFFEE. Kenneth. Collaborative learning. Baltimore: Johns Hopkins University
Press. 1999.
9) BRUNNER. Cornelia e TALLY. Willam. The new media literacy handbook. New
York: Anchor books. 1999.
10) CALDAS. Aulete. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Rio de Janei
ro: Delta. 1958.
11)CAMPBELL. Donald e STANLEY. Julian. Experimental and quasi - experimentai
designs for research. Chicago: Rand McNally College Publishing company. 1966.
12) CARRETERO. Mario. Construir e ensinar as Ciências Sociais e a História. Porto Alegre: Artes Médicas. 1997.
13) CARRETERO. Mario e VOSS. James. Cognitive and instructional processes in his-tory
and social sciences. Hilsdale: LEA. 1994.
14) CHUTE. Alan. THOPSON. Melody e HANCOCK. Burton. The McGraw-Hill handbook
of Distance Learning. New York: McGraw-Hill. 1998.
15) DEWEY. John. Como pensamos. São Paulo: Editora Nacional. 1979.
16) DISESSA. .Andréa. Changing minds. Massachusetts: Mit press. 1998.
17) DOLL Jr. Willian. Currículo: uma perspectiva pós - moderna. Porto Alegre: Artes
Médicas. 1998.

!8) DOLLE. Jean Marie. Para compreender Piaget. Rio de Janeiro: Guanaoara Koogan
1987.
19) FREEDMAN. Alan. Dicionário de informática. São Paulo: Macrom Books. 1995.
20) FREIRE . Paulo. Conscientização. São Paulo: Editora Morais. 1980.
21) GIARD. Jacqueline. Communiquer pour apprendre, étude expioratoire de Ia resotution de problème par ie groupe sur réseau micro - informatique local Sberbrooke. Collège
Sherbrooke. 1991.
22) GIOVANNI. Maria. História. São Paulo: Cortez. 1994.
23) GRÉGOIRE. Réginald e LAFERRIÈRE. Thérèse. Apprendre ensemble par projet a-vec
Pordinateur em réseau. [on line] Disponível na internet via URL: http://www.tact.fee.
uiavai.ca/fr/htmi/sites/guidep.html. Versão atualizada em 31/03/1999. .Arquivo capturado em
12/05/2000.
24) GRICE. Roger. On line iníormation: what do peaple want ? What do peaple need '? The
society of text. Hypertext. hypermedia. and social construction of information London:
MTTpress. 1989.
25) HEDBERG. John e HARPER. Barry: Exploting Interactive multimedia information
landscape in Educational Multimedia and Hypermedia - 1996. Graz: Association for the
Advancement of computing in education. 1996.
26) HENDERSON. Michel e PATCHING. Bill. Multimedia interactivity: relating cognitive
processing to click-drag activities. Educational Multimedia and Hypermedia - 1995. Graz:
Association for the .Advancement of computing in education. 1995.
27) HARISIN. Linda. HILTZ. Starr. TELES. Lúcio e TUROFF. Murray. Learning Net-work.
Cambridge: MIT press. 1997. p. 4 - 10.
28)JONASSEN. David; Computers in the classrom New Jersey: Prentice HalL 1996.
: Hipertext/Hipermedia. New Jersey. Educational technology publi" cation, 1989.
29) JONASSEN. David. et aL Cognitive fiexibility hypertexts on the web: engaging learners in
meaning making. Web-based instruction. New Jersey. LEA. 1996.
30) JONASSEN. David. BEISSNER. Katherine e YACCI. Michael. Structural knowledge,
techniques for representing, conveying, and acquiring structural knowledge. New Jersey,
LEA. 1993.
31) JONASSEN. David e GRABOWSKI. Barbara. Handbook of individual differences,
learning & instruction. New Jersey. LEA. 1993.
32) JONASSEN. David e MANDL. Heinz. Designing hypermedia for learning Berlin:
Springer - Verlag. 1990.

33) JONASSEN. David. PECK. Kule e WILSON. Brent. Learning with technology, a construcrivist perspective. New Jersey: Prentice Hall. 1999.
34) KAZMIER. Leonard. Estatística aplícada a economia e administração. Rio de Janeiro:
Makron. 1982.
35) KOMMERS. Piet. JONASSEN, David e MAYES. J. T.. Cognitive Tools of Learning.
Berlin: Springer - Verlag. 1991.
36) LEINHARDT. Gaea. BECK. Isabel E STAINTON. Catherine. Teaching and learning in
History. Hillsdale. LEA 1994.
37) LEHRER. Richard. Authors of knowledge: patterns of hypermedia design. Computers
as cognitive tools. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 1993.
38) LÉVY. Pierre. A inteligência coletiva. Lisboa: Instituto Piaget. 1998.
____ . As tecnologias da inteligência. São Paulo: Editora 34. 1993 .
39) LUCENA. Carlos e FUKS. Hugo. A educação na era da Internet. Rio de Janeiro: Clube
do Futuro. 2000.
40) LYOTARD. Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José Olympio. 1985.
41) MARANHÃO. Ricardo e ANTUNES. Maria. Trabalho e civilização, uma história global.
São Paulo: Moderna. 1999.
42) MATTA. Alfredo. Casa Pia de Órfãos de São Joaquim, de recolhido a assalariado.
1996. Tese (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas. Universidade
Federal da Bahia. Salvador.
43) MARTINEAU. Robert. L'Echec de rapprentissage de la pensée historíque à l'école
secondaire. Contribuition à Pelaboration de fondaments didariques pour enseigner
l'Histoire. 1997. Tese (Doutorado em Educação) - Université Lavai. Quebec.
44) MAURER. Matthew & DAVIDSON. George. Leadership in instructional tecnology.
New Jersey: Prentice-HalL 1999.
45) MENDELSOHN. Patrick. L'Aprentissage en situation. un nouveau paradigme de recherche pour 1'EIAO. Revue mternationale d'éducation. Paris. n. 18. p. 109 - 116. 1998.
46) MCLUHAN. Marshall. Os meios de comunicação como extensão do homem. São
Paulo: Cultrix. 1964.
47) MCMILLAN. J. e SCHUMACHER. S.. Research in education. New York: Longman.
1997.
48)MTNGUET. Pilar (org.). A construção do conhecimento na educação. Porto Alegre:
.Artes médicas. 1999
49) MOGILKA. Maurício. A mudança consentida. Um estudo sobre a postura do profes-

sor diante da mudança em seu trabalho, cm uma escola pública de 2 grau. 1997. Tese
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. Salvador.
50) MOREIRA , M. Ensino e aprendizagem, enfoques teóricos, São Paulo: Editora Morais.
1983
51) MORIN, Edgar. O método. Porto Alegre: Sulina, 1999
. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand BrasiL 2000.
----------

52) NEGROPONTE. Nicholas. A vida digital São Paulo: Schuartz. 1996.
53) NOT. Louis. As pedagogias do conhecimento. São Paulo: DifeL 1981.
54) NUNES. Silma. Concepções de mundo no ensino de História. São Paulo: Papirus. 1996.
55) OLIVEIRA . Marta. Vigotsky, aprendizado e desenvolvimento um processo sócio histórico. São Paulo. Scipione. 1995.
56) PALÁCIOS. Marcos. Educação em tempos de vídeo game. Revista da Faeeba. UNEB.
Salvador, ano 3. n. 3. p. 6 - 13. 1994.
57) PARENTE. André. A imagem na era do virtual Salvador. UFBa/Faced. 1998
_____ . Imagem - máquina, a era das tecnologias do virtuaL Rio de Janei
ro. Editora 34. 1998.
58) PRETTO. Nelson. Uma escola com/sem futuro, educação e multimídia. São Paulo: Papirus, 1996.
59) REINGOLD. Howard. What's the big deal about cyberspace ? The art of computer
interface design. Boston: Reading, 1990.
60) RIFKTN. Jeremy. O fim dos empregos. São Paulo: Macron books. 1995.
61) ROGERS. Carl. Liberdade de aprender em nossa década. Porto Alegre: Artes Médicas.
1980.
62) SEGALL . Ricki e PAPERT. Seymour. Three children. three styles. In PAPERT. Saymour (org). Constructionism. New Jersey: Ablex publshing, 1994.
63) SHENEIDERMAN, Bem, KREITZBERG. Charles & BERK. Emily. Editing to structure a
readers experience. Hypertext/Hypermedia handbook. New York: McGrawHilL 1991.
64) TAVARES. Luis Henrique. História da Bahia. Salvador: Correio da Bahia. 2000.
65) TAKAHASHI. Tadao. Sociedade da Informação no BrasiL livro verde. Brasília: Ministério da ciência e tecnologia, 2000.
66) TAYLOR. T. e WARD. I. Literacv theory in the age of the internet. N. York. Cohim-

bia Un.. 1998.
67) TUCKER. Richard & WHITING. John. Consequences of moving from a tradicional cybernetic approach to a open exploratory learning environment. Cognitive tools of learning.
New York: Spring - Verlag. 1992.
68) VACHERAND-REVEL. Jacqueline. Plaing graphics in the design and use of multime-dia
Multimedia interface design in education. Berlin. Spring - Verlag. 1992.
69) VALENTE. José. Diferentes usos do computador na educação. Em aberto. Brasília: Ministério da Educação. 1993. p. 3 - 6 .
70) VALLS. Enric. Os procedimentos educacionais. Porto Alegre. Artes Médicas. 1996.
71) Virtual University. Desenvolvido pela Simon Fraser University. 1995—1997. editado e
utilizado pela Université Lavai. Quebec. Canadá. Sistema de Universidade Virtual. Disponível
em: hrtp://virtuai-u.cs.síu.ca.
72) WILENSKY . Uri. Abstract meditation on concrete. in P.APERT. Saymoun org). Constructionism. New jersey. Ablex publshing. 1994.

