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"Em suma, o estudo da tomada de consciência levou-nos assim a
recolocá-la na perspectiva geral da relação circular entre o sujeito e os
objetos, o primeiro só aprendendo a conhecer-se mediante a ação
sobre estes e os segundos só se tornando cognoscíveis em função do
progresso das ações exercidas sobre eles. Donde o círculo das
ciências , cuja solidariedade, que as une, repugna a toda hierarquia
linear; mas daí decorre sobretudo o acordo do pensamento e do real ,
uma vez que a ação procede das leis de um organismo que é ao
mesmo tempo um objeto físico entre os outros e a fonte do sujeito que
age e, depois, pensa."
Jean Piaget
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RESUMO

Esta pesquisa estuda a questão da Tomada de Consciência da Complexidade , do ponto de
vista do referencial teórico da Teoria Psicogenética de Jean Piaget. Utilizou-se a tecnologia de
Hipertexto, que permite formalizar - com uma linguagem acessível aos neófitos em informática desde simples estruturas hierárquicas até tecituras intertextuais complexas, polihierárquicas, que
tendem ao retículo somente conceptualizável em estados de consciência de 111 Nível.
Apresentam-se, pela ordem, a contextualização, a problematização, o referencial teórico e a
metodologia utilizados. Desenvolveu-se investigação empírica com metodologia qualitativa - na
qual o experimento se constituiu em uma "Oficina de Hipertexto". Esta "Oficina" constituiu-se em
atividade do sujeito sobre conteúdos de seu interesse e domínio, visando formalizar um
Hiperdocumento. Este Hiperdocumento foi estudado através de sessões de entrevistas abertas,
buscando-se: a identidade entre representação gráfica da estrutura do hiperdocumento e sua
própria estrutura; identificar condutas que evidenciam a Tomada de Consciência progressiva das
estruturações formalizadas ; evidenciar se a evolução do Nível de Consciência torna possível ao
sujeito conceituar o aspecto reticular.
Concuiu-se que é possível que o sujeito conceitue a hierarquia de relações e de classe e que
pode evoluir rumo a compreensão conceituada de e.gtruturas polihierárquicas durante o processo
de Tomada de Consciência.
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ABSTRACT

This investigation studies the matter of consciousness of complexity, from the viewpoint of the
Jean Piaget's theoretical framework. In order to develop it, we used hypertext technology that
allows for shapping - with an accessible language to informatic neofites - from simple hierarchical
structures to complex, intertextual polihierarchical webs, which can only conceptualized in the
Third Grade of Consciousness.
We show: contextual ization , research problematization, theoretical framework. metodology
used, and analysis. Empirical investigation was developed - using qualitativa metodology -. in
wich the experiment was a "Hypertext Workshop" . This workshop consisted the subject's activity
upon the contents of his/her own interest and domain, by the use of hypertext technology to shape
the Hyperdocument.

The structure of this hyperdocument was studied in an open interview

session, in order to search for the identity between graphical representation of the hyperdocument
structure and the hyperdocument's own structure; to identify behaviours that make evident the
Consciousness Taking of the shaped structurations; to get evidence if the evolution about the
evolution of Consciousness Grade, making it possible for the subject to conceptualize the
possible reticular view.
The conclusion shows the subject's possibility to conceptualize the hierarchy of relations and
classes, and that the subject's Consciousness can evolve to the conceptualized comprehension of
the polihierarchical strucutes during the Consciousess-taking process.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO, REFERENCIAL TEÓRICO E DEFINIÇÃO DO CONJUNTO
PROBLEMA-HIPÓTESE
1.1 Introdução
1.1.1 O Contexto

A observação da trajetória do desenvolvimento da humanidade nos leva a constatar o caráter
exponencial desta evolução, notadamente nos últimos 200 anos .
Em dois séculos, progrediu-se da tração animal para a tração eletro-mecânica, da geração
de energia por combustão de vegetais para a geração por fissão nuclear, dos ensaios de
laboratório para as simulações computadorizadas da realidade , da geometria Euclidiana (plana)
para a geometria Fractal (onde as n-dimensões podem ser fracionadas), das intervenções
cirúrgicas com anestesia geral para as intervenções com anestesia local e através de pequenos
orifícios. A humanidade tem sido hábil em modelar e descobrir ordem em sistemas materiais (que
podem ser empiricamente manipulados), em criar mais e mais destes sistemas elevando as
possibilidades de realização, elevando a complexidade do ecossistema.
Mas esta complexidade gerada não é outra senão aquela inerente à própria mente humana,
que não é um sistema material , analisável ao microscópio, fotografável ( as ciências da mente filosofia, psicologia, pedagogia, semiótica, cognitive science, etc tem acesso apenas às
expressões deste sistema no espaço-tempo quadridimensional ).
Nos campos social e político, houve ganhos importantes: a extinção da escravatura enquanto
instituição, a desmistificação do sexo, a emancipação e a valorização da mulher, o movimento
ecológico, apenas para citar alguns exemplos. Entretanto, embora tenham sido alcançados com
grande sacrifício, estes avanços pouco tem significado em termos de evolução global, em termos
da criação de uma cosmo-ética: há muitas leis e aparato coercitivo para se fazer cumprir poucos
princípios, já estabelecidos há mais de 3000 anos. Novamente, aqui se constata uma certa
habilidade para criar complexidade a fim de atender a necessidades emergentes, sem no entanto
penetrar na essência- no "germem" -, que nos conduziria a uma cosmo-ética. Parece que grande
parte do progresso alcançado se justifica apenas pela satisfação de necessidades "de
superfície". Mas que necessidades são identificadas ? E em que nível de consciência se lhas
identifica o cidadão comum ? Até que ponto o cidadão comum está preocupado em conhecer a
complexidade do mundo para ser cidadão no mundo ? Para que finalidades e para quem se faz
ciência ? Sem um mapa, mesmo que pouco detalhado, do contexto amplo, como se poderá situar
cada contribuição ?
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Nota-se uma forte resistência à internalização - conscientização - do complexo e,
paradoxalmente, uma tendência ao uso da formulação sintética, acabada sem no entanto haver o
correspondente uso da capacidade de reconstrução - mesmo que por reversibilidade linear - das
estruturas a fim de significá-las em profundidade. Trata-se de uma fixação na técnica que
propicia formular as respostas certas às questões (reais necessidades ?!) propostas . E quem
propõe as questões ? Há necessidade lógica, por exemplo, de atingir os objetivos que a míd ia
eletrônica impõe - porque trunca o processo dialético, quando degrada o aspecto interacional ao cidadão?
Esta pesquisa pretende abordar, através do paradigma da psicologia Piagetiana do
desenvolvimento, o problema da consciência da complexidade do sujeito psicológico, tendo como
pano de fundo a Sociedade da Informação.
Por transitar em um campo de pesquisa interdisciplinar envolverá conceitos de Psicologia
Piagetiana, Informática e Lingüística. Entretanto, apenas o referencial teórico da psicologia
Piagetiana é efetivamente utilizado como modelo: é o ponto de vista do processo psicológico que
nos interessa.
Os processos cognitivos são algo mais além do que sequencias, em sua configuração
estrutural e em seu funcionamento , e pretende-se, com esta pesquisa, desenvolver um estudo
exploratório em busca de algumas respostas a questões referentes a esta complexidade:
- a representação gráfica que o sujeito faz - da estruturação lógica de sua ação em ambiente de
hipertexto, ou seja, da estrutura do hiperdocumento - corresponde ao estado formalizado do
hiperdocumento ?
- no ambiente de hipertexto, aparecem condutas que evidenciem a tomada de consciência
progressiva das estruturações ?
- o desenvolvimento do nível de consciência possibilita ao sujeito conceituar o aspecto reticular
possível?
Nossa

hipótese,

veja-se

adiante,

corroborada

pela

expenencia

de

1O anos

em

microinformática ( dos quais quase 4 anos tem sido marcados pelas vivências em a Informática
Educativa ) e de 8 anos em Educação de Adultos, é de que o sujeito - capaz de gerar
complexidade e reduzir entropia (Morin, 1986, p.17) - quando se trata de compreender a
complexidade dos objetos e da ação que sobre eles exerce , opera sobre por uma lógica de
.-'

classes e relações - típica do segundo nível de consciência -, produzindo estruturas
hierarquizadas.
Quando interrogado - nesta pesquisa - toma progressivamente consciência da complexidade
reticular - possível - do objeto e de sua própria ação ?
Qual a relevância desta afirmação ?
Se é verdade que a psicologia deve subsidiar a educação, ( Piaget, 1972 ) pretende-se
contribuir para que nesta se evolua da concepção de sujeito cognoscente passivo, infantilizado
(objeto da Pedagogia), objeto de ensino, para a de sujeito emancipado (na visão Kantiana) pelo
exercício da autonomia (visão Piagetiana) :

l

13
"Esclarecimento ("Aufklãrung") é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é
culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de
outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se
encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si
mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio
entendimento,

tal

é

o

lema

do

esclarecimento."

"Não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar; outros se
encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade
(inclusive todo o belo sexo) considera a passagem à maioridade difícil e além do mais
perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela.
Depois

de

terem

primeiramente

embrutecido

seu

gado

doméstico

e

preservado

cuidadosamente estas tranqüilas criaturas a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho
para aprender a andar, no qual as encerraram, mostram-lhes em seguida o perigo que as
ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, este perigo não é tão grande, pois aprenderiam
muito bem a andar finalmente, depois de algumas quedas. (Kant, 1974)"
Ora, como um sujeito - adolescente ou adulto - que, sem intervenção de terceiros, não
consegue compreender a complexidade - as múltiplas combinações possíveis dos fatores que
formam uma estrutura reticular - dos objetos no real poderá compreender a sua própria
complexidade ? Como um sujeito que compreende, estrutura o mundo, apenas hierarquicamente
poderá ser agente de transformações em uma sociedade onde o "conhecimento" tendem à
interdisciplinaridade ? Serão, as gerações futuras, meras consumidoras de tecnologia e de
técnicas de formalização pré-estruturadas?
A constatação científica de tendências básicas, a nosso juízo, contribui para, a médio e
longo prazo, que o próprio homem modifique os conceitos que fez de si mesmo, pela tomada de
consciência da complexidade dos sistemas - que somos e que nos cercam - e pela consciência
de sua aptidão para com eles lidar. Neste sentido, estão presentes as idéias de sujeito
epistêmico e de sujeito psicológico, propostas por Piaget.
Assim sendo, reafirma-se nosso engajamento nos grupos que pretendem resgatar ao homem
a unidade do ser em todos os ramos de conhecimento e do senso comum, auxiliando-o a
compreender-se e a lidar com os fatos sem perder sua identidade (por exemplo, lidar com a
tecnologia sem se tecnologizar)

por ser capaz

de ir à essência através da formalização de

sistemas conceituais, bem como da descoberta e uso deliberado e criativo de suas leis.

1.1.2 A lnterdisciplinaridade
O conceito de informática, em sentido amplo, supera a idéia de ciência da computação
eletrônica. Trata-se de um esforço conjunto de diversas ciências - entre elas a Cibernética, a
Teoria Geral dos Sistemas, a Eletrônica e a Semiótica - no sentido de dominar os processos
informacionais.(Gardner, 1989).
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Informática, de um ponto de vista operacional , é a ciência do tratamento racional da
informação, bem como de seu armazenamento, recuperação , transmissão e reutilização por meio
de máquinas (hardware) ou sistemas automáticos (software) . (Siqueira, 1987, p. 283)
Além da Informática, ainda, há a Ciência da Cognição : um esforço conjunto de diversas
ciências - entre elas a psicologia cognitiva - para entender o processo conhecimento.
Esta pesquisa se desenvolve em um ambiente de informática - sob a intencionalidade
legítima da Ciência da Cognição, que se utiliza, também, dos conceitos da psicologia - onde o
sujeito interage com um software: uma ferramenta de hipertexto e hiperdocumentos e com um
hardware: um microcomputador PC-IBM.
Este ambiente informatizado, possibilita ao sujeito percorrer estruturas informacionais préorganizadas e/ou articular informações, organizando estruturas, a partir da conceituação de suas
ações e do conhecimento dos objetos. Em ambos os casos, se está diante de um estruturado
universo de significações, o que nos conduz a considerações do ponto de vista da
representação, que serão tecidas adiante.
A fim de ilustrar a importância da interdisciplinaridade e da complexidade na Sociedade da
Informação, apresenta-se um fato e um exemplo.
Há

dez

anos

atrás,

precisamente

em

fevereiro

de

1983,

adquiri

meu

primeiro

microcomputador: O TK-82C , da Microdigital ( primeira linha de microcomputadores de uso
pessoal lançada no Brasil ). A microinformática estava nascendo e , com ela, uma série de
expectativas que foram em muito ultrapassadas pelas gerações posteriores de softwares
aplicativos e de micros - as linhas Apple e TRS-80, as linhas PC-IBM e Macintosh - e placas de
hardware. Para que se tenha uma idéia desta evolução, veja-se o exemplo abaixo, onde se quer
solucionar um problema do cotidiano de uma microempresa.
Coloca-se o ponto de partida sob forma de uma questão-problema.
Qual o "quantum" de recursos humanos, materiais e temporais que, em 1983, se gastaria
para enviar uma propaganda (mala-direta) de 3 páginas, contendo uma ilustração, para 100
clientes?
Em termos de recursos humanos, eram necessários:
- 1 redator, que nem sempre tinha tempo disponível e prática de datilografia;
- 1 datilógrafo;
- 1 secretário para preparar os envelopes com nomes e endereços dos destinatários;
- 1 técnico de impressão gráfica;
- 1 arte-finalista;
- 1 carteiro para apanhar e entregar as cartas.
Em termos de recursos materiais, seriam necessários:
- máquina de escrever e papel;
- envelopes e selos;
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-todo material utilizado em tipografia (desde máquinas até o papel);
-fotografia do produto, objeto do texto;
- fichário de clientes, onde seriam pesquisados - ficha a ficha - cada destinatário e seu respectivo
nome, endereço e CEP e transcritos para o respectivo envelope, à máquina, preferencialmente.
Em termos de tempo, seriam necessários aproximadamente:
- 6 horas de preparação do texto;
- 30 minutos de digitação das 3 páginas;
-8 horas para preparação da arte e dos fotolitos;
- 24 horas para revelação dos fotolitos e impressão das 100 cópias - que custariam muito caro pela
pouca quantidade - na gráfica;
- 2 horas de pesquisa de preços de gráfica, negociações, entrega-busca do texto, isto se não
houvesse erros de impressão !
-24 horas para entrega da correspondência (se fossem todas na capital) !
Dez anos passados, pensemos o que seria necessário hoje, outubro de 1993 ?
Em termos de recursos humanos:
- 1 pessoa com prática no uso de Editor de Texto, Scanner de mão e software de fax-modem ( que
também serve como banco de dados com referências dos destinatários), com capacidade para redigir
um bom texto acerca do objeto da correspondência, com algum senso crítico no que se refere à
estética de impressos.
Em termos de recursos materiais:
-1 microcomputador PC-AT, equipado com uma placa Fax-Modem e Scanner de Mão;
- Fotografia do produto, objeto do texto;
- 1 linha telefônica.
- Papel de fax , se o destinatário não tiver um micro com placa Fax-Modem.
Em termos de tempo dispendido:
- 6 horas de preparação do texto;
- 30 minutos de digitação das 3 páginas;
- 30 minutos de scannerização da fotografia;
- 30 minutos de editoração;
- 30 minutos para "dizer" ao fax-modem a quem deve enviar o texto e em que horário;
- 4 horas para o fax enviar os 100 textos ( em média, 2 minutos por destinatário ).
A diferença de tempo gasto é drástica: 50 horas (de 64 horas e meia contra 14 horas ).
A diferença de número de pessoas envolvidas no processo é significativa: 5 pessoas ( de 6
para 1 ).
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A diferença em relação aos recursos materiais é imensa, não dá para comparar o custo de
montagem de uma gráfica com o custo de um microcomputador pessoal e de uma linha telefônica
alugada; até o papel pode ser eliminado se o destinatário tiver uma placa "Fax-Modem" e um
micro.
Outra diferença importante: um microcomputador é economicamente viável (custa cerca de
US$ 1500 ) para micro-empresas, profissionais liberais e pessoas de classe média-alta e classe
alta. E este preço está baixando, segundo diversas fontes (Pc-magazine, Informática Exame) .
A interdisciplinaridade envolvida na tarefa transparece: psicologia da comunicação, estética,
regras de marketing, conhecimento de língua escrita, de editoração eletrônica, de informática,
etc. Mas a principal diferença, a que nos interessa analisar, está no item complexidade.
A redução de 6 profissionais especializados para 1 amador autonomizado, significa que este
necessitará formar uma estrutura de conhecimentos que abranja áreas diversas. Não se trata - na
prática - de atingir o nível de expertise de um especialista, mas o nível operacional elementar,
necessário à elaboração de um produto de qualidade satisfatória, que atenda às necessidades.
Tal pragmatismo é um inegável traço da cultura ocidental e, em informática, se impõe pela
diversidade.
A redação de um texto comercial nem sempre faz parte dos currículos escolares, mas
qualquer pessoa, com espírito autodidata e criatividade, pode aprender a produzir um texto
razoável ; o mesmo podemos dizer em relação à criação da arte final , ao uso do processador de
texto, à manipulação do "scanner", ao gerenciamento do banco de dados da Fax-Modem e do
próprio software de manipulação das mensagens- do Fax-Modem.
Isto significa, em termos de estrutura cognitiva, elevação da complexidade - embora não seja
absolutamente necessário fazer um teste vocacional , nem cursar uma universidade ou outro
modo tradicional de ensino para atingir a equilibração neste caso - : elevação do número de
níveis de liberdade do sistema e necessidade de adaptação inteligente, por meio de novas
articulações

lógico-matemáticas

dos

conhecimentos

anteriores,

ora

diferenciando

ora

coordenando os esquemas e os meta-esquemas, equilibrando-se, a fim de controlar a entropia e
operacionalizar conceitos.
Para tanto, acredita-se, que seja essencial ao sujeito ter uma necessidade que lhe motive e
usar de autonomia (ser agente de seu próprio desenvolvimento, utilizar os poderes - muitas
vezes latentes - da mente), pois há meios concretos, de apoio, disponíveis: os próprios
programas (do editor, do scanner, etc) trazem , à qualquer momento, informações acerca de o que
fazer e como fazer para manejá-los e ainda sugerem padrões técnicos de desenvolvimento do
trabalho - e ainda permitem que o usuário crie seu próprio padrão, se quiser. Além dos
programas , há as bibliotecas, as livrarias, as bancas de revistas , as escolas, etc.
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Assim sendo, constata-se - por um lado - que a tecnologia informática propicia a um homem
tornar-se mais poderoso, resolvendo problemas complexos, com economia de tempo e de
recursos. Por outro lado, este homem, para transformar esta possibilidade de poder em poder
real, deve usar de suas capacidades para se qualificar a ponto de utilizar a tecnologia para
resolver os problemas cotidianos. Deverá, este indivíduo hipotético, fazer cursos para aprender
(no sistema tradicional de ensino) ? Poderá contratar um consultor para orientá-lo ? Poderá se
auto-instruir através de um livro ou de um software tutorial ? Deverá aprender interagindo
diretamente com o software aplicativo e consultando um "help" (sistema de ajuda disponível em
grande parte dos softwares) ?
Sim, deverá utilizar um, dois ou todos os meios ao seu alcance. Não apenas porque um meio
seja melhor do que o outro, mas pela disponibilidade de tempo e de meios concretos
(documentação), privilegiando o aspecto econômico de seu aprendizado, satisfazendo a
necessidade de atender necessidades diárias que não podem esperar indefinidamente ( na
sociedade moderna, é preciso exercer o poder já, utilitariamente ), satisfazendo sua curiosidade
natural e equilibrando, em certo nível, sua estrutura - dinâmica - cognitiva.
Na Sociedade da Informação, todos os meios podem e são utilizados porque há
necessidades, problemas para serem espaço (idéia de substância) e temporalmente resolvidos .
Entretanto, apenas os meios realmente funcionais serão escolhidos pelo sujeito . E uma pesquisa
que se recusasse a olhar para estes fatos, inevitavelmente, se tornaria desconectada da
realidade e até idiolética. Talvez este seja um dos maiores desafios enfrentados pelo
Construtivismo, hoje, nas escolas: não basta ser a melhor estratégia - ou a estratégia natural - de
desenvolvimento cognitivo de um humano sujeito epistêmico, é necessário atender aos aspectos
funcional e competitivo impostos pela estrutura social ao humano sujeito ( psicológico,
epistêmico, sociológico, etc ) encarnado, aculturado. Por isto, articula-se a idéia de autonomia do
indivíduo a nível de co-requisito do fazer pela via Construtivista.
Se, por um lado, há uma tendência à superficialidade e ao imediatismo- motivada mais pela
cultura do que propriamente ontológica - por outro há necessidade de significar a informação
acerca do novo, que nos cerca, manifesta sob forma de curiosidade no indivíduo.
Acerca da necessidade de o homem qualificar-se, em uma sociedade informatizada, veja-se
Toffler, 1972.
Em suma, para utilizar os meios que a informática lhe dispõe ( "fazer" ). o homem deve se
qualificar em diversas áreas de conhecimento, especializando-se em compreender em conceito e
conhecimento. Isto significa multidisciplinaridade.
Entretanto, ao se utilizar de um software de editoração eletrônica, manipulará conceitos - que
aprendeu - do processador de textos; ao utilizar um banco de dados, manipulará o conceito de
matriz, do campo da matemática e o conceito de inércia do campo da física, por exemplo.
Isto significa interdisciplinaridade.

, - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - --
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O cruzamento de referências de bases de conhecimento distintas - tal como se tem feito
necessário utilizar nesta dissertação- não é um privilégio de nosso tempo e nem da informática,
embora esta se lhes utilize como substância do universo de discurso. Os dados característicos que nos interessam - da Sociedade da Informação são: a possibilidade de o homem comum tomar
consciência desta complexidade, que está - ao mesmo tempo - fora e dentro do ser, e a
necessidade urgente de se autonomizar para permanecer inserido nesta Sociedade sem perder
sua identidade. Trata-se de um desafio de superação do tempo ( estruturação causal acelerada )
e do espaço ( superação das práticas de compartimentação e da noção de volume de
conhecime·ntos ). O saber não ocupa espaço-tempo, basta dissecar um cérebro para constatá-lo,
mas a mente necessita operar sobre informação do espaço-tempo quadri-dimensional a fim de
produzir conhecimento em espaço lógico-matemático multidimensional :
" Resumindo as teses que este pequeno trabalho se esforçou por separar das principais posições
estruturalistas, deve-se primeiro constatar que, se em grande número as aplicações do estruturalismo são
novas, o próprio método já tem uma história do pensamento científico, ainda que seja de formação
relativamente recente no que se refere ao relacionamento entre a dedução e a experiência. Se foi necessário
esperar tanto para descobrir a possibilidade disso é evidentemente, de início, porque a tendência natural do
espírito é proceder do simples ao complexo e ignorar, por conseguinte, as interdependências e os sistemas
de conjunto, antes que as dificuldades da análise imponham seu reconhecimento. Em seguida, porque as
estruturas cognitivas não são observáveis enquanto tais e se situam em níveis onde é necessário abstrair
formas de formas ou de sistemas à enésima potência, o que exige um particular fôlego de abstração
reflexiva (Piaget, I 970, p.lll )''
Tomar consciência da complexidade é, paralelamente às necessidades de um indivíduo no
mundo complexo da Sociedade da Informação, uma necessidade da ciência. Esta, ê desafiada a
romper com a · visão de sistema fechado, onde a previsibilidade é linear, onde a energia se
conserva a ponto de um sistema ser deformado e - se supor que pode apenas - retornar à forma
original (idêntica), percorrendo-se o caminho de ida no sentido inverso (operação de inversão).
Isto se tornou claro para físicos e matemáticos, que, na década de 70, (Gieick, 1990, p.3) criaram
a - nova - ciência do Caos . Esta teoria, derivada do experimentalismo numérico, que ainda não
possui ferramentas para estudar os fenômenos psicológicos, tem se mostrado especialmente útil
no estudo da complexidade existente na natureza, transcendendo até mesmo conceitos
consagrados como o de entropia .
"A segunda Lei é uma espécie de má-notícia dada pela ciência, e que se afirmou muito bem na cultura nãocientífica. Tudo tende para a desordem. Qualquer processo que converte energia de uma forma para outra
tem de perder um pouco dessa energia como calor. A eficiência pe1feita é impossível. O universo é uma rua
de mão-única. A entropia tem de aumentar sempre no universo e em qualquer sistema hipotético isolado
dentro dele. Como quer que se expresse, a Segunda Lei é uma regra que parece não ter excessão. Em
termodinâmica, isso é verdade. Mas a Segunda Lei tem uma vida própria em mundos intelectuais muito
distantes da ciência, assumindo a culpa pela desintegração de sociedades, decadência econômica, colapso
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dos bons costumes e muitas outras variações sobre o tema da decadência. Essas encarnações secundárias,
metafóricas, da Segunda Lei parecem hoje especialmente inadequadas. Em nosso mundo floresce a
complexidade, e os que buscam na ciência um entendimento dos hábitos da natureza ficarão mais satisfeitos
com as leis do Caos. ( Gleick, 1990, p.295 ) ."

O conceito de sistema aberto, oriundo da Teoria Geral dos Sistemas, será utilizado nesta
dissertação a fim de - com menor imprecisão - metaforizar o que seria um sistema cognitivo
humano no espaço quadri-dimensional. Tal conceito foi bastante utilizado, antes, por Piaget.
Assim sendo, utilizar-se-á nesta pesquisa, o referencial teórico do Construtivismo Piagetiano,
mais especificamente, a Teoria da Equilibração e conceitos da Informática.
É importante frisar que não se quer criar uma nova, unificada e interdisciplinar teoria do
conhecimento ou uma interdisciplinar teoria psicológica de matriz Piagetiana, mas socorrê-las
nos aspectos em que não possuírem respostas satisfatórias - seja por transcender seu universo
de estudo, seja por não terem respostas para o universo em estudo, seja por se utilizar da
interdisciplinaridade como recurso de formalização e comunicação - a nível operacional.
Em

conclusão,

acerca

do

tema

interdisciplinaridade,

do

qual

nos

distanciamos

propositadamente a fim de deixar antever- aos poucos - ao leitor uma visão global da pesquisa e
enfatizar a conexão do tema com mundo, apresenta-se um texto de Piaget:

"Isto posto, a conclusão essencial que se desprende de nossos sucessivos exames é que o mundo das
estruturas não poderia ser exclusivo e não suprime, notadamente nas ciências do homem e da vida em geral,
nenhuma das outras dimensões da pesquisa. Bem ao contrário, esse estudo tende a integrá-los, e da maneira
pela qual se fazem todas as integrações no pensamento científico: pelo modo da reciprocidade e das
interações. Em toda parte onde constatamos um certo exclusivismo em posições estruturalistas particulares,
os capítulos seguintes ou precedentes nos mostraram que os modelos dos quais nos servimos para justificar
essas limitações ou endurecimentos estavam evoluindo precisamente em um sentido contrário que se lhes
atribuía. Depois que se tirou da lingüística, para lembrar apenas um exemplo, toda sorte de inspirações
fecundas, mas um pouco unilaterais, as reviravoltas imprevistas de Chomsky vieram moderar essas miradas
restritivas.
A segunda dç nossas conclusões gerais é que, por seu próprio espírito, a pesquisa das estruturas só pode
desembocar em coordenações interdisciplinares. A razão bem simples disto é que, querendo falar de
estruturas em um dorrúnio artificialmente restrito, como o é sempre a ciência em particular, é-se levado,
bem depressa, a não mais saber onde situar o "ser" da estrutura, já que, por definição, ele jamais se
confunde com o sistema das relações observáveis, as únicas bem delimitadas na ciência considerada(Piaget,
1970, p. l12).

1.1.3 Hipertexto: uma Tecnologia Informática
Neste tópico, apresentam-se alguns aspectos referentes às possibilidades que a tecnologia
informática hipertexto permite ao homem realizar.

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

-

-
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Não se pretende aprofundamento no tema, mas fornecer o máximo de subsídios para que o
leitor possa formar uma visão geral do assunto.
Aconselha-se, portanto, a manipulação de hiperdocumentos e de uma ferramenta de
hipertexto - bem como de literatura especializada - àqueles que pretendem utilizar esta
tecnologia.
1.1.3.1 O Conceito de Hipertexto

A palavra hipertexto, composta pelo prefixo hiper - que significa "além", "excesso" (Aurélio,
1986) - e pelo sufixo texto - que significa "conjunto de palavras, de frases escritas" (Aurélio,
1986) - , possui um conceito bem mais amplo em informática do que propõe sua etiologia.
Para compreender este conceito deve-se, inicialmente, ampliar a definição de texto - como o
faz a mídia eletrônica (televisão, cinema, etc) - em 2 sentidos.
Primeiro, substantivamente, um texto pode designar - mais do que palavras e frases conjuntos de imagens (ilustrações e animações quadro-a-quadro) e sons (música, por exemplo) .
Segundo, estruturalmente, o texto pode transcender a dimensão unitária (linear e seqüencial)
- que é imposta pelo meio papel e pela influência da cultura - , constituindo-se de
multidimensões: relacionamento seqüencial e acesso randômico de idéias (expressas por meio
de texto convencional, imagens e sons) constituindo o discurso.
Assim, além de se construir por sucessão de idéias, uma após a outra, cria-se uma rede
textual de referências cruzadas.
Assim, um sistema de hipertexto é uma forma de administração da informação na qual os dados são
annazenados em uma rede de nós.
Os nós podem conter qualquer tipo de informação codificada digitalmente, como texto, som, imagem,
animação, programas de computador, etc.
As ligações (links) entre nós podem ser ativadas por um dispositivo indicador (um 'mouse', por
exemplo) (Salgado, 1992, p.26)"

Na figura 1, ao acionar a ligação associativa "(h) histórico" (link) - o que se faz ao digitar a
letra "h" -, apresenta-se o nó (uma tela) que contém um texto introdutório ao histórico do
hipertextos (l igação 0) . Este nó pode, por sua vez, conter outras ligações associativas que, se
acionadas, remeterão o usuário a outros nós de conteúdo significante (por exemplo, um diagrama
sobre a cronologia dos hipertextos).Observe-se que, na figura, apenas está representado um
caminho percorrido. Na realidade, cada elo - representado em colchetes - é uma ligação possível
associada a um nó, que pode vir a ser realizada. A representação desta estrutura, em realidade,
constitui-se em uma rede de difícil formalização no meio papel, bidimensional. Devido a este
aspecto pluridimensional, acredita-se que a manipulação do hiperdocumento é pré-requisito- aos
leigos em análise de sistemas - para compreendê-lo.
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Assim , forma-se uma rede de textos com certo potencial sintático e semântico dos quais
voltaremos a falar na apresentação do referencial teórico.
A fim de melhor organizar esta concepção de estrutura , costuma-se classificar as redes
textuais em estruturadas (hierarquizadas) e não-estruturadas (polihierarquizadas) (Salgado,
1992), conforme se apresenta logo abaixo.

Figura 2 - Estrutura PoliHierarquizada
Figura 3 - Estrutura Hierarquizada

Comumente, há confusão entre os conceitos de Hipertexto, Hiperdocumento e Banco de
Dados.
O Banco de Dados, aqui , é a rede de nós textuais a qual se denomina - também hiperdocumento.(Schneidermann, 1989, p.6 ).
O termo hipertexto se refere à ferramenta de software que possui os recursos (funções)
necessários à manipulação do hiperdocumento. O hipertexto deve possibilitar:
- a construção (por digitação ou por outro modo de inserção de informações textuais) do texto de
cada nó;
-a interligação dos nós (através de operações de signos da linguagem da ferramenta de hipertexto);
- o controle do sistema pelo usuário, no momento da exploração de redes de configurações
quaisquer. polihierarquizada. Para tanto, as ferramanetas apresentam a função "browse", que
armazena na memória a seqüência de nós explorados pelo usuário, permitindo-lhe a qualquer
momento percorrer o caminho inverso, possibilitando certo controle de entropia do sistema.
1.1.3.2 A Ferramenta Mainline

O experimento envolve o uso de uma ferramenta de hipertexto na construção de um
hiperdocumento. Para tanto se utilizará a versão de demonstração do hipertexto MAINLINE,
produzido por Koan-Ezanshigumi Software Inc., empresa nacional , situada no Rio de Janeiro.
A adoção desta ferramenta na pesquisa se deve a seus atributos:
- simplicidade de uso, decorrente de uma sintaxe pouco diversificada e em língua portuguesa, de
rápida assimilação, por sua semelhança com a linguagem natural (língua escrita);

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

-~~--
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-flexibilidade: o usuário produz os arquivos de texto, em código ASCII, com o processador de textos
de sua preferência. A ferramenta também aceita textos editados com os editores Word, Carta Certa,
Word Star, Fácil e Redator;
- funcionalidade, decorrente de um projeto dirigido para certo uso (geração de documentação de
bibliotecas) e para usuários não-especializados em informática;
-compatibilidade com o hardware disponível: plataforma PC-XT ou superior (com hard-disk), DOS 3.3
ou superior e monitor CGA ou superior.
- custo zero: a versão de demonstração poderia vir a ser utilizada - dependendo de aprovação do
fabricante - , futuramente, nas redes de escolas públicas e particulares, sendo de livre distribuição.
Todos os aspectos, acima apontados, tem se constituído em entraves à inserção da
tecnologia de hipertexto na cultura escolar e mesmo no àmbito das pesquisa externas aos
departamentos de informática. As ferramentas importadas, normalmente projetadas para uso
geral, são densas em termos de linguagem (e distanciadas da linguagem natural, pois pensar em
português difere de pensar em inglês) e exigem equipamentos potentes para entrarem em
funcionamento . Se, por um lado, são evidentes a redução dos custos dos equipamentos e a
elevação do poder computacional, por outro, são escassas as verbas destinadas à escola pública
e até as instituições de ensino particulares se ressentem da crise econômica que assola o país.
Pragmaticamente, portanto, são valiosas as iniciativas que coordenem pesquisa, educação,
tecnologia e economia .
Adicionalmente, faz-se necessário considerar que, em situação pesquisa, é necessário
reduzir o número de fatores que possam constranger a performance natural dos sujeitos. O
próprio ambiente de pesquisas, muitas vezes, já é artificial ao sujeito. Por isto, é necessário que
a ferramenta seja de fácil compreensão, pois não se trata de estudar as dificuldades do sujeito
em operar sobre certa ferramenta, mas o processo decorrente da transformação (formalização)
de conteúdos no ambiente-ferramenta .
No MAINLINE, cada nó é constituído por um arquivo - de editor de texto - de até 5 kbytes. Os
elos de ligação (links) são inseridos no texto através da sintaxe: [.texto: nome.ext] , onde
nome.ext é o nome do arquivo-nó que será acessado quando o nexo estiver ativo. Para acionar o
elo, basta pressionar a barra de espaço do teclado.
À medida que vai articulando a rede de textos (ou imagens) o usuário pode proceder a busca

por palavra-chave nos nós (arquivos) constituintes da mesma. Pode-se, também, "fotografar" uma
tela- que será automaticamente armazenada em arquivo ASCII -simplesmente acionando a tecla
FS. Para recuperar a seqüência de telas fotografadas, basta acionar F4.
O caminho percorrido pelo usuário também pode, a qualquer momento, ser visualizado pelo
acionamento da tecla F?. Nesta ocasião, pode-se ativar um nó deste caminho.
Não é necessário memorizar estas funções , pois, teclando F1, é apresentada a lista das
teclas com a especificação de suas funções correspondentes.
O hipertexto Mainline possui , ainda, outros recursos que podem ser aprendidos em interação
com a ferramenta . Em anexo, segue cópia em disquete (acionar arquivo "ativa.bat").
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1.1 .3.3 O Hiperdocumento "Hiperloggos"

Hiperloggos é um híperdocumento, construído em 1991 , por este autor. Enquadra-se na
categoria "livro eletrônico" - material didático de caráter informativo - e versa sobre hipertextos e
hiperdocumentos.

HIPERLOG

I

Courseware HIPEHLOGGOS
. ~IMDICE
Esc-SAIR

HIPERLOGGOS g"um CURSO sobre Hipertexto e Hiperdocumento.
HIPERLOGGOS possui 305 telas e roi construido com
uma rerramenta de Hipertexto chamada POWERDOC, em
19 dias.

lml mANUAL
[gl 11APA gERAL
lhl hiST6RICO

LOGGOS THEIMAI1EMTO E IMFOHI1&TICA ~ a autora .
DIDATICOI1 TECNOLOGIA LTDA ~ a rahricante do
Powerdoc e de outras rerramentas utilizadas e
comercializadas pela LOGGOS.

[tl ACERCA DE Ht

ATEMÇi:IO:
APERTE A TECLA m , SE FOR PRINCIPIANTE MA
LEITURA DO Hd .

lpl pROJETO DE Hd

[dl ACERCA DE Hd
[el e)(EI1PLOS

[hl biBLIOGRAFIA

Abreviaturas utilizadas neste COURSEWARE :
HIPERTE)(TO = Ht - HIPERDOCUI1EMTO = Hd
9- [ .. ]

rz=oouA- ·

rti=OLlUlA" -

[11 lOGGOS

F7=CAIHMAO" -

FB=IrtDlCE --

Figura4

No Hiperloggos- fig. 4 -, cada nó é representado por uma tela. As ligações associativas são
representadas por letras e números entre colchetes e são de dois tipos:
- referências externas ao texto: localizadas na área à direita da tela, representadas por letras entre
colchetes; permitem navegar de menu em menu;
- referências internas ao texto: localizadas no texto propriamente dito - do ponto de vista do usuário -.
representadas por números entre colchetes; permitem navegar por referências cruzadas entre nós
textuais.
A ferramenta gerenciadora do hiperdocumento disponibiliza ao usuário algumas funções, dispostas
no "pé-da-tela":
- F6

=anterior, que permite, a qualquer momento, navegar ao nó anterior;

- F7 = caminho, que permite navegar, em seqüência recursiva, de nó em nó, refazendo-se o caminho
percorrido até a ocasião em que se pressiona a tecla F7;
- F8

=ndice, que disponibiliza conexão permanente com o índice- ou menu- geral do livro eletrônico.

Portanto, funciona no sentido de ligar todos os nós a um nó inicial.
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O Hiperloggos apresenta, em cada tela, ligações com nós representativos da estrutura do
hiperdocumento em nível global e local. O mapa geral é uma representação- muito- simplificada
da estrutura global do hiperdocumento. O mapa local é uma representação - muito - simplificada
das "ramificações" do hiperdocumento. O objetivo de tais mapas é servir como referencial no
sentido de reduzir as possibilidades de que o usuário se perca na rede complexa intertextual, que
aborda tópicos diversos: histórico dos hiperdocumentos, definição de hipertexto, definição de
hiperdocumento, exemplos de aplicações, elementos de projeto de hiperdocumento e bibliografiatécnica especializada. Para melhor compreensão da dinâmica de funcionamento deste software,
sugere-se interação, pois seriam necessárias muitas páginas de meio bidimensional para
expressar esta complexidade (aspectos de "design" visual e funcional e de didática aplicada) .
O Hiperloggos funciona , em disco rígido, sobre plataforma PC-XT ou superior e DOS 3.x ou
superior. Para instalá-lo, veja-se instruções no disquete anexo. Este hiperdocumento foi
construído com a ferramenta - brasileira - de hipertexto PWDPro, fabricada por KoanEzanshigumi Software Inc., Rio de Janeiro.
1.1.3.4 O Hipertexto e a Mente Humana

Faz-se, de antemão, necessário desmistificar o uso do computador, romper com a suposição
ingênua que busca construir um modelo da mente humana baseado no modo de funcionamento
da máquina, como se a mente e a inteligência se constituíssem apenas por uma rede complexa
muito bem interconectada.
Acredita-se, por outro lado, sem no entanto negligenciar a importância do aspecto rede , que
o computador e o software são modelos criados pela mente ( "tools to think with.. ), ferramentas
com as quais podemos pensar e não ferramentas para nos fazer pensar ( embora possam e
tenham sido aplicadas neste sentido na prática ).
Assim sendo, o que se busca através do ambiente de hipertexto - que é uma ferramenta de
software limitada por definição, por ser um subconjunto desantropomorfizado de atributos básicos
da mente humana - é identificar traços "desta" mente que gerou ferramentas de hipertexto e que
gera os hiperdocumentos. A mente do programador é, quanto à inteligência, potencialmente
semelhante à do usuário e esta similitude se evidencia quando o usuário aprende (por
reconstrução) a linguagem da ferramenta e a explora em níveis diversos de suas possibilidades.
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A complexidade, do ponto de vista desta pesquisa psicológica, está na mente humana e no
real. A formalização de estruturas complexas em ambiente de hipertexto servirá - pretende-se para identificar parcialmente, por representações,

o estado da estrutura cognitiva que o

indivíduo construiu - por coordenações - no momento em que considerou sua criação
estabilizada, ou seja, um "produto ad hoc" (note-se que o termo estado indica que o produto não
está acabado, mas que há possibilidades de reconstruções progressivas). Diz-se parcialmente
porque há limitações que impedem o sujeito de formalizar (conscientizando-se da complexidade
inconsciente) toda sua estrutura cognitiva. Limitações estas inerentes ao poder da ferramenta
para, inerentes às limitações de espaço-tempo (derivadas de pseudonecessidades do sujeito e
do pesquisador e das condições impostas pelo experimento), limitações

quanto às múltiplas

possíveis interpretações das estruturas mental e do objeto construído.
Como ilustração, podemos relembrar o exemplo citado em 1.1.2. Para viabilizar o projeto da
"mala-direta" (o que fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer) aquele sujeito teve que
construir uma estrutura .
Talvez fosse como uma das diagramadas abaixo, na figura 5:

Figura 5

Onde:
1) criar texto (clientela, ilustrações significativas, termos adequados, volume de informação)
2) criar o documento em editor (digitar, escanerizar e inserir figura, adotar um padrão visual , incluir
logomarca ... )
3) criar uma base de dados de destinatários (digitar nome empresa, nome destinatário, setor, fone ... )
4) enviar por fax (identificar o texto, programar a seqüência de envio dos fax, priorizando as empresas
mais importantes, horários, etc).
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Partindo do princípio básico de que o diagrama acima, à esquerda, está longe de ser um
retrato da estrutura de pensamento, mas é uma representação reduzida e imperfeita desta, vai-se
tentar representá-la ,também, acima e à direita, de uma forma mais próxima do que se imagina
ser a microestrutura manipulada, em certo nível , pela mente, através do cérebro. Senão vejamos:
o ato de criar o texto (1) da "mala-direta" está vinculado a saber, por exemplo, quem é a clientela,
qual a condição: para se criar um banco de dados de destinatários (3) , para imaginar um "design"
do documento ou uma arte que comunique ao destinatário (2), para priorizar o envio da
mensagem aos destinatários-clientes preferenciais (4) .
Assim, um conjunto de ações que aparentemente seriam estruturadas hierarquicamente
quanto à execução, podem, no universo dos sistemas e formas cognitivas - do qual se voltará a
falar no referencial teórico - estruturar-se polihierarquizadamente, evidenciando o aspecto
dialético do processo cognitivo.
"No terreno da ciências fisicas e biológicas a situação é comparável, ainda que derivando daquilo que Kant
denotrúnava "as contradições reais" ou de fato : é necessário lembrar as oscilações entre os pontos de vista
corpusculares e ondulatórios nas teorias da luz, as reciprocidades introduzidas por Maxwell entre os
processos elétricos e magnéticos, etc ? Nesses domínios, como no das estruturas abstratas, parece, pois,
que a atitude dialética constitui um aspecto essencial da elaboração das estruturas, aspecto, ao mesmo
tempo, complementar e indissociável da análise, mesmo formalizadora ... consiste, portanto, em muito mais
que um lançamento de "passadiços" e volta, sem dúvida, a substituir os modelos lineares ou em árvores
pelas famosas "espirais" ou círculos não-viciosos, tão de perto aparentados aos círculos genéticos ou
interações próp1ias aos processos de desenvolvimentos (Piaget, I 970, p. 101)"

E o hipertexto, o que tem a ver com isto ?
O hipertexto é uma ferramenta que permite a usuários, não-técnicos em informática,
formalizar estruturas polihierarquizadas util izando as mesmas funções que permitem formalizar a
estrutura hierárquica.
Olhar para estas estruturas de textos interconectados e - em interação com o sujeito-autor construir significações que nos auxiliem a compreender os processos mentais em jogo é tarefa da
ciência psicológica e particularmente desta pesquisa. Ainda, é fundamental estabelecer que os
processos mentais e seu isomorfismo com o universo exógeno apenas podem ser identificados
pela interação com o sujeito pensante - e o faremos utilizando os princípios do método de
investigação clínico-crítica. Entretanto, é importante lembrar que não se está manipulando as
estruturas mentais, n-dimensionais, mas representações destas no espaço físico .
Imagine um relógio, igual a todos os relógios que conhecemos, exceto em um ponto: não é possível
abri-lo para ver como o mecanismo funciona. Imagine ainda que uma pessoa, que nunca viu um relógio,
deseja compreender o funcionamento daquela máquina. De que dispõe ela ? Em primeiro lugar ela dispõe
de fatos : um mostrador, com ponteiros que giram regularmente, a velocidades diferentes. Note que os fatos
não explicam nada. Pelo contrário, eles constituem o problema a ser resolvido . Não sendo possível abrir a
máquina, esta pessoa só disporá de um recurso : imaginar como deveria ser uma máquina para produzir os
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fenômenos que estão frente aos seus olhos. Seria possível chegar ao mecanismo a partir dos dados ? É
lógico

que

não .

Os dados estabelecem um problema que, para ser resolvido, exige um pulo mental do observador. Ele
deve, pela imaginação, construir mentalmente coisas que nunca viu para explicar aquelas que vê .
... O princípio da inércia, a lei da gravitação universal, a teoria da evolução, a idéia do inconsciente (Freud),
não são, todas elas, construções da imaginação, provocadas por dados problemáticos ? Um cientista sem
imaginação

é

como

um

pássaro

sem

asas .

... Na ciência, portanto, modelos não são miniaturas, cópias em escala reduzida. Não conhecemos o original
para dele fazer uma cópia (Alves, 1988, p. 56) ."

1.1.3.5 Aplicações de Sistemas de Hipertexto

Genericamente, os sistemas de Hipertexto podem ser classificados quanto a sua área de
aplicação, como propõe Conklin (Conklin, in Salgado, 1991, p.42) :

1- Sistemas macro-literários: uma grande biblioteca de documentos interligados, onde toda leitura,

escrita e colaboração é disponibilizada por computadores ligados em rede, com possibilidade de
acesso imediato. As primeiras ferramentas de hipertexto (a máquina Memex, o NLS/Augment e o
Xanadu) foram criadas, na década de 60, com esta filosofia .

11- Ferramentas para exploração de problemas: são ferramentas altamente interativas, que
possibilitam criar estruturas polihierarquizadas, onde há elevada densidade de conexões (muitas
conexões por nó). Este tipo de ferramenta auxilia a formalização da estrutura e do conteúdo de
problemas complexos.

111- Sistemas folheadores (browsing systems): estes sistemas normalmente disponibilizam apenas a
leitura, ou seja, um folhear de páginas. De acordo com a terminologia desta pesquisa, são chamados
hiperdocumentos uma vez que estão mais para um banco de dados que não pode ser modificado
pelo usuário do que para uma ferramenta de hipertexto que permite a construção

deste. São

utilizados em treinamento (Computer Based Training), manuais de software (veja-se o help do
Windows) e sistemas de informações públicas, onde se prioriza a facilidade de uso e a velocidade de
veiculação da informação.
IV- Tecnologia geral de hipertexto: esta classe abrange os chamados sistemas de propósito geral,
que englobam as características das classes anteriores. Assim é possível produzir hiperdocumentos
e sistemas de hipertexto para as finalidades mais variadas (Guide, Notecards, Folio VIEWS, etc).
Uma importante aplicação emergente do hipertexto é o grouptext (hipertexto cooperativo) que
permite grande interação de grupos de pessoas, à distância, em atividades que requeiram grande
dinamismo e/ou espírito cooperativo, tal como seria necessário em uma escola construtivista.

- - - -- ----------------------- -------------------------------------- - - -- - - -- - - --
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O Hipertexto pode e tem sido utilizado na montagem de sistemas de auxílio ao diagnóstico
de problemas. Por exemplo, no caso do diagnóstico de uma falha mecânica em um automóvel. O
sistema orienta o usuário, passo a passo, indicando o que verificar, como verificar e porque
verificar até que se diagnostique completamente o problema. Além do diagnóstico, o sistema
pode orientar sobre como fazer os reparos.
O uso do hipertexto, a nosso juízo, pode revolucionar a educação formal das escolas. Tal
ferramenta , utilizada por grupos ou individualmente, na medida em que disponibiliza recursos de
construção de redes de informação, possibilita ao usuário desenvolver uma série de atitudes
relacionadas à autonomia e ao desenvolvimento cognitivo e metacognitivo.
Isto ocorre no momento em que o "aluno" se propõe a montar um hiperdocumento, por
exemplo, sobre História Universal. Este usuário deverá se preocupar em mapear o conteúdo, em
criticá-lo a fim de sintetizar e enfatizar o que é mais importante, em reorganizá-lo do modo que
pensa ser o mais relevante para si e para outros, em representá-lo de modo a produzir uma
interface

amigável,

em

divulgá-lo

aos

possíveis

interessados

em

testarem

sua

base

informacional. O desenvolvimento destas atividades requer, além de motivação intrínseca,
atitudes tais como espírito de iniciativa, procedimento de pesquisa, espírito crítico, busca
consciente do nível de complexidade da estrutura informacional formalizada nos livros de história
e posicionamento ideológico. Trata-se de aprender pela busca de como se conhece um
conhecimento e de como se formam os conceitos, desmistificando pelo uso o computador e pelo
estabelecimento de critérios de verdade o próprio conhecimento.
É precisamente neste sentido e nesta situação que o indivíduo está a tomar consciência da
complexidade de si e do mundo, o que é praticamente impossível no sistema de ensino
tradicional, que por estar rigidamente hierarquizado - quase desprovido de semântica - limita-se

à descrição hierárquica e verticalizada do que chama conteúdos programáticos (curriculares) .
Assim perpetuam-se, mais do que o aspecto rígido-hierárquico da escola, a visão
compartimentalizada do poder e do conhecimento que tem impedido o cidadão comum de ser
mais criativo - porque desde criança já é in-formada, "como o pão na forma" - e de ter coragem
para romper com o mito do tutelamento para evoluir a um estado autônomo.
À psicologia do desenvolvimento compete fornecer substrato teórico para que

os

educadores, os alunos e os pais de alunos conheçam e se convençam da lógica - científica - que
permeia esta mudança. Trata-se de utilizar uma ferramenta de criação de estruturas
informacionais para afirmar a não-estrutura, ou seja, que não há uma única estrutura. Há, sim,
estrutura dinâmica, formalizada por cada

indivíduo , que não é

idêntica à

estrutura

desantropomorfizada do tecido das instituições sociais, mas que interage com estas estruturas
nos planos do concreto e do abstrato e as envolve em sua diversidade.
Eis, então, porque no experimento, interessa verificar se a estrutura formalizada, do
hiperdocumento, é aquela típica do segundo (agrupamentos de classes) ou do terceiro nível de
consciência (retículo) e estudar as condutas de passagem ao retículo.
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1.2 O Conjunto Problema-Hipótese e sua Conexão com o Mundo
O problema pode ser formulado através da resposta às seguintes questões :
1) A representação gráfica que o sujeito faz - da estruturação lógica de sua ação em ambiente de
hipertexto, ou seja, da estrutura do hiperdocumento - corresponde ao estado formal izado do
hiperdocumento ?
2) No ambiente de hipertexto, aparecem condutas que evidenciem a tomada de consciência
progressiva das estruturações ?
3) O desenvolvimento do nível de consciência possibilita ao sujeito conceituar o aspecto reticular
possível?
As hipóteses-respostas são as seguintes:
1) A representação gráfica corresponde ao estado formalizado do hiperdocumento.
2) O sujeito formaliza estruturas hierárquicas (de segundo nível), tendendo - por tomada de
consciência progressiva - a conceituar um retículo (terceiro nível).
Deste modo, quer-se, também, trazer !-!ma explicação de porque é possível que alguém
acredite compreender ("aprender") certo conteúdo, estando circunscrito pelo método tradicional pré-organizado, informativo e não-construtivista - e insinuar as vantagens, em termos de
desenvolvimento cognitivo, que adviriam da adoção de uma prática onde o indivíduo pudesse
ativamente desenvolver a consciência (conceitualização) da complexidade ou, dito de outra
forma, o conhecimento da natureza reticular dos objetos - e do mundo dos objetos - e de sua
própria ação sobre eles.
Se, por um lado, a especialização fez evoluir substancial e rapidamente muitos ramos do
conhecimento, por outro, gerou - pela diversificação e compartimenta lização dos saberes grande dificuldade de integração entre as ciências. A nosso juízo, estas conexões horizontais, do
círculo das ciências, devem ser mais valorizadas para que se abram os horizontes da mente à
medida em que este reticulado se forma. Esta complexidade deverá se fazer por atuação em
equipes interdisciplinares, compostas por pessoas - que possam construir cooperativamente com capacidade de ver os fenômenos por uma ótica transdisciplinar. Pretende-se que esta
pesquisa se constitua em fonte de informações para a criação desta nova visão de homem e de
ciência, onde toda estrutura deverá ser pol ihierarquizada desde a visão de mundo de seus
componentes elementares.

1.3 O Referencial Teórico
1.3.11ntrodução:
Em primeiro lugar faz-se necessário situar o papel da abordagem do referencial teórico
Piagetiano em âmbito de uma dissertação de mestrado: trata-se de referenciar as principais
idéias e o modelo proposto pelo mestre, mais do ponto de vista da pesquisa do que da totalidade
da teoria. Uma abordagem teórica que contemplasse a totalidade - todos os pontos de vista - do
modelo Piagetiano redundaria, no mínimo, em um tratado de psicogenética.
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O viés desta pesquisa é o ensaio - também filosófico - psicológico da especificidade, ou seja,
como se situa a tomada de consciência no modelo geral e qual a tradução dos níveis de tomada
de consciência do sujeito adolescente/adulto em ambiente de hipertexto e em interação com
hiperdocumento pré-estruturado polihierarquicamente. Estender por demais a abordagem teórica
provavelmente conduziria a dispersão de energia e à prolixidade relativa no que se refere ao foco
deste estudo exploratório.
Assim sendo, pretende-se incursionar pelos caminhos da lógica operatória e da linguagem
por serem os instrumentos básicos que o sujeito utiliza na tomada de consciência, que se inicia
pela ação. Mencionar lógica operatória, significa conceituá-la e situá-la na psicogênese;
mencionar linguagem implica situá-la e conceituá-la na psicogênese; mencionar tomada de
consciência, significa - além da conceituação e da situação - apresentar um constructo que
serviu de base ao delineamento da pesquisa e que é referencial à interpretação dos achados.
Antes de discorrer sobre os tópicos acima - subsistemas de um modelo teórico mais amplo -,
vai-se conceituar alguns termos básicos que serão muito utilizados.
Em primeiro lugar, apresenta-se o que se entende a respeito do binômio estrutura-gênese
em psicologia da inteligência.
Concebe-se estrutura como um sistema dinâmico parcial - subsistema relativo ao organismo
ou ao espírito- que possui leis ou propriedades em âmbito de totalidade. Estas leis, da totalidade
do sistema parcial, não obrigatoriamente são idênticas às leis ou propriedades dos elementos
que o compõem ( subsistemas ) assim como não obrigatoriamente há interconexão direta entre
todos os sistemas. A existência da estrutura total implica a existência de subsistema, mas não
necessariamente de subsistemas totalmente interligados.
Em alguns casos, as leis de totalidade estão bem explicitadas: por exemplo, a estrutura da
lógica modal se define desde seus axiomas até os teoremas, seguindo as mesmas leis de
formação; a estrutura de um hiperdocumento sobre vinhos pode ter uma lei de composição: uso
dos vinhos nas refeições que pode gerar classes em função do momento em que se serve e do
tipo de prato principal (veja-se a figura 6).
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Figura 6

Entretanto, a lei nem sempre pode ser tão bem explicitada: por exemplo, quando se observa
uma paisagem é praticamente impossível formalizar uma lei que determine que traços são
primeiro observados - uma árvore da vegetação, uma formação rochosa ao fundo ou o sol
nascente. Trata-se de um sistema que se compõe de modo não-aditivo ( percebe-se o todo ) e
irreversível ( não há como desconstruí-lo para descobrir as estruturas precedentes que o
geraram).
Em psicologia, a estrutura é concebida como um sistema dinâmico que evolui de um estado
estacionário A para um estado estacionário B, mais estável que o primeiro .
A própria gênese estrutural , orgânica, é um sistema relativamente determinado de
transformações que se desenvolve no tempo, em continuidade, em busca de equilíbrio estável e
dinâmico. Neste contexto, é uma preocupação menor saber o momento absoluto em que inicia a
transformação sistêmica A-B. Busca-se, sim, conhecer o processo pertinente à gênese: os
mecanismos de passagem do estado A para o estado B.
" Ou seja, o conhecimento não é nunca um estado, mas um processo influenciado por etapas
precedentes do desenvolvimento ( Piaget, 1979, p.37 )."
Para Piaget, não há estrutura sem gênese e nem gênese sem estrutura e se afirma que:
a) toda gênese parte de uma estrutura e chega a uma estrutura, ou seja, os estados A e B
são característicos de estruturas.
Após os 12 anos, forma-se o sistema INRC que é uma estrutura de grupo que reúne a
inversão e a reciprocidade. Reúnem-se, assim, as reversões em um sistema total INRC, derivado
de estruturas elementares que apresentam características parciais, nele sintetizadas.
Em uma estrutura de hiperdocumento, a inversão corresponde a retornar (2-1) de um nó 2 a
um nó 1 pelo caminho de ida (1-2). A reciprocidade consiste em retornar ao nó 1, recorrendo à
circularidade, usando um nó 3 como recurso ( 1-2-3-1) .
b) toda estrutura tem uma gênese, ou seja, não há estruturas inatas, mas construção
(gênese) de estruturas de um estado A em conexão com um estado 8 de menor entropia.
Em suma, estrutura e gênese ( função ) são entidades inseparáveis e recorrentes - assim
como sistema e ordem - que coexistem em todos os níveis, do sensorial ao psicológico.
Por exemplo, toda informação ( in-forma ) supõe um conteúdo -em estado de equilíbrio Aque passa por um processo ( processamento ) de reestruturação que lhe dará nova forma - um
estado de equilíbrio 8. Ora, se microscopicamente pudéssemos analisar aquele conteúdo inicial
tudo que encontraríamos seria descrito como informação - estrutura e conteúdo - e se
continuássemos a buscar a essência do que se chama conteúdo até o nível atômico-nuclear
ainda encontraríamos entidades-conteúdo "interconectadas" em estruturas.
Assim , negar a necessidade da estrutura equivale a simultaneamente negar a necessidade
da gênese. Gênese para quê? ... Para gerar anti-formas ou meta-formas?

, - - - - -- -- - - - - ---------------------------

--

- - - - - -- - - - - - - -
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A síntese da noção de estrutura-gênese é estabelecida através da noção de equilíbrio, que é
também um conceito básico no âmbito deste trabalho.
Equilíbrio lembra estabilidade, o que necessariamente não significa imobilidade: uma
molécula H20 ( água) é uma estrutura em equilíbrio estável, pois fortemente conectada a outras
moléculas, e dinâmico, pois seus átomos pulsam continuamente; um sistema operatório pode ser
constituído de ações- conjunto de operações móveis- que podem se estabilizar temporariamente
em certo nível de equilíbrio.
Outra característica do equilíbrio de uma estrutura cognitiva é que as perturbações exteriores
(exógenas) são compensadas por ações do sujeito (endógenas) no sentido da reversão. A
estabilidade - que nunca é absoluta em vida - é máxima quando a equilibração gera
reversibilidade completa.
Conservar este estado de equilíbrio exige tanto mais atividade - atividade negentrópica de
manutenção de sistema e ordem, como ocorre nos sistemas abertos termodinâmicos - quanto
maior a estabilidade. Equivale, em termos psicológicos, ao sujeito ser suficientemente ativo ao
ponto de opor compensações a todas perturbações. Para tanto, o sujeito operatório se antecipa a
possíveis perturbações com intuito de compensá-las por meio de operações inversas ou
recíprocas. Em suma, a noção de equilíbrio engloba as de compensação e atividade, permitindo
a síntese entre gênese e estrutura.
Uma estrutura lógico-matemática, mental , qualquer (uma estrutura de lógica de classes, uma
operação proposicional, etc ) possui atividade no sentido em que se trata de operações e é
reversível , pois toda transformação lógica pode ser invertida por transformação em sentido
contrário ou revertida pela recíproca.
Entretanto, atividade reversiva não deve ser confundida com a noção de compensação.
No plano lógico-matemático ( da mente ) encontram-se implicações e no plano físico ( das
ações ) as sucessões causais. A reversibilidade das operações é atemporal e típica daquele e a
gênese atinge estas estruturas atemporais lógicas por um sistema causal (temporal) de
compensações

progressivas

que

provocam

a

equilibração

progressiva

até

atingir

reversibilidade.
" Com o quarto período surgem três novidades como um modo de prolongamento das conquistas do nível
precedente: 1) uma generalização das classificações desemboca nessa classificação à segunda potência que
é a combinatória; 2) esta última permite às operações de classes e de relações, até aqui limitadas pela
estrutura de "agrupamento", completar-se com operações proposicionais ( a implicação

p É q, a

incompatibilidade p ççê q , etc.), que constituem, então, uma forma lógica mais geral e de funcionamento
independente de seu conteúdo; 3) esta estrutura formal alcança, com ele, uma reversibilidade íntegra e, em
suas duas formas distintas, a inversão N (por exemplo, a implicação pÉ q contém uma inversa p.- q) e a
reciprocidade R ( q É p para p É q ), donde uma possível síntese em um grupo de 4 transformações N, R,
C ( C=NR) e I (idêntica I=NRC), que reúne em um mesmo sistema as duas espécies de reversibilidade até
então separadas. Assim se constituem as estruturas operatórias, as quais adquirem, graças aos progressos

a
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da reversibilidade, um caráter extratemporal que permite transcender o fluxo irreversível das ações iniciais
... ( Piaget, 1979, p.239)"

Um quarto conceito importante é o de operação do pensamento ou operação lógicomatemática.
Psicologicamente, uma operação é uma ação cuja origem é motora, perceptiva ou intuitiva,
ou seja, ocorre a partir do plano físico . Estas ações, em sua origem, derivam de esquemas
sensorimotrizes, de experiências afetivas ( intuitivas ) e constituem a inteligência sensorimotriz e
a intuição antes de se tornarem operações ( se interiorizarem ). As condições de passagem da
ação intuitiva à operação são:
a) lei de composição: duas ações do mesmo gênero podem compor uma terceira também de mesmo
gênero (sistema de conjunto componível );
b) lei de reversibilidade: todas estas ações podem ser invertidas (sistema de conjunto reversível).
Na idade aproximada de 7-8 anos, constróem-se uma série destes sistemas de conjunto que
transformam intuições em operações de todas as espécies: lógicas ( que compõem sistemas de
conceitos/classes ou de relações ), aritméticas ( adição, multiplicação ), geométricas ( seções,
deslocamentos ), temporais ( seriação de sucessão de acontecimentos ), etc.
Estes sistemas sempre se constituem respeitando a lei de totalidade das operações do
mesmo

gênero:

não

há

operação

isolada,

desconectada.

Um

conceito

se

constrói

necessariamente em um sistema de classificação, constituindo-se em uma classe lógica deste
conjunto.
Quando o sujeito operatório estrutura um hiperdocumento hierárquico está a compor estas
relações de classes ( sobre vinhos, por exemplo ) que é reversível no mínimo por inversão e que
segue uma lei de totalidade: uso do vinho na refeição. Portanto, a totalidade operatória é muito
mais do que a simples coleção de objetos ( totalidade intuitiva ): é classificação e classificação
de classificações "ao expoente infinito".
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Proposições
(coordenações em extensão e compreensão organização das classes de relações objetais)

Relações
(compreensão organização dos objetos,
segundo predicados)

Figura 7
Este conceito é básico porque ajuda a situar os inícios da lógica consciente, fundamental em
relação à tomada de consciência. O pensamento se torna lógico, neste sentido, por organização
de sistemas de operações que obedecem a quatro leis de totalidade ou conjunto:
1- Composição: duas operações de uma classe podem se compor gerando uma operação de mesma
classe ou duas relações podem gerar uma terceira relação;
11- Reversibilidade: toda operação pode ser invertida;
111- Identidade: a operação direta, operada sobre o seu inverso gera a operação idêntica ou nula;
IV- Associação: as operações podem se associar entre si de todas as maneiras.
Estas 4 leis formam a chamada estrutura de grupo, que caracteriza todo o sistema de operações
mentais lógico-matemáticas do adulto e que já se prenuncia na criança.
A estrutura típica do universo operatório-concreto é o agrupamento ou grupamento, que é um
subsistema do grupo ( envolve apenas operações aditivas e multiplicativas de classes e relações:
classificações, seriações, correspondências, etc ):
"Se a estrutura característica da lógica das classes e da lógica das proposições do adulto é, como se viu, a
da álgebra de Boole, em troca a estrutura característica das operações concretas é a do agrupamento.
Trata-se de uma estrutura introduzida por Piaget (1949,1952) com a única preocupação de descrever de
uma maneira precisa as condutas dos sujeitos no nível das operações concretas .... pode-se mostrar que os
agrupamentos contém um retículo e gozam, ainda, de algumas das propriedades do grupo . Assim ocorre
que o duplo aspecto serial e equacionai, que é fundamental para a lógica adulta, já está em germen no nível
das operações concretas. Em segundo lugar, as operações da criança são, ora operações de classes, ora
relações, e à cada espécie corresponde um agmpamento distinto. Estes dois agrupamentos são inseparáveis
( não se pode classificar sem seriar, nem seriar sem por em classes, tratando-se de classes unitárias ) e duais
entre si (Grize, 1979, p ..l43 e 144, in Tratado de Lógica y Conocimento Cientifico). "
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Em síntese, as classes e as relações se constróem em organizações de conjunto
(totalidades) onde todos os elementos são solidários e se equilibram mutuamente de forma
permanente (veja-se a figura 7).
Isto é possível graças à reversibilidade traduzida pelo equilíbrio entre a assimilação dos
objetos à totalidade e a acomodação dos sistemas de assimilação aos objetos.
1.3.2 A Lógica Operatória

Como se afirmou acima, as noções de sistema e ordem estão muito presentes no modelo
psicogenético . O conceito de estrutura nos remete ao ponto de vista sistêmico enquanto que a
idéia de função/funcionamento implica ordenação/manutenção da organização.
"... a idéia de ordem está construída pela inteligência e se impõe com necessidade a esta porque também os
passos da inteligência se ordenam e, se ordenam, quer dizer que as operações que os dirigem derivam de
ações que já implicam uma ordem, e se as ações já apresentam certa ordem, quer dizer que também elas
derivam de mecanismos nervosos ou biológicos que implicam desde a partida relações de ordem, etc. A
idéia de ordem resulta, assim, de reconstruções plano a plano e de reconstruções sempre mais amplas por
haverem surgido de abstrações reflexionantes que generalizam em cada novo plano os elementos extraídos
do plano precedente: não há (na experiência logicomatemática), portanto nada de experiência introspectiva,
no sentido corrente do termo, embora a fonte da idéia de ordem se busque nas atividades do sujeito quando
se entrega a experiências com os objetos e a abstração reflexionante que utiliza o aspecto logicomatemático
destas experiências se traduz, logo, numa verdadeira construção e não em uma simples leitura ou num
registro passivo ( Piaget, 1979, p.237)"

As numerosas pesquisas realizadas pelo grupo de Piaget em busca das explicações para o
desenvolvimento das estruturas mentais, bem como os esforços de reconstrução de sua
genealogia evidenciaram a existência de uma lógica

- inconsciente e não-préexistente - do

sujeito, que pode ser representada pela lógica sem sujeito, axiomatizada pelos lógicos
profissionais.
" Começaremos pelo inventário das soluções possíveis e terminaremos por tratar de mostrar que a lógica
representa a axiomatização, não do pensamento natural em suas manifestações conscientes, senão - o que
não é o mesmo- das estruturas operatórias ou internas deste pensamento ( Piaget, 1979, p.228)"

Mais especificamente, esta lógica do sujeito é um sistema de estruturas operatórias
subjacentes ao consciente. Através do processo de tomada de consciência - que se aborda
adiante - , o sujeito se dá conta do produto de seus processos mentais que se apóiam sobre
estas operações lógicas inconscientes coordenadas nestas estruturas. Apenas parte desta
estrutura pode ser resgatada ao consciente - por abstração reflexionante provocada por
desadaptação.
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A lógica consciente do lógico, então, é produto da lógica do sujeito (que é construída e
reconstruída historicamente), mas a ultrapassa na medida em que um ou mais sujeitos a
axiomatizam em uma metalógica. Esta tendência de refletir ao consciente as estruturas
subjacentes de conjunto se manifesta por um "sentimento de necessidade de caráter normativo"
para o sujeito, ou seja, um forte impulso ao qual aceita sem resistências.
Em uma perspectiva ampla, Piaget sustenta que a psicogênese se desenvolve por meio de
quatro mecanismos de naturezas distintas, mas de ocorrência harmônica, interativa e
indissociável. Situa a ação do meio físico e a ação do meio social sobre o indivíduo como fatores
externos. Como fatores internos, afirma a influência da maturação do organismo e da
equilibração ( propriedade intrínseca, constitutiva da vida nos níveis orgânico e mental ) entre
todos os fatores .
Sem nos estendermos neste parêntese, mas para clarificar o conceito de equilibração,
enfatiza-se que esta é o fator que coordena os outros três, sendo o mais geral e autônomo.
Ainda, os quatro fatores se influenciam continuamente ao longo da história segundo seus modos
próprios de interpretação dos dados, direcionando probabilisticamente o rumo das interações (
causalidade probabilística, não-linear, gerada por fenômenos interdependentes). Assim, ao longo
da existência, em interação com o meio, o organismo dá origem ao sujeito e o sujeito constrói o
conhecimento. E este conhecimento bio-sócio-psicogênico, construído pela atividade intelectual
e sobre a lógica natural - geração após geração ao longo da história dos povos ocidentais - é o
universo da ciência, onde está inclusa a lógica dos Lógicos. Por outro lado, concomitantemente,
os problemas ( desequilíbrios provocados por lacunas, a partir do real ) enfrentados pelo
cientista quando da estruturação da teoria da lógica se constituem em elemento propulsor da
ampliação das estruturas cognitivas conscientes e inconscientes, passadas ( necessárias ) e
futuras ( possíveis ) do sujeito.
Uma vez delimitado o conceito de lógica, cabe apresentar uma visão geral da evolução da
psico-lógica do sujeito até o estádio das operações formais (psicogênese das operações lógicas)
que serve de suporte ao processo de tomada de consciência. Ao longo deste período, à medida
em que a reversibilidade do pensamento se torna completa, ocorre a passagem da sucessão
temporal à conexão atemporal. Aquela, é típica da experiência física ( espaço-temporal )
enquanto

que

a

necessidade

lógica

e

a

conexão

atemporal

pertencem

ao

domínio

logicomatemático, como já se mencionou .
A experiência física é irreversível porque ocorre no tempo, ou seja, toda ação é irreversível.
Por outro lado, a experiência logicomatemática é totalmente reversível devido a sua natureza
puramente lógica: toda operação é reversível e a equilibração, em todos os níveis do
desenvolvimento, ocorre graças a esta reversibilidade, como também já se mencionou.
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No primeiro período, que se estende até os 2 anos de idade, o sujeito é sensório e funciona
ao nível das ações. Já nesta fase a inteligência prenuncia, através de uma lógica das relações (
relações de união, por exemplo ), o que virão a ser as futuras operações. Forma-se um sistema
de esquemas - uma estrutura - , substrato ao que será o sistema operatório, que se evidencia
pelo "grupo prático dos deslocamentos" e por seu "invariante" (a permanência do objeto que se
desloca) o que já constitui, de certo modo, um nível de reversibilidade e, consequentemente, de
equilibração.
Trata-se, bem claro, de reversibilidade ao nível das ações: regressos ao ponto de partida, o
que equivale à reversibilidade do grupo operatório e desvios para chegar ao objeto por caminhos
diferentes, o que equivale à associação do grupo.
Em suma, o perfodo sensorimotor se caracteriza pela coordenação de ações, onde se busca
descobrir ordem e assimilá-la ( estruturá-la ) aos esquemas de ação.
Segue-se o período pré-operatório (2 a 7 anos), quando surge a função simbólica (ou
semiótica), permitindo a interiorização das ações sensorimotrizes em representações.
O surgimento da função simbólica marca os inícios da linguagem e se apóia na lógica do
sujeito. Adiante, se aborda o papel da representação em relação à lógica e à tomada de
consciência.
Neste estádio, a criança percebe apenas o aspecto estático do universo o qual tenta explicar
em termos das características físicas de sua configuração, sem considerar as transformações
que conduzem de um estado a outro, ou seja, assimila estas transformações às ações - e não a
operações lógicas reversíveis.
Diz-se que a criança é intuitiva, pois afirma sem poder justificar em termos de causas
externas uma vez que os estados e as transformações não formam um sistema único onde se
vincule a situação à transformação reversível. A falta de coordenações reversíveis entre relações
sucessivas impede a descoberta dos invariantes entre estados sucessivos que conduziriam à
reversibilidade ( se A<B e B<C, então A<C ). Portanto, neste período, é muito mais fácil executar
fisicamente ( reversibilidade das ações ) do que simbolicamente por meio de palavras e imagens
( reversibilidade operatória ).
A partir dos 8 anos, inicia-se o estádio das operações concretas, onde pela primeira vez
ocorrerá reversibilidade simultãnea ao nível da ação e da operação, através das experiências
física e logicomatemática. Se até aqui se encontram apenas tendências à formação de estruturas
de conjunto e de formas de equilíbrio estável ( até aqui ele é instável, produto de "regulações
perceptivas e representativas" ) a seqüência evolutiva da inteligência caminhará no sentido da
formação de uma totalidade que transborde o real (realidade perceptiva externa ) elaborando mais adiante- possibilidades (transformações virtuais).

O campo de equilíbrio das operações concretas é limitado no sentido em que, como todo equilíbrio, o
que caracteriza tais operações se define pela compensação dos trabalhos virtuais, compatíveis com as
ligações do sistema; ora, tais ligações são limitadas, ao mesmo tempo, pela forma que apresentam as
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operações

em

jogo

e

pelo

conteúdo

das

noções

a

que

se

aplicam.

Do ponto de vista de sua forma, as operações concretas não consistem , na realidade, senão em
estruturação direta dos dados reais: ( classificar, seriar, igualar, colocar em correspondência, etc. ), um
conjunto de inclusões ou de relações que se limitam a organizar esse conteúdo sob sua forma real. O
possível se reduz então a um simples prolongamento virtual das ações ou operações aplicadas a esse
conteúdo dado ( por exemplo quando, depois de ter seriado alguns objetos, o sujeito sabe que poderia
continuar .com outros, e isso em virtude do mesmo esquema antecipador de seriação que lhe permitiu
realizar sua seriação real ) ( lnhelder e Piaget, 1976, p.l87 ) ."
Entretanto, o campo das possibilidades ainda é mais estruturação dos dados do real do que
propriamente uma antecipação aos fatos por elaboração expressa de hipóteses possíveis
(proposições) .
Estas operações concretas são simplesmente operações de classe ou de relações sobre
objetos manipuláveis ao nível da ação, ainda não-aplicáveis sobre enunciados verbais
hipotéticos. Assim , o sujeito se torna capaz de classificar objetos construindo hierarquias
simples, de subtrair, adicionar e até de multiplicar 2 classes ( tabelas de dupla entrada ).
Também se torna capaz de seriar ( relação assimétrica ) e de encadear séries de modo transitivo,
coordenando os dois sentidos possíveis: A>B>C>D e D<C<B<A.
Estas estruturas operatório-concretas possuem a forma geral de agrupamento onde o sujeito
apenas consegue funcionar sobre hierarquias rígidas(veja-se figura 8) , dependentes dos
conteúdos, ou seja, ainda não opera sobre a rede polihierárquica, derivada da generalização
combinatória.

Figura 8
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Assim sendo, o pensamento concreto é limitado tanto do ponto de vista da forma quanto do
conteúdo - é sempre uma extensão do real , vinculada à ação e aos fins: a generalização que
permitiria relacionar uma forma a vários conteúdos e um conteúdo a várias formas é dificultosa e
se demora a ocorrer.
De outro lado, além desses dois tipos de limitação do campo de equilíbrio das operações concretas,
deve-se notar que, se o equilíbrio é estável no interior deste campo, toma-se instável nos seus limites; isso
equivale a dizer que, embora cada domínio de estruturação concreta chegue a formas estáveis de equilíbrio,
a instabilidade reaparece com a coordenação dos domínios . Na realidade, não existe composição concreta
geral, na medida em que, depois de ter classificado, seriado, etc um conjunto de conteúdos ou estabelecido
correspondência entre as seriações relativas a dois ou mais domínios distintos, o pensamento concreto não
chega a resolver todos os problemas propostos, seja pela interferência de operações heterogêneas, seja até
pela intersecção dos domínios como tais.
É assim que, do ponto de vista concreto, a comparação de um peso e de um deslocamento são

suficientes em certos casos, para determinar um "trabalho" ( mais pesado x mais alto = mais trabalho ), mas
a composição permanece indeterminada e alio-transitiva em outros ( mais pesado x mais alto

=

mais ou

menos trabalho ou o mesmo trabalho) ( Inhelder e Piaget, 1976, p.l88 ). "

A partir dos 14 anos, aproximadamente, tem seus inícios o estádio de pensamento
operatório-formal , ocorrendo paulatinamente a subordinação do real ao possível : as explicações
acerca das causas de um fenômeno não se prendem mais à configuração hierárquica dos
objetos, mas são deduzidas - inferenciadas - de proposições abstraídas da experiência e
operadas logicamente.
Por exemplo, sabe-se que não é possível - em nível macro e microscópico - ver e manipular
fisicamente um átomo ou uma molécula. O sujeito operatório-formal tentará descobrir as leis de
sistema e ordem atômicos a partir de proposições abstraídas de resultados de estudos
experimentais - que constituem o chamado "conhecimento" científico acumulado -, reconstruindo
um modelo através de análise combinatória ( diferenciação ) e coordenações inferenciais.

Estrutura Operatória-Concreta

N3

Estrutura Operatória-Formal

N2

N3

... verificações reais para descobrir correspondências
(classes e relações de objetos) .

N2

... cálculo dos possíveis para descobrir as
implicações recíprocas
(lei de formação do sistema de proposições, classe!
e relações) .

Figura 9
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Recentemente, a NASA lançou um megatelescópio, que orbita em torno da Terra, a fim de
coletar informações do macrocosmos- informações estas que são objeto de abstrações por parte
das mentes dos cientistas. Note-se que a inteligência operatório-formal pode transcender a
sensação - visual , auditiva, cinestésica, etc - do objeto físico : os cientistas da NASA interpretam
números e gráficos - ou criaram programas de computador que transformam números em figuras
geométricas inseridas em um espaço 3D - para reconstruir cientificamente o sistema e a ordem
intergaláctica. A compreensão deste poder de elevar - porque o cientista não manipula os objetos
físicos do sistema macrocósmico, mas representações numéricas deste - a experiência física ao
extremo lógico-matemático é fundamental para que se assimile o que acontece quando este
sujeito interage com um programa de computador.
Seja ao digitar este texto, seja ao estruturar um hiperdocumento, não se está manipulando
entes físicos, mas representações - e daí a importância da semiótica - de entes reais , fruto de
transformações , onde a forma operatória superou e se dissociou do conteúdo.
O processo de tomar "Consciência da Complexidade", desta complexidade - onde a forma
supera o conteúdo - objeto deste estudo, como já se mencionou.
Por outro lado, e o ensino escolar de I, 11 e 111 níveis o demonstra por seus insucessos
pedagógicos nos campos da matemática e da física , grande parte dos sujeitos não evolui ao nível
das estruturas reticulares operatório-formais, durante a escolarização, permanecendo - para a
maior parte de suas atividades diárias conscientes - vinculado aos procedimentos concretos e
seus resultados pragmáticos. Assim , por questões - a nosso juízo - culturais e ambientais o
desenvolvimento da inteligência permanece estacionário ao nível das hierarquias e da
inteligência prática, evoluindo para a estrutura reticular apenas virtualmente, inconscientemente.
Assim é que o sujeito, embora realizando atividades complexas, lógico-combinatórias, delas não
toma consciência - não interioriza suficientemente as ações - em termos de necessidade lógicomatemática. E esta tomada de consciência é formadora da "consciência da complexidade", que
somente atinge sua completude quando o sujeito generaliza este processo, aplicando-o a todos
os campos de conhecimento, tornando-se autônomo em conhecer como conhece.
Mas vejamos em que consistem estas operações de terceiro nível, antes de chegarmos ao
processo de tomada de consciência.
Com o pensamento formal , finalmente ocorre a generalização das classificações em uma
segunda ordem de classes ou metaclasses que constitui a combinatória. O sujeito, operando pela
lógica do concreto, estabelece correspondências unívocas entre 2 classes C1

e C2

e suas

complementares C1' e C2' , construindo 4 produtos elementares: ( C1C2 + C1C2' + C1'C2 +
C1'C2' ).
Através da lógica formal , opera sobre 2 - ou mais - proposições, construindo, a partir dos 4
elementares, 16 combinações binárias (combinatória de conjuntos de proposições).
Por exemplo, quando o sujeito se depara com uma situação-problema (veja-se figura 10):
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" verificar porque uma barra de metal, presa a um disco em rotação, pára diante de um par de caixas, e não
diante de uma série de outras caixas possíveis; o par considerado contém imãs dissimulados na cera." (
Inhelder e Piaget, 1976, p.69-70)

Figura 10
O sujeito procede, enquanto conceitua, ao cálculo proposicional , buscando as razões do
fazer.

"l) A disjunção (p V q)

=

(p.-q) V (- p.q) V (p.q), ou seja, "é a distância ou o conteúdo (ou ambas as

coisas)";
2) Seu inverso, a negação conjunta (- p.- q): mudando a posição das caixas, verificamos que não é o peso

nem
3)

a
conjunção

A

(p.q),

ou

seja,

o

cor;

conteúdo

a

e

distância

têm

influência;

4) Seu inverso, a incompatibilidade (plq) = (p.-q) V (- p.q) V (- p.-q), ou seja, a ação do imã é

incompatível com o distanciamento, pois não observamos parada sem distanciamento, distanciamento sem
parada

ou

5) A implicação (pÉ q)

diante
6)

um

nem
=

inverso

outro;

(p q) V (- p.q) V (- p.-q), ou seja, se o imã está preso ao disco, este irá parar
caixas

das

Seu

nem

e

(p.-q),

ou

7) A implicação conversa (q É p)

=

seja,

a

ausência

com
de

parada

prova

ferro ;
a

não-implicação;

(p.q) V (p.-q) V (- p.-q), ou seja, se o imã está na caixa, então parará

no
8)

disco;
Seu

inverso

(- p.q),

que

intervém,

em

1),

4),

10),

etc;

9) A equivalência (p = q) = (p.q) V (- p.-q), ou seja, afirmar a influência do peso equivale a afirmar que a
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parada

do

disco

é

devida

a

uma

inclinação;

10) Seu inverso, a exclusão recíproca (p VV q) = (p.-q) V (- p.q), ou seja, a horizontalidade do aparelho
exclui o fator peso, pois temos horizontaJidade e não influência do peso ou influência do peso e não da
horizontalidade;
ll) Independência de p com relação a q, seja p(q) = (p.q) V (p.-q), isto é, a parada pode coincidir com a
cor,

mas

também

com

ausência,

sua

o

que

exclui

o

fator

cor;

12) Seu inverso (que é também sua recíproca) -p(q) = (- p.q) V (- p.-q), ou seja, a ausência de parada pode
também

coincidir

com

essa

cor

e

com

sua

ausência;

13)-14) Independência de q e - q com relação a p, seja q(p) e - q(p): essas operações intervêm em 15);
15) Afirmação completa ou tautologia (p.q)

=

(p.q) V (p.-q) V (- p.- q), ou seja, todas combinações

possíveis, e, portanto, ausência de ligações específicas, por exemplo, entre a caixa que contém o ímã e o
setor

colorido

no

qual

a

colocamos;

16) Seu inverso, a negação completa ou contradição (o); haveria contradição ao negar o papel do peso e ao
afirmá-lo."
Ainda, segundo lnhelder (lnhelder e Piaget, 1976, p. 77),

"a passagem das operações concretas para as operações formais se assinala pelo aparecimento de uma
combinatória completa, com sua variedade de disjunções e exclusões, continuamente aliadas às implicações
e é isso que dá às reações do sujeito, mesmo nas minúcias de suas experimentações, esse aspecto novo e
hipotético-dedutivo que faltava às crianças mais adiantadas dos níveis IIA e IIB ."
Estamos, então, diante de uma lógica mais geral , que pode funcionar independentemente de
seu conteúdo e que permite a reversibilidade completa: por negação e por reciprocidade.
O grupo de transformações INRC então representa a síntese desta reversibilidade
operatória, atemporal. Esta passagem da lógica de classes e relações ( que se referem a objetos

} à lógica interproposicional ( referente a objetos-enunciado-verbais } amplia os horizontes
operatórios do simples agrupamento de classes e relações para a rede ou retículo de
proposições. Assim , o sujeito passa a enxergar por uma lógica de todas as combinações
possíveis, seja em situação experimental , seja quando se aplicam a problemas verba is, graças à
necessidade lógica - embasada nas estruturas inconscientes - de submeter o real ao possível ou
o sistema físico ao logicomatemático.
Tal concomitância entre efeito necessário e afirmação possível - tipo se-então - conduz à
não-contradição, que operatoriamente é o conjunto das transformações reversíveis ( lNRC }, que

é uma necessidade dedutiva por definição de sistema lógico: todo sistema lógico deve respeitar
leis de totalidade para ser consistente (fechamento).
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Acima, foi mencionado o termo "consciência da complexidade". Entende-se por complexidade
a necessidade combinatória - presente nas estruturas conscientes e inconscientes do sujeito - em
interação com o real e o possível. E a tomada de consciência, desta complexidade, se dá em
função e a partir do fechamento entre necessidade operatória, real, materialmente possível e
estruturalmente possível. Este ponto é de tal relevância , que se reproduzirá um relativamente
extenso texto de Piaget para devidamente situá-lo :
" Ocorre mesmo que o mesmo sujeito, sem se referir ao esquema operatório das proporções, se conduza
como se o utilizasse: um mesmo problema, que em outro não despertaria qualquer tomada de consciência,
por falta de estrutura subjacente, será para ele o ponto de partida de uma estruturação imediata de novas
relações bem formuladas . Tais observações, que são correntes, darão a prova, mas apenas depois do fato ,
de que detenninada operação era "estruturalmente possível" para um sujeito, embora não o fosse para
outros. Em resumo, sempre devem ser consideradas, num ato de inteligência, as operações reais, no sentido
de efetivamente realizadas no pensamento consciente do sujeito, e as operações "estruturalmente
possíveis", isto é, as que não efetua, mas que poderia efetuar. Como vimos antes (IA) é este possível
relativo às estruturas operatórias, de que o sujeito dispõe, que constitui o possível do ponto de vista do
observador e que, portanto, corresponde, no domínio fisico, ás transformações virtuais, não efetivamente
realizadas .
... Efetivamente, o materialmente possível tem estreitas relações com o estruturalmente possível, do qual
constitui um primeiro plano de atualização: é na medida que o sujeito dispõe de número suficiente de
operações estruturalmente possíveis que chega a imaginar as transformações materialmente possíveis.
Sem um certo jogo de possibilidades estruturais ( e é o que se manifesta claramente ao nível préoperatório, e mesmo no das operações concretas ), não poderia verificar os estados de fatos percebidos no
real, os estados estáticos ou as transformações atuais, e não chegaria a ter uma representação das
transformações hipotéticas que servem para que imagine novas experiências. Portanto, o materialmente
possível depende do estruturalmente possível; mas o primeiro é mais pobre que o segundo e é por isso que,
mesmo que dele derive a cada instante, as duas variáveis devem ser distintas cuidadosamente, pois a
segunda tem importância muito maior, tanto teórica quanto praticamente .
... No entanto, somos então levados a esta conseqüência paradoxal: num estado de equilíbrio psicológico, o
possível (tanto estrutural quanto materialmente) desempenha um papel causal, tão importante quanto o das
operações reais. Podemos até sustentar que toda a vida mental é dominada por esse tipo de causalidade do
possível.
liA) No que se refere ao "materialmente possível", esta afirmação nada tem de surpreendente e

corresponde ao fato admitido por todo mundo - isto é, que a "hipótese" desempenha um papel no
funcionamento do pensamento: a função causal do materialmente possível é, na realidade, o
comportamento hipotético, o que permite que o sujeito ultrapasse o que percebe ou concebe, com crença
no real, para caminhar na direção do que pode ser concebido, sem decisão atual quanto à sua verificação.
Desde as tentativas de transferências sensomotoras até a hipótese experimental do tipo mais elevado, a
adaptação ao real atual é complementada por uma adaptação progressiva ao real futuro . Portanto, o
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possível entra, sob a forma do futuro eventual, no campo das ações indispensáveis à ação; afinal, quando a
ação interiorizada se torna operação, o possível propriamente dito intervém em cada bifurcação, isto é,
sempre que é necessário escolher entre dois ou mais can1inhos, depois de ter imaginado para onde vai cada
um deles. Enfim, no nível fonnal, a hipótese intervém desde o contacto com o real, na medida em que o
fato

atual

é

concebido

como

capaz

de

dar

lugar

a

várias

interpretações.

fiB) A causalidade eventual, ligada ao "estruturalmente possível", desperta um problema bem diferente, e

muito mais importante: como é que as operações realmente efetuadas podem ser casualmente influenciadas
pelas operações a que o sujeito não recorre, ou, pelo menos, não recorre conscientemente, e que
permanecem virtuais, às vezes a tal ponto que jamais pertencem, sob uma forma explícita, ao domíno dos
conhecimentos efetivos desse sujeito ?
... simplesmente reconhecemos o fato de que a causalidade do possível é, mais fi·eqüentemente do que se
pensa, utilizada implicitamente no domínio mental e mesmo biológico em geral . Ora, no que se refere a
nosso problema atual, essa causalidade é demonstrada pela freqüência de alguns sincronismos que seriam,
aparentemente, inexplicáveis se uma ou várias estruturas operatórias de conjunto não se constituíssem num
momento dado, como fonte ou reservatório de operações possíveis. Entre estas, apenas algumas são
efetivadas, mas o são então em função do sistema total e, consequentemente, em função do virtual, tanto
quanto do real .
.. . (no nível das operações formais) Então, a causalidade do possível se manifesta sob a forma de um tipo
de ação dos esquemas implícitos nas operações explícitas, quando estas são determinadas, não somente
pelos atos de pensamento realmente executados nos momentos que precedem a operação nova, mas pela
totalidade do campo operatório, formado pelas operações possíveis. Evidentemente, nada é mais perigoso
do que o recurso ao implícito, isto é, ao virtual. Mas existem garantias que permitem dissociar o uso
abusivo do virtual (como a passagem da potência ao ato), e seu uso legítimo: o verdadeiro virtual difere do
falso na medida em que pode ser calculado e responde simplesmente às exigências da conservação do
sistema total (como o virtual físico) . Ora, no caso das operações "estruturalmente possíveis", estamos em
presença de um virtual legítimo, pois há instrumentos algébricos que permitem descobrir a intervenção de
estruturas de conjunto e calcular sua extensão, bem como seus elementos .
... num estado de equilíbrio físico, só o real é eficiente ... num estado de equilíbrio mental, ao contrário, não
são somente as operações realmente executadas que desempenham um papel na sucessão dos atos do
pensamento, mas também o conjunto das operações possíveis, na medida em que orientam a pesquisa para
o fechamento dedutivo, pois neste caso é o sujeito que deduz e as operações possíveis fazem parte do
mesmo sistema dedutivo que as operações reais realizadas por esse sujeito. Do ponto de vista da psicologia
aplicada, isso equivale a dizer que não somente é necessário avaliar um sujeito por aquilo que realmente
faz, mas também por aquilo que saberia fazer em outras situações, isto é, por seu 'potencial' e por suas
'aptidões' (Inhelder e Piaget, 1976, p.196-l98) ."
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Assim , também , se justifica porque, no âmbito desta pesquisa, se estudará o sujeito e o
hiperdocumento que formalizou sobre certo conteúdo através do método clínico-crítico.
Considerando o que o mestre afirmou nesta citação, conclui-se que é possível identificar um
estado - de partida do ponto de vista do interesse da pesquisa - operatório a partir de uma
estrutura formalizada no hiperdocumento (considerada um produto pelo sujeito e um produto "ad
hoc" pelo pesquisador}, da representação gráfica que o sujeito faz desta estrutura no papel
(estrutura do hiperdocumento}, do próprio hiperdocumento formalizado e através do processo
dialético (hipótese-antítese-tese) que se estabelece durante a entrevista clínica (buscando-se as
noções do sujeito em relação às estruturas - lógicas e causais - e a equilibração destas noções
pela consciência de sua correspondência) .
A partir deste estado operatório caracterizado, explora-se, com o sujeito em interação com as
estruturas representadas no meio informático e no meio papel , o retículo estruturalmente possível
do conteúdo - no plano físico - e das estruturações lógicas que lhe são correspondentes.
1.3.3 A Representação do Mundo

Pretende-se, através deste tópico, situar a representação no referencial piagetiano e no
modelo da pesquisa . Também se pretende salientar certas conexões fundamentais entre
intel igência, lógica operatória, linguagem e tomada de consciência. O raciocínio se desenvolve
por três momentos, recursivamente interligados: origem e derivados da representação, o ato
significador e conexão lógica-linguagem-tomada de consciência.
Conhecer é agir sobre os objetos para transformá-los e descobrir as leis que regem suas
transformações. O sujeito "registra" os fatos abstraindo-lhes informações, projetando-as em
planos superiores e reorganizando-as, etc, através de uma contínua interação - estabelecida
desde as primeiras percepções - entre o mundo do sujeito e o mundo dos objetos exteriores. É
naquele mundo do sujeito que, a partir dos 2-3 anos, progressivamente , são transpostas as
fronteiras do campo perceptivo (esquematização sensorimotora) por avanços em direção à
inteligência operatória e à representação (esquematização conceitual) .
" A representação começa quando os dados sensório-motores atuais são assimilados a
elementos simplesmente evocados e não perceptíveis no momento considerado (P iaget, 1964,

p.351) ."
Esta representação se faz a partir da imitação e da função simbólica que produzem a
imagem mental.
Na hipótese piagetiana de um conhecimento-assimilação, o objeto só é conhecido quando
conceptualizado em diversos nívels. A imagem permanece um esforço de cópia concreta e mesmo sensível
do objeto, mas esta cópia resulta fundamentalmente simbólica, pois sua significação efetiva tem que ser
buscada no conceito. Como a imagem permanece interior, torna-se difícil atingir seu aspecto morfológico e
sintático, por isso Piaget utiliza constantemente o termo imagem no sentido amplo, que praticamente
equivale à 'representação imaginada' (Fagundes, 1977, p.l8) ."
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Esta "cópia simbólica" comporta a unidade significado-significante que, produzida pelo ato
significador - forma como o sujeito age sobre os objetos, construindo significações -,

"sofre"

reações sucessivas do objeto ("resistência do objeto") nos diversos níveis da conceituação.
Mesmo o bebê - que ainda não diferencia significado de significante - produz já suas
significações quando age sobre os objetos e os assimila, evidenciando a anterioridade do ato
significador - em relação à linguagem, que é uma forma particular e tardia da função simbólica que funciona , na origem, graças à inteligência e às estruturas lógicas inconscientes do sujeito.
"Ora, o esquema de sugar é a primeira forma de agir sobre o mundo, a primeira forma de organização do
real, constituindo-se ao mesmo tempo no primeiro ato assimilador e no primeiro juízo' prático da criança.
Para Piaget, e para nós, este seria o primeiro ato significador. A significação parece ser o resultado da
possibilidade de assimilação, e não o inverso. Há quem afirme que um objeto é percebido porque tem um
sentido; nós diríamos que inversamente ele tem um sentido porque (antes) é passível de ser assimilado por
um esquema de ação. Piaget caracterizou o esquema de ação como um conceito prático, na medida em que
define os objetos por seu uso, ou seja, por uma função (simbólica ou semiótica) que lhe dá significação. A
assimilação por intermédio dos esquemas classifica os objetos, mas a classe é definida por sua função e não
pela extensão. Há nesses juízos' uma relação de implicação e não de pertença (Chiarottino, 1984, p.64)"
Em suma, o ato significador se situa já nos esquemas de ação, através dos quais a criança
apreende as mensagens do social: o sujeito é um construtor de significações desde a sua
gênese. Esta idéia de estruturação de significações já está presente em Piaget quando atribui
aos processos de assimilação e acomodação as qualidades de interação e de desenvolvimento
em devir (Piaget, 1964,p.347 e 348):
Chamamos assimilações a essa modificação objetiva dos movimentos e posições externas pelos
movimentos próprios, bem como a modificação subjetiva que resulta do fato de que a percepção ou a
compreensão destes movimentos e posições externos é necessariamente relativa a um 'ponto de vista'
próprio. A modificação subjetiva, portanto, corresponde sempre a uma modificação objetiva possível, mas
que pode tanto permanecer virtual quanto tornar-se real." (p.347)
lnversamente, porém, os movimentos e posições exteriores do objeto ao qual o esquema se aplica
reagem sobre o movimento e o ponto de vista próprios .... Chamamos acomodação a essa modificação dos
movimentos e do ponto de vista próprios pelos movimentos e posições exteriores. É de se notar ainda que
essas duas noções de assimilação e acomodação são de ordem puramente funcional . As estruturas às quais
correspondem, ..., os órgãos que preenchem essas funções, podem ser, em princípio, absolutamente
indiferentes: do reflexo à inteligência sensório-motora, encontramos essas duas invariantes funcionais (do
mesmo modo que, a seguir, da representação elementar à operação racional)." (p.348)
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Neste ponto, cabe abrir um parêntese a fim de situar na lingüística a "significação"
Piagetiana . O referencial Saussureano - no qual o mestre se inspirou - se coaduna mais com um
modelo de teoria do signo do que (como em Hjemslev) propriamente da significação, pois situa a
dinâmica da construção do signo individual em segundo plano em relação ao da sua elaboração
pelo social. Hjemslev dinamiza o signo - como também o fez Piaget - preconizando sua
construção pelo sujeito e intersujeitos, anteriormente à imposição do signo arbitrário motivada
pelo vetor social.
" ... a significação, entendida como função semi ótica, é uma relação de dependência entre o plano da
expressão e o plano do conteúdo, de maneira que um significado só é em relação a um significante. Desse
modo, significante e significado, enquanto formas de duas substâncias - ou, se preferir, como substâncias
estruturadas - são privativos de um sistema serniótico (de um sujeito encarnado) e a significação, produzida
no percurso sintagmático do discurso, é específica desse discurso . Logo, a significação, assim concebida, é,
por definição intrasemiótica; o significado e, a fortiriori , o significante, não podem ser traduzidos de um
sistema serniótico para outro, são intranscodificáveis (transcodificável é o sentido do conteúdo). Uma
informação (que é parte do mundo representado), ao contrário, é suscetível de ser tratada, como pudemos
observar, sucessiva ou simultaneamente, por diferentes sistemas sernióticos (diferentes sujeitos), em
discursos subsequentes ou concomitantes. Temos, pois, basicamente, duas situações: uma informação
resultante de produção intrasserniótica mas passível de tratamento interserniótico (por exemplo, a
representação da estrutura de um hiperdocumento no papel, interpretável por diferentes observadores) ou
uma informação produto de um processo interserniótico (por exemplo, as descobertas - comuns - do sujeito
e do pesquisador sobre aquela estrutura anteriormente representada,

Piaget afirma que a linguagem é "necessariamente interindividual, sendo constituída por um
sistema de signos (=significantes arbitrários ou convencionais)". Entretanto, admite a existência
de um sistema paralelo de signos criados pelo sujeito, que se manifesta nas crianças menos
socializadas (idade inferior a 7-8 anos), que se constróem através: do jogo simbólico (predomínio
da assimilação sobre a acomodação), da imitação retardada (predomínio da acomodação) e da
imagem mental (entendida como imitação interiorizada onde "a imagem sonora é imitação interior
do som correspondente e a imagem visual é produto de imitação do objeto e da pessoa") que
funciona apenas na ausência do objeto.
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No âmbito desta pesquisa, opera sobre certo conteúdo, representa as ligações por meio de
um hiperdocumento, representa no papel a estrutura deste produto e reflete sobre estas
representações em uma entrevista acerca da complexidade e da linearidade. À medida que se
sucedem as etapas e fases do experimento, evoluem a consciência das ações próprias,
transformações elaboradas sobre as estruturas dos hiperdocumentos, e o conhecimento das
ligações objetais (entre os nós, a figura 9 apresenta um exemplo de estrutura polihirárquica,
típicamente gerada por operações formais ), ambas codificadas também no papel. Portanto,
progressivamente, tende a compreender que as estruturas representadas no mundo físico
correspondem âs suas estruturas lógicas e de significações ( por exemplo, as construídas e
representadas no mundo psíquico a partir dos seus conhecimentos anteriores e da periferia da
ação exercida sobre os hiperdocumentos ). E, em um nível de consciência mais "elevado", pode
chegar mesmo a dar-se conta de que:
- as representações mentais que constrói acerca da estrutura do hiperdocumento derivam
antes do ato significador do que da real constituição do objeto físico representado , ou seja, que
sua visão da estrutura é individual e relativa à sua mundividência e não-necessariamente
idêntica a dos conteúdos (que traz um sentido derivado da intencionalidade do autor) em que se
baseou para formalizar o hiperdocumento .
- o hiperdocumento representado - no papel e na tela - "reage" à sua ação na medida em que
se constitui, por sua configuração geométrica e funcional,

em objeto-fonte

de novos

desequilíbrios e de novas e necessárias "implicações significantes";
- tende a ocorrer uma evolução da representação: da estrutura hierárquica para a estrutura
reticular;
- é possível generalizar e aplicar deliberadamente uma "técnica" - a que construiu - de
formalização de conteúdos em ambiente de hipertexto.
Face a este processo, ressalta-se a importância da linguagem verbal - forma particular da
função simbólica, que suporta os sistema de signos verbais e de símbolos, e que permite
diferenciar os significantes (signos e símbolos) dos significados (objetos e acontecimentos que
são esquemas conceptualizados) e a evocação destes por aqueles - como instrumento
potencializador do sistema de operações lógicas que tem sua importância amplificada à medida
que se desenvolvem as estruturas do pensamento.
Sabe-se que a linguagem por si só é insuficiente para explicar o pensamento, pois as
"raízes" das estruturas deste se situam ao nível sensórimotor, onde apenas podemos identificar a
lógica do sujeito. Por outro lado, a linguagem se torna necessária à medida que se desenvolve a
lógica operatória . Esta necessidade se justifica, em primeiro lugar, pelo fato de que sem sistema
de expressão simbólica - que constitui a linguagem - as operações permaneceriam ações
sucessivas, sem possibilidade de integração em sistemas simultâneos ou de conjuntos de
transformações (grupo INRC) solidárias, impedindo a "condensação simbólica" e a evolução ao
nível operatório.
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Em segundo, a linguagem propicia a "regularização" das operações graças às trocas e à
cooperação que se processam em âmbito social (por exemplo, quando da aplicação da
entrevista). Assim, forma-se o "ciclo genético" linguagem-pensamento, onde progressivamente
cada termo se apóia sobre o outro de forma solidária e recíproca, impulsionados pela
inteligência.
Relacionados linguagem e pensamento, pretende-se conectar a este "duo" a tomada de
consciência. Sucintamente, a tomada de consciência é um processo em que o sujeito resgata ao
consciente os dois aspectos centrais das experiências lógico-matemática e física : as ações
próprias exercidas sobre o objeto e as ligações causais intrínsecas ao objeto.
Os estados conscientes se constituem ("o objeto só é conhecido quando conceptualizado em
diversos níveis"), desde os níveis primordiais, na zona periférica da ação, até as conceituações centrais - de níveis superiores, através da expressão de significações e das conexões, destas,
por "implicação significante" - implicação por necessidade lógica e significante por necessidade
simbólica, ou seja, de um significante que é contraface de dois ou mais significados implicados
logicamente. Assim, "tudo o que se refere à ação e ao seu contexto pode ser traduzido através
dos instrumentos semióticos correntes (língua, imagens, etc)".
Enquanto as coordenações, no plano da ação física, são de natureza causal , por outro lado,
no plano do pensamento - sistemas de coordenações operacionais - são de natureza lógica,
processando-se as correspondentes e típicas transformações em cada um dos planos, durante a
conceituação. A operação, portanto,

por se utilizar de meios de natureza implicativa, se

caracteriza como uma ação - porque construtora de novidades - significante.
Em suma, a passagem da ação para a conceituação envolve uma tradução da causalidade
em termos de implicação (conexão entre significações), sendo, este sistema de implicações
significantes, fator determinante das razões (compreensão), sem as quais os sucessos se
reduziriam a fatos sem significado.
"A representação é condição do comprendre (compreender), da pnse de consc1ence (tomada de
consciência). No entanto, comprendre é precedido pelo réussir (realizar), que é resultado de um tàtor
endógeno inconsciente (a lógica do sujeito). Após o réussir, o passo adiante será o da possibilidade de
representação das operações (implicativas) que já se realizavam no nível da performance e que, graças à
possibilidade de representação, se projetarão em outro plano. Nesse outro plano, os dados concretos
aparecem simultaneamente. Daí a possibilidade de relacioná-los (coordenações) de forma exaustiva e de
apreciá-los como um sistema; daí a possibilidade de imaginar o virtual; daí a explicação; daí a necessidade
que ultrapassa a simples legalidade. As relações, no entanto, não derivam da representação, mas sim das
ações. A operação ainda é uma ação ainda que exercida sobre objetos representados. Ora, o discurso inicial
da criança implica representação e coordenação de ações, mas não implica a tomada de consciência da
lógica subjacente a estas ações. Daí a alógica desta fase, em que a criança conclui do particular para o
particular. Será necessário todo um caminho no sentido da conquista das operações (como já se indicou)
para que a criança (e o próprio adulto diante de um objeto novo) chegue ao verdadeiro conceito, ao
verdadeiro raciocínio e à predicação lógica.
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A gênese da predicação parece então encontrar-se nos esquemas e nas coordenações com a
conseqüente estruturação do real, na medida em que essa predicação só pode derivar do conjunto de
maneiras possíveis (ressaltando daí uma das razões da inclusão da entrevista clínica no experimento)
através das quais a criança se relaciona com o objeto (Ramozzi-Chiarottino, 1984, p.66) ."

Este autor acredita que esta pesquisa possa auxiliar psicólogos e educadores a
vislumbrarem o poder - especular - da tecnologia de hipertexto no que se refere à representação
do conhecimento e da lógica operatória - próprios e - do sujeito. Trata-se, bem entendido, de
descobrir, em primeiro lugar, que a estrutura que se construiu com uma ferramenta de hipertexto
espelha, com maior ou menor nível de deformação, outra, que reside na mente daquele que a
organizou. Em segundo, de estabelecer um como e um porque na exploração deste manancial
representativo a fim de resignificá-lo (transformá-lo) em sucessivos ciclos de equilibração,
construindo e reconstruindo o autoconhecimento em termos lógicos e causais, por tomadas de
consciência progressivas.
1.3.4 O Processo de Tomada de Consciência
Pretende-se abordar este aspecto seguindo por três momentos consecutivos: os princípios
gerais que embasam ou que regem o processo, o modelo (visão sistêmica) proposto por Piaget e
os mecanismos concernentes ao processo.
Logo que iniciamos o aprofundamento dos estudos, preocupava-nos como situar o trinômio
consciente, inconsciente e tomada de consciência, ou seja: se formar um conceito consistiria em
resgatar elementos da memória inconsciente ao campo do consciente.
A conclusão a que se chegou é de que há - no sentido de um apoio sobre estruturas
anteriores - efetivamente um resgate de sistemas inconscientes uma vez que, no mínimo, as
estruturas lógicas inconscientes são utilizadas no processo. Também há esquemas e
subsistemas, estruturalmente equilibrados ao nível da ação, dos quais não se tem consciência
conceitual, mas que são utilizados ao longo do processo, o que de certo modo, os traz ao nível
consciente.
Por exemplo, o procedimento de subir uma escada pode se desenvolver por regulações
automáticas sensorimotoras, permanecendo inconsciente. No entanto, para que o sujeito chegue
a definir modos mais seguros de subir uma escada helicoidal , ele necessita proceder por
regulações ativas que exigem representações dos esquemas motores envolvidos e uma
experimentação causal numa interação entre as suas formas lógicas de representar a ação e as
propriedades físicas da escada helicoidal. Este processo resulta na Tomada de Consciência
progressiva da própria atividade.
Entretanto, é importante estabelecer que este "resgate" não consiste em uma simples
transposição de estruturas de um nível a outro, mas de uma reconstrução necessária em função
de uma construção mais complexa. Transposição, sim, mas com transformação por regulações
ativas que comportam escolhas (intencionalidade) e , portanto, Tomada de Consciência .
A fim de facilitar a construção de uma visão global do processo de Tomada de Consciência,
estabeleço algumas premissas, de âmbito geral , derivadas das pesquisas de Piaget.
e SPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - UFROP
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I) A tomada de consciência parte da periferia (objetivos e resultados) e se orienta para as regiões
centrais da ação, em busca do mecanismo interno da ação; inicia pela adaptação ao objeto e se
completa com as coordenações internas das ações;
11) A tomada de consciência depende de regulações ativas, que comportam escolhas intencionais
(que podem ser contextualizadas a partir do esquema da figura 11 );
111) A verificação conceituada dos dados de observação depende do nível das coordenações
inferenciais do sujeito, ou seja, de sua capacidade de compreensão;

Regulações Automáticas

l

Regulações Ativas
(intencionalidade I decisões)

(coordenação praxeológica de meios e fins)

( tomada de consciência I aquisição de
conhecimento )

l

Regulações Pluridimensionais
(mul tifatoriais)

(coordenações conceituais- compreensão
da totalidade do processo )
Figura 11

IV) A tomada de consciência de um esquema de ação o transforma em conceito (esquema
conceitual);
V) Os movimentos de interiorização e exteriorização são correlativos: o movimento de interiorização
direciona para a tomada de consciência das ações e para a conceituação das operações lógicomatemáticas e o movimento de exteriorização possibilita a construção do conhecimento experimental
e das explicações causais (físicas): Lei de compreensão dos objetos e de conceituação das ações
(físicas e lógico-matemáticas).
VI) O movimento formador da ação e da conceituação é retroativo (abstrai seus elementos de fontes
anteriores) e é próativo (cria novas ligações sistêmicas);
VIl) A ação é, por si, um conhecimento autônomo - não consciente, não conceituado - e
independente, que serve de fonte para a compreensão conceituada. Mas a conceituação, mesmo
progredindo em

autonomia, nunca é gerada

independentemente de uma ação (física e

logicomatemática) anterior;
VIII) Há um paralelismo entre ação física (de natureza causal) e ação lógica - também chamada
operação - (de natureza implicativa), sendo a operação uma ação interiorizada (enunciado I) e a
conceituação uma expressão da causalidade em termos de implicação: princípio do isomorfismo
psicofisiológico:;
IX) A característica mais geral dos estados conscientes (em todos os estádios e níveis) é a de
conectar e de exprimir significações.
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X) A ação é orientada para o objetivo por antecipação causal ( inferência sobre informações
anteriores para construir uma representação do que se pretende alcançar no futuro ) e não por efeito
causal do futuro sobre o presente;
XI) Há níveis ou diferentes níveis de consciência, em função de diferentes níveis de integração aos
estados ulteriores:
- subcepção ( percepção inconsciente, não registrada de modo consciente na memória, que pode
ocorrer em todas as etapas do processo);
-consciência perceptiva e motriz dos atos (que ocorre a partir do nível I);
- consciência elementar ( percepção, sem interpretação, do dado exteroceptivo e proprioceptivo
imediato, que ocorre a partir do nível I );
- tomada de consciência ( passagem da ação á representação com reconstrução da conceituação,
ocorre a partir do segundo nível do processo. ).
XII) Há primazia inicial (na periferia) dos elementos positivos sobre os negativos. Nas zonas centrais,
ocorre o reverso.
O modelo, proposto por Piaget, harmônico com as premissas acima, localiza o "início" do
processo interativo sujeito-objeto em uma zona periférica P e estabelece sua continuidade nos
sentidos - opostos e correlatos - da região , C' , central da ação física (movimento de
exteriorização) e da região central, C , da ação logicomatemática (movimento de interiorização).
O processo se desenvolve por ciclos semiabertos,

Cf--P~c·

, percorrendo uma espiral -

progressiva - de tomada de consciência e de aquisição de conhecimento (veja-se a figura 12).
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lnteriorização

Exteriorização
Figura 12

Onde:
S- O : indica que o processo ocorre do sujeito (experiência logicomatemática) ao objeto (experiência
física) e do objeto ao sujeito, dialeticamente, sem estabelecimento de fronteiras a nível psicológico,
constituindo-se uma totalidade experiencial única;
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P : indica onde se situam os resultados periféricos, mais externos, de toda ação, em cada ciclo;
C : indica a zona onde se situam os mecanismos centrais da ação própria do sujeito, para onde se
orienta a tomada de consciência;
C': indica a zona onde se situam as propriedades centrais, intrínsecas, do objeto físico, para onde se
orienta o conhecimento do objeto;
C~P

: indica o movimento de interiorização, que orienta para a tomada de consciência das ações e

para a conceituação das operações logicomatemáticas;
P-7C' : indica o movimento de exteriorização, que orienta para o conhecimento experimental e para
as explicações causais.

Em todo processo de tomada de consciência, a ação, inicialmente, precede a conceituação e
serve de fonte para sua construção. As pesquisas relatadas (Piaget, 1978) evidenciam esta lei
em todos os estádios de desenvolvimento. Mas esta ação é, na verdade, uma reação , motivada
por uma fonte de desequilíbrio (lacuna ou resistência dos objetos) , que se expressa por um
sentimento de necessidade a ser satisfeita. Para estabelecer o novo estado de equilíbrio, deverá
satisfazer esta necessidade e, para tanto, o organismo se embrenhará pelos caminhos das
ações, da tomada de consciência das ações e do conhecimento do objeto.
A partir do desequilíbrio, o sujeito apenas tem consciência :
- do objetivo buscado pela ação: adaptação de esquemas ao objeto (recurso aos meios);
- dos resultados que são obtidos a partir dos dados de observação: sucessos (adaptação) e
insucessos (inadaptação) dos meios empregados.
Então, com a atenção voltada para os meios empregados, - nos campos experienciais físico
e logicomatemático - ocorre o movimento centrípeto por coordenações progressivas entre
objetivos e resultados, articulando-se, de um lado, o conhecimento dos objetos e de outro a
conceituação (veja-se o esquema da figura 13), transformando o esquema sensorial em esquema
conceitual. Ocorrem, portanto, 2 processos gerais equilibratórios: um de ação recíproca e
alternada dos dados de observação do objeto sobre os dados da ação e dos dados da ação
sobre os da observação

e outro , subsequente, processo de coordenações inferenciais que

permitem ao sujeito compreender causas dos efeitos observados e possibilita uma análise mais
detalhada dos dados de observação, que conduzirá à análise de novas observações, mais
específicas, reiniciando o ciclo ( processo dialético: hipótese, antítese, tese, nova hipótese, etc ...
), que reprepresento a seguir:

- - --
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Figura 13

Onde:
Obs : indica um observável. O dado de observação é aquilo que o sujeito crê constatar a partir da
leitura dos fatos (por abstração empírica), abstraído tanto dos objetos- obs(o)- quanto de suas ações
sobre estes- obs(s).
Esta leitura deve ser entendida em uma perspectiva ampla, considerando-se que sofre influência de
esquemas anteriores (perceptivos, pré-operatórios e operatórios):

" É o mesmo que dizer que uma constatação nunca é independente dos instrumentos de registro ( logo de
uma assimilação ) de que dispõe o sujeito e que estes instrumentos não são puramente perceptivos, mas
consistem em esquemas pré-operatórios ou operatórios aplicados à percepção atual e podendo modificar os
dados desta num sentido, seja de precisão suplementar, seja de deformação. Mas, como estes esquemas
são, além disso, aqueles que utilizam as coordenações, os observáveis em si mesmos são mais
freqüentemente condicionados por coordenações anteriores. Se, pois, em um estado N, parte-se dos
observáveis para compreender coordenações que se estabelecem neste nível N, é preciso sempre lembrar
que tais observáveis não constituem fatos primeiros, mas dependem comumente, eles próprios, dos
observáveis e das coordenações do nível N-1 , e assim por diante. Quanto aos níveis mais elementares,
vizinhos do nascimento do próprio sujeito, está claro que seus observáveis se inscrevem também numa rede
de coordenações, mas em parte inatas (reflexos, etc.) e não só progressivamente inferidas ( Piaget, 1976,
p.46)"

O observável, muitas vezes, é mal observado - ressalta Piaget - devido a observações
errôneas dos fatos, baseada em uma crença que não se aplica à realidade (ilusória) ou devido a
uma constatação falsa , derivada de conceitos imprecisos, incompletos ou superficiais, gerando
deformações que deverão ser corrigidas ao longo do processo.

Coord : indica coordenações. Coordenações são inferências necessárias (ou pseudonecessárias),
deduzidas por composição operatória em processo de abstração refletidora, que o sujeito procede -
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desde os inícios da observação- até que se estabeleça um estado de equilíbrio estável. Sua fonte,
portanto, é a lógica do sujeito. Estas coordenações inferenciais possibilitam a elaboração de novas
conexões que ultrapassam o observável (por exemplo, construir o sistema vetorial que possibilita ao
arqueiro transmitir a "força" de seu braço à flecha ou , ainda, o sistema que possibilita transmitir a
"força" de sua mente ao seu braço ).
As coordenações podem se processar sobre as ações do sujeito - constituindo um modelo
logicomatemático, por pré-operações ou operações sobre relações, classes e proposições - ,
coord(s) sobre os objetos- constituindo um modelo causal por atribuição de operações e de préoperações aos objetos - , coord(o) ou,

ainda, sobre as propriedades

momentâneas,

enriquecedoras, introduzidas nos objetos (abstração, refletidora, pseudoempírica) pela ação ou
operação do sujeito, que é de natureza lógicomatemática, atemporal , embora a leitura se faça
sobre os objetos .
Resumindo, por abstração empírica são subtraídas informações aos objetos a às ações do
sujeito, por abstração refletidora há inferência sobre as ações do sujeito e sobre a estrutura
objetai ,

gerando

coordenações

que

podem

permanecer

inconscientes

ou

conduzir

à

conceituação. Por exemplo quando o sujeito compara os meios utilizados a fim de encontrar
regularidade - neste caso, segundo Becker, "chamamos de abstração "reflexiva" (réfléxie) o
resultado de uma abstração refletidora assim que se torna consciente, e isto independentemente
do seu nível."; e aproveitando este parêntese:
"Lembremo-nos, igualmente, de que a abstração refletidora comporta, sempre, dois aspectos inseparáveis:
de um lado, "reflexo" (réfléchissement) , ou seja, a projeção (como através de um refletor) sobre um
patamar superior daquilo que foi tirado do patamar inferior (por ex., da ação à representação) e, de outro,
uma "reflexão" (réflexion) como ato mental de reconstrução e de reorganização no patamar superior
daquilo que foi assim transferido do inferior ( Piaget, 1995 ) ."

- --,

57
Os fatos observados apontam para algumas possibilidades no que se refere ao
caminhamento do processo global de tomada de consciência. Por exemplo, nem sempre ocorre
sucesso inicial ao nível das ações. Algumas vezes, o sujeito não atingirá os objetivos
conscientemente estabelecidos simplesmente por inadaptação - como já se mencionou -, mas
normalmente o insucesso se deverá mais aos mecanismos funcionais da tomada de consciência.
Em "Tomada de Consciência" (Piaget, 1978) , os sujeitos são submetidos a situações-problema
simples, onde obtém sucessos precoces, ou seja, conceituações sobre efeitos derivados da ação
e da inteligência prática. Neste caso, suas coordenações derivam de diferenciações ocasionadas
por regulações automáticas - de 1o nível, sem compreensão conceituada. Em "Fazer e
Compreender" (Piaget, 1978) , apresentam-se casos de sucessos tardios que ocorrem por etapas
sucessivas, através de coordenações de esquemas e de uma regulação mais ativa - mais
carregada de intencionalidade - que apela para novos meios de atingir os objetivos. Portanto, as
situações-problema, apresentadas nesta obra, provocam uma resistência maior dos objetos e o
êxito, então, se faz por etapas (aproximações) sucessivas. Os achados desta segunda pesquisa
confirmam os da anterior e clarificam um novo aspecto, que se abordará adiante: a influência da
conceituação sobre a ação, a partir do nível 111 de consciência. A seguir (tabela 1 ), tenta-se
representar esquematicamente:
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Lacuna I Resistência dos Objetos
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Tabela 1
Os progressos da ação, representados genericamente na tabela 2, adiante, se caracterizam
pela evolução das regulações, em 3 fases , correspondentes a três níveis de consciência:
- regulação sensorimotriz (automática) de ações "puras", consideradas independentemente de
coordenações. Desenvolvem-se, do exterior, a partir dos resultados da ação ( sucessos e insucessos
parciais ), ou seja, por aproximações sucessivas do esquema de ação ao objetivo, que não decorrem
de decisão do sujeito, mas de estruturas inconscientes.
" Assim sendo, o primeiro problema é compreender como uma coordenação material e causal pode levar a
conhecimentos que, limitando-se a um savoir-faire sem atingir a representação nem a compreensão, não
elaboram menos esquemas mais gerais da ação (ordem, encaixes, correspondências, etc.) sendo isomorfas a
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alh>umas das coordenações da lógica. A razão destes poderes cognitivos da ação é, naturalmente, que sua
causalidade não é uma causalidade qualquer, a não ser no que concerne aos efeitos sobre o objeto, mas sim
uma causalidade orgânica ou biológica e, por conseqüência, cibernética, com as capacidades de
organização e mesmo de auto-organização que essas relações causais específicas permitem atingir graças a
seus circuitos. Em outras palavras, os movimentos que constituem a ação não se sucedem linearmente, mas
se desencadeiam sob a forma de ciclos relativamente fechados em que consistem os esquemas, e estes
correspondem a uma teleonomia (satisfação das necessidades) ...
... Que os esquemas assimiladores e seu funcionamento tenham necessidade de índices perceptivos com um
papel de guia, conduz, naturalmente, a deixar aberta a questão da consciência elementar, que pode ser
acompanhada pela atividade sensório-motora. Porém, se esta questão interessa à preparação das tomadas
de consciência posteriores, com conceituação e integrações em sistemas de significações, ela permanece
secundária quanto à natureza material do funcionamento dos esquemas, visto que existem todos os
intermediários entre os desencadeadores biológicos e a percepção consciente. Quanto às antecipações de
que se revela capaz a inteligência sensório-motora, elas não supõem deduções construtivas, como será o
caso da previsão das novidades nos níveis da conceituação, mas recaem sobre as informações anteriores e a
utilização de experiência. Pelo tàto de que os esquemas de assimilação podem modificar-se por adaptação
aos objetos, e que eles estão assim aptos a correções diversas, eles chegam a aplicar em situações análogas
o que foi registrado anteriormente (Piaget, 1978, p.177-178)"

Piaget afirma que a tomada de consciência efetivamente se inicia quando as regulações
automáticas não são mais suficientes para atingir os objetivos, o que conduz à busca de meios
mais poderosos, conscientes.
- Regulação ativa de ações particulares, onde o sujeito considera dois ou mais fatores
simultaneamente - conforme seu estádio de desenvolvimento -, visando coordenar os meios
empregados e os fins almejados a partir dos resultados obtidos na seqüência de tentativas (tomada
de consciência da ação). Esta coordenação consiste em escolher quais fatores intervenientes no
fenômeno (situação-problema) serão acionados para se atingir as expectativas. Naturalmente, cada
escolha abre um leque de possibilidades e se constrói sobre as precedentes, possibilitando
antecipações funcionais que constituirão dados para as próximas decisões. Estas regulações,
embora presentes em estádio anterior, apenas se potencializam quando o sujeito se torna apto a
operar por uma lógica, mais poderosa, de classes e relações.
- Regulação pluridimensional, onde o sujeito chega a coordenar todos os fatores (lógica
combinatória), estabelecendo um mais elevado número de ligações que redunda em uma constatação
mais detalhada dos dados de observação. Ocorre, desde os 11-12 anos, em função do estado de
desenvolvimento das estruturas lógicas de cada sujeito e da capacidade de representação que
permite "corrigir em pensamento", sem recorrência aos atos. Caracteriza-se, assim, o nível de
consciência em que a conceituação ultrapassa a ação, influindo sobre esta.

60
Por esta seqüência de regulações da ação, ocorre a evolução da coordenação simples dos
meios e fins para as tomadas de consciência - e suas correspondentes aquisições de
conhecimento do objeto - e daí às coordenações conceituadas e à compreensão da totalidade do
processo. Do ponto de vista da lógica, significa partir dos predicados dos objetos, passando pela
lógica das relações e classes (agrupamento) para chegar a um lógica proposicional e de caráter
reticular (grupo INRC).
Como se mencionou logo acima, há níveis ou níveis de consciência, caracterizados pelo
nível de integração dos esquemas ao consciente.
O primeiro nível , como mostra a tabela 2, é o da ação material. Este nível parte de estruturas
anteriormente construídas, como também já se mencionou, a partir das quais o sujeito busca
estabelecer ligações físicas objetais, ou seja, ligações entre os dados do problema (assimilação
recíproca dos esquemas motores), constituindo os primeiros observáveis .
O segundo nível é o da conceituação, onde, a partir dos elementos da ação do sujeito
(obs(s)), busca-se as causas ( porquês ) dos sucessos e insucessos sucessivos, ocorridos no
nível anterior. Constrói-se, assim, em função dos esquemas de assimilação utilizados ( por
assimilação recíproca dos esquemas conceituais ), de um lado, uma conceituação - de lógica
operatório-concreta e, em parte, inconsciente - das ações e, de outro, explicações causais - por
atribuição de operações aos objetos.
O terceiro nível é o da abstração refletidora. Constrói-se a tomada de consciência das
ligações geradas pelas coordenações inferenciais. O sujeito constrói operações mais complexas,
por abstração refletidora -já a partir do nível 11 - e por abstração reflexiva ( novas combinações
entre elementos refletidos ) que constituem o "como" do processo geral : qual a lei geradora das
estruturas causal e inferencial, o conhecimento das leis de formação (estruturação ) do conjunto
de fatores do binômio problema-soluções.
Esta hierarquia comporta, ao longo de seu desenvolvimento, assimilações transversais ( em
cada nível ) e assimilações recíprocas longitudinais (de um nível atual em relação ao precedente
), ou seja, as estruturas de níveis anteriores são resignificadas a partir de descobertas de níveis
mais elevados. Considerando que a conceituação evolui por ciclos semiabertos, em espiral , esta
resignificação abrange também estruturas conceituais - de equilíbrio instável - de ciclos
anteriores.
A fim de traduzir estes níveis em termos dos movimentos de interiorização e exteriorização,
apresenta-se o esquema da tabela 2, elaborada a partir de Tomada de Consciência (Piaget,

1978,-p.209).
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Piaget, atribui a continuidade e a direção dos movimentos que conduzem a novos estados
de equilíbrio estável "ao caráter cada vez mais antecipador (proação) das regulações" e à
retroação (cada fase preparando a seguinte)( Piaget, 1978, p.182-183) ."
Por esta via de raciocínio, se estabelece a natureza não determinística do processo
psicológico, que, embora comportando uma direção, não se orienta em função de uma finalidade .
Se tentarmos imaginar uma estrutura reticular, composta por esquemas - gerados desde o
nascimento - e a ela tentarmos aplicar uma lógica combinatória, para, por exemplo, inferenciar
sobre um "objeto" de baixa complexidade, praticamente, será impossível percorrer todas as
possibilidades. Principalmente se considerarmos que durante a solução de um problema surgem,
dependendo das decisões tomadas, questões complementares derivadas de primeira ordem,
segunda ordem, etc. Portanto, há também um caráter probabilístico (logicamente necessário),
que se pode constatar - e isto desde a construção dos observáveis - quando se analisa as
diferentes soluções (possíveis) adotadas por sujeitos distintos frente a um mesmo problema .
Afirmar que a finalidade determine um único caminho é semelhante a supor que apenas um
sistema de equações possa gerar determinadas raízes (números) , quando se sabe - salvo
exceções - que muitas combinações de funções são aplicáveis.
Tudo o que se expôs até o momento endossa as duas principais hipóteses Piagetianas
acerca do processo de tomada de consciência: a autonomia da ação em relação à conceituação
e o movimento centrípeto em direção às coordenações internas das ações. Entretanto, as
pesquisas ( Piaget, 1978 ) evidenciaram que há - também - influência da conceituação sobre a
ação, notada principalmente quando a ação não obtém sucessos precoces. Este fato também
reforça a premissa de que a conceituação decorre de regulações ativas e não apenas de
regulações automáticas sensorimotrizes.
Nestes casos, a resistência dos objetos faz com que o sujeito potencialize a capacidade de
coordenar as ações por meio de regulações mais ativas, intencionais, ricas em meios alternativos
(decorrentes de antecipações) . A elevação do número de possibilidades de escolha e as
antecipações, por sua vez, podem ser traduzidas por representações, possibilitando novas
coordenações da ação (conexões causais) e progressos da conceituação

(conexões

logicomatemáticas ).
" O que a conceituação fornece à ação é um reforço de suas capacidades de previsão e a possibilidade, em
presença de uma dada situação, de dar um plano de utilização imediata. Em outras palavras, essa
contribuição consiste em um aumento de poder de coordenação, já imanente à ação, e isso sem que o
indivíduo estabeleça fronteiras entre a sua prática ( "o que fazer para conseguir?" ) e o sistema de seus
conceitos ( "por que as coisas se passam desta maneira?" ). Além disso, mesmo nas situações em que os
problemas são diferentes e em que se trata de compreender e não de conseguir, o indivíduo, capacitado
graças a suas ações ( e isto já nesse mesmo nível ) a estruturar operacionalmente o real, permanece muito
tempo inconsciente de suas próprias estruturas cognítivas: mesmo se as aplica para o seu uso individual e
mesmo se as atribui aos objetos e aos acontecimentos para explicá-las causalmente, ele não faz dessas
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estruturas um tema de reflexão antes de ter atingido um nível bem mais elevado da abstração (Piaget, 1978,
p.l74) .11

Este fato adicional - que revela a importância da conceituação - se traduz em termos dos
níveis de consciência que descrevemos. Assim, no nível I, há sempre primazia da ação sobre a
conceituação.
No nível 11, podem ocorrer basicamente duas situações:
- atraso da conceituação em relação à ação, nos casos de sucessos precoces da ação;
- emparelhamento ação-conceituação - interações entre as regulações automáticas da ação e as
coordenações inferencias da conceituação -, nos casos de insucessos no nível I. Nesta situação,
ação e conceituação atuam com maior interdependência em todos os níveis.
No nível 111 , a conceituação ultrapassa a ação e se torna autônoma, pois o sujeito operatórioformal é capaz de descobrir por representações , em pensamento, sem necessitar recorrer à
ação. Então a conceituação fornece à

ação programações de conjunto similares aos

procedimentos técnicos ( práticas que se apóiam sobre uma ou mais teorias ). evidenciando a
precedência do compreender em relação ao fazer.
A explicação para esta autonomia em relação aos objetos se baseia em duas argumentações
complementares:
" A primeira é que, buscando a razão de um fenômeno físico ( por uma explicação causal construída através
da conceituação do individuo e procurando atingir a causalidade efetiva e objetiva do fenômeno, mas sem
se confundir com ela ), o indivíduo chega, necessariamente, a situar, em um mundo de relações possíveis,
as relações reais observadas atualmente.
... o indivíduo tem necessidade, para compreender o processo, de construir em pensamento séries
indefinidas com recorrência, transitividade ou alternâncias singulares, etc., tomando-se as seqüências
constatadas um simples setor desse possível ilimitado. Ora, estender a pesquisa das razões ao mundo
infinito dos possíveis exige, seguramente, uma ultrapassagem das ações. Em segundo lugar, se no nível em
que se elaboram as operações concretas por uma troca contínua de influências entre a ação, de onde elas
procedem, e a conceituação, que as toma implicativas, não há ainda ultrapassagem da primeira pela
segunda; em compensação, o poder operacional assim conquistado pelo indivíduo vai se prolongar
indefmidamente pela construção de novas operações sobre as precedentes, estas operações de segunda,
depois de enésima potência se enquadrando, igualmente, em um mundo de possíveis que ultrapassa,
necessariamente os limites da ação.
Em síntese, a compreensão ou a procura da razão só pode ultrapassar os sucessos práticos e enriquecer o
pensamento na medida em que, pelos dois motivos precedentes e conjuntos, o mundo das "razões" se
amplia sobre os possíveis e transborda, assim, o real ( Piaget, 1978 ) ."
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Retornando ao exemplo dos astrônomos da NASA, que utilizam um telescópio espacial,
observa-se a ampla ultrapassagem da conceituação em relação à ação e aos objetos, o que não
significa que não se proceda a passagem natural por níveis de consciência . O cientista procede
correlacionando os dados de observação do objeto - que são representações , seqüências
numéricas

-

com

um

modelo

hipotético

-

representado

por

estrutura

e

operações

logicomatemáticas programadas no computador - , produzindo um novo modelo objetai (físico,
não-numérico, mas que também é uma representação do sistema planetário) que serve de ponto
de partida para uma nova conceituação - em um ciclo de ordem superior - e assim
sucessivamente.
Quando um

sujeito interage com o hiperdocumento "Hiperloggos", como pode ocorrer na

situação experimental desta pesquisa , normalmente obtém sucessos precoces ao nível da ação
de navegar pela estrutura polihierarquizada textual. Isto se deve, basicamente, a três principais mas não únicos - fatores : primeiro, aos poderes da lógica inconsciente deste sujeito e segundo,
devido à baixa complexidade da interface, à qual podem ser facilmente aplicadas as operações
de classificação e de classificação de classes, estabelecendo-se um mapa hierarquizado que
constitui uma aproximação de nível operatório-concreto do estruturalmente possível.
Esta "primazia" da ação também decorre, em primeira instância, da existência de esquemas
sensórios e sistemas conceituais, adaptados em experiências anteriores - com editor de texto,
vídeo-game, courseware, uso de linguagens de programação de computadores, etc - e que se
potencializa, no mínimo, pelos dois outros fatores . Pode-se observar, embora sem controle
científico, que a tomada de consciência da estruturação do Hiperloggos, quando se solicita aos
sujeitos que a representem, tende permanecer no segundo nível de consciência: estrutura
hierárquica.
Como se mencionou logo acima, há níveis ou níveis de consciência, caracterizados pelo
nível de integração dos esquemas ao consciente.
O primeiro nível, como mostra a tabela 2, é o da ação material. Este nível parte de estruturas
anteriormente construídas, como também já se mencionou , a partir das quais o sujeito busca
estabelecer ligações físicas objetais, ou seja, ligações entre os dados do problema (assimilação
recíproca dos esquemas motores ), constituindo os primeiros observáveis.
O segundo nível é o da conceituação, onde, a partir dos elementos da ação do sujeito
obs(s)), busca-se as causas ( porquês ) dos sucessos e insucessos ocorridos no nível anterior.
Constrói-se, assim , em função dos esquemas de assimilação utilizados ( por assimilação
recíproca dos esquemas conceituais ), de um lado uma conceituação - de lógica operatórioconcreta e inconsciente - das ações e de outro expl icações causais - por atribuição de operações
aos objetos.
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O terceiro nível é o da abstração refletidora . Constrói-se a tomada de consciência das
ligações geradas pelas coordenações inferenciais. O sujeito constrói operações mais complexas,
por abstração refletidora, já a partir do nível 2 e por abstração reflexiva ( novas combinações
entre elementos refletidos ) que constituem o "como" do processo geral : qual a lei geradora das
estruturas causal e inferencial , o conhecimento das leis de formação (estruturação) do conjunto
de fatores do binômio problema-soluções.
Esta hierarquia comporta, ao longo de seu desenvolvimento, assimilações transversais (em
cada nível ) e assimilações recíprocas longitudinais (de um nível atual em relação ao precedente
), ou seja, as estruturas de níveis anteriores são resignificadas a partir de descobertas de níveis
mais elevados. Considerando que a conceituação evolui por ciclos semiabertos, em espiral , esta
resignificação abrange também estruturas conceituais - de equilíbrio instável - de ciclos
anteriores.

CAPÍTULO 11
MÉTODO

2.1 Alargando os Horizontes Antes de Estreitá-los

O delineamento é qualitativo, constituindo-se de estudo de 2 casos, conforme se especifica
adiante.
Nosso conhecimento indica que o objeto de estudo das ciências da mente é invisível,
intangível e mesmo insondável por métodos analíticos digitais devido à sua natureza holográfica
e n-dimensional (Prigogine e Bohn , 1989). Entretanto, é pertinente e apropriado enfatizar que
esta mente comporta o digital, que tem possibilitado, em complementação ao analógico, avanços
acelerados das ciências que manipulam objetos "materiais" e se detêm no estudo das causas de
superfície dos fenômenos complexos.
O termo insondável decorre do uso do conceito matemático de variável : uma estrutura
tendente

à unidimensionalidade por definição - aliás, bastante adequada às análises

particionadas de mundo - que "funciona" como um tubo de uma sonda que se utiliza para
explorar o tridimensional- pouco adequada à totalização e à continuidade dos achados, pois se é
exaustivo sondar o tridimensional , imagine o que seria sondar o espaço-tempo e o n-dimensional.
Mesmo que a matemática e a estatística, na prática, se libertassem desta "sonda", o que
efetivamente não parece ser uma tendência se considerarmos os modelos e métodos que vem
sendo empregados - e mesmo ensinados nos cursos básicos e universitários -, ainda restaria o
problema de se ter mentes motivadas a estudar e compreender os modelos matemáticos para
modelar a complexidade. Assim, o paradigma analítico-quantitativo se consubstanciou como uma
solução de contexto - semelhante à do menino que julgava poder, com uma concha, transportar a
água do oceano para uma escavação que fez na areia - para homens admiráveis, buscadores de
um esclarecimento que pudesse reduzir o infinito: no início foi o "Big-Bang" ! Mas ... e o que
havia "por fora" e "antes" deste "início" ? Onde se situam os limites do macrocosmos
intergaláctico (há séculos busca-se esta resposta) ? Onde se situam os limites do microcosmos
atômico ? Qual o "quantum" de erro envolvido no "controle" de uma variável ? Seria verdadeira a
proposta de Habermas, segundo a qual, em ciência, a verdade se estabelece por consenso ?
No momento em que o homem descobre, mesmo sem compreender em essência, - pela
ciência física - o holograma, os "buracos negros", as galáxias, o princípio da Incerteza, - pela
matemática - os fractais e os atratores, "abrem-se-lhe" múltiplas dimensões ("os portais") deste
universo que está dentro e fora de si .
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Tais considerações, embora longínquas da pragmática cotidiana de uma pesquisa em nível
de mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, são fundamentais em nossa opção pela
abordagem lógica e qualitativa, digital-analógica, que explora o transempírico antes por uma
visão de todo, assumindo as limitações naturais - e necessárias - impostas pela necessidade de
rigor científico e pela não-linearidade dos processos mentais. A consciência do retículo
conceitual - "o círculo das ciências" de Piaget - é perturbadora e desafiante e, por isto mesmo,
vale a pena tentar compreender o mundo por este prisma, embora se correndo o risco de ser mal
interpretado ou mesmo incompreendido como o foi o próprio Piaget.
Assim é que, após reflexões acerca do quantitativo e do qualitativo em ciência e do
qualitativo e do quantitativo em metafísica, formei a crença no método que o mestre utilizou, que
privilegia o fechamento lógico necessário e a abertura ao virtualmente possível , que assume o
caráter do aberto e do transitório da mente e do universo exógeno, que possibilita (re)-construir
um sistema e uma ordem dinamicamente estáveis que águam, simultaneamente, do pensamento
e do "círculo das ciências" (simultaneamente, da psicologia, da biologia, da lógica, da
matemática, da física , da cibernética, da epistemologia, da cosmologia, da teoria geral dos
sistemas, da ... ), do mundo das representações ("implicações significantes") mentais e do mundo
representável.
"É a simbolização e o algoritmo que constituem o instrumento apropriado para o estudo qualitativo das

estruturas das operações mentais. A representação numérica dos fenômenos é inadequada por natureza a
toda busca de imputação causal, impondo-se, nestes casos, a representação qualitativa (Reuchlin in
Nevado, 1992, p.l O) ."
Utilizando os princípios do método clínico-crítico de investigação, se registrará

a

argumentação - que reflete o modo de pensar do sujeito - acerca do fato experimental através de
uma sistemática estabelecida em função de um corpo de hipóteses e da dialética sobre as
transformações (lógico-matemáticas e causais): indagações de caráter exploratório, indagações
de justificação e indagações contra-argumentativas. A partir do cuidadoso registro destas
condutas, derivadas do diálogo e da representação individual , proceder-se-á a categorização das
formas operatórias e dos níveis de consciência em função das transformações objetais.

2.2 O Projeto Piloto
Durante o ano de 1992, realizou-se este estudo com 21 sujeitos, adultos e técnicos de áreas
diversas, em um experimento similar ao que se utiliza nesta pesquisa . Os fatos observados se
constituíram em fatores que despertaram grande interesse em desenvolver o estudo atual.
2.2.1 A Proposta da Oficina de Hipertexto

A Oficina foi uma atividade que se propunha a disponibilizar aos participantes:
- o estudo de hiperdocumentos - de estrutura rígida, polihierárquica ou hierárquica - pré-organizados
pelo pesquisador (um bookware sobre hipertexto, um Sistema Especialista da área de manutenção,
um "bookware" sobre o Código de Defesa do Consumidor).
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-o estudo/manipulação de uma ferramenta de hipertexto (o MAINLINE);
- a oportunidade de experienciar a construção de um hiperdocumento sobre um assunto de seu
interesse e domínio;
-a oportunidade de tomar consciência das possibilidades de articulação textual, tornada disponível
pela ferramenta de hipertexto Mainline.
2.2.2 A Questão de Pesquisa no Piloto
As duas questões de pesquisa eram :
A ferramenta MAINLINE é um sistema de hipertexto que pode ser aprendido com rapidez e
facilidade por usuários alfabetizados em informática (que tenham prática com editor de texto,
tenham noção de estrutura de diretórios e afinidade com o teclado)?
Quais as características estruturais dos hiperdocumentos formalizados pelos sujeitos de
pesquisa?
2.2.3 Os Sujeitos
A atividade era direcionada a técnicos de qualquer área.
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Tabela 3
2.2.4 Os Procedimentos

A situação transcorria em uma atividade de "oficina de hipertexto", em duplas ou individual,
por 5 dias - 3 horas/dia.
Era ministrada uma palestra introdutória e seguia-se uma hora de apresentação dos
comandos (funções) da ferramenta de hipertexto. Durante estes procedimentos, era distribuído
material didático de apoio (manual em papel e exemplos já disponibilizados no micro (PC's-386 e
PC-286).
Também eram explanadas, superficialmente, as regras de navegação nos exemplos
disponibilizados.
A segunda etapa se constituía de um desafio: criar um hiperdocumento. Para tanto, os
participantes formavam as duplas, escolhiam um tema e iniciavam propriamente seus estudos
acerca da ferramenta Mainline.
O pesquisador acompanhava apenas observando e tirando dúvidas sobre as funções da
ferramenta de hipertexto, necessárias a construção do hiperdocumento.
Na quarta sessão, era introduzida uma situação-problema com objetivo de provocar reflexões
sobre a polihierarquia: solicitava-se que cada sujeito representasse, no papel , os nós e as
ligações do hiperdocumento Hiperloggos (um bookware sobre hipertexto}.
Após, a estrutura do hd era reconstruída no papel pelo pesquisador em conjunto com a
grande grupo.
Na quinta e sexta sessões os participantes davam continuidade aos projetos dos seus
hiperdocumentos. Na quinta sessão era solicitado que representassem no papel a estrutura do
hiperdocumento que era entregue ao pesquisador.
Na sexta sessão, procedia-se uma discussão sobre a forma da estrutura; após, mais
exemplos eram apresentados e procedia-se a um debate acerca das possibilidades de utilização
da ferramenta no âmbito técnico-empresarial.
2.2.5 Os Resultados

De todos os fatos observados ao longo de 6 oficinas, chamou-nos a atenção o extremo
atraso da conceituação em relação à ação. Com exceção de um sujeito, que chegou - apenas - a
verbalizar intuitivamente sobre o aspecto reticular da estrutura, todos representaram estruturas
hierárquicas de nível operatório-concreto (agrupamento de classes e relações) . Quando,
posteriormente, os questionávamos individualmente mais nítida ainda transparecia a dificuldade
da passagem de níveis de consciência (veja-se cap. 1, item 1.3.4) .
Em síntese, a partir do experimento, chegou-se as seguintes conclusões:
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- Buscando-se representar a estruturação lógica do pensamento do sujeito - expressa através do
hiperdocumento formalizado- encontrou-se, com elevada frequência, a estruturação hierarquizada.
- Até a quarta sessão, antes de se apresentar a situação-problema, as estruturas eram , em todos os
casos observados, hierárquicas.
- Nenhum dos sujeitos representou corretamente a estrutura do hd proposto na situação-problema,
mesmo os que navegaram no hd durante 2 ou 3 horas. Por outro lado, as representações eram
hierárquicas, apresentando ligações do tipo 1 a n (n=1 ,2,...) (cap.1 , 1.3.2 , fig. 2). Entretanto, as
ligações existentes no hd eram do tipo na n (polihierárquicas) .
Em todos os casos, foi necessário que o pesquisador construísse a representação junto com
os participantes .
Mesmo assim, estes questionavam a necessidade prática de se adotar tal estrutura (que lhes
serviu muito bem para estudarem os conteúdos teóricos sobre hipertexto e hiperdocumento, ou
seja, todos os 21 sujeitos, segundo observação efetuada pelo pesquisador, navegaram sem
maiores dificuldades pelo hiperdocumento).
- A partir da quinta sessão era de se esperar que os sujeitos olhassem os conteúdos de seus hd's
pelo prisma da polihierarquia: isto ocorreu em apenas 1 caso onde o sujeito era um analista de
sistemas, mestrado em Informática e que estava envolvido na criação de uma ferramenta de
hipertexto (que, hoje, inclusive, se encontra a venda no mercado): ele era um projetista de
ferramentas de hipertexto, o que o diferencia dos outros 20 sujeitos.
2.2.6 Conclusões

Estes fatos, muito me impressionavam e foram decisivos na elaboração desta pesquisa.
Perguntava-me,
'

~
I

se

estas

pessoas

têm

tanta

dificuldade

operatório-formal

com

um

hiperdocumento de mediana complexidade estrutural - de caráter hierárquico -, em que nível será
estruturada sua compreensão da complexa realidade de seu dia-a-dia ? Que conseqüências
espirituais,

sociais,

políticas, educacionais, tecnológicas, científicas,

etc este

nível

de

significação da realidade poderia trazer se fosse uma tendência - moda estatística - de toda uma
população?
E, para mim, a questão central : seriam os sujeitos capazes de formalizar estruturas
polihierárquicas quando em ambiente de hipertexto ? E se, em caso positivo ou negativo, em que
nível de consciência estariam operando ?
Este trabalho preliminar evidenciou, em todos os casos, a tendência dos sujeitos a
formalizarem conteúdos por agrupamentos de classes com maior ou menor número de graus de
liberdade, o que confirmava os pressupostos teóricos Piagetianos no que se refere a sujeitos
adultos operando sobre informações de seu interesse e domínio. Portanto, por isto, tomei este
como o ponto inicial - o corte - para a entrevista incorporada na metodologia do presente estudo .
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Aos quarto e quinto dias da "oficina de hipertexto", desenvolviam-se os hiperdocumentos.
Desta feita , chamava-nos a atenção, mais uma vez, a satisfação dos participantes com as
estruturas hierárquicas, rígidas, de classes e relações , mas também típicas dos organogramas,
dos currículos, dos sistemas de governo, da literatura formalizada em papel e de tantas outras
estruturas pragmáticas e "visíveis" da sociedade humana. Certamente, aquilo nada tinha a ver
com as estruturas produzidas "em ciência"... e isto, também nos motivou a conduzir esta
pesquisa em psicologia do desenvolvimento.
Para esclarecer os fatos observados nas "oficinas de hipertexto",

estruturou-se o

experimento desta pesquisa com um controle mais rigoroso (sessões individuais, 1 sujeito por
máquina, seguiu-se os princípios do método da entrevista clínica, eliminação das limitações de
tempo, análise prévia do perfil dos sujeitos, etc) - não determinístico - e buscou-se suporte
teórico em um modelo conceitual poderoso.
2.3 O Experimento Propriamente Dito: Os Sujeitos

Trabalhou-se com 2 sujeitos adultos, de nível de 11 Grau ou Superior, idade entre 18 e 25
anos . Ambos os sujeitos já haviam utilizado computador em outras ocasiões.
Dos 4 sujeitos que se submeteram ao experimento, selecionei 2 (os dois últimos), os quais
denominei pelas iniciais maiúsculas (I) e (M) . Veja-se dados dos sujeitos nos anexos 1 e 2.
Foram selecionados estes casos considerando que nossa experiência acumulada com os 2
sujeitos anteriores permitiu uma coleta de dados mais adequada em função de critérios
científicos relacionados a performance na aplicação do experimento.
A seguir, apresento algumas características de cada um dos sujeitos escolhidos.
Sujeito (I)

Veja-se a ficha de inscrição no anexo 1. O sujeito evidenciou interesse pela atividade:
- comparecendo a todas as sessões nos horários que estabeleceu;
- trabalhando com afinco em todas as sessões;
- providenciando os conteúdos a serem formalizados no hiperdocumento.
O sujeito em questão é um usuário experiente de computadores. Utilizava o MS-DOS, o
Sidekick e estava estudando Clipper. Assim, já ao término da terceira sessão já dominava boa
parte das funções básicas do Mainline (criar elos, acionar um arquivo de um diretório qualquer,
acionar um arquivo via histórico, armazenar uma tela na memória e recuperá-la) .
Sujeito (M)

Veja-se a ficha de inscrição no anexo 2. O sujeito evidenciou interesse pela atividade:
- comparecendo a todas as sessões nos horários que estabeleceu;
- trabalhando com afinco em todas as sessões;
- providenciando os conteúdos a serem formalizados no hiperdocumento.
Este sujeito era um usuário pouco experiente no uso de computadores, tendo se utilizado
poucas vezes de editor de textos. Entretanto, não teve maiores dificuldades em se adaptar ao
editor "Dos-Edit" e de assimilar os conceitos básicos do Mainline.
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2.4 Os Instrumentos
Os instrumentos se subdividem em:
I) Instrumentos Informáticos (software):
- Hiperdocumento "Hiperloggos" (livro eletrônico, veja-se 1.1.3.3);
- Ferramenta de Hipertexto Mainline (versão de demonstração, veja-se 1.1.3.2);
-Editor de textos DOS-EDIT (de baixa complexidade, que é faz parte do DOS);
11) Instrumentos Informáticos (hardware):
- 1 Microcomputador PC-AT, teclado padrão ABNT e monitor SVGA-14", unidade hard-disk (120
Mbytes).
111) Instrumento de Mapeamento:
- Devido à reduzida quantidade de nós a representados na situação experimental , considerou-se
dispensável o uso de uma técnica de mapeamento. Mesmo assim, na fase de projeto, estudou-se a
técnica de Análise Sistêmica de Redes (Biiss, Monk e Ogborn, 1983), utilizada no estudo qualitativo
de dados de pesquisa educacional, . Ainda, complementarmente, no que se refere a Mapeamento,
foram estudados os componentes e as condições de produção de obras lexicográficas e de
lexicologia aplicada (Barbosa, 1990).
Serão valorizadas quando da análise, prioritariamente, as representações produzidas pelos
sujeitos por ocasião do experimento.
2.5 Os Procedimentos
2.5.1 A Situação Experimental
O experimento se constituiu de 5 fases, que se desenvolveram sob a denominação "Oficina
de Hipertexto". A "oficina" foi uma atividade, individual , gratuita, onde os sujeitos tiveram
oportunidade de interagir com o hiperdocumento Hiperloggos, de consultar bibliografia técnica
sobre hipertexto e projeto de hiperdocumentos, de manipular uma ferramenta de hipertexto, de
criar um hiperdocumento sobre um conteúdo de seu interesse e de representar graficamente no
papel a estrutura deste hiperdocumento.
A atividade foi constituída conforme segue .
2.5.1 .1 Fase 1: Divulgação da "Oficina de Hipertexto"
A atividade "Oficina de Hipertexto" foi divulgada nos murais de universidades (PUC e
UFRGS), visando atrair candidatos interessados em conhecer esta tecnologia informática. No
momento em que cada candidato buscou informações, durante entrevista preliminar, a
programação da atividade lhe foi explicitada, colocando-o a par do aspecto experimental desta
pesquisa. Veja-se, na figura 14, o modelo do cartaz.
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Figura 14
2.5.1.2- Fase 11: Entrevista. Explanação da proposta.

Nesta fase, por meio de entrevista aberta, se levantou dados acerca: da idade, da
escolaridade, da experiência anterior em informática (com processador de texto, hipertexto e
outras ferramentas), do interesse em conhecer hipertexto e em construir um hiperdocumento
sobre assunto de seu interesse, da aceitação em participar como sujeito de pesquisa, da
disponibilidade de tempo (horários).
2.5.1.3 Fase 111: Oficina de Hipertexto

Esta atividade é aberta quanto: à carga horária diária (cada sujeito definiu quantas horas
trabalharia por dia), à carga horária total (definida em função da satisfação das necessidades do
sujeito); à estratégia de estudos (foi disponibilizado material didático sobre hipertexto,
hiperdocumentos e uma ferramenta de hipertexto com · manual, cabendo ao sujeito planejar seu
programa de estudos). Durante esta fase cada sujeito deverá formalizou um hiperdocumento
sobre assunto de seu interesse, utilizando a ferramenta de hipertexto Mainline - versão de
demonstração .Do ponto de vista da pesquisa, foi de menor importância o aspecto qualitativo do
conteúdo - embora pudesse ser relevante no todo de um estudo mais amplo acerca do poder, da
intencionalidade e da inserção no social -, uma vez que as substâncias da expressão e do
conteúdo (forma-conteúdo gerada e representada pelo sujeito) e seu respectivo sentido são
suficientes para se caracterizar - à luz de uma teoria de base cognitivista e de um conceito
instrumental de teoria da significação - a correspondente estrutura conceitual de seu pensamento
por ocasião da entrevista clínica.
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Quando o hiperdocumento foi considerado "concluído", por cada sujeito, este avisou ao
facilitador. Durante esta fase, o pesquisador, também chamado facilitador, permaneceu na sala,
distanciado da mesa de trabalho do sujeito, à disposição para fornecer, apenas quando
solicitado, informações práticas (como acionar os programas, dar uma ou outra dica acerca do
funcionamento da ferramenta de hipertexto, por exemplo) não relacionadas à estruturação dos
conteúdos nem ao desenho do hiperdocumento. Quando chamado a intervir, o pesquisador agiu
seguindo os princípios do método clínico. As intervençõesforam gravadas ou anotadas, logo que
possível, em uma ficha de protocolos, na ausência do sujeito.
Foi, para ambos os sujeitos, executado i mesmo Procedimento Preliminar, introdutório a oficina de
Hipertexto:
Inicialmente, durante cerca de 30 minutos a 50 minutos, o facilitador apresentou ao sujeito a
interface criada para facilitar o acesso ao processador de textos, ao manual eletrônico do
hipertexto, ao livro eletrônico e aos exemplos de aplicação, bem como ao software de criação de
listas para pesquisa por palavra chave. Nesta ocasião, sucintamente, foram apresentadas as
funções principais do processador de texto e do hipertexto Mainline.
2.5.1.4 Fase IV: Representação Gráfica da Estrutura do Hiperdocumento

O facilitador convidou o sujeito a representar graficamente, no papel , à tinta, a estrutura do
hiperdocumento. Esta fase esteve concluída quando o sujeito avisou que completou o desenho
da representação. Então, na sessão seguinte, após terem sido estudadas as estruturas do
hiperdocumento e aquela representada no papel, o faci litador entrevistou o sujeito.
2.5.1.5- Fase V: Entrevista Acerca da Tomada de Consciência

Nesta etapa, utilizaram-se os princípios do método clínico-crítico Piagetiano.
Uma questão pertinente é: por que, desde o princípio, já não se apl icou o método de
entrevista clínica ?
A resposta é que, para que transparecesse com maior nitidez o processo de tomada de
consciência, era fundamental a caracterização de um estado de partida na psicogênese do
sujeito e que este processo não sofresse interferência de terceiros.

O facilitador, em

entrevistando

e

desde os

inícios da atividade do sujeito

- pesquisas

montagem

do

hiperdocumento - teria provocado inevitavelmente a construção de um discurso socializado,
produto da intersubjetividade, sabido que as questões formuladas durante as entrevistas
derivaram da intencionalidade (mundividência) deste facilitador e do modelo teórico da pesquisa.
Portanto, tal discurso tem sua razão de ser, no caso desta pesquisa, apenas nesta fase V,
quando, a partir de um modelo construído autonomamente e individualmente pelo sujeito e
graças- a posteriori- à interação e à dialética (hipótese-antítese-tese), estudou-se o processo de
tomada de consciência da conformação estrutural do hiperdocumento (ligações objetais) e as
possibilidades de ocorrência do processo de passagem do agrupamento ao retículo em termos
lógico-matemáticos (conceituação das ações).
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Evidenciou-se, ainda, neste momento, o nível de consciência em que o sujeito produziu sua
solução conceitual a partir do agrupamento - pois que ambos os sujeitos construíram estruturas
hierárquicas - sendo de menor importância o processo de formação do agrupamento, sabido que
a cultura ocidental é extremamente hierarquizada e que é pressuposto, em sujeitos adolescentes
ou adultos, o domínio do cálculo dos agrupamentos desde aproximadamente os 10-11 anos de
idade, quando - em tese - se inicia o cálculo combinatório.
Durante a entrevista, teoricamente, o estado de partida da estrutura representada vai-se
transformando, por regulações ativas e pluridimensionais necessárias, tendendo ao retículo e
evidenciando a procedência - ou não - de nossas hipóteses acerca da complexidade e da nãolinearidade do pensamento.
Adotei, por ocasião da entrevista, uma diretriz de questionamento no intuito de buscar
informações relevantes à pesquisa no que se refere:
a) I Nível
- Como fez para elaborar o Hd ?
- Qual a finalidade do Hd ?
- Em que se baseou para elaborar os textos ?
-Você elaborou o Hd pensando que alguém possa vir a utilizá-lo?
- De que outros modos é possível criar elos entre os textos ? Quais as diferenças entre estes modos
? Quais as vantagens ?
- Por que estruturou o Hd desta forma ? O que esta estrutura quer transmitir ?
b) 11 Nível
- Esta forma é muito parecida com o a de um texto de um livro que li. Concorda ? (Em termos de
sequencialidade ).
-Que critérios nortearam a estruturação do Hd ? Quais os critérios que utilizou para estabelecer as
relações?
-Por que este critério? (Para cada um deles)
-Há outros critérios melhores? (precede-se uma contra-argumentação)
- Pensei .. . que ligações eu poderia fazer a partir de ... ?
- Por quê ? (de cada uma )
- Você faria ? Por que não fez ?
c) 111 Nível
-Você elaborou o Hd pensando que alguém possa vir a utilizá-lo? Que cuidados tomou em relação a
esse leitor virtual ? Como você o imaginou ? Por quê ?
- Mas como ele vai saber usar a barra de espaço ou acionar um link ? (verificar se o sujeito pensou
em ou elaborou um sistema de Ajuda o que é uma evidência de que realmente se preocupou descentrou-se - com a possibilidade do futuro usuário)
- Como seria a representação gráfica que usasse apenas pesquisa livre por palavras como forma de
interligar os textos ?
- Quais as desvantagens de uma estrutura deste tipo em relação a de seu Hd ?
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- Por quê ? (contra-argumentação)
- Qual destas formas é mais abrangente , completa em termos de associação de idéias ou textos?
- Por quê ? (contra-argumentação)
- Trabalha-se, caso a caso, sobre a estrutura do Hd criada pelo sujeito, propondo questões que
conduzam a uma geometria reticular (ligações possíveis: todos com todos, um com todos, todos com
um, todos com alguns, alguns com um, alguns com alguns ;retículos possíveis)
- Do ponto de vista da navegação no Hd, só da navegação, o que você acrescentaria a este seu
trabalho? (esta questão pode ser repetida em níveis diferentes).
Foi permitido aos sujeitos operarem livremente transformações durante as sessões de
entrevista, sendo acompanhado pelo facilitador.
Estas questões e suas derivadas foram repetidas em níveis diferentes, considerando-se que
as características dos 3 níveis de consciência ocorrem em cada um dos sub-níveis.
A partir do surgimento das condutas do sujeito e desta diretriz, orientou-se a coleta dos
dados desta fase .
- Fase VI : Conclusão da atividade. Coube a cada sujeito estabelecer o momento em que a
atividade estaria concluída.
Ao

término

das

atividades,

cada

sujeito

recebeu

uma

cópia

do

hiperdocumento

"Hiperloggos", uma cópia do hiperdocumento que produziu e uma cópia da versão demonstração
do hipertexto Mainline, utilizada na oficina-experimento. Cada sujeito recebeu, ainda, um
atestado de participação na atividade, emitido pelo pesquisador, discriminando atividades,
conteúdos, carga horária, etc e uma cópia do projeto de pesquisa. Cada sujeito também assinou
declaração de ciência e aceitação em se submeter ao experimento, sendo-lhe facultado o direito

à desistência a qualquer momento, a seu juízo.
O intervalo de desenvolvimento da atividade foi aberto, variável em função do ritmo próprio
de cada sujeito.
2.5.2 Análise da Metodologia de Ensino Utilizada

A metodologia utilizada contemplou os princípios da teoria Piagetiana , que nortearam esta
pesquisa: o sujeito é agente - ativo - de seu próprio processo de tomada de consciência dos
objetos, contando com intervenções de ajuda de um colaborador - também denominado facilitador
. O papel do facilitador é o de problematizar e de provovar o desequilíbrio, podendo, em alguns
casos onde o obstáculo é considerado muito difícil de ser superado, em uma procedimento
complementar à atividade principal do sujeito, fornecer informações objetivasacerca das
ferramentas e do ambiente informático.
Considere-se, ainda, que o objetivo, aqui não foi o de ensinar o sujeito - o termo ensinar está
pejorativamente associado as metodologias de ensino onde o sujeito é passivo -, mas o de lhe
propiciar uma oportunidade de aprender autonomamente . O termo foi utilizado pera facilitar o
entendimento.
Foi , para ambos os sujeitos, executado o mesmo Procedimento Preliminar, introdutório a
oficina de Hipertexto:

•

I
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Inicialmente, durante cerca de 30 minutos a 50 minutos , o facilitador apresentou ao sujeito a
interface criada para facilitar o acesso ao processador de textos, ao manual eletrônico do
hipertexto, ao livro eletrônico e aos exemplos de aplicação, bem como ao software de criação de
listas para pesquisa por palavra chave. Nesta ocasião, sucintamente, foram apresentadas as
funções principais do processador de texto e do hipertexto Mainline.
A "oficina de hipertexto" foi uma atividade é aberta quanto: à carga horária diária (cada
sujeito definiu quantas horas trabalharia por dia), à carga horária total (definida em função da
satisfação das necessidades do sujeito); à estratégia de estudos (foi disponibilizado material
didático sobre hipertexto, hiperdocumentos e uma ferramenta de hipertexto com manual , cabendo
ao sujeito planejar seu programa de estudos) . Durante esta fase cada sujeito formalizou um
hiperdocumento sobre assunto de seu interesse, utilizando a ferramenta de hipertexto Mainline versão de demonstração .
Do ponto de vista da pesquisa, foi de menor importância o aspecto qualitativo do conteúdo embora pudesse ser relevante no todo de um estudo mais amplo acerca do poder, da
intencionalidade e da inserção no social -, uma vez que as substâncias da expressão e do
conteúdo (forma-conteúdo gerada e representada pelo sujeito) e seu respectivo sentido são
suficientes para se caracterizar - à luz de uma teoria de base cognitivista e de um conceito
instrumental de teoria da significação - a correspondente estrutura conceitual de seu pensamento
por ocasião da entrevista clínica.
Quando o hiperdocumento foi considerado "concluído", por cada sujeito, este avisou ao
facilitador. Durante esta fase, o pesquisador, também chamado facilitador, permaneceu na sala ,
distanciado da mesa de trabalho do sujeito, à disposição para fornecer, apenas quando
solicitado, informações práticas (como acionar os programas, dar uma ou outra dica acerca do
funcionamento da ferramenta de hipertexto, por exemplo) não relacionadas à estruturação dos
conteúdos nem ao desenho do hiperdocumento.
Quando chamado a intervir, o pesquisador agiu seguindo os princípios do método clínico. As
intervenções foram gravadas ou anotadas, logo que possível , em uma ficha de protocolos, na
ausência do sujeito.
2.5.2.1 Intervenções Para Verificação do Domínio das Ferramentas

As entrevistas/intervenções preliminares apenas tiveram o fito de:
-verificar o domínio das funções da ferramenta de hipertexto MAINLINE ;
- problematizar quando o sujeito perguntou acerca destas funções a fim de provocar a necessidade
lógica de recorrer aos manuais e exemplos ou refletir sobre.
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A verificação do Domínio das funções essenciais da ferramenta (Mainline) foi procedida pelo
pesquisador através de sessões de entrevistas abertas, encerradas apenas após o sujeito ter

evidenciado saber para que servem e como se utilizam as funções da ferramenta. Enfatizese que, aqui, não cabe fazer uma análise da Psicogênese do Conceito de Hipertexto nem da
Psicogênese do Conceito de Editor de Texto ( que têm caráter instrumental ), o que por si só já
se constituiria outras pesquisas. Trata-se, por outro lado, de verificar se o sujeito sabe utilizar,
como meio de formalização:
-os recursos de digitação e salvamento dos textos do processador de textos DOS-Edit (que
é tido como pré-requisito para o sujeito participar da pesquisa);
- os recursos de associação de textos (links) e de recuperação textual da ferramenta
Mainline, que são essenciais a formalização de um hiperdocumento.
Assim sendo, apresentam-se, a seguir, um relato genérico das ações dos sujeitos nesta
etapa de estudo das ferramentas e as respectivas entrevistas de verificação. Enfatize-se que
estas entrevistas foram realizadas logo após a terceira sessão a fim de nos assegurarmos de que
o sujeito tinha domínio das funçàes essenciais da ferramenta quando da formalização do
hiperdocumento.

2.5.2.2 Intervenções de Pesquisa
Pela extensão deste texto, é necessário lembrar que o "design" do experimento desta
pesquisa reza que se façam as intervenções de pesquisa a partir do momento em que o sujeito
dá seu trabalho por "encerrado".
Os objetivos gerais da entrevista, no contexto do experimento, são:
verificar o nível de consciência "atual" - ao início da entrevista - do sujeito em relação às
características estruturais (embora não exclusivamente estas) do hiperdocumento que produziu;
-verificar se há tomada de consciência progressiva das possibilidades de articulação/relacionamento
intertextual no transcorrer da entrevista.
Ambos os sujeitos optaram por , preliminarmente, lerem a documentação da ferramenta
(manual em papel e manual resumido, com exemplos, em meio eletrônico) . O trabalho pareceu
fluir sem maiores entraves ao nível do fazer o que pode explicar as poucas perguntas que os
sujeitos fizeram.
Diversas destas perguntas nem sequer estão aqui registradas tendo em vista que cada um
destes sujeitos logo foi consultando o manual quando se lhes indicou que este continha as
respostas.
Por outro lado, principalmente o sujeito (M) evidenciou , quando da entrevista de avaliação
do domínio da ferramenta, certa falta de domínio no que se refere a terminologia (nó, elo, link,
etc) . A própria entrevista, no entanto, parece ter propiciado uma conceituação mais abrangente,
fato que se observou nas entrevistas posteriores.
O fator essencial ao sucesso da metodologia adotada foi a ausência de limitações de tempo
no que se refere a duração da oficina como um todo.
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Também se deixou cada sujeito livre para retomar os estudos da documentação do software,
sempre que necessário, simulando o que ocorre na vida real, fora de uma situação de pesquisa.
Outro aspecto importante foi a disponibilização de farto , porém tecnicamente objetivo e
sucinto, material de consulta sobre a ferramenta de hipertexto MAINLINE. Também foram
disponibilizados diversos exemplos de aplicação de hipertexto em documentação.
Outro fator importante diz respeito as características intrínsecas da ferramenta de hipertexto
MAINLINE.
MAINLINE, enquanto "design" visual e funcional, possui baixa complexidade em relação a
ferramentas de ht de uso genérico. MAINLINE é uma ferramenta concebida para articular
documentação empresarial por secretárias, bibliotecárias, executivos: pessoal que necessita se
apropriar rapidamente de um meio de articular informações textuais. Isto a torna uma ferramenta
com poucas, mas essenciais e específicas, funções . Ou seja: uma sintaxe pouco extensa e
simultaneamente baixa potencialidade semântica, o que facilita a apropriação , por exemplo, do
modo de geração de um link.
Este fator foi de extrema importância, pois - caso contrário -, se a ferramenta se constituísse
em obstáculo difícil de ultrapassar, o estudo sobre as facilidades e dificuldades do sujeito com a
ferramenta se tornaria um tão longo que inviabilizaria esta pesquisa.
Portanto, quando elegi o MAINLINE o fiz a partir de minha experiência e conhecimento
anteriores em relação a outras ferramentas (TooiBook, Guide, NotePad, Folio VIEWS, PWD-Pro)
de hipertexto. Ao leigo, bastaria olhar o número de páginas dos manuais destas ferramentas
(acima de 600 páginas) e compará-lo com o manual do MAINLINE (apenas 100 páginas),
incluindo exemplos.
Deste modo, foi possível privilegiar o processo de conceituação de hipertexto reduzindo a
complexidade do ambiente-meio.
Todos estes fatores , potencializados por um procedimento valorizador da autonomia do
indivíduo, facilitou surpreendentemente a cada sujeito apropriar-se das funções da ferramenta e
simultaneamente evitou que tivesse que modelar uma pesquisa apenas para validar o uso do
MAINLINE.
Entretanto, seria interessante que pesquisadores procedessem estudos - a partir desta
pesquisa - sobre como os sujeitos conceituam ferramentas de hipertexto complexas, de uso
geral, que estão a proliferar no mercado hipermídia e multimídia.
2.5.3 A Coleta dos Dados
Os dados foram subdivididos em 3 categorias:
I) Dados do tipo ''forma-conteúdo do hiperdocumento", produzidos com a ferramenta Mainline e com
um processador de texto escolhido pelo sujeito, gravados em disquete de 3% polegadas;
11) Dados do tipo "representação gráfica da estrutura do hiperdocumento", produzidos pelo sujeito em
papel, à tinta.
111) Dados produzidos durante a entrevista clínica (protocolos), que foram gravados em fita K-7 , 60
minutos, e transcritos imediatamente após o término da seção, em ficha de protocolos.
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Visando-se resguardar a identidade dos sujeitos, compatibilizar horários e oferecer
condições ambientais adequadas (silêncio, conforto térmico, espaço de trabalho, privacidade,
etc) o experimento foi desenvolvido em laboratório de informática de propriedade do pesquisador,
sito à av. Pernambuco, 1328/207, Porto Alegre, RS, fone 342-0759. Foi facultado à banca
examinadora , quando da defesa do projeto de tese, destacar um representante da UFRGS, um
observador, para fiscalizar o desenvolvimento das atividades e as condições gerais do
experimento. Neste caso, considerando as dificuldades de obtenção de sujeitos e flexibilização
de horários, muito comuns em pesquisa, este funcionário deveria cumprir com os horários
estipulados pelo sujeito da pesquisa, assim como também o fez o pesquisador, a fim de evitar a
subversão

os

valores

da

pesquisa .

A

acompanhamento por parte da Universidade.

banca

consensuou

ser

desnecessário

este
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CAPÍTULO 111
RESULTADOS E ANÁLISE
3.1 A Análise dos Dados
O ponto de partida foram os dados do tipo I (forma-conteúdo do hiperdocumento), 11
(representação gráfica da estrutura do hiperdocumento), através dos quais se pode ter uma idéia
da geometria da estrutura do hiperdocumento e do sentido geral atribuído aos conteúdos. Os
dados do tipo 111 (protocolos das entrevistas) foram analisados à luz do referencial teórico e das
hipóteses

de

pesquisa.

sendo

categorizados:

transformações

lógicas

x

regulações

x

transformações causais x nível de consciência. Finalmente, são respondidas as questõesproblema,

situando-se

a

confirmação

ou

não

das

hipóteses

e

os

seus

respectivos

relacionamentos com o corpo da análise e do referencial.
3.1.1 Análise da Verificação do Domínio das Funções da Ferramenta Mainline pelos Sujeitos

A verificação do Domínio das funções da ferramenta Mainline foi procedida pelo pesquisador
através de sessões de entrevistas abertas, que foram encerradas apenas após o sujeito ter
evidenciado saber para que servem e como se utilizam as funções da ferramenta .
Assim sendo, apresentam-se, a seguir, um relato genérico das ações dos sujeitos nesta
etapa de estudo das ferramentas e as respectivas entrevistas de verificação. Enfatize-se que
estas entrevistas foram realizadas logo após a terceira sessão a fim de nos assegurarmos de que
o sujeito tinha domínio das funções essenciais da ferramenta quando da formalização do
hiperdocumento.
3.1.1.1 As Ações do Sujeito
Sujeito (I)
O sujeito iniciou explorando os recursos do processador de textos "DOS-Edit" (I sessão) e o
manual do "Mainline" em papel (I e 11 sessão) . A partir da terceira sessão, se tornou mais intensa
a interação com o micro, explorando mais o manual eletrônico do hipertexto, o livro eletrônico e
os exemplos de aplicação disponíveis. Também nesta sessão, se iniciou a produção de textos,
que se prolongou até a última. Os textos foram sempre preparados durante a própria sessão de
pesquisa.
O sujeito em questão é um usuário experiente de computadores. Utilizava o MS-DOS, o
Sidekick e estava estudando Clipper. Assim, já ao término da terceira sessão já dominava boa
parte das funções básicas do Mainline (criar elos, acionar um arquivo de um diretório qualquer,
acionar um arquivo via histórico, armazenar uma tela na memória e recuperá-la) .
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3.1.1.2 Relato das Ajudas: Sujeito (I)
3.1.1.2.1 Procedimento Preliminar

Inicialmente, durante cerca de 30 minutos, o facilitador apresentou a interface criada para
facilitar o acesso ao processador de textos, ao manual eletrônico do hipertexto, ao livro
eletrônico e aos exemplos de aplicação, bem como ao software de criação de listas para
pesquisa por palavra chave. Nesta ocasião, sucintamente, foram apresentadas as funções
principais do processador de texto e do hipertexto.
Ambos sujeitos já eram usuários de processador de textos - Word - o que facilitou a
assimilação do DOS-Edit, de menor complexidade.
3.1.1.2.2 Entrevistas de Verificação do Domínio da Ferramenta

Previamente à entrevista clínica, fez-se um acompanhamento/observação de cada sujeito durante suas atividades - com objetivos de facil itação e de verificação do domínio das funções
básicas da ferramenta de hipertexto pelo sujeito.
Conforme se poderá constatar na transcrição abaixo o facilitador interveio, problematizando,
quando constatou que um sujeito não dominava uma ou mais das funções básicas. Estas
intervenções ocorreram, principalmente, em três situações:
-quando o sujeito solicitou ajuda;
- quando o facilitador observou que o sujeito, após certo período de estudos e de prática, não atingiu
a performance mínima requerida no uso deliberado das funções do hipertexto.
- após a terceira sessão de estudos da ferramenta.
Vale lembrar, conforme exposto no corpo da dissertação, que o uso prematuro ou continuado
do procedimento de entrevista poderia comprometer o "design" da pesquisa, adentrando o campo
da intersubjetividade.
Veja-se transcrição das entrevistas nos anexos 5 e 7 .

3.1.1.3 O Sujeito (M)

Este sujeito não era um usuário muito experiente de computadores, possuindo relativamente
pouca prática no uso de editor de textos . Entretanto, para nossa surpresa, parece não ter
enfrentado maiores dificuldades em se adaptar ao editor "Dos-Edit", uma vez que já na IV sessão
iniciou a edição de seus textos. Também nos chamou a atenção o fato de que solicitou pouca
ajuda no que se refere às funções básicas do editor. Provavelmente isto tenha ocorrido devido à
grande simplicidade da interface e à relativa pobreza de recursos do editor "Dos-Edit".
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O sujeito iniciou os estudos pela exploração dos exemplos. Passou por cada um dos
exemplos, inclusive o bookware sobre hipertexto. Na 11 sessão, iniciou perguntando pelo editor de
texto. Após acessar o Word5/Dos e o Dos-Edit, optou pelo Oos-Edit, explorando seus recursos
básicos: acentuação, ç, deleção, inserção de linha, salvar e carregar arquivos, sair dO editor;
também digitou um texto resumido sobre o seu assunto (Creche Alternativa). Na 111 sessão, se
deteve na leitura do manual do "Mainline" em ambos os meios (eletrônico e papel). A partir cta IV
sessão, iniciou a produção dos textos, que se prolongou até a penúltima sessão, quando
procedeu uma revisão geral das conexões e da ortografia . A partir da X sessão, a inserção dos
nós foi implementada à medida em que foi desenvolvendo e aperfeiçoando os textos.
Algumas vezes, o sujeito trouxe de casa textos previamente trabalhados para serem
digitados durante a sessão.
3.1.1.3.1 Procedimento Preliminar: Sujeito (M)
Inicialmente, durante cerca de 30 minutos, o facilitador apresentou a interface criada para
facilitar o acesso ao processador de textos, ao manual eletrônico do hipertexto, ao livro
eletrônico e aos exemplos de aplicação, bem como ao software de criação de listas para
pesquisa por palavra chave. Nesta ocasião, sucintamente, foram apresentadas as funções
principais do processador de texto e do hipertexto.
Ambos sujeitos já eram usuários de processador de textos - Word - o que facilitou a
assimilação do DOS-Edit, de menor complexidade
3.1.1.3.2 Entrevistas de Verificação do Domínio da Ferramenta: Sujeito (M)
Previamente à entrevista clínica, fez-se um acompanhamento/observação de cada sujeito durante suas atividades - com objetivos de facilitação e de verificação do domínio das funções
básicas da ferramenta de hipertexto pelo sujeito.
Conforme se poderá constatar na transcrição abaixo o facilitador interveio, problematizando ,
quando constatou que um sujeito não dominava uma ou mais das funções básicas. Estas
intervenções ocorreram, principalmente, em três situações:
- quando o sujeito solicitou ajuda;
-quando o facilitador observou que o sujeito, após certo período de estudos e de prática, não atingiu
a performance mínima requerida no uso deliberado das funções do hipertexto.
-após a terceira sessão de estudos da ferramenta .
Vale lembrar, conforme exposto no corpo da dissertação, que o uso prematuro ou continuado
do procedimento de entrevista poderia comprometer o "design" da pesquisa, adentrando o campo
da intersubjetividade.
Veja-se transcrição da entrevista no anexo 7.
3.1.1.4 Relato das Ajudas: Sujeito (M)
O sujeito (M) solicitou ajuda apenas em 5 ocasiões, sendo que em todas as elas recorreu ao
manual para esclarecer as dúvidas após o facilitador sugerir este procedimento.

-·----- -
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----
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3.1.2 Transcrição de Entrevistas

3.1.2.1 Sujeito: ( I )
Data da entrevista: 06/01/1993
Assunto escolhido: MS-DOS
Número de Sessões: entre 06/12/1993 e 06/01/1993, o sujeito utilizou 10 sessões de 3 h (média)excluindo-se a da entrevista - produzindo um hiperdocumento, hierarquizado, composto de 29 nós.
Previamente à entrevista houve uma preparação, onde se conversou sobre amenidade s,
visando descontrair e estabelecer um bom raport com o sujeito. As questões iniciais são
superficiais, contextualizadoras, preparatórias aos momentos em que se vai ao âmago da
complexidade estrutural do hiperdocumento e operatória do sujeito
Veja-se a transcrição no anexo 6
3.1.2.2 Sujeito: ( M )
Transcrição de Entrevistas
Sujeito: (M)
Data da Entrevista: 04/06/96 , 13/06/93 e 20/06/93.
Período: as entrevistas trancorreram em períodos de amplitude variada : entre 1h e 2 h.
Assunto Escolhido: A Creche Alternativa : o sujeito se propôs a formalizar o projeto de uma
creche.
Número de Sessões: entre 15/04/93 e 13/06/93, o sujeito utilizou

15 sessões de 3 h , em

média - excluindo-se a da entrevista - produzindo um hiperdocumento hierarquizado, composto
de 79 nós.
Previamente à entrevista houve uma preparação, onde se conversou sobre amenidades,
visando descontrair e estabelecer um bom raport com o sujeito. As questões iniciais são
superficiais, contextualizadoras, preparatórias aos momentos em que se vai ao âmago da
complexidade estrutural do hiperdocumento e operatória do sujeito.
Hipóteses:
1) Um meio eficaz de se contextualizar um ponto de partida para a entrevista é permitir que o próprio
autor estabeleça os contornos da obra (no caso o hiperdocumento). Assim , se parte do universo
semiótico delimitado pelo sujeito e, mais especificamente, dos índices que surgem nesta fala.
Também se utilizou como ponto de partida a representação formalizada em papel pelo sujeito.
Efeitos Esperados:
1) Surgimento de índices que nos possibilitem elaborar as questões derivadas de minha análise
prévia acerca da estrutura formalizada em papel e da estrutura formalizada no hd.
2) Surgimento de novos índices, que venham a enriquecer e mesmo facilitar a caracterização dos
níveis de consciência e do processo de tomada de consciência ao longo da entrevista.
3) A confirmação ou não das observações preliminares. (este efeito será sempre esperado, sendo,
portanto, excluída sua citação nos blocos seguintes).
Lembrando, os objetivos gerais da entrevista, no contexto do experimento, são:

85
- verificar o nível de consciência "atual" - ao início da entrevista - do sujeito em relação às
características estruturais (embora não exclusivamente estas) do hiperdocumento que produziu;
-verificar se há tomada de consciência progressiva das possibilidades de articulação/relacionamento
intertextual no transcorrer da entrevista.
Veja-se a transcrição da entrevista, com comentários, no anexo 8.
3.1.3 Anâlise da Representação Grâfica em Papel
3.1.3.1 Sujeito (I)
Esta análise se refere à representação gráfica apresentada no anexo 3.
As representações em traço contínuo são as originais, geradas quando da primeira
representação gráfica. No anexo , apresentam-se os desenhos elaborados durante a entrevista
acerca do hiperdocumento sobre MS-DOS, elaborado pelo sujeito.
Preliminarmente à primeira entrevista, procedeu-se a análise da estrutura, hierárquica, típica
dos estados de consciência em Níveis I e 11, que o sujeito representou no papel, visando-se
verificar a identidade entre esta e aquela formalizada em hipertexto e vislumbrar as
possibilidades reticulares do hiperdocumento.
A estrutura originalmente formalizada pelo sujeito contempla, sem falhas , a inversão, ou seja,
um nó se liga a um segundo nó e este segundo nó possui um link de retorno ao nó anterior. Por
outro lado, não há reversões por reciprocidade, ou seja, retornar ao nó de origem por um
caminho diferente daquele da inversão. A estrutura é muito genérica, composta praticamenta
apenas por relações. Há completa ausência de referências cruzadas entre os nós.
A partir desta análise, buscou-se durante a entrevista verificar o nível de consciência do
sujeito acerca das ligações que produziu e , posteriormente, problematizar no sentido de
provocar novos cálculos que conduzissem a reconstruções desta estrutura. Poderia sentir a
necessidade de construir sub-classes ? Poderia o sujeito reconstruir esta estrutura contemplando
a polihierarquia ?
As condutas do sujeito, durante a entrevista, se pautaram inicialmente pela estabilidade em
Nível I de Tomada de Consciência, ou seja, consciência dos sucessos e insucessos. Adiante, a
partir dos questionamentos e problematizações, ocorreram regulações ativas, com busca
delibarada das razões. Entretanto, é importante frisar, o sujeito esteve o tempo todo satisfeito
com os desdobramentos possíveis, derivados da estrutura original , não chegando a reconstruir a
estrutura de relações em direção à classe.
3.1.3.2 Sujeito (M)
Esta análise se refere a reprepresentaçào gráfica apresentada no anexo 4.
As representações em caneta hidrocor (traço mais espesso) são as originais, geradas
quando da primeira representação gráfica; em esferográfica azul (traço fino) representou-se
aquelas desenhadas quando da primeira entrevista (primeira alteração) e , à lápis, as alterações
desenhadas na segunda entrevista. Uma terceira alteração, não representada , foi a inserção do
nó PCA.ELO em todos os arquivos e em PCA.IND.
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Preliminarmente à primeira entrevista, procedeu-se a análise da estutura, hierárquica, típica
de estados de consciência em Nível 11, que o sujeito representou em papel, visando-se verificar a
identidade entre esta e a estrutura formalizada em hipertexto e vislumbrar as possibilidades
reticulares do hiperdocumento.
Quanto à primeira verificação, constatou-se que o sujeito:
- nào representou graficamente os elos de retorno ao índice nos nós .PUB, .HOR, .RM, .iNS, .B, .AD,
.RC , .RD, .HCA, .HRE, .HRA, .RH, .PAA, .ALI até .PAM e as ligações de .PR1 até .PR6 com .GENe
de .INS com .REG. Tais ligaçóes foram formalizadas no hd;
-não representou graficamente a ligação .REC-.RH , que estava formalizada no hd.
Esta constatação chamou a atenção no sentido de se procurar verificar, na entrevista, o
porque desta dificuldade em representar as reversões, que nestes casos viabilizam a
reciprocidade no sentido em que permitem um retorno circular a origem por um outro caminho
que não o inverso.
Quanto a verificação das possibilidades reticulares do hd, procederam-se diversas leituras
acerca dos conteúdos formalizados no hd e, com o auxílio do recurso de Recuperação Textual,
verificou-se diversas possibilidades de ligações virtuais, tais como:
- .AP-.UAC-. 8-.AD-.RC .RD; .AL 1-.PAT; .AL2-.PAT; .PAB-.PAT; .BEE-,PAT; .ABC-.PAT; .BAH-.PAT;
.ABS-.PAT; .BDM-.PAT; .ABB-.PAT; .12M-.PAT; .12M-.RH; .D02-C01; D02-C12; D02-.C26; .CSC.LEG; .EMP-.LEG; .EME-.LEG; .ALE-.LEG; .EMA-.LEG; .LCA-.LEG; .COM-.IND; .C26-. CIF; .PR6.GEN.
Estas ligações foram descobertas a partir da exploração do sentido do texto formalizado em
cada nó e poderiam ser utilizadas durante a entrevista, para provocar os desequilíbrios
necessários a verificação dos estados de consciência do sujeito.
Logo na primeira entrevista, como se pode observar em 3.4.7, o sujeito se dá conta da falta
de identidade entre alguns subsistemas representados graficamente e seus correspondentes
formalizados no hd.
Então, uma questão relevante surgiu: deveriam cada um dos nós de extremidade estar ligado
à ponta, ou nó de origem , da classe a que pertence ? Mais fácil , para o sujeito, seria eliminar tais
ligações , mas isto conduziria ao não-fechamento da circularidade de cada ramo da hierarquia, o
que transparecia ao sujeito como uma falha na estrutura do hd em termos de navegação, ou seja,
funcionalmente .
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A solução que o sujeito encontrou, devidamente desequilibrado pelos questionamentos do
entrevistador, foi inicialmente criar um nó de fechamento da circularidade e, mais adiante,
tardiamente, criar um nó contendo ligações com, literalmente, todos os outros nós da estrutura
(PCA.ELO} , ou seja, um nó que, sempre que ativado, permitiria acessar qualquer um dos outros
nós do retículo. Naturalmente, esta solução, em sua origem foi conceituada ao nível do fazer,
para solucionar uma problemática proposta pelo entrevistador. Por outro lado, durante o
transcorrer das entrevistas, este conceito se interiorizou um pouco mais, ao nível de operações e
ações de Nível 11, prenunciando saltos ao Nível 111. Assim, pode-se afirmar, que o sujeito evoluiu
ao retículo, inicialmente, ao nível da obtenção de resultados e tardiamente ao nível da busca das
causas geradoras das associações em termos de estrutura de agrupamento.
A fim de reforçar nossas verificações, também foi solicitado ao sujeito, ao término das
entrevistas que representasse uma classe do hd que formalizou (AP-UAC-6-AD-RC-RD) como
uma estrutura onde todos os nós se ligassem a todos. De fato, como se apresenta no anexo 4, o
sujeito foi capaz de representar a polihierarquia, mas nota-se ainda uma forte influência do neio
bidimensional , o papel, e da inércia de 11 Nível uma vez que representou os nós alinhados e
interligados em sequência, com as demais ligações se fazendo pelas laterais. Um formulação
geométrica típica de Nível 111 tenderia a dispor os elos em círculo, representando as ligações pelo
centro ou , ainda, representar as ligações sem o uso de linhas (com conectares) .)
No que se refere a representação das ligações entre os nós, constatou-se que o sujeito as
representou por uma linha contínua e que, quando se deu conta das ligações faltantes , tentou
representá-las utilizando-se das linhas. Entretanto, logo desistiu quando se deu conta do grande
congestionamento de linhas que se configuraria no meio plano, o papel. Este fato nos chama a
atenção para o aspecto polidimensional que a tecnologia de hipertexto permite formalizar, mesmo
quando se trata de simples estruturas hierárquicas, de classes, com recorrência aos nós
representantes da sub-classe (reversão por reciprocidade) .
Assim sendo, ao sujeito ainda restaria o recurso de utilizar conectares, mas isto implicaria
em representar apenas

virtualmente

a

ligação associativa

hipertextual, o que estava

impossibilitado de fazer em todos os momentos devido as restrições inerentes aos estados
cognitivos em 11 Nível de Consciência.
Em suma, o sujeito, impossibilitado de representar, nos planos físico e logicomatemático,
simplesmente bloqueou a necessidade lógica, omitindo todas estas ligações que foram realmente
formalizadas no hd, mas não chegaram a ser tematizadas por ele.
Fato similar ocorreu com o poderoso nó genérico- o "coringa" - PCA.ELO cujas ligações não
foram representadas graficamente na sequência das entrevistas.
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Em síntese, o sujeito formalizou um hd hierárquico, articulado em classes e sublasses, com
recorrência - inicialmente apenas em parte da estrutura - aos nós representantes destas classe e
sub-classes

e representou

graficamente

uma estrutura

hierárquica

correspondente

aos

agrupamentos de classes. No transcorrer das entrevistas, a estrutura do hd evoluiu ao retículo ,
mas a representação gráfica não acompanhou esta

complexificação, mesmo tendo o sujeito

dedicado cerca de 3 horas nas suas reformulações. Parece que a rigidez do meio papel no que
se refere as possibilidades de representação pluri-dimensional constituiu-se em um grande
obstáculo - por isso mesmo - não ultrapassado.
3.1.4 Anãlise das Entrevistas
3.1.4.1 Sujeito (I)

A estratégia inicial da entrevista caminhou no sentido da descontração do sujeito. Assim,
este iniciou a fazer as explanações gerais acerca do hiperdocumento que formalizou . A partir
desta etapa inicial , o entrevistadaor vai progressivamente complexificando a problematização.
O sujeira relata , de início, acerca dos textos:
"I- No início eu pensei como é que eu ia juntar aquilo. Eu não sabia como fazer isso. Comecei digitando
textos, um aqui outro lá, foi esta a primeira impressão que eu tive"
" ... e depois .. fiquei entendendo mais, fui organizando mais, aí foi ficando mais claro, mais fácil ligar os
pedaços um com o outro numa estrutura interligada, né."

As leis da totalidade (os critérios de estruturação do hd) a ser formalizada estão pouco
diferenciados e o sujeito se limita a relações entre objetos (textos) após digitar estes textos.
Nota-se que o processo ocorre em função da ação de digitar os textos que viriam a ser objetos
relacionáveis. Assim, sendo o sujeito inicia pela coordenação praxeológica dos meios e dos fins,
inclusive relacionando um a um os textos, conforme está explicitado no hd.
"realmente, são elos, o programa que eu fLZ, ligações de um texto no outro."
"- Outras formas possíveis ? ... Não. A forma é esta mesma e as ligações são estas aí. "

e, mais adiante,
"B. -E este arquivo (nó) Al.A [ [.texto: Al.A] ] poderia estar relacionado com outros na tua estrutura
[ mostro o diagrama que ele fez no papel ] ?
I.

-Bom .. . [pensa] ... Apenas com este nó, o DOS3 , né.

B.

- Apenas com este nó ? !

I.

- É, apenas com este nó [ não manifesta o porque e aciona o elo ALA, sem reformular a

representação em termos de hiperdocumento ]."
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Mas "as ligações" são apenas relações entre assuntos de âmbito muito geral , um
agrupamento de relações: por exemplo, o nó "O que é o MS-DOS" onde o sujeito reduz um
assunto que poderia gerar diversas subclasses (MS-DOS I Linguagem de Programação; MS-DOS

I A sua História e subclassificar o DOS em termos dos diversos sistemas operacionais existentes,
etc; MS-DOS I Administração das Memórias e sub-classificar o que é o DOS em função dos tipos
de memória; MS-DOS I Componentes Eletrônicos e sub-classificar o que é o DOS em função dos
componentes de hardware ...)
A persistência em problematizar ao campo das novas possibilidades ( que outras ligações
podem ser feitas ? ) desequilibra o sujeito, que identifica novas relações entre predicados de um
do nó MS-DOS2:
"- Poderia abrir aqui nas maneiras de dar o "Boot" ou de iniciar o sistema, através do winchester ou do
disquete, poderia abrir 2 elos, né."
e quando proponho algumas novas ligações ele concorda e até refere um porquê ( "para explicar mais
detalhadamente").
"- Também pode ser feito um elo para cada tela, para explicar mais detalhadamente [ retoma ao índice e
passa ao nó de texto sobre termos e periféricos MS-DOS3 ; o texto inicia falando de "drive" ]. Aqui, (
aponta para a tela), poderia ligar o termo "winchester", aqui, tem a definição de "drive" ... "A, B e C" .. ''

O sujeito (I) usa o critério de funcionalidade , sem buscar outros mais ricos em possibilidades,
durante toda a entrevista. O modelo da lógica do agrupamento pode explicar que este seu critério
está subordinado ao fazer :
Mas nesse fazer o sujeito não expressa a compreensão do êxito alcançado . Ele reconhece a
possibilidade de coordenações inferenciais não previstas antes, mas não as compreende, porque
não representa esta coordenação a que se refere como possível:
" B. - Tá ... Tu criaste um nó falando de termos e outro falando de periféricos [ "Al" são extensões e "A2"

são curingas ]. Que outro periférico seria este nó aí ?
l.

-O "Al" são as extensões mais usadas e o "A2" são os curingas.

B.

-Estes nós aí (A 1 e A2), teriam ligação com outras partes da estrutura além desta?

I.

-Poderiam ter, como ... [pensa] ... Os comandos .. . Os comandos poderiam ter mais algum exemplo

de como utilizar.
B.

- Em qual deles: ALA ou A2.A?

I.

- O A2 que é sobre exemplos, né. São as extensões. Também durante a apresentação dos comandos

dá para apresentar explicações sobre a extensão .. . extensão texto, .TXT , essas coisas assim, um texto
explicando porque que é um "TXT", porque é um arquivo texto.
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[ ... e o sistema pem1anece estacionário ]

Esta coordenação não chegou a se constituir em uma hipótese própria dele. Retirou
informações do texto que selecionou e as "projetou" diretamente no ambiente de hipertexto, no
hiperdocumento. Fez apenas reprodução de procedimentos em estruturas pré-organizadas ( o
manual da Data-Control, no qual se baseou para escrever os textos ).
"B. - Esta estrutura que criaste, estes assuntos, estes tópicos que escolheste sobre DOS, fizeste esta
escolha baseado em critérios ? Te baseaste em conhecimento teu anterior, em material didático, enfim ... ?
-Eu me basei no material didático, né, da "Data Control" [fez um curso sobre DOS, no mês anterior

I.

ao desta entrevista ] e também porque eu conhecia um pouco de DOS e tinha uma certa facilidade em
trabalhar com o DOS."

e bem mais adiante:
B.

- Tu usaste um critério prá fazer estas ligações, né ?

I.

-Sim.

B.

- Que critério tu usaste ?

I.

- Associação de aparência entre um e outro, de afinidade entre eles.

[ Figurativo na definição do critério, evidenciando que não tem consciência das causas, confirmando que foi
muito influenciado pelo livro que serviu de base para a elaboração do hd.]
B.

- Mas afinidade em relação ao funcionamento, ao conteúdo ....

I.

- Ao tipo de uso !

Isto pode explicar por que o sujeito permanece subordinado ao fazer, sem compreender.
Ele se orienta pelas regulações automáticas, apoiado pela simplicidade da ferramenta de
hipertexto, sem sofrer desequilíbrios que lhe provoquem regulações ativas, intencionais. As
perturbações provocadas pelas questões, durante a entrevista, são reguladas numa ação de
justapor propriedades sem transformar o modelo hierárquico da estrutura em que ele permaneceu
estacionário.
Em síntese, acredita-se que o sujeito permaneceu entre os níveis I e 11 de Tomada de
Consciência, não chegando a representar as transformações derivadas das poucas regulações
ativas que produziu.
3.1.4.2 Sujeito (M)

A estratégia inicial da entrevista caminhou no sentido da descontração do sujeito. Assim,
este iniciou a fazer as explanações gerais acerca do hiperdocumento que formalizou . A partir
desta etapa inicial, o entrevistadaor vai progressivamente complexificando a problematização.

I

l
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O sujeira , de início, evidencia a diferenciação,que faz dos meios utilizados para formalizar o
hd: material impresso, experiência profissional e projeto no computador:
Esta atividade envolveu a classificação, gerando estruturas informacionais hierárquicas,
típicas da lógica do agrupamento de classes e relações .
" .. .juntar todo esse material e centralizar e ver o que eu ia aproveitar realmente, o que não, o que era
viável, o que não era viável... e muita coisa já era ultrapassada , outras coisas vivências da minha
experiência na ... [ atualmente trabalha em uma creche, menciona o nome desta creche] . Então eu reuni
tudo isso e fiz esse projeto, coisa que eu não teria feito, mesmo tendo já todo esse material em casa porque

é difícil você sentar, esquematizar e tudo .. ."
e, logo adiante:
" ... Coisas que eu nunca pensaria colocar no papel, a gente faz no computador. .. "
" .. .tinha um sonho ...tinha um monte de materiais sobre como fazer uma creche de baixo custo, como fazer
uma creche chiquérrima com tudo o que tinha direito. Então eu juntei, por que nem sempre a de baixo
custo é a ideal: depende das condições de ambiente, de local de onde vai trabalhar, tudo isso. E tem o que
agente vai vendo na realidade, o que é viável e o que não é viável. As de baixo custo seriam as creches do
governo e tudo isso . .. que também sai caríssimo, não para o governo, mas para uma pessoa bolar um
projeto todo, construir. .. sai caríssimo .. então fiz uma adaptação do que é a realidade .. ."

e, adiante, evidencia que tem consciência de suas ações desde o momento da digitação dos
textos:
" ...Agora se você for bater numa máquina, você tem que voltar, apagar, tã rã rã. No computador você vai
deletando: ah! isso aqui não tá bom, deleta, modifica sem ficar aquela coisa monótona onde se tem que

I

começar tudo de novo por causa de um pedacinho. Então você meche à vontade, muda, troca, repete ...
nem se compara ..."

e, adiante:
" ... Então, teria condições de fazer no papel? Teria, mas seria muito mais trabalhoso, sem dúvida."

Intencionalmente, o sujeito operou transformações na substância de expressão, adaptando a
linearidade do papel a multidimensionalidade do hipertexto:
" ... então usei também as ferramentas, não todas , mas algumas, que facilitariam o futuro, né. E também a
parte do batido , senão ficaria uma coisa bem apostila mesmo

didática ... certinha ..."

e:
" ... Batido é o linear, tipo livro. Uma depois da outra, tudo certinho, enquanto ali não: tenho oportunidade
de você jogar para o outro lado, nem tudo o que aparece de cara na tela seria subdividido em trechinhos.
Aqui não você joga prá elos e se for interassante uma pesquisa você busca ou não, passa adiante se não for
aquilo que você tá procurando. Enquanto que no livro a gente tem que olhar todas as etapas em tudo ... "
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Porém aqui está claro que o sujeito opera sobre hierarquias, pois não recorre ao recurso de
pesquisar textos por palavras, que o libertaria das estruturas pré-organizadas:

Já no computador você vai direto no ponto que você quer: ah! eu quero saber só da parte de construção
da creche; eu quero saber da parte de Recursos Humanos, ah! da Legislação; então você vai direto onde
quer sem precisar ... e também determina a sequência: o que você considerar mais importante você vê
primeiro; o que você considerar que vai pesquisando conforme vai precisando, você vai consultando.
Este sujeito nunca havia operado em ambiente informático similar ao de hipertexto antes , o
que pode ser uma justificativa para a manutenção de uma visão hierárquica no que se refere às
possibilidades de navegação, uma vez que os fatores exógenos, como a cultura e o meio papel sistemas mentais anteriormente construídos a partir da experiência com o meio papel , onde se
vinculam mutuamente elaboração de texto e sequencialidade. É necessário considerar que a
experiência de construir textos em papel- faz parte de toda a história deste sujeito até antes do
experimento desta pesquisa .
Adiante, na entrevista, verifiquei se o sujeito tinha consciência da identidade entre as
representações gráfica e do hd. Quando questionei o sujeito acerca das incongruências , este
recorreu ao ambiente de hipertexto, testando cada uma delas , evidenciando a correspondência
entre as operações logicomatemáticas e as ações sobre ambas as representações: no papel e no
hd. Constatou-se que o sujeito possuia apenas consciência parcial das implicações significantes.
Ficou claro que o sujeito foi capaz de construir conscientemente a estrutura de 1 nó
(representativo da classe Histórico) conectado com diversos nós, com a primazia da reversão por
inversão. Por outro lado, o sujeito não tinha consciência da possibilidade de reversão por
reciprocidade até que os questionamentos o desequilibraram no sentido de buscar a identidade
entre 4 sistemas:
- a estrutura formalizada no papel ;
- a estrutura do hd e
-sua própria estrutura cognitiva (de caráter lógico-matemático) ;
- a estrutura de suas ações sobre o objeto.

" ... B.

-E essa ligações, os elos: por que elas não tem uma seta na extremidade apontando que elas

vem daqui prá lá e de lá prá cá ?
M. - Por que as setas seriam ... ou eu colocaria as setas pra ambos os lados ou .. . mas é porque é livre a
movimentação, tanto faz o lado: ou você vai ou retoma ou pega o lado ...
[ uma descoberta .. . ]
B.

-Não tens nenhuma situação em que ele foi só de um para o outro e não tem retorno

M. - Não, todas são destas ligações.
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B.

- De ida e volta ?

M. -De ida e volta. Todos do PCA.COM tem retorno ao PCA.COM até o último, mesmo que não tenha
mais nada depois do PCA.COM ainda retoma. Agora a ligação entre um e outro não: por isso que eu não
coloquei a ligação."
Parecia natural que, ao se ler os conteúdos do histórico, sintetizados nos nós PR1,
PR2, ... ,PR6, se pudesse passar diretamente do PR1 ao PR2 (continuidade) e assim por diante,
podendo sempre retornar ao nó anterior ou ao nó representativo da classe PCA.HIS. Porém esta
reversibilidade por reciprocidade não estava formalizada ao nível da operação nem ao nível das
razões . Coincidentemente, não é prática comum recorrer a reversão por reciprocidade quando se
lê ou se elabora um texto no papel, pois que esta construção tende a ser sequencial , com saltos
de um ponto a outro com retorno imediato. No hipertexto, era possível sequenciar diversos saltos
e retornar ao ponto de origem , ou a qualquer um dos intermediários, com segurança e sem
necessitar fazer o caminho inverso , percorrendo os nós da sequência. Assim , esta descoberta, o
sujeito procedeu durante a verificação que fez logo em seguida. Constatou-se, então, a extrema
velocidade com que o sujeito reformulou as coordenações causais e logicomatemáticas
anteriores, adaptando-se e adaptando o hd. Este fato, ou seja, o sucesso precoce da
conceituação apenas foi possível porque o sujeito fez assimilações recíprocas transversais,
relacionando as estruturas: do hd apenas com recurso de navegação inversa e do hd
estruturalmente possível, que teve que recalcular, com o recurso adicional de navegação
recíproca. As regulações , definitivamente, são ativas intencionais
Então, para nos certificarmos da necessidade lógica e da operatoriedade do sujeito,
solicitamos que re-estudasse a estrutura do hd ao que este aceitou sem resistências e
procedendo transformações no hd e na representação gráfica.
Esta verificação o sujeito procedeu simultaneamente no meio informático e no meio papel ,
coordenando as transformações necessárias nos 4 sistemas acima mencionados.
Então, observou-se que o sujeito inseriu, em cada ramo de hierarquia, um elo de retorno ao
nó de origem da sequência, ou seja, não generalizou o elo de retorno possibilitando o todos
ligados a todos, o que constituiria um retículo. Conseguiu dar-se conta
partir dos questionamentos:
B.

- Concluído ?

M.

- Concluído !

B.

- Todos os elos de ligação estão representados ?

M. -Todos.
B.

- Todinhos?

desta possibilidade a

94
M.

- Todinhos.

B.

- Tá. Então eu te pergunto assim: vamos lá para o PCA.PUB ... e agora vamos para o final deste

arquivo (final do texto). Pergunto: Este PCA.TND, é um elo de ligação?
M.

- ... [pausa] É .. .

B.

-E te pergunto, então: ... [pausa] ...

M.

- Ahhhhhhhhh!

[ uma Tomada de Consciência explícita ... ]
B.

-Então por que tu não ligaste PCA.PUB com PCA.IND?

M.

- Todos estarão então ...

B.

-Todos?

M.

-Quase.

B.

- Pois é .. . e por que tu não representaste ? Na tua opinião, por que tu não representaste esta ligação ?

M.

-Por que todos pra mim vão acabar de volta no índice ... que é o que originou ...e aí eu nem me toquei

I
I

[ Justifica a reversão utilizando o recurso à inversão já formalizado. Assim sendo não seria necessária a

I

recíproca. ]

•

B.

-Tudo vai acabar de volta ...

M.

-Isso daí então .. . Huuuuuummmmm!

[ Dá-se conta das ligações faltantes, ou seja: PCA.PUB com PCA.HOR, o que permite o retorno a
PCA.IND por reciprocidade.]

B.

- Estas aí estão ... [aponto para a representação gráfica, sobre a sub-classe representada a partir de

PCA.APR] faltantes ... ?
M.

- Estão ... .... .. Meu Deus ... íiíhl!! todos!!! um monte ... [ com ar de desânimo ]

[ O sujeito, se dá conta da possibilidade de reversão por reciprocidade no âmbito de urna das sub-classes
formalizadas (diferencia) e , imediatamente após, integra o conceito às outras sub-classes e a totalidade
(generalização construtiva).

-----------------~---------

------
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Reforçamos o questionamento para testar sua convicção .]
B.

- Um monte ? [risos]

M.

- Que gracinha .. .

[ Desta vez não foi sequer necessário solicitar o reestudo da estrutura . A necessidade lógica
motivou o sujeito a proceder novas abstrações.
O sujeito opera pelo modelo de agrupamento de classes e ralações , está bem
evidenciado pelas composições que fez, pelas reversões e, agora, por esta necessidade de
resigninificar a representação , derivada de regulações ativas.
A partir deste momento, busca-se provocar progressos que alcancem o nível 111 de Tomada
de Consciência.]
Assim , o sujeito foi tomando consciência da complexidade do hd que formal izou, inicialmente
em seu aspecto hierárquico, reconstruindo as coordenações dos sistemas mentais e das classes
e sub-classes até recorrer a solução PCA.ELO.
PCA.ELO é um nó que possui ligações com todos os outros nós do hd e o sujeito, como
forma de compensar falta da coordenação todos-a-todos, que se tornou necessária devido às
desequilibraçóes de entrevista, inseriu em todos os elos do hd uma ligação com PCA.ELO,
compensando esta perturbação (lacuna) .
"B. PCA.IND e PCA.ELO: vamos ver .
M . O fND é o geral e o ELO é o específico, dando , de cada ramificaçãozinha."

Entretanto, mesmo ao término da última sessão de entrevista, a forma ainda permanecia
subordinada ao conteúdo:
" B . Por isso estou te perguntando ... estás usando a metáfora do livro ...

M. Seria ...
B . Seria como a pessoa vir lendo, tudo estruturadinho , bonitinho e ai encontra o último capítulo, que é o

PCA.GEN, e no fim do PCA.GEN tem o PCA.ELO, tipo índice remissivo ou coisa assim ?
M. Sim.
B . Tá. Só para eu me localizar na metáfora ...
M. Se PCA.ELO fosse realmente funcionar .... se bem que prá você poder acionar assim [ por PCA.ELO] ,
você teria que conhecer o material, né? Para você dizer : ah! Quero ir prô MOD , quero ir ...
B . Conhecer o material ou conhecer o assunto?
M. Não . Conhecer o material, o projeto.
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B . Mas não está escrito ali do lado [de cada elo em .ELO] : instalações; assistência e cuidados; berçario,
atividade. PCA.ELO tem issso tudo aí escrito.
M . Sim.
B. Uma pessoa entendida no assunto não poderia ... ?
M . Poderia.

B. Perguntas adicionais sobre a estrutura.
M . Sim.
B. Por que tu não representaste as ligações de volta [ retomo] , tipo a do PCA.PUB - IND, PCA.OR-IND
do AP prô IND, etc .. .
M . Por que eu teria que fazer uma representação de todas prô IND e quebraria , assim, de certa forma, o
assunto. Não teria assim uma sequência ...
... B . É, mas aqui tu vês, ó ... . nenhum deles foi representado .. .

M . É , nenhum . Por que a gente fica preso aqueles-esses assuntos e as ligações .. . hum .. . o ir e vir : eu só

fiz a representação gráfica mesmo de que teria ligação com o que em termos de sequência de assunto e não
no 1r VIr .. .
B. Vejo que tem uma hierarquia bem definida aqui ... né ?

M . Sim, separei o que dá ligação para que em relação aos assuntos . Por isso até que eu eliminei aqueles
outros todos porque não .
B. É , esse retorno aqui, prá fazer uma representação no papel, né , ele passaria por cima aqui do desenho
né?
M . É também aconteceu isto. Mas não foi por causa do desenho . Foi porque eu não pensei realmente no
link, pensei na sequência de assuntos: berçário vai dar origem a quem.

Assim sendo, comclui-se que ocorreu Tomada de Consciência progressiva desde o segundo
ao terceiro nível de complexidade, o sujeito ultrapassando modelo do agrupamento de classes e
relações em termos de modelos causais (pois construiu a solução PCA.ELO) e permanecendo em
11 nível no que se refere a teorização do modelo reticular (os conteúdos permaneceram
associados em função do sentido do texto de cada nó e não dos sentidos estrutural e
virtualmente possívelis.

CAPÍTULO IV
DISCUSSÃO
4.1 Considerações Preliminares

Pela extensão do texto desta dissertação, é necessário lembrar que o "design" do
experimento desta pesquisa reza que se faça as intervenções de pesquisa a partir do momento
em que o sujeito dá seu trabalho por "encerrado".
Portanto, as entrevistas/intervenções preliminares tiveram o fito de:
-verificar o domínio das funções da ferramenta de hipertexto MAINLINE;
- problematizar quando o sujeito perguntou acerca destas funções a fim de provocar a necessidade
lógica de recorrer aos manuais e exemplos e/ou refletir sobre.
Os objetivos gerais da entrevista, no contexto do experimento, foram:
- verificar o nível de consciência "atual" - ao início da entrevista - do sujeito em relação às
características estruturais (embora não exclusivamente estas) do hiperdocumento que produziu;
- verificar se há tomada de consciência progressiva das possibilidades de articulação/relacionamento
intertextual no transcorrer da entrevista.
Ambos os sujeitos optaram por , preliminarmente, lerem a documentação da ferramenta
(manual em papel e manual resumido, com exemplos, em meio eletrónico). O trabalho pareceu
fluir sem maiores entraves ao nível do fazer o que pode explicar as poucas perguntas que os
sujeitos fizeram .
Diversas destas perguntas nem sequer estão aqui registradas tendo em vista que cada um
destes sujeitos logo ia consultando o manual quando se lhes indicava que este continha as
respostas.
O fator essencial ao sucesso da metodologia adotada foi a ausência de limitações de tempo
no que se refere a duração da oficina como um todo.
Também se deixou cada sujeito livre para retomar os estudos da documentação do software,
sempre que necessário, simulando o que ocorre na vida real, fora de uma situação de pesquisa.
Outro fator importante foi a disponibilização de farto material de consulta sobre a ferramenta
de hipertexto MAINLINE. Também foram disponibilizados diversos exemplos de aplicação de
hipertexto em documentação.
Outro fator importante diz respeito as características intrínsecas da ferramenta de hipertexto
MAINLINE.
O MAINLINE, enquanto "design" visual e funcional, possui baixa complexidade em relação a
ferramentas de ht de uso genérico, conforme se explicou na metodologia. Esta expectativa foi
confirmada, pois a ferramenta não se constituiu em obstáculo muito difícil de ultrapassar.
Portanto, uma primeira conclusão deste estudo é que o MAINLINE é uma ferramenta promissora
para novas pesquisas em psicologia e educação, podendo ser utilizada por noviços em
informática.
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Este fator é de extrema importância, pois - caso contrário -, se a ferramenta se constituísse
em obstáculo muito difícil de ultrapassar, o estudo sobre as facilidades e dificuldades do sujeito
com a ferramenta se tornaria tão longo que inviabilizaria a pesquisa.
Portanto, quando elegi a MAINLINE, o fiz a partir de minha experiência e conhecimento
anteriores em relação a outras ferramentas (HiperDoc, Toolbook, Guide, NotePad, Folia VIEWS,
PWD-Pro) de hipertexto. Ao leigo, bastaria olhar o número de páginas dos manuais destas
ferramentas (acima de 600 páginas) e compará-lo com o manual do MAINLINE (apenas 100
páginas) , incluindo exemplos.
Deste modo, foi possível privilegiar o processo de conceituação de hipertexto reduzindo a
complexidade do ambiente-meio.
Todos estes fatores, potencializados por um procedimento valorizador da autonomia do
indivíduo, facilitaram a cada sujeito apropriar-se das funções da ferramenta e simultaneamente
evitaram que se tivesse que modelar uma pesquisa apenas para validar o uso do MAINLINE.
Entretanto, seria interessante que pesquisadores procedessem estudos - a partir desta
dissertação - sobre como os sujeitos conceituam ferramentas de hipertexto complexas, de uso
geral, que estão a proliferar no mercado hipermídia e multimídia.
4.2 Conclusões Finais
No ítem 1.2, o problema foi formulado em termos da resposta às seguintes questões :
1) A representação gráfica que o sujeito faz - da estruturação lógica de sua ação em
ambiente de hipertexto, ou seja, da estrutura do hiperdocumento - corresponde ao estado
formalizado do hiperdocumento ?
Hipótese-resposta: A

representação

gráfica

corresponde

ao

estado

formalizado

do

hiperdocumento.
Conclusões: os dados coletados e as análises elaboradas indicam que:
a) no caso do sujeito (1) , a representação gráfica corresponde ao estado formalizado do
hiperdocumento, sendo que ambas as representações de muito baixo nível de complexidade, ou
seja, uma estrutura linear de relações entre predicados, o que tende a elevar as possibilidades
de o sujeito ter consciência da estrutura que formalizou e/ou , mesmo sem ter consciência,
acertar a correspondência apenas graças à competência da ação. E foi o que ocorreu,
efetivamente, neste caso onde o sujeito permaneceu estacionário entre I e 11 nível de Tomada de
Consciência.
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b) no caso do sujeito (M) , a representação gráfica, mesmo após todas as sessões de
entrevistas e de todos os progressos do sujeito, nunca correspondeu à formalização do
hiperdocumento, sendo que a estrutura deste era hierárquica antes das entrevistas e tornou-se
polihierárquica antes do término da última entrevista. Esta incongruência, manifesta neste
segundo caso, é também facilmente compreensível considerando que a estrutura inicial do
hiperdocumento, com 79 nós, se constituía de classes e sub-classes e que se complexificou ao
retículo graças às transformações causais que o sujeito operou. Portanto, duas evoluções
ocorreram símultâneamente e não-sincronizadamente: uma no plano causal (da hierarquia à
polihierarquia) e outra no plano logicomatemático (das inversões às reciprocidades e do um nó
ligado a diversos ao diversos nós ligados com diversos) , e ambas podem ser consideradas
estruturalmente complexas.
Ambos os achados confirmam a premissa válida para organismos vivos de que quanto maior
a complexidade do sistema, mais energia é necessária despender para reconduzi-lo a um estado
de equilíbrio estacionário após este sistema ter sofrido uma perturbação.
2) No ambiente de hipertexto, aparecem condutas que evidenciem a tomada de consciência
progressiva das estruturações ?
Hipótese-resposta: O sujeito formaliza estruturas hierárquicas (em segundo nível), tendendo
-por Tomada de Consciência Progressiva- a conceituar um retículo (em terceiro nível).
Conclusões: os dados coletados e as análises elaboradas indicam que:
a) no caso do sujeito (I), ocorreram tão poucas condutas de Tomada de Consciência
progressiva que resolvi desprezá-las, considerando que o estado geral , operatória e
causalmente falando, permaneceu estacionário entre os níveis I e 11 do Processo.
b) no caso do sujeito (M), ocorreram diversas Tomadas de Consciência progressivas,
permanecendo o estado cognitivo, estacionário, entre os níveis 11 e 111 do Processo.
Uma conclusão que se pode tirar é que sistemas mais complexos tendem a ser mais
promissores em termos de Tomada de Consciência Progressiva das ações e das representações.
das operações mentais. E, neste particular, a "cultura do papel", que perpassa as estruturas
anteriormente construídas pelos sujeitos desta pesquisa foi um fator de empobrecimento do
campo das possibilidades devido a sua natureza uni e bidimensional, enquanto que a "cultura do
hiperespaço", desconhecida do sujeito, foi um fator de enriquecimento do campo das
possibilidades por sua natureza n-dimensional.
3) O desenvolvimento do nível de consciência possibilita ao sujeito conceituar o aspecto
reticular possível ?
Hipótese-resposta: sim, o sujeito tende a conceituar o retículo.
Conclusões: os dados coletados e as análises elaboradas indicam que o sujeito tende a
conceituar o retículo quando:
-a estrutura do hiperdocumento é rica em complexidade (classes, subclasses e combinação
de classes) e o sujeito se desequilibra e compensa estes desequilíbrios por regulações ativas
e/ou pluridimensionais;
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- quando a forma se torna autônoma em relação aos conteúdos, o que pode ser dificultado:
a) pelas estruturas de significação anteriormente construídas sobre a sequencialidade do
meio papel, onde uma idéia tende a conduzir à seguinte, com pobreza de recursos à nãolinearidade do pensamento;
b) pela conceituação parcial de Hipertexto, que comporta 3 possibilidades em termos de
articulação de textos:
- ligações associativas (links) formalizadas , o que constitui a forma mais elementar de se
constituir as estruturações que tendem a ser geradas a partir do sentido do texto, exceto no caso
ideal onde todos as idéias se ligam a todas;
- ligações associativas estruturalmente possíveis, que se podem constituir através do recurso
ao Recuperador de Textos, a partir da necessidade de localizar idéias, respeitando a significação
dos conteúdos do hiperdocumento estruturado pelo autor;
- ligações associativas virtualmente possíveis, que se podem constituir pensando o
hiperdocumento por um prisma onde a forma não se vincule ao conteúdo, ou seja, admitir que
uma palavra ou termo podem adquirir sentidos diversos, não previstos pelo autor do
hiperdocumento.
Estas três formas de compreender o retículo complexo, para mim , trazem a evidência de que
uma evolução da estética do texto está surgindo: a estética do hipertexto, onde o autor, para ter
mais amplo domínio acerca da complexidade de sua obra, necessita compreendê-la como um
retículo de infinitos sentidos - virtualmente - possíveis. E que, por esta lógica combinatória, o
próprio autor poderá construir novos sentidos, evoluindo permanente e progressivamente a
Tomada de Consciência das ações e a Representação das operações próprias enquanto sujeito
epistêmico.
Uma última reflexão que nos ocorre é acerca de por que interessaria ao ser humano
desenvolver progressivamente a Tomada de Consciência da Complexidade. Creio que, para que
o homem se torne cada vez mais autônomo, assumindo-se senhor de seu destino, - enquanto
indivíduo e enquanto espécie - é fundamental desenvolver a consciência do ser, é necessário
conhecer a si mesmo. E o modo científico de conhecer a si mesmo e ao mundo recorre, desde o
princípio, à cognição.
Então, por que não utilizar, já na escola, uma ferramenta de hipertexto, como ambiente
informático de apoio ao processo de Tomada de Consciência da Complexidade do ser e do
mundo ? Onde e a quem interessaria o uso de uma ferramenta de apoio ao modo não-linear de
ler o mundo?
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4.3 Em Que Pode Esta Pesquisa Contribuir ...
Uma das principais contribuições deste trabalho à ciência são suas características de
inter e de transdisciplinaridade. No momento em que a Psicologia permite que agentes com
formação e experiência em outras disciplinas desenvolvam trabalhos nos limites de seus campos.
de pesquisa , dá mais um passo no sentido de evoluir do modelo Cartesiano - ou de algum outro
modelo hirárquico similar - a um modelo Holístico, mais harmônico com a multiplicidade e com a
velocidade do século XXI.
Assim também ampliam-se os horizontes das disciplinas à medida em que se transpõem as
fronteiras com as outras ciências, o que aproxima a todas do ideal da unidade e as realiza no
sentido da consecução deste ideal.

4.3.1 Contribuição Para a Psicologia do Desenvolvimento
O estudo da Tomada de Consciência da Complexidade, segundo o referencial Piagetiano,
utilizando-se de recursos informáticos de Hipertexto permite a psicologia do desenvolvimento
vislumbrar respostas para uma questão maior: não estaria a falta de Consciência da
Complexidade obstruindo a evolução cognitiva do cidadão comum ? Caso esteja ou caso não
esteja, por quê ?
Esta pesquisa - apenas um estudo de caso - não visou a generalização de resultados mas
a busca dos primeiros indícios para a resposta a esta grande questão que demandará toda uma
linha de pesquisa cooperativa, interdisciplinar.
Assim sendo, os resultados obtidos nos indicaram que quando há tendência a um estado
inercial, a Tomada de Consciência que o sujeito desenvolvia em ambiente complexo tendeu a
permanecer em 11 nível de consciência. Isto pode indicar que o sujeito tem consciência das
relações , das sub-classes e das classes, mas se sentia satisfeito com as perspectivas funcionais,
com a leitura, deste mundo estruturado hierarquicamente. Também se verificou que o sujeito
opera sobre estruturas polihierárquicas, complexas, e pode mesmo chegar a formalizá-las em um
hiperdocumento, porém não interioriza o suficiente ao ponto de conceituar esta complexidade, ou
seja, foi uma complexidade construída para dar conta da leitura hierárquica, estratificada.
A contraparte destas constatações nos campos da sociologia e da educação, deveria ser
também pesquisada, para verificar se estes indícios encontrados podem ser generalizados o que,
no mínimo, redundaria em uma consciência ainda mais profunda destes campos acerca do ser
humano.
Para a atividade acadêmica na Psicologia da UFRGS, significa a possibilidade de
estabelecer uma nova interface com a Educação, com a Sociologia, com a Semiótica e com a
Informática, considerando as questões derivadas deste estudo, as quais se enuncia logo abaixo.
Significa, antes ainda, a possibilidade de iniciar toda uma linha de pesquisa acerca das
possibilidades da tecnologia de informática Hipertexto no âmbito do desenvolvimento da
autonomia e da cognição humana.
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4.3.2 Contribuição Para a Educação

A criação de tecnologia educacional - aquela aplicável no fazer -, desde 1989, tem sido
nossa preocupação. A pesquisa da Consciência da Complexidade a partir do ponto de vista
psicológico foi uma opção na medida em que cabe à ciência psicológica se ocupar do
conhecimento da mente humana. Assim, antes de se chegar a criar alguma metodologia é
necessário resgatar as razões em sua origem primeira , como tão brilhantemente o fizeram o
mestre Jean Piaget e seus colaboradores.
Esta pesquisa contribui no sentido de suscitar a uma questão maior , pertinente a
Educação: e se a tecnologia de Hipertexto puder ser- com metodologia - utilizada para auxiliar na escola - a promover a Consciência da Complexidade acerca das disciplinas estudadas (Física,
Química, Biologia, Matemática, Português, etc) ?
As tecnologias - cada vez mais novas e revolucionárias - informáticas estão aí,
disponíveis no microcomputador pessoal , em casa. Permanecerá a Educação remoendo suas
antigas e não resolvidas questões de poder (currículos rígidos, administração centralizada, etc)
enquanto um novo poder, paralelo, se instala - e desta vez - fora de seu controle
institucionalizado ? Um controle que poderá pertencer ao mundo dos negócios, das empresas
produtoras de software e hardware .
4.3.3 Questões Derivadas Desta Pesquisa

Durante o transcorrer desta pesquisa formularam-se novas questões, promissoras, em
termos de desenvolvimento de novas pesquisas pelo ponto de vista das disciplinas abaixo.

a)- Psicologia do Desenvolvimento:

- Como se desenvolve a psicogênese do conceito de Hipertexto ?
-Há isomorfismos entre a psicogênese do Texto e a Psicogênese do Hiperdocumento?
- Quais as relações entre a psicogênese do conceito de Hipertexto e a tendência ao
desenvolvimento estacionário no nível 11 de Tomada de Consciência?
- Seriam os ambientes de Hipertexto Interativos do ponto de vista Piagetiano ?
- Metodologicamente, como se pode utilizar as estruturas formalizadas pelo sujeito no
Hiperdocumento para caracterizar seu Estado de Consciência e produzir desequilíbrios que
levem a uma evolução para níveis mais avançados em grau de Tomada de Consciência?
- Em que os estudos das geometrias e das estéticas formalizadas pelo sujeito em
Hiperdocumentos pode auxiliar a Ciência da Cognição?

b) Educação

- Pode a tecnologia de Hipertexto ser - com metodologia - utilizada para auxiliar - na escola a promover a Consciência da Complexidade acerca das disciplinas estudadas (Física, Química,
Biologia, Matemática, Português, etc) ?

103

c) Linguística e Semiótica
- Estaria se formando uma nova estética do texto a partir dos recursos de Hipertexto e de
Recuperação Textual?
- Quais as convergências e divergências entre a estética do texto e a estética do
Hiperdocumento ?
- Como a tecnologia de Hipertexto pode contribuir para o desenvolvimento dos estudos
acerca do Percurso Gerativo do Sentido ?
- Como a tecnologia de Hipertexto pode auxiliar no aperfeiçoamento das técnicas de
Mapeamento de Informação?

d) Sociologia
- Que Grau de Consciência, em termos Piagetianos, poderia representar o Estado de
Consciência do povo Gaúcho, enquanto coletividade ?
- Haveria uma tendência de a cultura, no Rio Grande do Sul , incentivar a permanência do
cidadão em níveis I e 11 de Tomada de Consciência- Piagetiana? Quais as explicações?

e) Informática
- Como se pode enriquecer os currículos no sentido do desenvolvimento da Consciência da
Complexidade dos acadêmicos e dos docentes ?
- Como deveria ser o "design" de uma ferramenta de Hipertexto interativa do ponto de vista
da Construtivista Piagetiano ?

Cada uma destas questões, demandando um esforço de pesquisa, deveria contemplar
sempre, desde suas origens, a inter e a transciplinaridade.
lnterdisciplinaridade no sentido da cooperação entre especialistas de diversas discipl inas e
transdisciplinaridade no sentido de que cada especialista deve transcender sua especificidade e
ter sólidos conhecimentos acerca das outras disciplinas envolvidas no estudo, compreendendo
que é um "holon" do Círculo das Ciências envolvidas na pesquisa.
Assim , acredita-se, poderia se desenvolver a pesquisa verdadeiramente cooperativa,
onde as conclusões transcendem os interesses e as crenças vigentes em uma das disciplinas em
direção - e no sentido das - às verdades serem consensuadas democraticamente.
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO - SUJEITO (I)
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Ex_nlang:ção Acerca da Àtividade "Oficina de Hipertexto"

I

I

I
I

>ficina de Hipertexto é uma atividade onde você organizará seu estudo sobre esta moderna

~cnología. Pa1:a facilitar seu aprendizado, colocamos à sua disposição:

I

I

) Material Didático:

:literatura sobre Hipertexto Oivros , artigos. polígrafos);
~livro detrôn ico, daborado com ferramenta de Hipertexto , sobre Hipertexto e Hiperdocurnentos (software) ;
exemplos práticos de aplicações desenvolvidos com Hiper-texto (software);
l I'a.ps,
. caneta .
II pape,

I

p Facilitador:

I

-

' csr-eciaiista nas ~reas de te.namentas de Hipertexto e de tecnologia de produção de Híperdocu.11entm.
:.Ste f<Kilitado r es ta rá por perto, dispon'tvd para assesso rá-lo no desenvolvímen to de seuq estudos, na
ranípulaÇ.áO do hard v.Ja re. e do software.

I

~I} Construção de uma base de informações com ferramenta de Hipertexto:
)urantf~

a atividade, você deverá:

I

,constmir urna base de informações util izando um conteúdo de seu interesse;
I representar, no papel, a estrutura desta base de informações que voe(>. criou.
~uandG a base estiver "concluída" e representada , avise o facilítador.

l.o tém1íno da atividade, você receberá:

1 cópia d(::s\a base de ínfom1açôes;
1 cópia da ferramenta de hipertexto utilizada (Mainline , versão reduzida);
1 cópia do hlperdocumento Hlperloggos (bookware);
~,üestado de participação na 'Oficina de Hipertexto".
11 cópia àa pesquisa, que será enviada pelo correio quando esta estive r concluída.

I
I

I

O Contexto de Pesquisa

I

I

\tualnK:nte, a ci{!ncla sabe muito pouco acerca de como usuários in teragcm com uma ferramenta de Hipertexto e
iobre corno estJUturam informação neste ambiente.
~sim sr.Jfldo, es ta mos pesquisando para conhecer um pouco mais e beneficiar aos fuhlros usuários
~ perfelçoando as tecnologias da !nfon11ática, da psicologia do desenvolvimento e da educação). Acreditamos que
1
toc~ também poderá se. be.neflcla r ao tomar contato com esta n ova tecnologia.
·
ua identidade será mantida em sigilo, sendo conhecida a~nas pelo" pesquisador. Ela não será
egístrada na pesquisa (lhe será atribuído um pseudônimo).
' ara esclarecimentos adicionais, consulte o facilitador.
·

I

~ceíto pat1íci~

romeo

:.1

da pesquisa· dissertação de mestrado de Roberto Bisotto- sobre Hipertexto.
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ANEXO 2
FICHA DE INSCRIÇÃO: SUJEITO (M)

Ficha Cadastral de Participante da Oficina de Hipertexto
Nome: _ilL _
Endere');:o: __
Fone : -

·-·

-

Data de N Clscimento: á29

~

-

/

I QL I __!_10=---

Escolmidacle I Área(s) de Formação I Semestre que e.stá cursando I etc:
__

__j_..~~w~

- -~u; Q.cfu

e

m
:P.

9rBCi ~-~c@\9 C~ q/i?.o.~

Quui..l::tld.~

.)

Qual(is) processador(es) de texto utiliza ? _0,l_oe D:>~R_ _ _ _ _ _ __ __

Há quanto tempo o(s) utiliza ? __\Q,.c:.._.c__r>J--'-=~="'---------------Em que situações (escola, trabalho, lazer, etc)? --=LA:---'-~....=1-----------

Por que razões se ínsc~veu nesta atividade?

Ov ri o~ do.de ,sok:ce..~-~~~·---------------------------------------

Sobre que assunto pretende desenvolver sué\ baS€ de informações em ambiente de
Hipe rtexto ?
0 ~©b CRf:CH6 ALTDrZNATlUA
(~bce r..c,'accib fx>n~
I
I
~ro:rrpn-b e- adtyy) nis ~
~ u ~ Çc~ . ')
.
\
Quais os horários que você pretende dedicar a esta atividade?
_____fl/aYI~~ S e6f' Co~ <\~ 1;:1) ______ _

--- ~ef;;i€;_

:

..ss:- e

.5~

(JLJ ~s 18 .

ExulanaçãQ_Acerca da Atividade u Oficina de tlipertexto 11
( cópia do participante )
)ficina de Hipertexto é uma atividade onde você orgarúza.rá seu estudo sobre esta m..0dema
<>.cnologia. Para facllitar seu aprendizado, coloc.atnos à sua disposlç..ão:

1

1) Material Didático:

!lteratlJra sobre Hipertexto Gívros, artigos, poligratos);
:!iv:·o elc tróníco, elaborado com f'mamen ta de Hipertexto, sobre Hipertexto e Hlperdocumen tos (sofn.varc) :
ex8mplos práticos de apllcaçócs desenvolvidos con1 Hipertexto (sofn.varei;
papel, lflpLs, carwta.

1

1

1

I

.I) Facilltador:

1espccictlísta

nas <'\rcas de ferramentas de Hipertexto e de te.cnología de produção de Hlperr!ocumentos.
:.Ste facilitador estará por perto, disponível para assessorá-lo no desenvolvimento de seus estudos, na
I
ranípulação do hardware e do software .

I

11) Construção de uma base de informações oom ferramenta de I-npertexto:

I

)m-ante a atividade, você deverá:

construir uma base de lnfom1açóes uttli.Zando um conteúdo de seu lnteresse;
representar, no papel, a estrutura desta base de informações que você criou.
I
Quando a base estiver "concluída" e representada, avise o facllítador.

1

I

I

i\o

ténnino da atividade, você receberá:
1 cópia desta base de lnfonnaçóes;
11 cópia da ferramenta de hipertexto utiliZada (Malnllne, versão reduzida);
cópia do híperdocument~ Híperloggos (bookware);
~a testado de partíclpaçâo na ~Oficina de Hipertexto".
11 cópia da pesquisa, que será enviada pelo correio quando esta estiver concluída.

.

1

l1

I

I

O Contexto de Pesqui.,a

\ tualmente, a ciência sabe multo pouco acerca de como usuários lnteragem com uma ferramenta de Hipertexto e
1obrc como estruturam infom1açáo neste ·a mbiente.
\ssim sendo, estamos pesqulsando para conhecer um pouco mais e beneficiar aos futuros usuários
aperfeiçoando as tecnologias da informática, da psicologia do desenvolvimento e da educação). Acreditamos que
toeê também poderá se beneficiar ao tomar contato com esta nova tecnologia.
·
I
iJua identidade será mantida em sigilo, sendo conhecida apenas pelo pesquisador. Ela não será
fegistrada na pe.squisa (lhe será abibuklo um pseudônimo).
>ara esclarecimentos adicionais, consnlte o facilitador.

I

I

I

f\ce-.ito participar da pesquisa - dissertação de mestrado de Roberto Bisotto - sobre Hipertexto.

I

I

"'lome:

(L.
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ANEXO 3
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO HIPERDOCUMENTO: SUJEITO (I)
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ANEX04
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO HIPERDOCUMENTO: SUJEITO (M)
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ANEXO 5
RELATO DE INTERVENÇÕES E DA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DO DOMÍNIO DAS
FUNÇÕES DA FERRAMENTA MAINLINE- SUJEITO (I)

a) Relato de Intervenções
Em 08/12/1993-111 sessão:
I.

- Quero saber como se faz um link (e mostra um já escrito, no arquivo MS-DOS2:

[.texto:c:\oficina\DOS]. Até esta ocasião ainda não utilizava o comando default para arquivos ASCII,
[.texto: DOS] ).
B.

- Qual é o tipo de elo que você pretende abrir ?

I.

- É de texto.

B.

-E qual é a sintaxe que se usa para abrir um elo que liga texto com texto?

I.

- Não sei ... acho que é esta.

B.

- Sugiro que consulte o manual ou teste para ver se funciona.

I.

- (Abre o manual e localiza a página 18).

B.

- E então ? Está correto o que você escreveu ?

I.

- Acho que tá.

B.

-Então me explique para que serve cada palavra desta sintaxe.

I.

-A palavra "texto" indica que é um elo texto. "c:\oficina\DOS" é o path e o nome do arquivo.

B.

- E onde está o nó ?

I.

- O nó é o nome do arquivo, porque na verdade o nó é o próprio arquivo de texto. Eu só não

sei se é necessário utilizar os colchetes.
B.

- Você não viu um exemplo no manual eletrônico do "Mainline" ?

I.

-(Acessao manual eletrônico em busca do exemplo) ... . é ... tem colchetes ...

B.

- Bom ... será que o seu primeiro elo funciona ?

I.

-Vou tentar ... (aciona a tecla "F1" em busca de ajuda) ... Não sei qual destas funções usar

.B.

-O que você pretende fazer ... há alguma destas funções que lhe mostre seu texto?

I.

- Acho que não.

B.

- Sugiro que estude um pouco mais ou que tente estas funções. Posso te assegurar que não

há outros recursos além destes.
I.

- (estuda alguns momentos a tela e ... digita F2 ... e aparece a lista de arquivos do diretório

"oficina". Com o uso das setas, seleciona o "MS-DOS2" e aciona "enter'') Carrega o arquivo.
B.

- Por que digitaste "F2" ?

I.

-Eu li "carregar documento" e me dei conta ...

B.

- Será que este elo funciona ?

I.

-(aciona a barra de espaço e enter e o elo não funciona. Mas o soft edita uma mensagem: "O

DOCUMENTO NÃO FOI ENCONTRADO")

B.

-E aí ... ?

I.

-Ainda não criei o índice (nó "DOS").
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B.

- Que tal usar um outro arquivo que já exista ?

I.

- Não tem, mas vou criar um para teste.

B.

- É uma idéia ...

I.

- Como é que eu volto para o editor ?

B.

- Tá aí uma boa pergunta. Você sabe que as funções estão descritas em "F1" ...
Comandos disponiueis

Carregar documento
Mudar diretório
Mudar disco
Imprimir a tela corrente
Selecionar elo
Atiuar o elo selecionado
Copiar tela na Memória
Documento~Memória

Documento~Histórico

FZ
F3
FHI
F6

BARRA
ENTER
FS
F4
F7

FB

Localizar texto neste documento
Localizar texto em outros documentos
Continuar a pesquisa corrente

F9

Sair do MAINLINE

F

+

Figura 15: Relação de funções do hipertexto Mainline. Tela acionada por meio de "F1" (Ajuda)

I.

-(aciona F1 e tenta busca por palavra-chave, mas não lembra de nenhuma palavra ... desiste

e tenta "F?", "histórico"). Qual destes é o índice geral?
B.

-É o "mainline.mln". Um arquivo com extensão .mln sempre é apresentado quando você liga

o mainline. Isto não está muito claro no manual ...
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Oficina de Hipertexto- lndice Geral
-Ver exemplos de aplicaçoes de Hipertexto:
-área de manutençao .......................
-área de documentaçao .. . ..................
- área de controle de qualidade ............
- liuro eletrônico .........................

[.programa:
[.programa:
[.programa:
[.programa:

fstpro.exel
pwd2.exe1
pq.exel
pwdpro.exe]

- Estudar a ferramenta de hipertexto Mainline: [.texto: manual.mlnl
-Editar textos no Word5 ................ [.programa: c:,word5,word.exe1
-Editar textos no Dos-Edit ............. [.programa: c:,dos,edit.coml
- Criar uma Lista de arquiuos para
pesquisa por palaura-chaue ............ [.programa: mlista.exel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TECLE F1 PARA VER AJUDA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Formato=ASCII/76

I

Lin: 21/43

Col: 77/255

Figura 16 -Interface inicial do hiperdocumento utilizado na oficina. Permite acessar exemplos,
manual eletrônico, gerador de listas, processadores de texto e lista de funcões (F1=Ajuda)
File

Edit

Search

Options

r--------------

Help
Untitled - - - - - - - - - - - - - - - - ,
t

Welcome to the MS-DOS Editor
Copyright (C) Microsoft Corporation, 1987-1992.
Ali rights reserued.

< Press Enter to see the Suruiual Guide >

< Press ESC to clear this dialog hox >

Figura 17- Tela Inicial do processador "Dos-Edit"

I.

-Sim (e aciona o elo mainline.mln e, em seguida, o processador e cria um arquivo com uma

palavra: "DOS". Salva o arquivo, retorna ao Mainline, pensa um pouco, digita "F1 " e depois "F2" e
acessao nó MS-DOS2 .. . e finalmente .. . aciona o elo, acessando o nó DOS).

b) Relato de Intervenções de Verificação do Domínio das Funções da Ferramenta de Hipertexto
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A verificação do domínio das funções da ferramenta foi realizada por observação ao longo
das sessões e por meio de situações-problema, na penúltima sessão.
em 23/12/1993 - IX sessão:
B.

- Como posso fazer uma pesquisa de palavras no nó "MS-DOS3" ?

I.

-Posso acessar o nó e (digita F1 para ver qual é a função) e "F8".

B.

- Mostra prá gente como se faz ?

I.

-Sim. (digita F2 , localiza o arquivo e aciona. Depois digita F8 e a palavra "extensão". O soft

solta um bip e mostra com um triângulo a palavra).
8.

- E se eu quiser ver se a palavra aparece mais de uma vez ?

I.

-É "mais" (segue apertando a tecla"+", até que a última palavra é apresentada).

8.

- E se eu quiser pesquisar esta palavra em todos os nós que tu produziste ?

I.

- Aí, acho que teria de criar uma lista, mas ainda não fiz nenhuma.

B.

- Tá aí uma boa oportunidade (risos ... ) ...

I.

-(risos) Vou criar .. . (digita F1 , mas lá não há uma função que permita criar listas, então tenta

o índice geral e localiza o elo de criação de listas, acionando-o. Aciona "criar lista" e digita "DOS").
E agora?
8.

-Sugiro que veja o conteúdo desta lista ...

I.

-Está vazia (após acionar a função que permite ver o conteúdo) .

8.

- Precisa incluir os arquivos ... ?

I.

-(Aciona incluir arquivos e digita, um a um, seus nomes).

8.

- Será que dá para usar os "coringas" aqui ?

I.

-(Insere A*.A e enter. Pede para ver a lista e comprova que dá para usar) É, parece que dá

8.

-Parece?

I.

-Tenho que fazer mais uns testes. Faço depois ...

8.

- Você que sabe .. .

I.

- (sai do programa Mlista, retornando à interface. Digita F1 , depois F9. Seleciona a lista

"DOS", tenta lembrar da palavra ... ) Qual era a palavra, mesmo?
8.

- Era "extensão" ...

I.

- (digita e observa. Tecla"+", para me mostrar todas e enter para memorizar a tela).

8.

- Como faço para recuperar o que foi memorizado ?

I.

-É "F4", se ainda me lembro (e aciona "F4", com sucesso).

8.

- Como sei que todos os arquivos foram pesquisados ?

I.

-(pensa, observa a tela) Não sei. ..

8.

-Então, como saber?
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I.

- (pensa ... aciona, de novo, F9 e enter, pois a palavra permanece digitada na linha). Após

observar, diz: o nome do arquivo é apresentado aqui. (aponta para a região da tela onde está o nome
do arquivo).
Obs: o sujeito não procedeu os testes dos coringas, contentando-se com os resultados obtidos. Não
insistimos neste aspecto por ser de importância secundária no manuseio da ferramenta e na criação
de listas com poucos arquivos.
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ANEXOS
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SUJEITO (I)
Nesta entrevista, os comentários do pesquisador são referenciados entre colchetes, na cor
verde.
Previamente à entrevista houve uma preparação, onde se conversou sobre amen idades,
visando descontrair e estabelecer um bom raport com o sujeito. As questões iniciais são
superficiais, contextualizadoras, preparatórias aos momentos em que se vai ao âmago da
complexidade estrutural do hiperdocumento e operatória do sujeito.
Hipóteses:
1) Um meio eficaz de se contextualizar um ponto de partida para a entrevista é permitir que o próprio
autor estabeleça os contornos da obra (no caso o hiperdocumento). Assim , se parte do universo
semiótico delimitado pelo sujeito e, mais especificamente, dos índices que surgem nesta fala.
Também se utilizou como ponto de partida a representação formalizada em papel pelo sujeito (vide
anexo 3).
Efeitos Esperados:
1) Surgimento de índices que nos possibilitem elaborar as questões derivadas de minha análise
prévia acerca da estrutura formalizada em papel e da estrutura formalizada no hd.
2) Surgimento de novos índices, que venham a enriquecer e mesmo facilitar a caracterização dos
níveis de consciência e do processo de tomada de consciência ao longo da entrevista.
3) A confirmação ou não das observações preliminares. (este efeito será sempre esperado, sendo,
portanto, excluída sua citação nos blocos seguintes).

B.

- Gostaria que você me apresentasse seu trabalho.

I.

- Utilizando a tecla F2, acessa o nó DOS e fala dos tópicos contidos no nó-índice:
Aqui tenho o menu principal que usei como um menu de opções que fala sobre o DOS .

Tenho (opções) ... falando sobre DOS, cada um tenho: falando sobre DOS , sobre o sistema
operacional , termos e periféricos e os comandos do DOS e aí eu boto um elo de ligação com o
menu demonstrando isso, estas características.
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C:,OFICitiA\DOS

O que é MS-DOS?---------------------------------l.TEXTO:MS-DOSl
Iniciando o sistema operacional----------------- [.TEXTO:MS- DOS21
Termos e periféricos----------------------------[.TEXTO:MS-DOS31
Comandos do MS-DOS------------------------------l.TEXTO:MS-DOS41

«<Fl=Help>»

""-

=ASCII/76

I Lin: 21.140

Col: 77/255

Figura 18 - nó índice do hiperdocumento criado pelo sujeito

B.

- Esta estrutura que criaste, estes assuntos, estes tópicos que escolheste sobre DOS, fizeste

esta escolha baseado em critérios? Te baseaste em conhecimento teu anterior, em material didático,
enfim ... ?
I.

- Eu me basei no material didático, né, da "Data Contrai" [ fez um curso sobre DOS, há algum

tempo, nesta empresa ] e também porque eu conhecia um pouco de DOS e tinha uma certa facilidade
em trabalhar com o DOS.
B.

- E o que foi que tu pensaste no início, quando começaste a criar esta estrutura ? O que te

passou pela cabeça no início?

I.

- No início eu pensei como é que eu ia juntar aquilo. Eu não sabia como fazer isso. Comecei

digitando textos, um aqui outro lá, foi esta a primeira impressão que eu tive.
[ Relações entre objetos (textos) após a diogitação. Nota-se que todo o processo ocorre em função
da ação: digitar os textos que viriam a ser objetos relacionáveis.)

B.

- E depois ...

I.

- .. . e depois ... fiquei entendendo mais, fui organizando mais, aí foi ficando mais claro, mais

fácil ligar os pedaços um com o outro numa estrutura interligada, né.

l Refere alguns predicados dos objetos e especifica algumas relações, mas estes predicados e
relações podem simplesmente terem sido inicialmente acomodados a partir da estrutura do livrotexto da "Data-Control." I

B.

- E foi esta estrutura que representaste no papel ?

I.

- Sim, é isso.

I Esta questão é uma isca para a seguinte. Pretende-se verificar a consciência da identidade entre
as representações na mídia e no papel. Veja-se anexo 3.

B.

- E o que esta estrutura quer transmitir ?

1
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I.

realmente , são elos, o programa que eu fiz, ligações de um texto no outro. É realmente

mais ou menos assim (mostra a representação no papel).
B.

- É como tu percebes, compreendes este assunto .. . ?

L

-hum, hum.

B.

- Por que tu adotaste esta forma (mostro a representação gráfica) ? Haveria outras formas

possíveis? (mostro a representação que ele fez no papel).
L

-Outras formas possíveis? ... Não. A forma é esta mesma e as ligações são estas aí.

[ A rigidez do sujeitoem I nível de consciência: dá-se por satisfeito com os resultados obtidos pela
estruturação dos dados do real. Não hipotetiza, não propõe, não se antecipa. ]
B.

-São estas aí ... (em tom de desconfiança para testar sua convicção).

I.

- Sim.

B.

- Bom. Mostra prá gente um pouco mais do teu trabalho .

I.

[ Fala sobre o texto contido no nó "MS-DOS", praticamente repete as palavras e o

caminhamento do texto em voz alta ) .

O que é MS-DOS ?
O MS- DOS é o sistema operacional para o PC. MS significa MICROSOFT e
DOS
significa DISK OPERATIONAL SYSTEM (sistema operacional de disco). Todo o
software possui versoes diferentes. Imagine um automóvel Escort,existem
vários modelos; o Escort L,o Escort GL, o Escort XR3. Todos sao Escort;
possuem
o mesmo motor, a mesma aparência em geral,enfim sao o mesmo carro . O que
diferencia um do outro sao os seus recursos ou acessórios. O XR3 é o mais
completo de todos enquanto que o L é o mais simples. Com o MS-DOS, acontece a
mesma coisa. Existem versoes simples do sistema operacional e também
versoes
mais avançadas (com mais recursos). Estudaremos a versao 5.0, uma das mais
avançadas e utilizadas no mundo todo. Porém, todos os comandos básicos
desta
versao funcionam perfeitamente em versoes anteriores e vice- versa. Quando
Formato=ASCll/7ó
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avan~adas e utilizadas no mundo todo. Porém, todos os comandos básicos
desta
versao funcionam perfeitamente em versoes anteriores e vice-versa. Quando
se opera um computador tem que se saber qual a versao do sistema operacional que estamos utilizando . Hao se você se defrontar com uma versao
diferente da estlldada aqui, pois, como no exemplo do automóvel, quem dirige um
Escort L também sabe dirigir um Escort XR3 . Entendeu?!

Acione o elo para voltar ao DOS:

[.TEXTO:DOSl

Formato=ASCII/76
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C:,OFICIHA,MS-DOS3
DRIVE- Unidade de disco, ou seja, o periférico que manipula o disco magnético. Pode ser interno ou externo. É representado por uma letra seguida
de dois pontos(:). EX: O primeiro drive do computador é o A:, o segundo
é o B:, o terceiro é o C: e assim por diante.
Obs: Por conven~ao, o drive A é sempre
de disco rígido (winchester).

de disco flexível e o drive C é

DISCO- Discos sao meios de armazenamento de informa~oes. Podem ser flexíveis (disquetes) ou rígidos (winchester). A seguir tem-se uma pequena tabela de capacidade de disquete.
Tamanho/Densidade

Dupla CDD ou ZDl

Alta <HDl

5 1/4

360 KB

1.Z Mb

3 1/Z

720 KB

1.44 Mb

ARQUIVO- Arquivos sao "caixas" onde sao armazenadas as informa~oes . Ima
gine um grande depósito. Para ter- se um rígido controle dos produtos a
serem guardados neste depósito, pede- se que estes sejam colocados em caiFormato=ASCII/76
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Figura 21
fig . 6, 7 e 8 - O nó MS-DOS, em três telas.

B.

-E qual a função deste elo (no final do texto)?

I.

-Este elo é para retornar ao texto que está ligado a todos.

B.

-Seria este o nó que tu chamaste de índice [e aponto para o nó [.texto:DOS]]?

I.

-Isto.
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-Te pergunto se te ocorreu introduzir algum elo de ligação ou link dentro do texto, além deste

B.

elo final?
I.

- Bom. Este primeiro texto não tem muita coisa, algum assunto separado que mereça

explicação, algum detalhe que eu possa ligar ((spera algum tempo, esperando que eu peça para
seguir adiante ou pergunte algo].
B.

-Podes seguir ... ?

I. - (Inicia a explanar um texto sobre a inicialização do sistema operacional (MS-OOS2)1:
O segundo menu aí liga com o que é o sistema operacional. Aí tem explicações sobre como
começar o sistema, ao ligar o computador. O computador, na verdade, vai fazer o que a gente
mandar fazer, ele não faz nada sozinho. Aqui mostro sistema operacional , como utilizar, como
carregar.

( Descreveu a relação que formalizou em termos de como está constituída mas não em termos de
porque está assim constituído!
B.

- Uma curiosidade que me surgiu agora: que outros elos você poderia abrir nesta tela ? Se é

que há necessidade de abrir outros elos, de complementar ? Se é interessante, que outros se poderia
abrir?
I.

- Poderia abrir aqui nas maneiras de dar o "Boot" ou de iniciar o sistema, através do

winchester ou do disquete, poderia abrir 2 elos, né.

[ Repete-se o desafio em outa·os termos. O desequilíbrio apenas serviu para identificar mais duas
relações que se encaixam na classe. Mas que classe sería esta? O sujeito construiu novas ligações ?
B.

-E estes termos, tipo "drive A", "Winchester", "Sistema Operacional"?

I.

-Também pode ser feito um elo para cada tela, para explicar mais detalhadamente (retorna

ao índice e passa ao nó de texto sobre termos e periféricos MS-DOS3; o texto inicia falando de
"drive"). Aqui, ( aponta para a tela ) , poderia ligar o termo "winchester", aqui, tem a definição de
"drive" ... "A, B e C" ...

l O sujeito identifica as relações possíveis propostas pelo entrevistador... ]
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serem guardados neste depósito, pede- se que estes sejam colocados em caixas deuidamente identificadas. Um depósito nao pode conter mais de uma
caixa com a mesma identifica~ao (pois nao teria como encotrar a caixa desejada), porém pode ter caixas com o mesmo coteúdo e identifica~oes diferentes. rto computador, podemos dizer que o depósito é o DISCO e as caixas
sao ARQUIVOS. Estes arquiuos deuem possuir uma identifica~ao para permitirem que sejam manipulados pelo usuário,identifica~ao esta que possui
algumas regras, como ueremos a seguir:
Um arquiuo é identificado por um rtOME, um PONTO e uma EXTENÇAO DO rtOME.
NOME.EXTENÇAO
-rtOME: identifica o conteúdo do arquiuo. Pode ter no máximo B caracteres e no mínimo 1, tornando-se, portanto, obrigatório na identifica~ao do
arquiuo, ou seja, nao podemos ter um arquiuo sen nome. EX: se crio um
arquiuo de musicas, deuo identificá- lo por MUSICAS e nao por XYZ, pois,
se
o fiser, após algum tempo, nao cosiguirei saber qual o conteúdo deste arquiuo. O rtOME DO ARQUIVO DEVE SER COERENTE COM O SEU CONTEUDO.
- POrtTO: separa o nome da

exten~ao

Formato=ASCII/76
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-POrtTO: separa o nome da exten~ao do nome . Como ueremos a seguir, a extençao nao é obrigatória. Neste caso, dispensa-se o uso do ponto. Deue
uir após o último caracter do nome, sem nenhum espaço em branco entre
eles.
-EXTENÇAO: Normalmente identifica o tipo do arquiuo. Podemos ter
arquiuos
de texto, arquiuos de bancos de dados, arquiuos de planilhas de cálculos,
arquiuos de comandos, etc. A extençao é formada por, no máximo 3
caracteres e, mínimo nenhum, o que a torna opcional na identifica~ao do arquiuo.
Existem arquiuos que deuem possuir determinadas extençoes para o
computador reconhecê-los.
O ELO ABAIXO MOSTRA AS EXTENÇoES MAIS USADAS NO MS-DOS:
l. TEXTO :Al.Al
-CURINGAS: Os curingas sao caracteres espec1a1s que, quando colocados na
identificaçao do arquiuo, permitem selecionar um grupo de arquiuos para
trabalho. Existem dois curingas no MS-DOS que sao: *<asterisco) e ?(ponto
Lin : 61/118
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trabalho. Existem dois curingas no MS-DOS que sao: *(asterisco) e ?(ponto
de interrogaçao) .
ABRA O ELO ABAIXO PARA VER EXEMPLOS DE USO DOS CURINGAS:
[ . TEXTO:AZ.Al
-COMANDOS: Sao ordens dadas pelo operadorao computador, através do
teclado, para que este execute as tarefas desejadas. Os comandos possuem sitaxes (forma de serem escritos) que devem ser respeitadas, caso contrario,
nao funcionarao. Existem dois tipos de comandos: INTERNOS e EXTERNOS.
Comandos INTERNOS: sao aqueles que estao armazenados na memória do
computador desde o momento que o MS-DOS é carregado e podem ser usados a
qualquer instante . Normalmente possuem as funçoes mais utilizadas e mais
simples da operaçao .
Comandos EXTERNOS: sao aqueles que nao estao armazenados na memória e
sim em discos . Portanto, para serem utilizados, devem ter o disco onde

I
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sim em discos. Portanto, para serem utilizados, devem ter o disco onde
estao armazenados no drive corrente . Sao comandos mais complexos e menos
utilizados.
-LINHA DE COMANDO: é onde se digita um comando do MS-DOS . A linha de comando é representada pelo prompt (sinal de prontidao do micro) e pelo
cursor (ponto piscante que indica a posiçao do próximo caracter na
tela).
O PROMPT é um sinal que o MS-DOS envia ao usuário para informá-lo que o
sistema está pronto para receber um novo comando. Este sinal pode ter
várias formas, sendo que existe uma forma padrao, que é a reperesentaçao
através dodrive corrente e do sinal de maior (:A>_), onde A é o drive
corrente.

I

I

I

~

Acione o elo para retornar:

[.TEXTO:DOSJ
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B.

- No texto anterior, será que eu poderia ligar isto aí ?

L

-Sim, lá, eu estava explicando como é que funciona o sistema (operacional), como é que se

inicia o sistema e ,aqui , estou dizendo sobre o drive.
B.

-E lá, mencionava o "drive", né?

L

-Mencionava o "drive".
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8.

- E ... será que poderia haver interesse de alguém que está lendo ter acesso a qualquer drive

(A, 8 , C), no mesmo momento em que está lendo?
I.

- Sim, eu acredito que sim, porque ao ler sobre qualquer drive ele pode saber um pouco mais,

né. (continua a explanação do texto) Aqui , fala sobre discos: winchester, os discos flexíveis, também
da densidade.

I Não se

perturbou ... 1

8.

- Hum, hum .. .

I.

- Depois, conversamos sobre arquivos .. .

I Padrão determinante das

relações: Como é que funciona o sistema.

1

8.

- Arquivos .... sim ... .

I.

- e da modificação de arquivos.

8.

- [ Leio em voz alta ]: "O elo abaixo mostra as extensões mais utilizadas no MS-DOS". Aí tu

introduziste um elo-texto. Eu gostaria de ver ... [enquanto acessa, pergunto) E por que tu colocaste aí
este elo de ligação ?
I.

- Porque estava falando exatamente das extensões e no DOS existe um certo padrão que

permite a ligação de arquivos, para facilitar mais eu botei estas extensões, né.
8.

- E este arquivo (nó) A1 .A ( [.texto: A1 .A) poderia estar relacionado com outros na tua

estrutura (mostro o diagrama que ele fez no papel)?
I.

- Bom .. . (pensa) ... Apenas com este nó, o DOS3, né.

8.

-Apenas com este nó ?!

I.

- É, apenas com este nó (não manifesta o porque e aciona o elo A1 .A).

8.

- Reparo que houve um erro de sintaxe na determinação do número de colunas de texto

quando da digitação e questiono: -notaste que esta (aponto na tela) palavra saiu na outra linha? Por
que tu achas que aconteceu isto ?
I.

- Sim ... (pensa) ... acho ... Poderia ser o padrão de colunas (referindo-se à função

[.formato:ascii/76], inserida no início do texto para avisar ao ht em quantas colunas o texto deve ser
mostrado).
8.

- É um erro para mais, para menos, o que acontece ?

I.

- Pode ser para menos: eu usei 76 e aí pode ser ...

8.

- Experimenta contar. E aí, quantas colunas achaste ? (aponto para a maior frase da tela)?

I.

-São 67!

8.

- E por que marca 77 na tela ?

I.

-Não sei. Eu tenho, nessa primeira linha, 67.

8.

- Conta de novo ... será que o soft está errado ?

I.

- Tá errado (e conta com relutância) e acha 69 colunas.

8.

-Conto junto, e achamos 77.

I.

- [ Espanto ] ! ! !. É .. . a gente se engana quando conta na tela. Realmente tem colunas a mais

(editadas por digitação). [ Prossegue falando sobre a extensão dos arquivos DOS e mostra como
funcionam os links A 1.A e A2.A, enfatizando que apontam para certas linhas na tela ).

-- -- ---

------------------------------------------------------------------------------ - --~
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I Entretanto o nível de consciência da totalidade desta hierarquia está limitado aos porquês
internos, coordenações do particular ao particular. Enxerga de dentro para fora do subsistema e
não de fora para dentro, nem do mais geral ao mais específico. Toda a forma é explicada por
relações elementares entre conteúdos estáticos. j

B.

- E o que são os "curingas" ? Tem um elo nos coringas ....

I.

-(explica os exemplos do seu texto) .. .

8.

- Tá ... Tu criaste um nó falando de termos e outro falando de periféricos [ "A 1" são extensões

e "A2." são curingas ]. Que outro periférico seria este nó aí ?
I.

- O "A 1" são as extensões mais usadas e o "A2." são os curingas.

8.

- Estes nós aí (A1 e A2), teriam ligação com outras partes da estrutura além desta ?

I.

-Poderiam ter, como ... [pensa] ... Os comandos ... Os comandos poderiam ter mais algum

exemplo de como utilizar.

I Abre possibilidades, indiferenciadas. I
B.

-Em qual deles: A1 .A ou A2..A?

I.

- O A2. que é sobre exemplos, né. São as extensões. Também durante a apresentação dos

comandos dá para apresentar explicações sobre a extensão ... extensão texto, .TXT , essas coisas
assim, um texto explicando porque que é um "TXT", porque é um arquivo texto.

l Diferencia o texto e procede o cálculo das novas relações possíveis, sem compreender, apenas
para responder ao questionamento, não representa no hd, não reformula a estrutura existente •.• e
o sistema permanece estacionário

I

8.

- Podemos seguir ...

I.

- [retoma ao índice e acessao nó MS-DOS4 e inicia a explanar o texto]. Os comandos DOS

I

I

r

entre parênteses coloquei se o comando é externo ou interno. Falei sobre a sintaxe, com
exemplos ... [relê o texto que escreveu].

I Mais um indicador de ação pouco interiorizada: o texto que digitou menciona o exemplo sem a
busca dos porquês. l
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A partir de ag-ora, veremos quais sao os comandos do MS-DOS e suas respectivas sintaxes. Ao lado do nome do comando, é colocado entre parênteses
o seu tipo (interno ou externo) e na descriçao da sintaxe temos as seg-uintes convençi::ies:
-tudo que está entre colchetes[] significa que é opcional
-tudo que estiver em letras maiúsculas significa que deve ser escrito
como na sintaxe
-tudo que estiver em letras minúsculas significa que é definido pelo
operador
CADA COMA"DO ABAIXO POSSUI UM ELO, O"DE ESTAO RESPECTIVAME"TE, SUA FU"ÇAO, SI"TAXE E EXEMPLO. CACIO"E-OS!)
CLS CIHTERHO>
VER CIHTERHO)
DATE ( IHTERHO>
TIME CIHTERHO>
VOL ( IHTER"O)
DIR CINTERNO>
COPY CINTERNO)

l.TEXTO:A3.A1
[.TEXTO :A4 .A1
L TEXTO :AS .A]
I.TEXTO:A6.A1
l.TEXTO:A7.A1
[.TEXTO:AB.A1
L TEXTO :A9 .A1
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I

•

COPY (INTERNO)
I . TEXTO:A9.A1
DEL OU ERASE CINTERNO) l.TEXTO:A10.A1
REN OU RENAME (INTERNO) l.TEXTO:All.A]
TYPE (INTERNO>
I.TEXTO:A1Z.A1
FORMAI (EXTERNO>
l.TEXTO:A13.A1
LABEL (EXTERNO)
l.TEXTO:A14.A1
DOSKEY (EXTERNO>
[.TEXTO:A15.A1
DISXCOPY (EXTERNO)
I.TEXTO:A16.A1
CHMDSM (EXTERNO)
l.TEXTO:A17.A1
ATTRIB CEXTERNO)
l.TEXTO:A18.A1
PROMPT CIHTERNO)
I.TEXTO:A19.A1
SUB-DIRETORIOS
I . TEXTO:A20.A1
MD (INTERNO>
l.TEXTO:A21 .A1
CD (INTERNO)
[ . TEXTO:A22.A1
RD (INTERNO)
I . TEXTO:AZ3.A1
PATH (INTERNO)
l.TEXTO:A24.A1
Acione o elo para retornar ao DOS:
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Acessa o nó A3.A e diz: - há uma descrição da sintaxe com exemplos.

I Os indicadores levantados no bloco anterior são muito pouco aprofundados enquanto o sujeito
prossegue sua explanação. Até aqui temos razões para crer que o sujeito opera por uma lógica do
agrupamento, entre o [ e o 11 nível de consciência. Tanto a estrutura formalizada e bt como a
estrutura em papel assim o indicam - na medida em que o sujeito não ultrapassa as relações de
predicados e os dados da entrevista confirmam as representações e a necessidade lógica.
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O sujeito reconhece algumas poucas novas possibilidades de ligações a partir do desequilíbrio
provocado pelas questões de entrevista. Sua conduta visa mais dar uma resposta (ao nível da
obtenção de resultados para as questões desequilibradoras) prática e apenas verbal. Até o final
deste bloco, não se verifica uma conduta de reconstrução da estrutura com busca deliberada dos
porquês.]
B.

- Quando tu elaboraste este hd, tu pensaste em algo para teu uso ou que poderia ser

utilizado até por outras pessoas eventualmente ?
- É, eu achei que poderia ser utilizado por outras pessoas também e por mim, se precisar

I.

estudar alguma coisa. É mais prático. Para ser usado por outras pessoas,

precisa de

aperfeiçoamentos.

I Busca-se descentrar o sujeito paJ"a que olhe por outro prisma sua obra, pois isto potencialmente
conduziria a um outro universo de ligações possíveis e a uma teorização em 111 nível de Tomada
de Consciência. I
8.

-Quais?

I.

- Mais exemplos, explicações mais detalhadas sobre todos os assuntos, mas ia envolver um

tempo muito maior, né.

I Aqui denota-se o interesse pelas causas, mas o sujeito deforma o observável ("um tempo muito
maior", como recurso a manutenção do estado atual. ]
B.

- Quanto à navegação no hd, somente do ponto de vista da navegação, - não da criação de

textos - que tipo de colocações se deveria adicionar ou não e por quê ?
- Eu acho que tá. Tá bastante explicado. Tá bem detalhado. É fácil navegar. Não precisa

I.

mais.

( Resiste ao cálculo

das probabilidades. Nem mesmo o aspecto funcional, mais elementar, o

desequilibra. I
8.

- Estás me dizendo que uma outra pessoa teria certa facilidade para consultar este texto

usando o teu hd. Seria fácil descobrir como funciona esta barra de espaço, por exemplo ?
-Realmente, esta não. Aí, tem que fazer um texto de introdução explicando o funcionamento

I.

de como acionar o elo. Dizer que ao final do texto tem um elo para retornar... e assim por diante. Na
verdade, precisaria ser reestilizado, mais acabado, trabalhá-lo mais.

l

Diante da contradição, ultrapassa a resistência e percebe o não-fechamento: " ... precisaria ser

reestilizado".

Entretanto, esta proposição está longe

de ser uma operação consciente. Pois

sujeito sequer chega a representá-la. 1
8.

- Só neste aspecto?

I.

-Isso.

8.

- Pensando em outra pessoa que possa utilizá-lo ?

I.

-É.

8.

-Eu já dei uma olhadinha no conteúdo desses elos (do MS-DOS4).

Uma pergunta me surgiu ... Em todos eles, tu vais até o final e retornas por meio de um elo para o
(nó) MS-DOS4. Entretanto, notei ausência de relações entre estes nós (mostro a estrutura
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diagramada no papel). Por que eu notei esta ausência? ... (penso em voz alta) .. . E aí te pergunto se
tu concordas. Quero saber tua opinião também. Que relações existiria entre, por exemplo, o elo
"subdiretórios" (A20.A) e o elo "path" (A24.A) ?

L

-O elo "subdiretórios" tá incrementado aqui e entre os comandos existem o "MD, o CD, o RD

e o Path" que são utilizados com os nomes dos subdiretórios, que não deixam de ser comando do
DOS, mas todos eles tem ligação.
B.

- Entre si ?

L

- Entre si , claro.

B.

-E "attrib", também estaria ligado? Que outros estariam ligados?

L

- O "attrib" são as atribuições de um arquivo e também poderia. Na verdade, todos poderiam

ser relacionados um com o outro, fazer parte da ligação (veja-se no diagrama que ele desenhou, o
que é a tal ligação!)
B.

-Todos poderiam ser relacionados entre si?

I.

- Eu acho que todos.

Novamente, faz o cálculo de probabilidades. Desta vez houve algum progresso, pois chega a
propor a hipótese: "todos poderiam ser relacionados um com o outro".)

B.

- E estes todos, te pergunto, é todos com todos, todos com alguns ... ?

L

- Não. Alguns .. . uns com outros, mas não todos com todos realmente.
Pode-se perceber que não há assimilação recíproca entre

os esquemas e sub-sistemas

(observáveis) do sujeito e os observáveis do objeto.]

B.

-Tu serias capaz de fazer prá mim aqui no papel: desenhar, esboçar esta estrutura, assim

como tu esboçaste esta de cima ( a primeira ), onde eu veria este relacionamento entre os que tu
indicaste que estão mais relacionados entre si ?
L

-O "MD, RD, CD" e o "Path" são os que mais estão ligados com o "Subdiretórios".

[ É necessário solicitar que represente no papel , na esperança ocorrerem novas coordenações. ]

B.

- Poderia representar prá gente como seria esta estrutura ? Não precisa desenhar tudo de

novo, só as partes que mudam.
I.

- Sim. [ após desenhar os 4 sistema abaixo, explica ]. Nesta estrutura tenho o comando

"Label", um elo, o "Date", o comando "Time" .. .

r Para ver se reconstrói no papel. Veja-se anexo 3 I
B.

- O que significa esta linha em torno, aqui [subsistema localizado no canto superior esquerdo]

?
L

- Este texto todo está dentro de um elo: todos eles. Porque na verdade isto vai ligar um no

outro. Há um elo explicando a apresentação deles.
[ A problematização conduziria o sujeito a formalizar uma polihierarquia, que não compreende.
Assim a representação da rede está indiferenciada, mas é preciso uma estrutura onde todos se
interliguem. Daí vem, o círculo que engloba todos os nós como se fossem um: "elos dentro de um
elo novo para todos eles. ". É o fazer de ligar todos a todos, sem compreender.]

B.

- Um elo .. . Então seria um texto explicando um após o outro ?
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I.

- Não. Um elo explicando, porque na verdade eles (os nós) são os que aparecem para uma

pessoa ler no computador. É uma versão, um modelo, né. Eles seriam elos dentro de um elo novo,
prá todos eles.
8.

- Esta linha aqui significa que o A6 está ligado com o A7 ?

I.

- Sim, eles tão ligados um com o outro.

8.

-E o AS tá ligado com A7, com A4, com A6 e com o A14?

I.

-Isto.

8.

-Todos estariam interligados?

I.

-Todos estariam interligados ...

I Então provoco novos cálculos passo-a-passo da relação à classe à classe das classes (redes). ]
8.

- Todos com todos ... ? [Note-se que nem mesmo através de perguntas afirmativas se

consegue a concordância do sujeito com uma proposta estrutural de terceiro nível]
I.

- Na verdade, todos com o elo principal que seria este aqui (mostra a linha em torno -

contorno - do subsistema ) ou então todos ligados de uma vez a este elo ( o principal ).
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Figura 28- Representação da representação (como também se poderia representar)

permanece estacionário na estrutura de relações original, nào ocorrem novas coordenações
inferenciais

I

8.

-E é possível, a partir deste elo (aponto o A?.A) acessar este, este ou este?

I.

- Não. A partir deste, tem que voltar ao elo principal pra depois acessar o outro.

B.

- Sempre voltando ao principal ?

I.

- Sempre voltando ao principal.

8.

- Esta linha, então, é o contorno da representação do elo principal ?

I.

-Sim.

129
B.

-Agora te entendi . Mas eles diretamente entre si não?

I.

-Não.

I Enfim, ambos tomamos consciência de que aquela promessa de retículo não passará de mais um
agrupamento de relações entre nós textuais originais. ]

B.

- E por que tu achas que não ?

I.

- Bom, porque na verdade passo do "volume" (a partir do índice do nó principal), depois no

volume passo para a função... bom... até poderia neste caso ... mas acho meio estranho ...
visualmente ... depois voltaria ao elo principal que está explicando.
[ Opera sobre relações recorrendo aos sentidos ("visualmente"), que é típico de regulações
automáticas ]

B.

- Um elo-índice .. .

I.

- Sim, um elo-índice.

B.

- E esta estrutura aqui que tu desenhaste: A8, A 12,A9, A3, A6 ?

I.

-Aí, estes três poderiam estar interligados (A8, A17, A12).

B.

- Direto entre eles ?

I.

- Direto entre eles: na verdade, os dois (A17 E A 12) com o A8 ... porque 8 mostra os arquivos

todos num diretório.
Já o "Type" mostra o conteúdo de cada arquivo. O 17 é o chequedisk que vai checar todos estes
arquivos, se tá tudo certo com o disco. Acho que há uma ligação entre eles .
[ Vai-se iniciar uma nova investida do entrevistador. J

B.

-Falas em termos de procedimento?

I.

- Isto.

B.

-EoA9eoA16?

I.

- A9 é o "copy" e o A 16 o "diskcopy": cópia de um arquivo só ou cópia de um disco todo.

B.

- Por que esta ligação ?

I.

- Bom, os dois são na verdade para copiar: fazer uma cópia exata de um arquivo ou de um

disco todo.
B.

- E eles não teriam a ver também com esta estrutura aqui ? [ encabeçada por A8.A ]

I.

- Ligado ao "diretório", o comando "copy" ?! ... [ pensa ] ... é podia ser também, para copiar

um arquivo ...

I A forma está completamente vinculada ao conteúdo específico do texto do nó e idto limita o
cálculo das novas composições entre relações. I
B.

- Tu usaste um critério prá fazer estas ligações, né ?

I.

-Sim.

B.

-Que critério tu usaste?

I.

- Associação de aparência entre um e outro, de afinidade entre eles.
Figurativo na definição do critério, evidenciando que não tem consciência das causas,

confirmando qne foi muito influenciado pelo livro que serviu de base para a elaboração do hd.]

B.

- Mas afinidade em relação ao funcionamento, ao conteúdo ....
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I.

- Ao tipo de uso !

I Todas

as relações objetais se referem a mesma classe de uso; critério do fazer (I nível da Tomada

de Consciência) em função dos resultados da ação antes do exame das causas. ]
B.

- Critério uso ... Então, no caso, o uso A 12.A, o "type" é uma forma de usar o arquivo?

I.

- Não, ele vai mostrar o que tem dentro de um arquivo.

[ Mesmo em contradição, nào recorre a diferenciação]
B.

-E o copy?

I.

- É o que copia o arquivo e o "dir'' mostra a relação de arquivos.

B.

-Em relação aos que vimos, "MO", "RD", etc .. . Pelo que vejo, aqui , todos estão ligados ao

20.A (subdiretórios)?
I.

- Que é o subdiretórios, né, que não é um comando. Como manipular subdiretórios, é com

estes comandos.
8.

- E o "MD", o que é mesmo ?

I.

-Abrir um diretório.

I Checando o conhecimento acerca de cada comando. O sujeito parece não buscar outros porques
mais relacionados às causas primeiras, descreve o comendo pela ação que faz. Bem, esta foi uma
condição de contomo estabelecida por ele mesmo quando copiou o texto do que é um manual das
funções do DOS. I
B.

- E te pergunto por que não haveria relação entre abrir um diretório, mudar de diretório,

fechar um diretório ?

l Tento provocar reconstruções a partir de outros pontos de vista, o que chamaria à
probabilidade de o sujeito reorganizar as relações. (Por haver maior quantidade de operações
estruturalmente possíveis). I

'

I.

-Também ... tem tudo a ver, né. Eles estão ligados um ao outro. No texto, para cada qual tem

uma explicação, só sobre ele, dentro do assunto sobre subdiretórios. Eles tem um a ver com o outro,
mas é na ligação com o elo subdiretórios, cada qual com a sua explicação, só sobre ele.
B.

- Deixe ver se entendi ... Quer dizer que para eu entender/estudar sobre "MD" eu acessaria o

nó A21 .A, depois retornaria ao A20.A e aí iria de novo para o A23. Seria isto ?
I.

-É . Aí tem que voltar ao nó subdiretorios para depois retornar ao "CO" e ao "RD".

8.

- E por que tu achas que esta seria a melhor estrutura, dentro do teu modo de entender ? Se

é que achas que é a melhor maneira ?
I.

-No início, foi. Por isto que cada elo tem uma boa explicação de cada comando. Aí não tem

nada sobre o outro. Fica meio vago passar diretamente para o outro (nó). É mais constante voltar ao
"subdiretórios" e dar seqüência aos comandos.
B.

- Por causa do texto que tu fizeste ?

I.

-Isso.

l Aqui, verifica-se a estrutura de pensamento típico de 2!!. nível. A linearidade e o recurso à
hierarquia são flagrantes: " ... é mais constante voltar ao subdiretórios e dar sequência ... ". Um
sistema em li Nível., agrupamento invariante, preso ao conteúdo de cada nó do hd.
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B.

- Tá ... mas vamos supor que tu pudesse modificar este texto, que tu tivesse mais um tempo

para modificar o texto. Entre estas duas formas de estruturação, qual tu escolherias ? Ou entre outras
melhores, não sei ?
I.

-Eu acho que daí eu poderia fazer uma ligação de "subdiretórios" com o primeiro comando, o

"MO", e aí, a partir do "MO", ligar os outros, sem voltar a "subdiretórios".
B.

- E se o sujeito fosse primeiro para o "CO" em vez de ir ao "MD" ?

I.

- Aí não teria como ir. Teria que ser criada uma outra estrutura dentro do "subdiretórios"

também ligando cada uma em separado.
( Não fez a reversão, pois a necessidade de conservar a hierarquia é tão forte que a soluçào que
vislumbra é

" ... Teria que ser criada uma outra estrutura dentro do "subdiretórios" também

ligando cada uma em separado." uma sub-hierarquia

B.
I.

!l

- Dentro do "A20" ou do "A22" ?
Do "A20.A". Dentro do A20, aí, poderia ser acessado, assim como esta estrutura (tipo

índice).
B.

- Quer dizer que o teu "MO" ...

I.

-A partir do "MD" possa acessar o "CD" (A22.A) e o "RD" e o "Path".

B.

- A partir do "CD" eu apenas poderia acessar ...

[tenta-se provocar a operação de inversão]
I.

-Pode voltar ao "MO" ou seguir ao "RD".

B.

-Ou "RD" ... bom ... então vou te pedir que representes tracejado estas novas ligações, para a

gente fazer uma diferenciação aí entre a estrutura inicial e esta última.
[Foi necessário solicitar ... ]
I.

- (Desenha tracejado )

fig. 8- Representação do subsistema A20-A21-A22-A23-A24 (INICIAL E ATUAL)
B.

- Este aqui (aponto o nó A22.A) é o mesmo que este (aponto, mais abaixo, à esquerda, o

"outro" A22.A) ?
I.

- É o mesmo.

[ Apesar de todas as manobras lógicas e causais, as coordenações e informações não evoluíram. J

B.

-Então, por que tu escreveste de novo aqui em baixo?

I.

-Deve ter sido um engano. Queria ligar diretamente os três. Seria ir ao "21", do "21" ao "22"

com opção de retornar ao "21" ou seguir ao "23", e do "23" ao "24".
( Deforma o observável para manter o estado estacionário e é necessário solicitar que faça a
representação gráfica J

B.

- Desenha, por favor, tracejado.

1. - [ desenha, representando os elos com setas de idas e vindas, o que é uma inovação em termos

de convenção. Parece que o sujeito tomou consciência da operação de inversão durante a
representação gráfica .. Veja-se anexo 3]

B.

-O "21 " á ligado a quem aqui?

I.

-Ao "22". É uma seqüência, né.[é consciente ... ]

132
8.

-Mas aqui tu tinhas representado uma outra estrutura, não? (mostro a riscada)

I.

-Sim, mas aqui ia continuar (mostra que passa obrigatoriamente pelo nó "22").

[ Está confirmado o estado do sistema: conserva-se a estrutura de agrupamentos de relações,
congruente com a do hd. I
8.

- Esta estrutura aqui é igual a esta ?

I.

- Eu pensava que ela fosse igual.

r Exponho-o à contradição entre os observáveis do objeto e os do sujeito. I
B.

- Eu te pergunto ... é ou não é igual ?

I.

- Não. Aqui ela é diferente.

8.

- Para representar "a riscada" nesta de cima, como se faz ?

I.

- Mantém "21" com "22" .. . retirar a ligação com o "20".

B.

- E a ligação, do "22-23" e do "22-24" ?

I.

- Na verdade, é "23-24".

8.

- Ahhhh! Então você tá querendo ligar em linha, seguindo mais ou menos a ordem do texto

escrito na tela (em MS-OOS4) ?

I.

- (faz sinal afirmativo com a cabeça).

I Não ocorre a passagem em termos de sujeito nem de objeto: o real, não se subordina ao possível.
As sigificaçôes se desenvolvem linearmente, sequencialmente, como se o sujeito estivesse
manipulando um texto de livro.)
B.

- Se o sujeito entrasse em "CO" ?

I.

-Não. Antes ele teria que entrar em "o que é subdiretório".

B.

- Para ler o que é subdiretório ...

I.

-Lá haveria uma explicação sobre "MO", "CO", "RO" ...ou se ele quer retorno em seqüência

ele iniciaria pelo 21 ou se ele prefere "MO" aí teria que fazer ligação direta com ... e a partir deste
aqui passar pelos outros.
8.

=..E se ele quisesse ver qualquer seqüência de "MO", "RO", "CO" e "Path"? Como se faria isso

?
I.

- Bom, ele tá aqui no "Path", né. Não pode ver pela seqüência realmente. Precisa abrir novos

elos para interligar um com outro. Na verdade, é uma seqüência: se ele tá no "Path" e quer ver o
"MO", tem que passar por "subdiretórios" e depois ver o "MO", porque é uma seqüência, né.

[ Reinicia a carga: introduzo mais hipóteses contraditórias em relação ao sistema. J
B.

- E se ele não quiser gastar tempo passando por intermediários ?

I.

- Aí ... [ pensa ] ... tem que criar outro elo ligando todos, realmente com todos na verdade.

[ Ocorre o fechamento a partir de coordenações lógico-matemáticas em função de um ponto de
vista hipotético e contraditório, mas apenas para dar resposta ao questionamento e não para
complexificar as estruturas de implicações sibnificaotes e aquela do hd. O pensamento está preso estacionário - às ações: uma extensão do real vinculada às ações e aos fios.
B.

I

- Se tu tivesse que fazer algum aperfeiçoamento neste trabalho, o que farias ?
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I.

- Na primeira parte, daria mais detalhes sobre o assunto, criando mais elos. Faria mais

ligações entre os comandos que tem um pouquinho mais de parecido um com o outro [ calcula
apenas por operações de natureza afirmativa: a está relacionado com seu semlhante a' ; mas não
opera a reversão: por exemplo, a está relacionado com os não-a', etc.]
B.

- Que critérios adotarias para fazer estas ligações entre ?

[note-se como o ponto de vista do fazer predomina, mesmo em se tratando de um sujeito que é
proficiente no uso do DOS: ].
I.

- Funcionamento deles, o que ele faz ... ligamos um com o outro.

B.

- Se tu quiseres marcar mais uma sessão para fazer isto, para ajeitar mais um pouco,

podemos marcar.
I.

- Bom ... acho que não.

8.

- Acha que não .. .

I.

-Quero deixar assim mesmo ...

8.

- É só uma questão de tempo ?

I.

- É, para fazer tudo isto leva muito tempo.

B.

- Não teria como a gente arrumar algum tempo ? De minha parte o tempo é muito flexível. Se

é só questão de tempo, posso providenciar um horário que tu quiseres.
I.

- Seria uma questão de tempo, porque para fazer tudo isso aí demora muito tempo ainda.

B.

- Para fazer as ligações, quanto tempo tu achas que demora ?

I.

- Só as ligações, eu acho que uns 3 ou 4 dias.

8.

- 3 ou 4 dias de 3 horas?!

I.

-Isso.

B.

- 9 h para ligar ?

lo sujeito superestima o tempo necessário em função de sua a·esistência em modificar a estrutura,
deforma os observáveis. Se tivesse compreensão conceituada da polihierarquia teria consciência
de que bastaria usar o recuperador· de texto em vez de fazer toda uma série de ligações
hipertextuais, mas, se restringe a lógica de relações - não aplica sequer as 4 propriedades do
agrupamento .
Assim, não consegue se antecipar no sentido da estrutura polihierárquica e ,antes, opera
linearmente sobre a estrutura hierárquica de relações do hd.
Não pudemos sequer sugerir isto como hipótese, pois estava evidente que ele logo concordaria em
que a busca por palavras é "melhor" que o uso de links, em sua necessidade de satisfazer o fazer.]
I.

-Depois começa, tá faltando uma ligação aqui, outra ali e vai indo, né.

8.

-Então tá Tu é que sabes. Mas se quiseres vir aí ... horário não é problema. Então ficamos

assim ... Obrigado.
I.

- Obrigado.

O sujeito não consegue operar as coordenações causais sobre o objeto físico, com as
coordenações lógicomatemáticas (o real não se subordina ao possível ) . Permanece preso a um
único ponto de vista: "o fazer I função de cada comando do DOS", que retirou do livro-texto
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"Data-Control". Pouco ou nada interessa saber acerca dos predicados comuns que não digam
respeito ao fazer em termos de totalidade , hierárquica do hd, marcada por por poucas e pouco
combinadas relações - praticamente não ocorrendo complementariedade. O sistema está
equilibrado pela negações intrínsecas a suas relações (que poderiam vir a ser subclasses):
A= função que faz X.
A 1 , A2 , An = funções que não fazem X.

/
A

B~
\ ~ "'--An

Al

A2

Figura 29

Entretanto, não ocorre a negação do agrupamento inteiro ( todo o ponto de vista)

Figura 30

através da proposição de outros agrupamentos de relações e classes. Em suma, não ocorre a
generalização que permitiria relacionar uma forma a vários conteúdos e um conteúdo a várias
formas. O real não se subordina ao possível. A constatação do tempo também nos indica que o
processo está pouco interiorizado, operando por uma lógica em que a forma é "demorada de
construir", porque depende de rearticulações de conteúdo. Ora, sabe-se que a forma é tanto mais
fácil de construir quanto maior sua desvinculação das estruturas espaço-temporais expressas pelo
conteúdo:
Bastaria recorrer ao conceito de recuperador de texto, existente no Mainline que verifiquei ,com
antecedência, ser do conhecimento do sujeito . Assim, de qualquer nó, seria possível acessar todos
os fragmentos de texto relacionados:
- com texto digitado do nó que estou lendo;
- com o texto não digitado no nó que estou lendo, mas presente;
- em algum outro nó e que me seja necessário na construção da significação;
- com o texto digitado no nó em leitura e não digitado em, ao menos um dos outros nós;
- com o texto não digitado nem no nó que estou lendo nem em, ao menos, um dos outros nós.
Por esta razão, também, tomou-se o cuidado de verificar, nos inícios do experimento e durante
seu decorrer se o sujeito compreendeu :
- que a ferramenta tem a função de Recuperador Textual;
- como funciona e como se aciona esta função da ferramenta Mainline.]
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ANEX07
ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DA FERRAMENTA MAINLINE: SUJEITO (M)

Em 04/06/94, foi realizada uma entrevista explorando os recursos da ferramenta de ht.
(fita 02, lados a e metade do lado b) .
B.

- Eu gostaria que tu iniciasse, hoje, fazendo uma breve explanação sobre as funções do

hipertexto.
M.

- (Enquanto falo, o sujeito vai acionando o programa e acessando o hd que desenvolveu.

Aciona a função F1.) Bom, carregar documentos seria todas as vezes que eu quero selecionar direto
um elo sem ter que passar, abrir .. . vou direto pela lista que vai [ser pesquisada] ... [

1e

aciono

qualquer elo que eu queira.
B.

- Mostra prá nós, por favor, como é que funciona isto aí.

M.

-É [assim]: F2 retorna em ordem alfabética e aí eu selecionaria .. . hummm ... este "arg" sem

precisar abrir todos os elos, tá ?
B.

- [Faço sinal para que prossiga na explanação]

M.

- F3 , mudar de diretório, a gente não usa, né ... nem mudar disco e imprimir tela corrente que

a gente já usou bastante, mas agora até que não. Selecionar elo: ah, esse tem de sobra no trabalho,
são recursos de elos. Ativar elos selecionados, barra de espaço, né. Copiar tela na memória: FS, aí
você selecionaria um texto e apertaria FS e ficaria guardado na memória.
B.

- Mostra prá nós como é que funciona este recurso.

M.

- Abrir elos .. .

B.

- Esse PCA.PA. .. qual é a composição de um ht em termos estruturais: quais são os

elementos da tua estrutura aí [ aponto para a representação gráfica ] ?
M.

- Silêncio ...

B.

- Uma vez tu disseste que são os elos, né ?

M.

-Certo.

B.

- E o que os elos fazem ? Qual é a função dos elos ?

M.

- Interligar um arquivo ao outro.

B.

- E que outro nome a gente pode dar a um arquivo, além de arquivo ?

M.

-Silêncio ...

B.

-Não lembra?

M.

- Não.

B.

-Nós .. .

M.

- Nós ! Nós ! [ lembra 1

B.

- A gente pode dizer que um arquivo é um nó. E eu posso dizer que um elo interliga dois nós

?
M.

- [ repassa a questão , em outros termos, para mim ]

B.

-É o que te pergunto: é um elo ou um nó?

M.

- Pensa ... um nó !
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8.

-Por quê?

M.

- Porque o elo é só o que faz a ligação.

8.

-E o nó?

M.

- E o nó é o texto em si, o contexto da... certo ?

B.

- E o arquivo, o que é ?

M.

- Anhhhhh!! O arquivo é onde estão guardados ... todos os nós ... no caso ... não

lhh,

enrolou ! É hoje ...
[ as reticências indicam pausa na fala ]
8.

-O que é isto aqui escrito na tela, este PCA.PAA -no topo ?

M.

- É o nome do nó.

B.

- Tá. .. e isso aí, em relação ao arquivo, o que eu posso afirmar?

M.

- Pensa ... é um arquivo também .

B.

- E como é que eu sei que é um arquivo também ?

M.

- Hã ?! ... porque isso tudo fica arquivado no diretório oficina, não é isso ?

8.

- Ah sim ! [ para testar sua convicção ].

M.

- ... Descompreendi ...

8.

-É?

M.
B.

-Quer dizer que esse conteúdo todo aqui (da tela) eu posso dizer que ele está dentro de um

arquivo , de um nó, de um elo, de ambos, sei lá ?
M.

- Esse arquivo é um nó e que junto com ooouutros nós estarão dentro do diretório oficina.

Respondi?
B.

- E o conteúdo deste arquivo ?

M.

- O que é que tem ?

8.

- É o conteúdo de um nó.

M.

-É ...

8.

- E qual é o conteúdo deste arquivo ?

M.

- Sobre o que ele está falando ... ?

B.

- Pode ser ... pode ser nestes termos até ...

M.

[ Não compreende bem a pergunta anterior e pensa ].

B.

- Prá ti o que é o conteúdo desse arquivo, desse nó ?

M.

- É um texto sobre adaptação das crianças.

8.

- É um texto ?!

M.

-É um texto (com convicção aparente]!!!

B.

- E existe algum nó neste teu arquivo ou texto ?

M.

-Ele é o nó! Não é?!

8.

- Ele é o nó ...

M.

- Existem elos dentro deste nó.

8.

- Existem elos dentro deste nó ?
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M.

-Existe.

B.

-Então me mostra.

M.

-Esse.

B.

- Então aciona esse elo.

M.

- Acionado ! [ após pressionar enter ]

B.

- Tá .. certo .. . então agora te libero ...

M.

- Tô perdoada? [risos]

B.

-Te libero prá ver ... o uso ...

M.

- Tá. .. agora é o FS.

B.

- É isso, as funções FS, ...

M.

- [Aciona FS] FS: registrei então esta tela corrente que fica numa memória aqui ...

B.

- E se eu quisesse registrar outras telas ?

M.

-Aí teria que abrir outros nós, outros arquivos e aí .. .

B.

- Então registra aí mais umas 2 telas a teu critério .. .

M.

- Hummmm .. . quando sai a tela é tudo ou só o elo que está aparecendo na tela, no caso ...

B.

- Isto é uma coisa que vais poder descobrir quando recuperares esse teu conteúdo .. .

M.

- Tá. .. hummm .. . F1... Tá copiei 3 telas de memória.... FS ... agora - o que eu fiz .. . apertei

espaço .... -agora para acionar o documento menor teria que ser o F4. [ Aciona e diz] Foi registrado.
Só comparar aqui na tela.
B.

- Como é que tu sabes que é só comparar aqui na tela ?

M.

- Ah, pela linha que saiu o fim do registro lá na tela ...

B.

-Tem certeza de que é assim?

M.

-É ...

B.

- Tu verificaste ? Como é que tu podes .. . ? O que é que te indica que seja assim, além desse

tracinho dizendo "fim do registro", ali?
M.

-Pensa .. .

B.

- O que é que te garante que seja assim ?

M.

- Ué.. . tá tudo registrado ...

B.

- Como é que tu podes verificar se isso aí realmente é assim ?

M.

- Chamo de novo o arquivo e vejo os elos ...

B.

- Como é que se faz essa chamada do arquivo ?

M.

-Pode ser pelo F2 e pode ser pelo F7. Tem outro meio mais fácil?

B.

- Não sei ... Sei que tu deves dar uma olhada .. .

M.

-Deixa eu ver ... F7 .. através do histórico

B.

- F7 através do histórico, sim e aí ?

M.

- O que faz isso aqui ?

B.

- Não me lembro .. . Volta e reinicia ...

M.

- Pensa .. . haaaa ... atividade .. . não, retornar ao documento ... você tem que me dizer ...

B.

-Não sei .. . Não posso falar nada .. . agora é tudo contigo ... procura ! repete !
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M.

- Deixe ver .. . (reinicia as operações, fotografando partes de textos) ... agora vou usar F7 ... e

não é F7 !?
B.

- Mas qual foi o nome do arquivo , do nó ...

M.

- que eu registrei ?

B.

- Registraste alguma tela deste nó na memória ?

M.

-Foi o PCA.PAT (aciona PAT)

B.

- E qual foi a tela que foi registrada ?

M.

- No caso, 3 telas, o arquivo todo.

B.

- Qual foi o número da primeira linha desta tela que tu registraste ?

M.

- Ahn ... não sei. ..

B.

- Mas tá escrito na tela o número de linhas e colunas, estás vendo ?

M.

- Tô vendo ... mas prá mim ver tenho que achar o número desta [aponta para a 1 ]. A linha 21

é a que começa ?
B.

-Começa na linha 1, né?

M.

- É isso que eu tô falando.

B.

- 21 é embaixo né ?

M.

-21 é até onde está . Ahn ... não... 79 é sempre o total

[21179, mostra o software]
B.

- Sim ...

M.

- Isso indica a primeira e última linha que está aparecendo na tela. .. começa na 41 e o final

79 ... tá. E agora ?
8.

- E eu te pergunto: como é que eu sei qual é o número da primeira linha: claro, nessa tela é 1,

e na segunda tela ?
M.

-É 41 .

B.

-E na terceira?

M.

-61 (risos, vibra) ... graaaaande !!!

B.

- Esse é o número da primeira ou da última linha ?

M.

- Da primeira.

B.

- A primeira ... é em cima ou é em baixo ?

M.

- Em cima , ora.

8.

-Então volta para o início ... esse número é o da primeira linha ou da última?

M.

- Da última .

B.

- E qual é o número da primeira linha da próxima tela ?

M.

- 22 ... ou não ... repete.

8.

-Então ... vamos ver se é 22.

M.

- Como é que eu vejo ? [ vai mudando de linha acionando a seta do teclado .. . ] Aqui ele

repete a linha [após dar um pgdn]
B.

- Por que tu achas que ele repete ?

M.

- hummm ... [ pensa ]
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B.

-Qual é o objetivo de repetir a última linha da tela (quando rola o conteúdo)?

M.

- Não perder a seqüência. E agora ...

B.

- Voltamos à memória ? Retoma ao F4: Documento-Memória. Quero te fazer uma pergunta.

M.- I retorna , com facilidade J
8.

-Explica, por favor, desde o início, tudo o que vês escrito.

M.

- Ahh! Além da data e da hora, né, dá o sistema , o documento, o programa que é o Mainline

e a memória que é o que a gente acionou. Aí eu registro de novo o horário e a experiência que texto
se levou: o trecho de que texto se teria posto na memória que seria o .PAT.
8.

- E o que significa aquele "1" lá com os dois pontinhos na ponta ?

M.

- É a primeira linha, não é ?

8.

- Primeira linha do texto ou primeira linha da tela?

M.

- Primeira linha da tela que, por acaso, é a do texto.

8.

-Pode continuar explicando ...

M.

-Bom aí vem o texto fotografado o fim do registro .. .

B.

-E este fim do registro é a última linha da tela , a ultima linha do texto ou nada disto?

M.

- O fim do registro marca a última linha da tela que foi registrada na memória.

B.

- Como é que tu poderias conferir isso aí imediatamente , acessar esse texto imediatamente ?

M.

- Aí seria F4 de novo, não é?

8.

-Então, mostra. ..

M.- [ faz e volta ao texto I

8.

- Tá. .. e que outra maneira existiria de se fazer isso?

M.

-Deixe ver.. . Tá na memória [ativa F4, F5 ]. .. não F5 copia ... pode ser pelo histórico, F7.

B.

- Mas aí tu não vais cair diretamente na tela que foi capturada [ que pode não coincidir com o

início do texto ] ?
Te pergunto para cair diretamente naquela tela que tu copiaste ... na memória ... como é que se
poderia fazer ?

M.

- Hummm ... só usando F? ...

8.

-E usando F4 como seria?

M.

- F4 eu volto ao documento ... .

B.

- Aí. .. tu não estás usando o F4 .. . não é "exatamente" porque tu podes ter fotografado 3 telas

na memória e quando voltas ao arquivo estás na última ... e se tu quisesse ver a primeira, aquela que
foi fotografada, como é que faria ?
M.

-Aí eu voltaria às páginas anteriores (risos) ...

B.

-Mas se eu quisesse ir direto sem precisar fazer todo esse procedimento? Teria maneira?

M.

-Não sei.

8.

- Então aciona F4 novamente ...

M.

-(aciona)

8.

- O que significa ...

M.

- Hããããã!!! pode ser por elos ! Ai que brilhante ! Eu não tinha percebido !
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B.

- E por que tu achas que não tinhas percebido ?

M.

-Falta de ler ... de atenção né. Li tudo aquilo ali , conheço um elo de cor e salteado ... e não

me toquei. ..
B.

- Este elo foi criado automaticamente pelo programa, né ?

M.

- É verdade. Brilhante !

B. - I aguardo para ver se ela vai testar espontaneamente, mas não testa e se demora ] Então ...
vamos ver como funciona isso aí ...
M.

- [testa ] Humm! Muito jóia !

B.

- E se eu quisesse ver as outras telas fotografadas ?

M.

-Aí eu iria para a memória (F4) e acionaria cada elo. [demonstra-me]

B.

-E o outro ... vamos ver ...

M.

- [demonstra-me] Tá ok?

B.

- Se quiseres fazer mais alguns testes, podes fazer à vontade ...

M.

-Não, obrigado.

B.

- O que é que faz o F7 ?

M.

- F7 é documento-histórico para você acionar aquela lista ... isso .. . só que ao invés de toda

aquela lista F2, tudo o que tá arquivado, só nos que você tá trabalhando para consultar rapidamente:
aparece onde você trabalhou e ainda tem o horário.
B.

- ... com horários .. . e o que significa esse número aí (101)?

M.

- Seria a linha do hipertexto, do arquivo.

B.

- O que é esta linha 101 ?

M.

B.

-Qual é a utilidade que tu vês nesse recurso aí?

M.

- Muitas vezes você quer trabalhar num arquivo e precisa de uma informação de um outro ...

tem que abrir e fechar .. .. aí não! Você vai pelo histórico e vai direto, né, e vai em dois arquivos.
[ Explica em termos dos resultados obtidos ao nível da ação. )
B.

-Tu estás te referindo ao processo de produção de hiperdocumento ou ao processo de leitura

do hd?
M.

-Tanto faz: pode ser na produção quando você quer padronizar e tb. pode ser lá na ...

[ mostra o texto da tela I
B.

- .. . durante a leitura ...

M.

- sim durante a leitura. Um caso meu, um hd, tem casos semelhante ao do berçário e para a

pessoa não ter que voltar tudo ela pode ir pelo F7 e procurar direto.
B.

-Podes prosseguir ...

M.

-Agora F8, F9. Aí seria aquela pesquisa por palavra.

B.

- Me mostra o F8. Como é que funciona ?

M.

- [ Pressiona F8] Procurar ... [digita a palavra berçário]. .. BERÇÁRIO .... [ Pressiona enter e

não encontra a palavra pois ela não existe no arquivo, histórico.mln] .. . ih! acho que não é aqui. ..
B.

- E tem, nesse nó, a palavra berçário ?
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M.

- Ah, não, teria que abrir antes. Então vamos ver. .. [meio perdida, repete o erro]

B.

- Fizeste a pesquisa de berçário em cima de que tela ?

M.

- Ah! (risos) fiz em cima do histórico, do F7.

I Aciona o arquivo que tem berçário J. Tá .... Aciona o arquivo, aciona o FS ... e digita
"constituição" ... aparece uma lista ... então acabou •..

B.

- E se eu quisesse bater um retrato desta tela aí , como eu faria ?

M.

- [ pensa e executa o procedimento ] .... aí eu teria que copiar a tela na memória: FS de novo.

B.

-Teria ou é?

M.

- Acho que é ...

B.

- Como é que eu posso ter certeza de que é assim ?

M.- [pensa ... murmura algums coisa baixinho

8.

I

-Tu fizeste uma pesquisa e queres copiar uma tela porque achaste um texto relevante, certo

? Como é que se faz isso ?
M.

- FS? ... FS copia a tela ...

B.

- E a pesquisa ? Foi feita a pesquisa ? Aonde está marcado aí ?

M.

- Agora não está mais. Deixa eu ver uma coisa ...

8.

- Me mostra como seria uma pesquisa ... e em encontrando um texto interessante ...

M.

- Tá: Constituição

I procede a pesquisa com sucesso J.
B.

- Tá. Suponhamos que esse texto seja interessante. Como é que se faria para?

M.

-Aí é o FS, não é?

8.

- É o que eu te pergunto.

M.

- É. Eu registro a tela na memória.

8.

- ... e depois resgata como ?

M.

-aí é o ... F4.(aciona F4).

B.

- E aonde está a tua tela ?

M.

- Não tá. .. Ah !

I usa as teclas pgup/pgdn para localizar o texto J.
B.

- E como é que eu posso acessar novamente aquela tela ?

M.

- Eu posso ir direto pelo elo .

r aciona o elo e sorri ao obter sucesso ].
B.

-Tem uma coisa que quero te perguntar ainda.

M.

-Aiii

[ demonstra cansaço

J.

B.

- Quero te perguntar qual o significado desse número aqui ?

M.

- O sete? Foi a primeira linha que foi copiada : a primeira linha da tela foi a linha 7.

8.

- Bom ... neste caso .. . então podes continuar a tua explanação sobre as funções.

M.

- ... a pesquisa por palavras .. . F7, digo FS para copiar a tela na memória, né ...
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B.

- Tá, mas a pesquisa por palavra em que âmbito? Em que universo esta pesquisa é feita por

F8?
M.

- Em determinado documento: você digita a palavra .

B.

- E o que é um documento ? É um elo , um arquivo, um nó ?

M.

- É um arquivo, um nó [ afirma com segurança ]. Agora pelo F9 seriam todos os arquivos, né.

B.

-Como é que a gente pode fazer isso aí?

M.

- [ procede ]. Aí teria ... tecla F9 ... cria uma lista, né: [ antecipa-se à minha pergunta rindo ]

como é que tu cria uma lista ?
8.

- Como é que tu crias uma lista [ rindo ] ?

M.

- Prá criar uma lista eu teria que [aciona as funções] ... ah! eu já criei no outro dia ...

8.

- É ... tu criaste na outra vez .. . mas cria uma outra aí prá gente ? Até prá não esquecer o,

procedimento ( em tom de brincadeira ... ]
M.

- [risos] [em vez de criar a lista, prefere prosseguir com a pesquisa ] agora tem que .... ah,

vou continuar a pesquisa [ seleciona a lista e digita a palavra buscada ).
8.

- O que é isso aí que tu ficas passando assim ?

M.

- São os arquivos ...

8.

- Vamos dizer que essa tela aí te interessou. [ fim da fita ]

M.
8.

- [ mudo a fita de lado enquanto o sujeito aguarda ] Bom .. . repete a pesquisa , então ... para

agente ver.
M.

B.

-Mas essa pesquisa foi feita através de F8 ou de F9 (dentro de um nó ou em todo o hd?

M.

- Ah! Agora tenho que fazer tudo de novo ... por F9.

B.

- E como é que tu podes saber que foi através de F8, olhando a tela ? Que sinais te indicam

que .. . foi feita através de F8 e não através de F9 ?
M.

- [pensa ... e observa] Não sei [ri]. Fica parada.

8.

-Não é proibido aprender ... nem não saber... é proibido não descobrir [risos) ...

M.

- É que pelo F9 logo aparece a lista e pelo F8 vai direto.

8.

- Tá. .. e o que mais que é diferente .. . me refiro mais àquela tela ali de pesquisa

[ um achado de pesquisa J ?
M.

- Tá. .. aquela ali.

l aciona F9 para repetir o procedimento ].
8.

- Seleciona uma lista prá nós ...

M.- l pensa ... J
8.

- Entra através do F9 e seleciona uma lista ... (após selecionar pergunto) Quero ver a

pesquisa , então, como é que fica ?

M.B.

l executa com sucesso o procedimento I
- Bem, que diferença existe entre esta tela aqui e aquela outra que foi acionada através da

tecla F8?

143
M.

- Aí no caso seriam os comandos [ aponta para a tela ].

B.

-Quais?

M.

- Prosseguir, retornar... não prosseguir só.

B.

- Na outra tinha ou não tinha ?

M.

-Não.

B.

- Não tinha ?

M.

-Não tinha fotografar tela ... ah!!! achei onde estava o fotografar tela ... eu sabia que tinha! O

Encerrar pesquisa.
B.

- Isso aí foi acionado através de .. .

M.

-de F9.

B.

- Que faz uma pesquisa em que universo ?

M.

- Em todos os arquivos.

B.

- Em todos os arquivos definidos por quem ?

M.

- PCA. .. Todos os PCA acompanhados

[ refere-se à extensão PCA.'" J
B.

- E como é que tu sabes que são todos que tem PCA que ele vai pesquisar ?

M.

- Por que quando se produziu a lista, colocamos PCA ponto asteriscos que representavam

seja lá qual fosse que estivesse acompanhando.
B.

- Então me mostra como funcionam esses recursos de prosseguir pesquisa, fotografar tela ...

M.

- Prosseguir segue adiante [ aciona e mostra ].
Bom ... Digamos que essa tela aqui me interessou muitíssimo e que eu queira fotografar a

tela .. . então aciona a tecla "enter" e a tela fica registrada na memória. Caso eu queira encerrar a
pesquisa ...
B.

-Não. Caso eu queira fotografar outra parte ....

M.

- Outra tela: de novo você aciona enter e aí vai tudo prá memória. .. e aí você já cansou de

fotografar e quer retornar, quer cancelar a pesquisa e ai eu tentaria o Esc. Aqui foi sozinho porque
não tinha mais "constituição". Aí você que ir para a memória para ver se fotografou fotogênico
[risos]. .. agora é o F4 e aí você olha milhões de coisas que você já registrou nessa memória até que
você encontra sua pesquisa de constituição. Tá?
B.

- Jóia ... e aí ?

M.

- Dentro do arquivo PCA. LEG , a partir da linha 18.

B.

- O que foi que ele capturou aí ?

M.

-Todos os trechos em que apareciam a palavra constituição.

B.

- Me indica aqui nesse teu trecho qual é a linha 18.

M.

- A primeira.

B.

- Depois ... me diz qual foi a primeira fotografia e qual foi a segunda ?

M.

-Aí não teria nenhuma linha. A primeira, dentro do PCA.LEG, na linha 18. A segunda, dentro

do PCA.FOC, a partir da linha 12.
B.

-E o que é essa linha 12 aí?
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M.

-A primeira linha do texto foi copiada dentro do arquivo PCA.FOC .

8.

- E por que ele copia essa primeira linha aí ? Por que ele escolheu essa como primeira linha

?
M.

- Por que a palavra constituição estava na primeira linha .

8.

- E por que tu achas que ele colocou mais duas linhas além dessa ?

M.

-Por que não teria sentido eu ficar cheio de constituição na tela ... [risos): constituição dentro

de que contexto!
B.

-Como é que eu posso? Eu tenho maneira de acessar esse texto PCA.LEG?

M.

- LEG. [obtém sucesso]

B.

-E onde está constituição aí?

M.

- Aponta na tela .

B.

- Pode prosseguir explanando as funções.

M.

- Tá. .. agora já foi tudo. Agora só sair do Mainline.

B.

-Mostra aí como é que se sai do Mainline.

M.

-Aciona o F. Sai do Mainline? Sim ou não? Sim. Salvar a memória? Nããão.

B.

- Mas digamos que essa memória fosse importante ... que memória é essa , em primeiro lugar

?
M.

-A memória que a gente fez. [pensa] Ah não, seria a memória de tudo o que foi trabalhado,

não ? A grande memória ? Não ... só a memória que a gente trabalhou agora.
B.

- A memória é um arquivo que contém um texto. Esse texto está armazenado em um arquivo

memória.mln. E tu podes modificar o nome desse arquivo caso queiras salvar. Agora ... resta saber o
que está dentro desta dita memória? De que ela se constitui ?
M.

-(pensa) Aí no caso ... é tudo o que está dentro do mainline, né?

B.

-Não sei.

M.

- Ahhh! Aí eu teria que dar um novo nome a essa memória...

B.

- Então salva essa memória, vamos ver....

M.

-Que nome vou dar a essa memória?

B.

- Nome qualquer, desde que não repita os nomes anteriores para não salvar por cima.

M.

- Ahnnn ... memória .... "descoberta". Tá. .. [o programa executa um batch que cria um backup

cada vez que o sujeito sai do mainline ] Uhmm ... . ele está copiando ... [ e o sujeito tem consciência
deste fato].
B.

-Ele está fazendo um backup automático .. .

M.

- Ah, é porque tá dentro do M ... que eu digitei

[ M.bat que o sujeito digita quando inicia a sessão. Utiliza-se aqui apenas a inicial do nome do
programa batch a fim de resguardar o primeiro nome do sujeito. ].
B.

-Exatamente .... está dentro do M.bat. Agora, entra de novo no teu hd .

M.

- [ entra e pergunta ] Hum? O que vem agora ?

B.

-Agora eu te peço que resgates esse arquivo, esse novo que acabaste de criar aí, chamado

descoberta.
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M.

- [pensa. .. ] eu não sei.

B.

-Se eu te pedisse para acessar o índice do teu hd, como é que tu farias? [ela está na tela

de abertura: mainline.mln, que não tem elo de ligação com nenhum nó de seu hd].
M.

- Aí eu teria que sair [ mostra o elo que aciona editor de texto 1ou pelo F2. [ aciona F2

1

B.

- E este procedimento se aplicaria para outro tipo de arquivo ou nó que tu tivesse definido ?

M.

- Ahhh! Claro!

B.

-Claro?

M.

-Claro!

B.

- Por que é claro ?

M.

- Por que se tudo aparece aqui. ..

B.

-Tudooquê?

M.

- Todos os arquivos ... então qual foi o nome que eu dei ? .... Descoberta [ vai procurando

pelo uso das teclas ]. Ué? Por que só saiu "descober"? Ficou truncado .. .
B.

- Porque o DOS só grava nomes com 8 letras. Agora vamos ver do que se constituia esta

memória, então ?
M.

- Só do que eu trabalhei. Só do que eu registrei na memória, na minha memória. Na minha

não, na dele [ risos ]. É.
B.

-É?

M.

-É.

B.

- E se eu quisesse acessar um desses .. .?

M.

- Sai pelos elos.

B.

- Quero que dês uma tocadinha em F?. Quero te perguntar uma coisa sobre o histórico.

M.-

I aciona com sucesso )

B.

- O que significa cada linha desse histórico aí ?

M.

- Prá você trabalhar depois, no caso ... [

1.

O mainline para acessar os arquivos, daí você

indica a memória dos elos, da descoberta e .. . PCA.PAT ...

B.

-E esse hist.mln, esse arquivo aí [mostro o nome no topo da tela] posso dizer que é um nó

?
M.

-Nó?

B.

-Posso dizer que esse hist.mln é um nó?

M.

-Onde?

B.

- Esse texto aqui constitui-se em um nó ?

M.

- Ah! [ pensa ] ... Sim.

B.

- O histórico seria um nó ?

M.

- Sim , seria.

B.

- Como é que eu posso ? Por que eu posso afirmar, então, isso que estás dizendo, que seria

um nó?
M.

- Matá-lo-ei um dia desses [risos]. .. isso é tortura chinesa ... Não sei.
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B.

-Quais são as condições básicas ou critérios prá saber que um texto faz parte de um nó ou

de um arquivo, tanto faz?
M.

- [pensa). ...

B.

- Como é que tu crias um nó ?

M.

- Você abre um documento, registra algumas coisas, salva e ... para poder acionar depois ...

ela estará lá
B.

- E nesse processo de criação aí. .. o que tu estás fazendo ... ? Como é que eu vinculo um texto

a um nó ? Qual é o padrão que liga um texto a um elo ?
M.

- Ué, não seriam os elos de ligação que você cria ?

B.

- O elo também é texto, né, de certa maneira.

M.

-É.

B.

- Então eu te pergunto assim, o que vincula esse texto : palavras em geral e os próprios elos .

O que me indica que esse texto todo pertence a esse determinado nó?
M.

- [pensa ... ]

B.

- Como é que eu posso saber que um texto pertence a um determinado nó?

M.

- Acionando o elo você decorre.

B.

- Qual elo ?

M.

-[pensa .. .] Vamos tentar novamente ...

B.

-Eu tenho um texto: PCA.IND. Aciona lá, vamos ver.

M.

-[aciona com sucesso]

B.

- O que me indica ...

M.

- ... que o que estou lendo na tela está dentro do PCA.IND ?

B.

-É?

M.

-Eu vou te bater, Roberto ! Aí no caso é a escala da tela, acima da tela que não faz parte do

arquivo propriamente dito.
B.

-Então existe um padrão que liga o texto, né ...

M.

-Existe!

B.

- Que padrão é esse ?

M.

- Seriam os comandos ... indicando a linha dentro de que texto você tá ... qual a linha, qual a

coluna, qual o formato, dentro de qual arquivo.
B.

- A linha, o formato, a coluna são atributos do texto.

M.

- Do texto.

B.

- E qual é o atributo que me indica que esse texto está dentro de determinado nó ?

M.

-Esse trem aí em cima [risos].

B.

- E o que é esse trem aí em cima ?

M.

- Essa linha dizendo qual é o nome do arquivo , de que diretório, é isso ? E agora a gente vai

prá onde?
B.

-Agora ... F? de novo.[aciono] Isto aí é um nó. Este texto está contido dentro de um nó?

M.

- Sim!
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B.

- Qual é o nome do nó ?

M.

- Hist.mln !

B.

- E te pergunto: esse texto, além de se constituir em conteúdo de um nó, ele contém elos de

ligação dentro ?
M.

- Sim. Diversos elos.

B.

-Quantos?

M.

-5.

B.

- 5. Acessa um deles prá nós.

M.- Jacessa com sucesso)

B.

- Dou-me por satisfeito.

M.

-Nossa! Roberto, vou te contar ... [risos. a entrevista foi longa e exaustiva].

[ final da segunda entrevista sobre as funções da ferramenta. Estou satisfeito com os
conhecimentos apresentados pelo sujeito. Parece ter dominado todas as funções básicas e até
compreendido

alguns

aspectos

mais

complexos

da

ferramenta

de

hipertexto

com

seus

desdobramentos. Os textos foram digitados corretamente. Fita 02, lados a e metade do lado b.)
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ANEXO 8
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA- SUJEITO (M)

As considerações do pesquisador estão referidas entre colchetes .

l Previamente à entrevista houve uma preparação, onde se conversou sobre amenidades, visando
descontnir e estabelecer um bom raport com o sujeito. As questões iniciais são superficiais,
contextualizadoras, preparatórias aos momentos em que se vai ao âmago da complexidade
estrutural do hiperdocumento e operatória do sujeito.
Hipóteses:
1) Um meio eficaz de se contextualizar um ponto de partida para a entrevista é permitir que o
próprio autor estabeleça os contornos da obra (no caso o hiperdocumento). Assim , se parte do
universo semiótico delimitado pelo sujeito e, mais especificamente, dos índices que surgem nesta
fala. Também se utilizou como ponto de partida a representação formalizada em papel pelo
sujeito (vide anexo 4).
Efeitos Esperados:
1) Surgimento de índices que possibilitem elaborar as questões derivadas de minha análise prévia
acerca da estrutura formalizada em papel e da estrutura formalizada no hd.
2) Surgimento de novos índices, que venham a enriquecer e mesmo facilitar a caracterização dos
níveis de consciência e do processo de tomada de consciência ao longo da entrevista.
3) A confirmação ou não das observações preliminares. (este efeito será sempre esperado, sendo,
portanto, excluída sua citação nos blocos seguintes).
Primeira Sessão Sobre o Hd (fita 01-lado B)

8.

I

- M. , eu gostaria de saber qual a finalidade do teu hd. O que tu pensaste , em termos de

finalidade quando tu elaboraste este teu hd.?
M.

- Bom, esse hd, põe hd nisso, [ cerca de 3 meses de trabalho, 3 sessões por semana] prá

mim foi muito importante porque eu tinha uma gama de material em casa muito grande e o meu
grande sonho é montar realmente a Creche Alternativa. Então, foi a oportunidade que eu tive de
juntar todo esse material e centralizar e ver o que eu ia aproveitar realmente, o que não, o que era
viável, o que não era viável... e muita coisa já era ultrapassada , outras coisas vivências da minha
experiência na ... [ atualmente trabalha em uma creche, menciona o nome desta creche] . Então eu
reuni tudo isso e fiz esse projeto, coisa que eu não teria feito, mesmo tendo já todo esse material em
casa porque é difícil você sentar, esquematizar e tudo. Então essa foi uma oportunidade de eu, pelo
menos no papel, realizar esse sonho.
( O su,jeito evidencia a diferenciação que faz dos meios utilizados para formalizar o hd: material
impresso, experiência profisional e computador. Chama-nos a atenção a metáfora "papei"J
8.

- Não entendi porque o "no papel" ...

M.

- Ah ! Não no papel , no computador, reunir centralizar os dados, tudo.

l isto conduz a uma investigação acerca da consciência do meio utilizado ]
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B.

- Tá. .. Já que tu falaste em papel , o que foi que tu sentiste, assim, do computador em relação

ao papel ? Que diferenças tu sentiste ?
M.

-Aí é que tá ! Coisas que eu nunca pensaria colocar no papel, a gente faz no computador e

.. . é ... horrível [risos] porque acaba viciando !!!
[quer-se mais informações ... ]
B.

-[risos] ... é horrivelmente víciante ...

M.

- Então dá vontade de fazer tudo, tudo passar pro computador: é mil vezes mais fácil, não tem

nem dúvida. Agora se você for bater numa máquina, você tem que voltar, apagar, tã rã rã. No
computador você vai delatando: ah! isso aqui não tá bom, deleta, modifica sem ficar aquela coisa
monótona onde se tem que começar tudo de novo por causa de um pedacinho. Então você meche ã
vontade, muda, troca, repete ... nem se compara [ o nível de dificuldade ].

ro

sujeito diferencia o fazer na máquina de escrever e o fazer no computador, apoiando seus

argumentos sobre diversas razões: " ... voltar, apagar, "tã rã rã" (com sentido de perda de tempo e
de esforço adicional ), a monotonia de repetir a digitação de um texto na máquina de escrever.
Evidencia-se , corroborado pelos resultados obtidos na entrevista acerca do domínio da
ferramenta de Rt, em H nível de consciência no que se refere ao meio informático utilizado:
processador de texto DOS-Edit

J.

- B.

- E por que o nome "Creche Alternativa" ?

M.

- Tá. Alternativa foi um nome que até a Elma que criou (a minha irmã) e tudo porque

realmente quando nós bolamos a idéia - porque nós já quase a montamos, né - então funcionaria
como um espaço alternativo mesmo. Então, tanto a criança poderia frequentar o dia inteiro como meio
período, como 1 hora, ou só oficina de teatro, ou só oficina de artes. Então, quer dizer, seriam
alterantivas diversas que os país teriam. Então um espaço de opções alternativas, por isso
Alternativa.

I O prório nome "Alternativa" é produto de uma abstração refletida (" ... nós bolamos a idéia porque nós já quase a montamos, né ... ") a partir de coordenações de diversas razões. Prossegue-se
a partir da temática da entrevista anterior a esta, relativa ao domínio da ferramenta de
hipertexto: como está o estado de consciência das possibilidaes da Ferramenta
B.

?l

- Bom, agrora, relacionando um pouco mais com o aspecto hipertexto, tá: quantos tipos de

elos - que é o modo de interligar textos - são disponibilizados por essa ferramenta de hipertexto
Mainline que utilizaste ?
M.

- Bom , o que eu utilizei foi um tipo só, né. Mas tem outros.

B.

-Qual foi o tipo que tu utilizaste?

M.

- Entre barras, elos mesmo de barras [ quer dizer colchetes ]. E tem outros tipos que você me

mostrou onde se poderia acionar a palavra aí chamaria um elo. Seriam elos que iriam se criando
automaticamente, né ?
B.

- Nesta ferramenta ?

M.

-Nessa.

B.

-Nessa aqui que eu te mostrei? Não estou bem lembrado se foi nesta aqui , no Mainline?

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

-------
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M.

-Acho que foi no Mainline, mas naquele computador. Mas é a mesma coisa. Quer dizer eu

teria condições, mas como eu já estava bem adiantada e já tinha padronizado a coisa toda com
barras e foi o primeiro logo que eu estudei naquele material didático ... eu já me baseei por aquele e
fui até o fim .

( De fato, ao final da sessão anterior a esta entrevista apresentei-lhe uma aplicação desenvolvida
em Windows, com a ferramenta Folio VIEWS, que também possui recursos de Recuperação
Textual por digitação de palavras. Para este sujeito, foi o primeiro contato com o ambiente
Windows e é natural a indiferenciação manifestada, considerando que não interagiu neste
ambiente.J.
B.

- Mas ... aquilo que eu te mostrei ali no outro computador era no Windows ... . era outra

ferramenta de hipertexto. Nesta aqui, não há recursos tão sofisticados. Me refere mais a esta aqui:
quantos tipos de elos tu identificaste, quais tu utilizaste ... qual a tua preferência?
M.

- A minha preferência foi mais pelo de barra e não sei se teria outro .. . Ah! teria aqueles

comandos que acionam do lado da tela, né ?

[ refere-se ao sistema de ajuda do Mainline, onde se explica o acionamento dos elos. Também, corrige as
idéias anteriores acerca do texto: " ... A minha preferência foi mais pelo de barra e não sei se teria outro."]
B.

- Quais?

M.

- Bom .. . Aí já não sei se é de outra ferramenta. O índice, quando a gente está estudando - o

que é um hipertexto, tudo isso- tem outros tipos de comandos pelo lado: F1 , F2, F3 ...

B.

-E tu utilizaste basicamente .. .

M.

- o de barra.

B.

- Queres dizer os colchetes, este [ mostro a tela ] ?

M.

-Isto.

[ bem, pode-se situar aqui o uso intencional de elos do tipo texto-texto e este fator, por si,

.iá

prenuncia o aspecto hierárquico do hd construído, ou seja, o sujeito tem consciência de que é
possível associar 2 textos através de um elo e , pelo mapa que representou no papel, pode-se notar
que foi capaz de associar diversos textos a um texto, gerando a classe e a sub-classe . Adiante,
transparecerá a consciência do sujeito em relação ao caráter fortemente hierárquico da estrutura
que formalizou. Diga-se de passagem que, apenas como este recurso de associação 1 texto a 1
texto, da ferramenta Mainline, já seria possível gerar estruturas polihierárquicas do tipo todos a
todos ou todos a alguns.
Outra possibilidade, seria o caso de o sujeito usar o •·ecurso de Recuperação Textual como forma
virtual de interligar os textos, o que modificaria completamente o "design" de seu hd, e usar os
elos de ht apenas em alguns casos especiais. Isto caracterizaria, um terceiro nível de consciência
em relação as possibilidades de uma ferramenta como o Mainline e em termos de Tomada de
Consciência do hd.
A intencionalidade das questões foi obte•· indícios acerca deste aspecto e confirmar o que se
constatou na entrevista acerca do domínio da ferramenta.
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Em suma, o sujeito sabe como acionar os recursos disponíveis da ferramenta, que lhe possibilitam
construir seja uma estrutura hierárquica seja uma estrutura polibierárquica.J
B.

- Em que tu te baseaste para escrever este hd ? Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre

isso?
M.

- Bom, eu tinha um sonho e tinha um monte de materiais sobre como fazer uma creche de

baixo custo, como fazer uma creche chiquérrima com tudo o que tinha direito. Então eu juntei, por que
nem sempre a de baixo custo é a ideal: depende das condições de ambiente, de local de onde vai
trabalhar, tudo isso. E tem o que agente vai vendo na realidade, o que é viável e o que não é viável.
As de baixo custo seriam as creches do governo e tudo isso ... que também sai caríssimo, não para o
governo, mas para uma pessoa bolar um projeto todo, construir... sai caríssimo.. então fiz uma
adaptação do que é a realidade - hoje em dia as creches funcionam em casas já prontas, adaptadas .
Então, pegar coisas ótimas da creche chiquérrima que não são inviáveis ou coisa da que seria de
baixo custo e um pouco de realidade que agente vê nas creches. Então, eu juntei tudo isso: um pouco
da realidade, um pouco do que seria o ideal, um pouco do que seria de bem baixo custo, viável
mesmo. Respondi ?

I Este sujeito é um profissional, educador, com experiência de 3 anos em creches e com formação
técnica: parece ser capaz de transcender o conteúdo e operar diretamente sobre a forma ( a
creche do governo, a creche chiquérrima, a creche ideal, as condições do ambiente, a realidade
que a gente vê ). Há, à primeira vista, boa probabilidade de que opere em lll nível de consciência
no que se refere aos conteúdos. Confirmar-se-á esta expectativa? }
B.

- Acho que sim. De qualquer maniera, ·pode ser complementado, depois, se te lembrares de

algo mais que queiras mencionar. Então te baseaste na experiência e em material escrito ?
M.

-Isso.

I A partir desse momento se inicia uma verificação mais sistemática:
Hipóteses:
1) O sujeito opera por uma lógica de classes e relações, típica do agrupamento de segundo nível.
Busca-se introduzir desequilíbrio a fim de caracterizar o estado.
2) O sujeito pode tomar consciência das possibilidades em termos de lógica combinatória a partir
das questões introduzidas, pode se antecipar, construindo proposições e formalizando-as no hd.
Efeitos esperados:
I) Superação da dificuldade de vislumbrar novas ligações possíveis;
2) Superação da resistência em modificar a estrutura quando vislumbra novas ligações possíveis;
3) Necessidade lógica de alterar a hierarquia inicial, estática, no sentido da construção do retículo
(relações entre objetos e classes).
4) Superação do conteúdo pela forma que se torna cada vez mais autônoma.]
B.

-Isso em termos de conteúdo. E em termos de estrutura, o que se poderia acrescentar sobre

esta questão aí do material ? Esta estrutura que tu montaste aí ? As relações entre a estrutura que tu
formalizaste (representada aqui no papel) e a estrutura deste material disponível...
M.

-Você fala a estrutura do projeto mesmo (aponta para a tela do micro).
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( a intenção era avaliar o nível de diferenciação que o sujeito faz das estruturas papel impresso e
hd. Mesmo assim, aproveita-se a deixa para seguir por um caminho mais natural em relação ao
sujeito. I
8.

- Sim, do hd.

M.

- Tá, então nestas pesquisa em que a gente vai juntando material, eu fui associando o que

tinha de viável: por ex. tem a planta da creche chiquérrima e tem a planta da pobre ... da popular.
Então vai juntando, adaptando e tudo e ligando os pontos que só mesmo pelo computador - a não ser
que eu fosse fazer um trabalho escrito de folhas e folhas, trabalho e mais trabalho - ... então eu fui
juntando, fui encaixando: se eu fosse falar de cozinha, tudo que eu tivesse relacionado a cozinha,
tudo que é material que eu tivesse disponível eu fui juntando e montando os elos que é uma ligação
direta de uma parte com outra... então na parte de construção, tudo o que poderia na parte de
atividades ...

I a fala do sujeito denota clareza no que se refere ao poder do Hipertexto para gerar relações e
classes de relações: "eu fui associando o que tinha de viável" ; " ... ligando os pontos

que só

mesmo no computador - a nào ser que eu fosse fazer um trabalho escrito de folhas e folhas". O
sujeito coordena as representações dos dados factuais e parece ter noção de que o meio papel
limita o discurso :t linearidade e de que no hipertexto este aspecto é transcendido pela facilidade
de "ligar os pontos". Ora, ligar os pontos pode conduzir a estruturas típicas de segundo e terceiro
nível da Tomada de Consciência.
O sujeito procedeu ,inicialmente, elaborando classes mais gerais em função do "viável": sobre
cozinha, por exemplo, até chegar às sub-classe cozinha de uma creche e cozinha da crecehe
alternativa. Isto evidencia a ocorrência de regulações ativas em 11 nível de consciência.
Por isto, investe-se neste viés, em busca dos porquês. ]
8.

-E. .. uma curiosidade minha também: será que a mesma estrutura poderia ser utilizada para

fazer estes conteúdos no papel? Um livro, por ex. ?
M.

- Olha, quando eu fiz o projeto foi pensando também num manual de papel porque eu não

tenho um computador meu que eu possa dispor - por enquanto, se Deus quiser. Então, quando eu
comecei a fazer essa estrutura toda foi pensando em facilitar pro papel que seria um recurso que eu
teria disponível de mexer, analisar. Talvez, se eu fosse utilizar outros tipos de comando seria mais
difícil de utilizar. Então, teria condições de fazer no papel ? Teria, mas seria muito mais trabalhoso,
sem dúvida.

l Inicialmente, por condicionamento cultural, influência do ambiente, toma o papel como
referencial. O processo de psicogênese parte da ação sobre o meio físico e é também influenciado
pelo social: são os fatores exógenos atuando no ponto de partida.
Aprofunda-se um pouco mais e ... J
8.

- Tá .. é tu disseste assim: que no ínício tu pensaste no papel. .. e depois?

M.

- Ah não ! É claro que vocé não resiste: vai utilizando as facilidades que tem: não fica só

naquele texto batidinha, aquele ...[reouvir fita]. Então juntou tanto as facilidades do computador- caso
eu tenha possibilidade de mexer nele via computador- então usei também as ferramentas, não todas
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, mas algumas, que facilitariam o futuro, né. E também a parte do batido , senão ficaria uma coisa
bem apostila mesmo ... didática ... certinha.
( Intencionalmente, o sujeito operou transformações na substância de expressão ,do texto
impresso, em função dos recursos da ferramenta "que facilitariam o futuro".
Interessa-nos aprofundar ainda mais .J

B.

-O que é o "batido"? Especifica um pouco mais pra mim isso aí . É o linear, o sequencial .. .

M.

- Tá. Batido é o linear, tipo livro. Uma depois da outra, tudo certinho, enquanto ali não: tenho

oportunidade de você jogar para o outro lado,

nem tudo o que aparece de cara na tela seria

subdividido em trechinhos. Aqui não você joga prá elos e se for interassante uma pesquisa você
busca ou não, passa adiante se não for aquilo que você tá procurando. Enquanto que no livro a gente
tem que olhar todas as etapas em tudo .
( Utiliza a combinatória ao nível do segundo nível uma vez que estabelece um critério para a
utilizar a não-linearidade: " ... se for interessante uma pesquisa, você busca ou não".
Bem, se é verdade que o sujeito opera em terceiro nível, testemos a possibilidade de descentrar-se
... generalizando a aplicação da forma]

B.

- E tu pensaste que alguém mais poderia utilizar esse hd , quando o elaboraste?

M.

- No início não. Depois eu achei que por que não ?

I Indício insuficiente. Pouca motivação para falar sobre. Retorno ao ponto de partida, é preciso
confirmar... J

B.

- Anh. Te perguntei se haveria diferenças entre ler este conteúdo em livro e ler aqui no teu hd

. Que diferenças tu achas que há - se é que "las hai" - entre estudar no teu hd e estudar no material
didático que tu tens, nos livros, etc.
M.

-Aí teria que ter uma pesqisa longa, sentar prá procurar onde que está isto: tá aqui? ah! não

eu li em algum lugar ou mesmo no índice básico se ele está na parte qual e aí você tem que percorrer
tudo de novo ou não. Já no computador você vai direto no ponto que você quer: ah! eu quero saber
só da parte de construção da creche; eu quero saber da parte de Recursos Humanos, ah! da
Legislação; então você vai direto onde quer sem precisar ... e também determina a sequência: o que
você considerar mais importante você vê primeiro; o que você considerar que vai pesquisando
conforme vai precisando, você vai consultando.
( Manifesta, novamente consciência da facilidade que a geração de classes proporciona em
ambiente de hipertexto: "da parte de construção de creche", "da parte de Recursos Humanos";
possui clareza quanto a forma da estrutura papel e da estrutura hd. Porém aqui está claro que o
sujeito opera sobre hierarquias, pois não recorre ao recurso de pesquisar textos por palavras, que
o libertaria das estruturas pré-organizadas.
Busca-se confirmação. I

B.

- E quais os fatores que propiciam esta diferenciação entre o computador - no caso o

hipertexto , no computador,- e o papel? Entre um meio e outro?
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M.

- Ah! Isso aí são as opções que a gente tem de funcionamento, de recorrer a: não tá bom

deletar, buscar atrás, pesquisa, se você quer padronizar alguma coisa, você vai compara textos,
encaixa, mil coisas que você pode fazer.

I Agora, ressalta os porques ao nível do fazer, reinicia a espiral psicogenética, abrindo mais o
entendimento sobre o fazer ( em primeiro nível de consciência ), mas note-se que utiliza o recurso
às razões, evidenciando compreensão ... I
Já no livro você tem um livro pronto e para você modificar alguma coisa teria que recolher
tudo de novo à gráfica, escrever um novo livro ... e por disquete não: ah! encontrei este material
que é muito bom: encaixa !

I Evolui, rapidamente, abordando o aspecto dinâmico do estado da estrutura. Manifesta
consciência das tranformações possíveis durante o processo de edição de um hd: "encaixa!". O
preenchimento das lacunas cognitivas a partir da informação formalizada no hd.
O hd está "vivo", em permanente evolução e, ... parece um organismo vivo para o sujeito

1

Outra pessoa que estivesse usando a mesma ferramenta, ah! também encontrou : ah! legal!
Prá que ficar com aquele disquete prontinho se você pode pode colocar também um pouco da
sua vivência , né? Bah, isso eu já experimentei e não deu certo: então vou ficar com aquele troço
prontinho ? Não. Já vai encaixando ali mesmo, ahh ! isso aqui não tá bom, vou mudar vou
colocar outra coisa ...

I Percebe possibilidades do fazer cooperativo I
B.

- Isso diz respeito mais à edição, né ?

M.

-É.

B.

- E quanto à navegação no hd ? Que diferenças teria entre navegar no teu hd e percorrer

material no papel ?
M.

- Bom, no hd, aquilo que eu te falei da ordem em que você vai trabalhando, você vai procurar

ou não enquanto que no livro você vai ter que seguir todas aquelas etapas certinhas. As coisas
teriam ligação , sim, e pode ser que algumas coisas interessantes estivessem ali. ... e no computador
não: você vai vendo o caminho que vai percorrer: ou vai direto à parte que lhe interessa ou olha tudo
ou ... mais ou menos isso ... não sei se expliquei muito ...

I Confirma os critérios que mencionou anteriormente, quanto às possibilidades de percorrer as
classes pré-organizadas em hipertexto: "as coisas teriam ligação" e enfatiza o aspecto da
intencionalidade do usuário ao decidir sobre qual caminho pretende seguir durante a navegação. )
B.

- Se quiseres explicar mais o espaço está aberto. Te pergunto, ainda, a nível genérico, se

utilizaste algum critério de delimitação desta forma que deste ao teu hd e de delimitação de conteúdo.
Utilizaste algum critério a nível geral ? Com foi que isso aí rolou ?
M.

- Tá. Prá seleção do que eu ia colocar?

B.

- Por exemplo ...

M.

- Eu centralizei mesmo na idéia do criar uma creche: o que você precisaria saber e tem mais

coisa que você poderia colocar - algumas eu coloquei na parte de generalidaes - coisas que fugiriam

1

-- ~
a esta estrutura eu padronizei e criei uma parte de generalidades para acrescentar coisas depois. E
eu acho que não respondi a sua pergunta ...

f O critério geral está referenciado em "o que você precisaria saber" para criar uma creche. Notese que o sujeito vai além do "ato de criar a creche", abre um item de generalidades,
complementariedades que estão além. ]
B.

- Já é um critério ... que envolveria uma série de outros critérios: este primeiro princípio que tu

enunciaste, né ?
M.

- Outras coisas que podem ser ... porque é muito individual: cada um trabalha com

determinado critério. Se este trabalho fosse dado para outra pesoa ou até pra mim mesma se fosse
só para minha pesquisa eu suponho tipos de atividades: se eu fosse colocar um planejamento diário
dentro deste projeto, até o meu próprio ponto de vista vai se modificando. Então são coisas que são
muito amplas e variáveis e eu achei que não valeriam a pena padronizar.

1 Manifesta a consciência de que está colocando o seu ponto de vista, mas parece não ter
comprendido a pergunta ou não ter clareza dos critérios mais específicos. Menciona que tudo o
que diga respeito a atividade diária de uma creche deveria ser mencionado. ]
B.

- Ainda falando um pouquinho sobre a estrutura do hd, pergunto o que esta estrutura - que

representaste no papel aqui na mesa - quer transmitir para quem lê o teu hd ? Tiveste alguma
intencionalidade quanto à forma geral mais na pessoa que fosse ler o que é que tá ligado, a área que
vai dar sequência. Então seria mais primeiro a parte geral e aí as ramificações como forem surgindo
conforme desta estrutura ? A estética, vamos dizer assim ? Quereria transmitir alguma coisa esta
estética da tua estrutura que representaste no papel ?
M.

•

- Esta representação no papel já foi mais pensando o nível de interesse da pessoa: se a

pessoa estiver muito interessada vai seguindo, senão tem só uma noção geral da coisa e vai pra
outra área sem entrar em detalhes da coisa.

I Utilizando a representação gráfica, o mapa, completa o enunciado do critério geral: "atividades
de uma creche", especificando: sendo abordadas do geral ao específico, conforme o interesse do
leitor. Este geral ao específico está subordinado às possibilidades da estrutura bierárquiaca do hd
B.

- E eu te pergunto, aproveitando esta representação e nosso papo sobre esta representação,

em primeiro lugar: explica o que significam esses traços e essas caixinhas. Dá nomes aos elementos
aí.
M.

- Bom. Aí no caso os traços seriam as ligações mesmo: o que está relacionado com o que:

que elos que se ramifica para outros elos, tudo isso. As caixinhas é só questão estática mesmo ...
onde ficam os nomes dos elos prá separar. Então tem a parte geral que seria isso aqui de roxo e daí
daria a sequência.

[ A "parte geral" , mencionada, é o nó de abertura do hd, que contém um índice geral do hd, que
dá acesso às diversas classes formalizadas. Possui consciência da razão de existir um elo
representado no papel que também representa o elo virtual entre 2 nós, no hd.]

l
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Figura 32
B.

- Dentro do PCA.IND, por ex. estaria um texto ?

M.

-Também.

B.

- E o PCA.IND seria um nó do hd ?

M.

- Isso, todas essas caixinhas seriam nós do meu hd.

Col: 77/255
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8.

-Tu tinhas te dado conta de que estas caixinhas são os nós do hd?

M.

- Sim, mas não com o nome nó. São os textos dos meus documentos: são os documentos.

[ Assimila os textos dos documentos em papel aos textos dos nós do bd. Mesmo após diferenciar
clramenteJ
8.

- E essa ligações, os elos: por que elas não tem uma seta na extremidade apontando que

elas vem daqui prá lá e de lá prá cá ?
M.

- Por que as setas seriam ... ou eu colocaria as setas pra ambos os lados ou ... mas é porque

é livre a movimentação, tanto faz o lado: ou você vai ou retorna ou pega o lado ...
8.

- Não tens nenhuma situação em que ele foi só de um para o outro e não tem retorno

M.

-Não, todas são destas ligações.

8.

- De ida e volta ?

M.

-De ida e volta. Todos do PCA.COM tem retorno ao PCA.COM até o último, mesmo que não

tenha mais nada depois do PC A. COM ainda retorna. Agora a ligação entre um e outro não: por isso
que eu não coloquei a ligação.

I Consegue operar a inversão, inclusive coordenando as razões que levaram a representar o elo
virtual sem as setas de sentido, mas ainda ao nível das ações. Porém nota-se que novas
coordenações se produzem a partir das questões ao ponto de o sujeito se dar conta de que não
representou os sentidos em algumas partes da estrutura onde deveriam ter sido representados.J

•

8.

-Tem ligações que existem que tu não colocaste aqui (no desenho)?

M.

-Não.

8.

-Todas as ligações estão representadas?!

M.

- Não. Umas - depois foi que eu pensei nisso - por ex. a parte de histórico -deixa eu ver

generalidades e a parte de histórico, tá - então PCA.PR1 dentro do próprpio PCA.PR1 já dá
sequência pro PR2 e eu não liguei. Só que o PR2 não retorna.

I O sujeito recorre ao meio informático para verificar a identidade da estrutura do hd com a
estrutura graficamente representada.
Sob a classe Generalidades, há uma sobeJasse Histórico (nó PCA.HIS) onde o sujeito formalizou 6
ligações (relações) associativas : PCA.PRI, .PR2, .PR3, .PR4, .PRS, .PR6 . Veja-se a estrutura em
anexo 4.

J

8.

- Ah! Então algumas ligações estão faltando aí?

M.

-Estão.

8.

- Deixe-me ver uma coisa .. . por que tu não representaste mesmo ?

M.

- Bom aí neste caso foi porque eu não fiz o retorno da sequência.

8.

- Por falta de convenção ?

M.

-Foi. (risos).

( Constata-se que o sujeito possuía apenas consciência parcial das implicações significantes. Ficou
claro que o sujeito foi capaz de construir conscientemente a estrutura de I nó (representativo da
classe Histórico) conectado com diversos nós, com a primazia da reversão por inversão. Por outro
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lado, o sujeito não tinha consciência da possibilidade de reversão por reciprocidade até que os
questionamentos acima o desequilibraram no sentido de buscar a identidade entre:
- a estrutura formalizada no papel;
- a estrutura do hd e
- sua própria estrutura cognitiva (de caráter lógico-matemático);
- a estrutura de suas ações sobre o objeto.
Parecia natural que, ao se ler os conteúdos do histórico, sintetizados nos nós PRt, PR2, ... ,PR6, se
pudesse passar diretamente do PRl ao PR2 (continuidade) e assim por diante, podendo sempre
retornar ao nó anterior ou ao nó representativo da classe PCA.UIS. Porém esta reversibilidade
por reciprocidade não estava formalizada ao nível da operação nem ao nível das razões.
Por outro lado, constatou-se a extrema velocidade com que o sujeito reformulou as coordenações
causais e logicomatemáticas anteriores.
Então, para nos certificarmos da necessidade lógica e da operatoriedade do sujeito, solicitamos
que re-estudasse a estrutura do hd ao que este aceitou sem resistências e procedendo
transformações na representação e no hd.
8.

1

- Bom. Então já que surgiu uma possibilidade de convenção solicito que faças uma revisão

geral aqui na representação gráfica. Represente TODOS os elos de ligação. Até vou te pedir pra
fazer com esta caneta azul diferente da outra ou com esta outra tua, desde que fique diferenciado
para sabermos que foi feito agora. Sugiro que dês uma revisada geral no documento.
M. - Ok.
( A reação foi imediata: sem opor resitência, o sujeito se pôs a re-estudar a estrutura do hd e o fez
conferindo cada ligação , no meio informático, com a correspondente representação no meio
papel.
Após cerca de Ih de revisão o sujeito sinaliza indicando que a concluiu.(
8.

- Concluído ?

M.

- Concluído !

( O questionamento é radical. J
B.

-Todos os elos de ligação estão representados?

M.

-Todos.

I Para confirmar a convicção ... ]
8.

- Todinhos?

M.

- Todinhos.

8.

- Tá. Então eu te pergunto assim: vamos lá para o PCA.PUB ... e agora vamos para o final

deste arquivo (final do texto). Pergunto: Este PCA.IND, é um elo de ligação?
M.

- ... (pausa) É .. .

8.

- E te pergunto, então: ... (pausa) .. .

M.

- Ahhhhhhhhh!

8.

-Então por que tu não ligaste PCA.PUB com PCA.IND?

M.

-Todos estarão então ...
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I Em uma fração de segundo, parece que que o sujeito conceituou a Totalidade Reticular, mas
será mesmo ? I
B.

- Todos?

M.

-Quase.

B.

- Pois é ... e por que tu não representaste ? Na tua opinião, por que tu não representaste esta

ligação?
M.

- Por que todos pra mim vão acabar de volta no índice ... que é o que originou ... e aí eu nem me

toquei ...

I Justifica a reversão utilizando o recurso à inversão
necessária a recíproca. I
B.

- Tudo vai acabar de volta ...

M.

- Isso daí então ... Huuuuuummmmm!

já formalizado. Assim sendo não seria

( Dá-se conta das ligações faltantes, ou seja: PCA.PUB com PCA.HOR, o que permite o retorno a
PCA.IND por reciprocidade.]

B.

- Estas aí estão ... [aponto para a representação gráfica, sobre a sub-classe representada a

partir de PCA.APR] faltantes .. . ?
M.

-Estão .... ..... Meu Deus ... íiíh!! ! todos!!! um monte ... [com ar de desânimo]

[ O sujeito, se dá conta da possibilidade de reversão por reciprocidade no âmbito de uma das subclasses formalizadas (diferencia) e , imediatamente após, integra o conceito às outras sub-classes e
a totalidade (generalização reconstrutiva).
Reforçamos o questionamento para testar sua convicção

B.

- Um monte ? [ risos ]

M.

- Que gracinha ...

.J

[ Desta vez não foi sequer necessário solicitar o reestudo da estrutura. A necessidade lógica
motivou o sujeito a proceder novas abstrações.
O sujeito opera pelo modelo de agrupamento de classes e ralações, está bem evidenciado pelas
composições que fez, pelas reversões e, agora, por esta necessidade de resigninificar a
representação , derivada de regulações ativas.
A partir deste momento, busca-se provovar progressos em 111 nível de consciência.
Hipóteses:
1) O sujeito opera por uma lógica de classes e a·elações, típica do agrupamento de segundo nível.
Busca-se introduzir desequilíbrio a fim de provocar a Tomada de Consciência progressiva em JIJ
nível.
Efeitos esperados:
1) Aproximação intencional das propriedades centrais da ação e do objeto, no caso, a
estruturação do hd;
2) Teorização, elaboração de operações sobre operações;
3) Necessidade lógica de alterar a hierarquia inicial, estática, no sentido da construção do retículo
(estrutura polihierárquica).

- -- - - - - --
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B.

-Então ...

M.

- Começar tudo do início.

B.

- Então completa a tua representação.

M.-

I Pergunta desencontradamente, pensando em voz alta ... 1

Em vez de eu ficar ligando os arquivos que estão lááááá adiante com o PCA.IND, que é o que dá
origem aos outros ?...
B.

- Por exemplo ?

M.

-O PCA.RD que tá láááá dentro de PCA.INS- prá lá de Marraquesh- em vez de ligá-lo ao

PCA.IND, deletar no PCA.RD o comando (o elo) que liga ao PCA.IND.

I Uma resistência no campo das ações: em vez de ligar todas as extremidades das hierarquias a
origem (PCA.lNO) é mais fácil considerar que as extremidades não têm que se ligar por caminhos
diversos. Isto, momentaneamente, provoca uma deformação conceitual dos dados de observação.
Assim, busca-se aprofundar o desequilíbrio na esperança de motivar a correção dos esquemas de
ação anteriores. I

B.

- E por que tu achas que deverias delatar isto ?

M.

-Por que, vamos supor, a pessoa tá láááá no RD, né. Não, no RD até pode deixar porque é

o último, então pode deixar, aí sim tem sentido.

I Corrige o esquema no que se refere à ligação das extremidades. Entretanto, ainda resta concluir
que os nós intermediários também se podem ligar às extremidades ... I
B.

-E o que é que te garante que ela vai fazer as leituras assim (neste percurso) .. . de cima para

baixo?
M.

-(pausa) ... Nada ... Mas pensa só ... aí a pessoa tá acabando de ler e por acaso aciona o elo

índice?. É! ... se bem que ... daí então eu vou ter que colocar IND em todos! Também.
[ Generaliza o critério ...

I

B.

- É uma quetão de critérios ...

M.

-Agora das duas uma: ou eu coloco em tudo ou eu tiro ... acho que não .. .

[Estamos no limiar, na passagem, do hierárquico ao polihierárquico, do segundo nível de consciência
ao terceiro. A reconstrução desta Totalidade é penosa, pois a complexidade se eleva
exponencialmente devido a possibilidade de múltiplas combinações. Ainda, geometricamente, a
estrutura mudaria de forma, passando de uma hierarquia bidimensional a uma rede com 3 ou mais
dimensões, difícil de representar no plano. 1
B.

- É uma questão que tens que decidir... um critério teu de ... estruturação, funcionalidade do

hd ...
M.

- Se a pessoa .. . o critério for trabalhar rápido com elos daí você pode pegar o índice de elos e

daí aciona qualquer elo... a qualquer momento... vai-volta prá onde quer... então não teria
necessidade de a pessoa ficar indo-vindo . .. Deduz-se que, se uma pessoa vai trabalhar com
construção, ela vai seguir o assunto de construção até o fim ... ou não.

I Em voz alta, procede o cálculo das probabilidades para redefinir os fins ..•
Estimula-se o sujeito a prosseguir com os cálculos ... I
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8.

-Sim. E aí. ..

M.

- E acho que não tem necessidade ... Será ?

[ Finalmente, o retorno às origens, à necessidade lógica primeira, que deverá ou não ser redefinida.
Tenta-se provoca-se novo cálculo de probabilidades . ]

8.

-Aí é uma questão ... tu que és a autora: não posso meter minha colher ... na necessidade.

M.

- Isso aqui vai ficar um auê.

[ mostra a representação gráfica

J.

8.

- Tá, mas isso aí não vem ao caso ...

M.

- Não ... não um auê de estar riscando por cima [ da representação ] . Vai ficar um auê assim :

aqui no RM, tá, hann, RM tá ligado a REC que tá ligado ao INS que tá ligado ao IND ... tá. .. tá tudo
interligado ...
[ O sujeito vislubra o retículo, porém a passagem do bidimensional ao n-dimensional provoca um
atraso na conceituação em relação a ação. ]

8.

- Hum ... e tem algum problema quanto a isso ?

M.

- Mas aí o PCA.INS teria que estar ligado a todos os outros também . Aí todos teriam que

estar interligados: aí seria uma loucura ... (pausa) .. . interligados eles estão , mas de certa forma, sem
necessariamente estar tudo, tudo, tudo um com o outro ...
(Propõe-se a eliminação do índice geral (PCA.INS) para testar a consciência do retículo: se tudo
se liga a tudo, então para que serviria o índice ?

I

8.

- Sem .. . elaboração de um índice, né ? [ pausa ] ... E aí. .. te pergunto ...

M.

-Agora eu não sei o que eu vou fazer.

8.

- Pensa com calma, então.

I Me afasto e dou-lhe tempo. Trata-se de uma decisão que envolve operações complexas, em
terciero nível. Quero lhe dar a chance de tomar consciência sem a minha intervenção. O sujeito
age sobre o hd por uns momentos e, pára, pensativo.]

8.

- E aí. .. o que foi que decidiste fazer ?

M.- I Mostra que vai retirar os elos de retorno. Está sem voz. I

8.

-Retirar alguns elos de retorno? Todos os elos de retorno?

M.

- Eu vou retirar os elos de retorno que estejam, assim, perdidos. Eu acho que vai ficar perdido

retornar no meio de um arquivo de repente pro IND. Tem outros caminhos de fazer isso e , em
compensação eu vou colocar outros elos, que seriam a sequência de textos: por ex. , em vez de
retornar ao PCA.IND cada vez que quiser dar sequência a todos os outros que se originam nele, já dá
a sequência direto. Se a pessoa quiser continuar a sequência sim, senão retoma.
8.

- Tá. .. Você é quem manda ...

M.

- Prá não ficar uma coisa assim muito perdida.

1 O sujeito regride a combinação de 1 com diversos: não obtém sucesso no fechamento da
estrutura polihierárquica, todos-com-todos. ]

8.

- Então pode fazer tranquilamente.

-

-

- - - -- -

-
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M.

- Não sei se vai dar muito certo não ...

B.

-Isso aí faz parte do processo. Vai fazendo, vai vendo, não deu certo refaz ... [risos]

M.

- [ risos ] Que doce .. .

[ em tom de ironia, reclamando de que poderá ter que vir a refazer. O sujeito trabalhou, pensou e
testou por mais 30 min c a sessão foi interrompida.
A entrevista não prosseguiu nestes 30 min porque o sujeito evidenciava traços de exaustão física e

stress. Prosseguir seria correr o risco de deformar o processo natural de tomada de consciência ].
[ final da fita 01

J

O sujeito fez alterações no hd, seguindo suas necessidades, após o término da primeira
entrevista, na sessão seguinte. Segue a transcrição da segunda entrevista . (13/06/94-lado b-fita
02)
B.

-Vejo que refizeste a representação gráfica. Também refizeste o hd, as ligações. Explica o

que foi que fizeste de diferente , de novo, em termos de mudanças no teu hd.
M.

-Bom, no caso, aqui, na confecção do projeto, tinha itens que eu colocava ligação com todos

os anteriores e tal ou então colocava uma ligação da ligação da ligação lá adiante com o índice.
Então ficava uma coisa quebrada. Então eu faria todos se interligando ou então eu faria as ligações
com os assuntos que realmente tivessem a ver um com o outro.

[ Rememora o estado em que interrompemos a última sessão. ]
B.

- Isto no sentido sequencial ou no sentido não-sequencial; o que seria o ter a ver para ti ?

M.

- No caso, em relação aos assuntos, porque se divide em assuntos: então tem a parte de

construção, tem a parte de atividades , tem a parte de leis.
[ prefere manter as classes bem diferenciadas entre si ]
Então não teria a ver eu pegar leis [ pensa ] ... teria a ver , até poderia, mas ia ficar uma coisa assim

quebrada , não seria uma sequência e por mais que tenham recursos que possa fazer essa coisa
toda eu preferi interligar os assuntos porque se a pessoa vai entrar em leis é porque ela quer saber
de leis mesmo: então colocar facilitando a sequência daquele assunto. Aí eu troquei os elos para
esses que estão aqui.
B.

- Marcados [ no papel ] .. .

M.

-Isso.

B.

- A gente vai falando sobre isso com calma à medida em que tu vais apresentando teu hd.

Vou te pedir que apresentes teu trabalho e enquanto isso vou fazendo algumas perguntas.
M.

- Bom, então a primeira parte é o índice geral do projeto que é o PCA.IND seria onde estão

também os elos que a gente pode dar o acesso. Então o primeiro elo aparece o PCA.MOD que é um
mapinha das ligações também geral como se fosse o índice, só que não dando ligação direta aos
nós.

--

-

-

- -

- --

- -- - - - - -- - -- - -- -
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Figura 33

I O sujeito sentiu necessidade de explicitar a forma do hd e o fez representando apenas os nós
representantes (cabeças) das classes da estrutura hierárquica que formalizou. ]
B.

- O que significa isso: não dar ligação direta aos nós ?

M.

- Aos arquivos. Ele representa, mas não aciona. É só uma representação gráfica mesmo.

r Este mapa é uma redução da estrutura
8.

real do hd

I

- Mas ele é bem diferente da tua representação gráfica no papel

I constato e provoco I ...
M.

- Isso, porque aqui não aparecem todos os subitens. Aparecem só mesmo os que vão dar

origem a outros elos e tudo, uma cadeia de elos: então são só os principais das áreas que eu
subdividi: apresentação, finalidades, recursos , legislação e a parte de generalidades.

[ Transparece o critério de classificação por área ( lei de formação da Totalidade )]
Dentro de cada um desses tem milhões de ... Cazuza [ risos ]. .. um monte de outros
arquivos.

( Esta frase pode ser um indício de que o sujeito percebe as múltiplas possibilidades de seu
trabalho I
Bom, depois vem o PCA.APR que é a parte de apresentação que seria o projeto e que seria
também a creche alterantiva dando uma visão geral e ampla . Dentro desse PCA.APR aparece
PCA.PUB que é o público, a clientela que o projeto visa atender dizendo para que clientela ele foi
criado. Tem também o

PCA.HOR que seriam os horários de funcionamento, o regime de

funcionamento, essas coisas todas.
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*APRESENTRÇilO:
O PROJETO CRECHE RLTERNRTIUR suPgiu da escassez de mao de obPa
doméstica conf iáve 1, das 111udanças ve1•if icadas na est1•utu1•a f a111ilial' nos
últimos anos~das altel'açoes do espaço físico de lllol'adias nas cidades de
g1•ande e 111édio po1•tes e~ p1•incipal111ente~da 111aio1• pal'ticipaçao da mulhe1•
no llle!'cado de trabalho: esse
conjunto
de
fatoPes
contribuiu
decisiva111ente pa1•a o tPaçado do pel'fil da CRECHE RLTERHRTIUA.
A CRECHE ALTERNATUA atenderá crianças de 6 meses à 6 anos de
idade~em diversos turnos dentl'o do horá1•io de 7 às 19 hol'as e e111 alguns
casos~ também~ no pe1•íodo notu1•no.
Esse p:rojeto ue111 inoua:r a concepçao de que:"c:reche é u111 local
onde as ct•ianças uao pa1•a b1•incai• enquanto os pais estao t:rabalhando."
A CRECHE ALTERNAIIUA,. envolve 111uito mais do que simples laze1•,.
socializaçao e ali111entaçao,. se:rá feito todo um tPaballlo especializado~
Pealizado po1• ppofissionais competentes Pl'epaJ•ando a c:riança paPa o seu
ingPesso postel'ÍOl' na v ida esc o la:r.
<Para sabe!' mais sob1•e a clientela que sel'á atingida pelo
PROJETO RLTERNATIUA acione o elo abaixo: •.•...•.•..•.••.
••.••.•..•••.••••••••••.•••.• [.texto:c:,oficina,PCA.PUBJ>

·-

PoPillato=ASCll/78

Lin: 26/61

Col: 81/255

Figura 34

idade,.e111 diversos turnos dentt•o do hoPário de ? às 19 horas e e111 alguns
casos ... també111,.no pePÍodo nottu•no.
Esse projeto vem inovar a concepçao de que: "crecl1e é u111 local
onde as crianças vao pa1•a brincai' enquanto os pais estao trabalhando."
A CRECHE ALTERNATIUA~ envolve 111uito 111ais do que si111ples lazer.
socializaçao e alimentaçao, sePá feito todo u111 tl'abalho especializado.
realizado por ppofissionais co111petentes preparando a c1•iança papa o seu
ingpesso posterior na v ida esc o la1•.
<PaPa saber mais sob1•e a clientela que será atingida pelo
PROJETO ALTERNATIUA acione o elo abaixo: ••••••••••••••••
.•.•..••••••••••••••...••..•. [.texto:c:,oficina,PCA.PUBJ>
<PaPa sabe!' mais sob1•e o Regi111e de Funciona111ento acione o
o elo ao lado: ••••.••...•••• [.texto:c:,oficina,PCA.HORJ)
<Para volta1• ao lndice GePal acione o elo abaixo: .•••••••
••••.•••••••••••••••••••••••• [.texto:c:,oficina,PCA.INDJ>
<Indice de elos ••••••••••••••• [.texto:c:,oficina,PCA.ELOJ>
Fol'lllato =ASCII 178

Lin:'• 35/61

Col: 81/255

Figura 35
B.

-Notei que fizeste , agora, uma ligação entre PCA.PUB e PCA.HOR , mas antes não existia,

né?
M.

- Não existia.

B.

- Mas por que tu fizeste essa ligação especificamente aqui entre esses dois?

M.

- No caso dos dois ... [ pensa e confere no hd ] ... ih! eu não fiz a ligação ... eu pensei que

tivesse feito ...

J mais adiante, o sujeito inseriu este link como se demonstra na tela acima ]

165
B.

- Estás no PCA.HOR. ..

M.

- Ah! tá entrei no errado. No caso foi uma coisa que eu esclareci : tem uma apresentação,

você vê a clientela que você quer, que visa atender tudo isso e aí vai para o regime de funcionamento
que você quiser, senão ali há um retorno à parte de apresentação, quer dizer um opcional: você
prossegue vendo todo o esquema de funcionamento ou você retoma para a apresentação e dá
sequência de outras informações que você queira.

I O sujeito não produziu o elo de inversão, intencionalmente, considerando que o conteúdo de
PCA.HOR é sequência de de PCA.PUB, como ocorreria em um meio linear como o papel. 1

B.

-E aí te pergunto: pq. não tem um elo de retorno do PCA.HOR para o PCA.PU8, por exemplo

?
M.

-No caso, como vem primeiro o PU8, a pessoa vai passar primeiro pela clientela, então acho

que não há necessidade de retorno imediato.

I Não há necessidade lógica de inversão, nem no campo das estruturas possíveis. 1
B.

- Dá prá tu ires até o PCA.APL ?

M.

-Dá.

B.

-A partir do PCA.APR eu poderia ir diretamente ao PCA.HOR, né?

M.

-Pode.

B.

-E se eu fosse direto ao PCA.HOR ...

M.

- ... . como é que você faria para retornar ao PCA.PU8?

I O sujeito opera a inversão no momento em que se faz a composição das estruturas possíveis:
APR-HOR-PUB-APR e APR-PUB-UOR-APR ..•. Ocorrem novas coordenações que conduzem a
reorganização dos subsistemas (agrupamentos) 11

•

B.

- É. Essa é uma pergunta ...

M.

-.... Arrrrrrrrrg ! Só mesmo representando ele (marca no diagrama para fazer depois]

8.

- Marcaste aí, quer dizer que tu vais fazer a ligação do HOR com o PU8 ?

M.

- Pretendo ...

( O sujeito procede a formalização da ligação. Mais adiante, esta ligação - e outras - será
substituída por um nó que possui ligações com cada outro nó do Hd: trata-se do PCA.ELO, ou
seja, um nó que mediatiza a ligação com qualquer outro nó da estrutura, que é um modo de ligar
todos a todos. J

8.

- Podemos ir em fente ... Ainda com relação ao nó .PUB, a que outros nós ele poderia estar

ligado, a que outros assuntos do teu hd ele poderia estar conectado?
M.

-Ao HCA.

8.

- Esse HCA fala sobre clientela. ..

M.

-Sim.

8.

-Por exemplo, uma ligação que encontrei foi com ADC.

M.

- Admissão e desligamento do candidato.

( Promove-se uma discussão em torno deste assunto a fim elevar as possibilidades de formalização
de novas ligações.

I
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8.

-Então esta foi uma conexão que eu encontrei , que me chamou a atenção, pode ser até que

não tenha muito a ver... estou só te exemplificando ... não quer dizer que seja certo ou errado ... que
tem que fazer assim ou assado ...
M.

-Esse aí eu acho que não teria a ver mesmo porque num é quase um marketing publicitário e

noutro você tá falando das partes legais, das exigências legais. Tá mais voltado prá parte legal das
coisas do que para a clientela em si , independente da clientela que você tenha, as exigências de
documentação, tudo isso ... eeeeeu acho que não.
(Procura-se verificar se o sujeito assimilou o conceito de recuperação de texto por pesquisa de
palavra]
8.

- Que estratégia a gente poderia utilizar através dos recursos de ht pra descobrir quais os

textos que teriam a ver com esse texto aí ?
M.

- Pela lista ?

8.

-Não sei? Te pergunto ...

M.

- Pela lista, pesquisando clientela ?

(Exatamente a função F9 permite procurar por uma ou mais palavras em uma lista de arquivos
pré-definida pelo sujeito

I

t

Figura 36

8.

- É uma maneira. De repente podias tentar prá ver o que acontece ...

M.

-Isso aí é facil. .. [procede a busca]. .. e agora?

8.

- O que foi que tu acionaste ?

M.

- F8 .

8.

- O que é que faz F8 ?

,------ - --

-

- - - --- -

- - - --

-

--

-

- - - - · --- - - - - -- - -
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M.

- [ tecla de novo F8 e observa ]... Localizar texto noutro documento.

Aí aparece só no fndice de generalidades, na parte de apresentação que é aquele primeiro texto, e
na de .. . que texto é esse? B A K ?
B.

- É o .. É o backup . Isso aí é o editor de texto que cria automaticamente.

M.

-Por que esse aí eu desconhecia [risos], o ADC e o índice ... funções administrativas, horário,

[ ]... poderia ter o ADC. que não me interessou
- ... que não te interessou pelos motivos que tu já expuseste ... e quanto ao .HOR, será que

B.

existiria algum outro tipo de conexão interessante aí ?
M.

-Entre o HOR e outra tela?

B.

- E outros ... [ nós ]

M.

- Ah! e outros ... [Processa as buscas por palavra]. Tem que sair para fazer a busca?

B.

-Tenta. Vê o que acontece ...

M.

- [procede com sucesso] Ah! Não! [desaprova um dos achados e prossegue].

está o .ENT. Tem a ver?
- Entrevista. Não tem a ver porque aí ele vai falar sobre o horário de funcionamento da creche

M.

e aí tem uma entrevista de horários da criança: seria uma entrevista de entrada com os pais para a
gente saber um pouco sobre as crianças.
B.

- E isso não tem a ver com o horário de funcionamento da creche ou não é tão específico ?

M.

- Não é tão específico [ e prossegue rapidamente a continuação da busca ]

ro

sujeito apenas vincula os textos de sentido mais diretamente convergente, os possíveis são

descartados.
Manifesta-se, aqui, a força do aspecto hierárquico derivado de um viés, de um sentido construído.
O virtualmente possível não se encaixa nesta estrutura de significação e, por isto, é descartado. A
estrutura é típica de segundo nível e o processo se desenvolve por sucessivos testes do critério de
relacionamento entre textos: considerações acerca do horário de funcionamento da creche
alternativa e seus correlatos que estejam diretamente relacionados ao conteúdo do nó .HOR J

B.

- PAA?

M.

- Isso sobre adaptação.

B.

- RH ...

M.

- Não. [ E prossegue ].

B.

- Todos os arquivos foram pesquisados.

M.

- Os cobras que vão usar o meu hd também vão saber usar este recurso (F9) ... eu espero [

risos ].

[ Momentaneamente, dá-se conta de que a conexão de textos pode ser feita através do
Recuperador Textual ... mas está ainda longe de compreender conceitualmente os desdobramentos
desta função ]
B.

- Podes continuar apresentando ...

M.

- Então seguindoa partir de PCA.APR onde se encontra o público ... vamos às finalidades ...

aqui nós veríamos .... 3 tipos de finalidades: a finalidade do projeto creche alternativa, a finalidade da
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creche alternativa , dentro da finalidade da creche nós teríamos a finalidade da creche junto à criança
, junto à família e de certa forma junto à sociedade, que está implícito no arquivo. Tá ? Então seria
mais ou menos isso aí. Segue adiante ?
[ As leis de formação das classes e subclasses estão bem delimitadas pelo sujeito, agora o que
ocorre quando se propõe a combinação entre os elementos de classes diversas J
B.

- Eu penso que há relações entre finalidade e a parte da estrutura que fala sobre exigências

mínimas [ .ALE , .CIF e nós associados] . Gostaria de saber a tua opinião sobre isso .
- Hum ... Não .. . exigências mínimas .. .(procura usando o índice ... ) (rever)

M.

[ Em sentido amplo, genérico, sem cumprir as exigências mínimas, condições de contorno
sistêmicas, não se chega à finalidade. Portanto, o sujeito ainda não possui uma conceituação
evoluída acerca das leis da Totalidade sistêmica, embora opere ao nível da classe e sub-classe
(intra-classe) : finalidades e sub-finalidades da creche, de vidamente contidas em sua respectiva
classe. j
B.

- Em PCA. ELO tu colocaste todos os elos, né ?

M.

-Todos.

I Enquanto procura por PCA.COM, na parte de legislação, que aborda as exigências mínimas.
Faz

isto

operando

por

hierarquias

e

não

por

busca

textual.

Esta questão visa provocar o cálculo de combinações inter-classes.
Importante: simplesmente, o sujeito poderia responder que contemplou o todos-com-todos
através do nó .ELO , que é uma relação de todos elos do documento, com links de hipertexto para
cada elo e navegar apresentando a solução, resolvendo definitivamente esta problematização e
algumas das precedentes.
Sem dúvida ele formalizou PCA.ELO mas não ligou cada nó com ele - mais como uma
resposta para a problematização que o entrevistador gerou desde a primeira entrevista, insistindo
nos cálculos ao campo do reticular - , mas seu estado de consciência é em nível de 11 Nível , o
que o impede de operar em extensão com o conceito de retículo, mesmo compreendendo a
finalidade de PCA.ELO. Até porque essa comprrensão está limitada ao cálculo do agrupamento
de classes e relações.]
Na parte de finalidades , a gente vai ver as finalidades do projeto todo, fundamentado em que
foi criado o projeto desde a parte da creche a finalidade de atender junto à criança até as
finalidades de atendimento pessoal de cada criança, não de atendimento às leis , nada disso.
Tem a ver com a criança , suprir quais necessidades; junto a família suprir as necessidades da
família também. Já no caso do PCA.COM aí é com relação a lei, com as exigências legais.
B.

-E a finalidade do projeto não teria a ver com a finalidade ...

M.

- ... Com as exigências mínimas ?

( Explicito a combinação dos fatores finalidade-todo => finalidade parte; há um domínio comum
na intersecção destes conjuntos ... ]

B.

-É.
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M.

- [pausa] Teria a ver. Como é uma exigência : é por causa dessas exigências que se precisa

;prá montar uma creche que foi criado o projeto, né ...
( O processo de desenvolve no sentido inverso, recursivamente.]

Só que dentro das exigências mínimas vai falar da parte de construção: então quantos metros por
área quadrada, etc, que não teria a ver com a parte de assunto mesmo.

I Mais a contradição e novos cálculos na busca de novas associações. Mas o resultado subsistêmico
não conserva a identidade com as leis de Totalidade, das quais o sujeito tem demonstrado
consciência (11 nível).
Há contradição e esta deveria conduzir o sujeito a reformular , aperfeiçoar as leis que definem a
Totalidade sistêmica. Por fim, vence o "status quo", as normas não evoluem e o critério intJ·aclasse prevalece sobre o inter-classe e sobre o trallS-classe.]

Poderia ter a ver até com ... Não ! acho que iria ficar meio maluco.
[ A rede derivada da lógica combinatória parece "maluca", quando se toma critérios de classe por
referencial único do ato significador para a Totalidade .

1

B.

- E os recursos necessários ?

M.

- Vai ter uma parte de recursos humanos e outra de recursos materiais, né. Porque se a gente

for ligar a finalidade do projeto com as exigências mínimas e tudo daí a gente vai ter que ligar com
tudo porque tudo que aparece aí são exigências mínimas prá construção e pro funcionamento da
creche.

I Finalmente, consegue obter o resultado: "a gente vai ter que ligar com tudo" , apoiado por pela
razão: "tudo que aparece aí são exigências mínimas ... ".
Pretendia-se, mesmo, que o sujeito elaborasse e calculasse proposição:

se as exigências são

mínimas, então devem estar relacionadas a tudo o que se refira - direta ou indiretamente - a
criação da creche Alternativa".
Interessa-nos aprofundar para verificar até que ponto se interiorizou e se há uma correspondente
exteriorização desta ação. J

B.

-Teria que ligar com tudo ...

M.

- Com tudo ... praticamente.

( Provoca-se novos cálculos ... I

B.

- Não haveria algumas que seriam principais ? Pode não haver, né, estou só perguntando,

não que eu tenha certeza de que há ou de que não há.
M.

-Isso é muito a visão pessoal, né.

I Aparece um indício de bloqueio: "visão pessoal" . Trata-se de um momento delicado, um ponto
crítico do processo, onde o pesquisador poderia impor sua visão de mundo ao sujeito, que poderia
acomodá-la, aliviando as tensões internas geradas neste estado de conflito cognitivo.!

B.

- Sim, é a visão pessoal. ..

M.

-Hum, hum: não. [longa pausa] ... Teria que ligar com FOC : finalidade com funcionamento e

organização de creche.
[ Provoca-se novos cálculos ... J
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B.

-Tu achas que estaria ligado ou provavelmente apenas?

M.

- Não ... se fosse para fazer uma ligação .. .

[ O sujeito espera que o entrevistador lhe dê uma pista, quer construir em cooperação.
Entretanto, esta pesquisa se propõe a estudar a Tomada de Consciência por parte do Sujeito com
um mínimo de interferência do social, o que já consistiria em uma outro - e mais complexo "design ". I
B.

- Ah bom, "se fosse prá fazer''

Nosso problema não é fazer a ligação. É verificar a

necessidade ...
M.

- [ perde a calma e extravasa as tensões] A raiva que dá. .. eu vou te dar uma pancada ! [

depois, retomando a consciência, ri de sua própria expressão .]
B. - [ Gargalhadas, o entrevistador também precisa extravasar ... 1
M. - Isso é sacanagem ... [ risos, temendo ter que refazer a estrutura ... ] ... vai avacalhar ...

I A impressão que se tem é que o sujeito se dá conta de onde o entrevistador queria chegar desde
o início e se pergunta ("isso é sacanagem"): por que ele não me disse logo que era assim ?
Porém, se assim ocorresse, o sujeito não evoluiria cognitivamente, não compreenderia ,
permaneceria ao nível das ações, muito satisfeito, após acomodar o sub-sistema proposto à
Totalidade sitêmica.
Quer-se, agora, verificar a formalização no plano das ações, no físico.
B.

- Tu achas que tem ligação ?

M.

- Calma, tá lá escrito ... vamos ver o que dá. ..

1

[ Do ponto de vista físico, o sujeito tem elaborado as correspondências - às operações mentais -,
desde o início da entrevista, percorrendo os nós (textos e ligações) do hd através das funções da
ferramenta Mainline: ligações hipertextuais, função Caminho Percorrido, pesquisa por Palavra. 1
B.

- Hum, deste FOC eu não tinha me dado conta [ por que, onde deveria estar .FOC o sujeito

repetiu a representação gráfica do bloco .LEG ]. Prá mim é uma novidade .. .
M.

- Hummm, tá vendo ! [pausa, enquanto retifica, à lápis, a representação gráfica ] Eu acho que

estaria mais dentro do PCA.FOC não porque o restante não seja a continuidade. É que um estaria
ligado a outro: o fim ligaria o FOC e daí o FOC daria sequência aos outros: ao CIF, parte de
construção, parte legal [ 2 sub-classes. ]

l O sujeito não chega a modificar fisicamente a estrutura formalizada, embora equacione e
solucione o problema no plano lógico-matemático.

I

B.

- Tu pegaste toda esta estrutura aqui, em subníveis .. .

M.

- É... através dele , né ?

r a estrutura privilegia uma sequência:
.JND-.LEG-.FOC-.CIF- 7 nós associados a CJF. O sujeito se enganou, na primeira representação
gráfica, repetindo o bloco PCA.LEG na sequência. Deu-se conta desta falha, e corrigiu a lápis,
imediatamente. J
B.

- É uma possibilidade ... [pausa]

M.

- Ah, posso continuar né ... depois eu vejo.
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8.

- Vê o quê ? Como é que faz os elos ?

M.

- É, depois eu vejo ...

B.

- Podes fazer agora. ..

M.

- não, é que quando eu for mexer já mexo com todos os elos, vai até mais rápido: tudo em

nome da practicidade.

I O sujeito não está simplemente adiando, bloqueando o processo. Pelo contrário age com
segurança porque o fechamento lógico, em nível de segundo nível, que o satisfaz, está atendido. J
B.

-Achas que é mais prático, tudo bem.

M.

- Bom aí entra a parte de recursos. Bom, então aí nós vimos as Finalidades e descobrimos

uma "estranha" [risos] ligação sobre as finalidades com a parte do FOC, o funcionamento e a
organização de uma creche e na sequência um monte de outras coisas, né.

I Uma descoberta derivada da problematização proposta pelo entrevistador que conduziu a
reconstruções lógicas sucessivas e que foram formalizadas fisicamente pelo sujeito, em uma pausa
, após a entrevista.
Mas até que ponto vai a consciência desta "estranha" ligação I
B.

- E por que seria necessária esta ligação ?

M.

- Necessária, necessária não seria, mas seria um atalho, um corte de caminho. Você pensou

em ir direto ao assunto. Dentro desses assuntos eu tento entrar por outras áreas, tá ?
( Ou seja, mais um percurso gerativo do sentido foi descoberto. Ele era apenas um possível, mas
se tornou real. "Estranho", pois o sujeito raciocinou em termos de percorrer o texto
hierarquicamente durante uma leitura, esta foi a hipótese primeira no que se refere a navegação,
ao desenho funcional do hd.
O sujeito pt·ossegue na explanação do hiperdocumento que formalizou.)
Agora a parte de recursos: dentro de recursos nós veremos os recursos materiais e os
recursoso humanos. Dentro de recursos materiais nós veremos recomendações gerais sobre a
parte de construção e tudo isso: como é que deveria ser a creche ... as salas, o mobiliário, a
segurança - como deve ser o mobiliário de forma que não ofereça perigo -tudo isso, iluminação
necessária ... aqui é mais relacionado com a parte de segurança na hora de montagem que
acessa por sua vez o PCA.INS que fala já da parte de instalação mesmo: quais as áreas
necessárias, o que é considerado área de circulação , o que é área de apoio, e dentro de cada
uma delas apareceria uma abertura , um elo de ligação com a unidade de apoio, por exemplo, o
que é que compõe essa unidade de apoio: teria o lactário, teria a despensa e quais os matarias
que a gente usa dentro de cada uma dessas coisas, tá. Dentro de PCA.INS eu acesso todas as
outras partes, o berçário, tudo isso.
B.

- Aí o sujeito vai voltando, né ?

M.

- ... Dei um exemplo geral daqui [no micro, no hd] e aí [na representação gráfica, que está na

mesa] mostra um por um ...
[ Vai-se repetir a problematização que remete o sujeito ao complexo. )
B.

- Entra no PCA.UAC, por exemplo.
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I aproveitando sua ação, que a tela mostra, sobre PCA.INS)
M.

- [ acessa e diz ] Se você quiser fazer um caminho mais fácil pode ir pelo índice de elos.

I Ao nível da ação, o sujeito utiliza o recurso de acesso rápido em uma rede reticular. A lógica
operatória, inconsciente, é combinatória como em 111 Nível. Resta resignificá-la , resgatá-la ao
consciente. ]
B.

- Mas eu tô no PCA.INS, por exemplo. Deixa eu tocar F7 prá te mostrar o que estou

pensando. Digamos que eu estivesse no PCA.INS, lendo essa tela aí e de repente eu resolvo ir ao
PCA.UAC, certo?
M.

-Certo.

B.

-Então acesse por favor.

M.- ( a cessa I
B.

-Então do PCA.UAC me interessa saber alguma coisa sobre o PCA.AP?

M.

-Fala sobre recomendações gerais sobre equipamentos em unidades de apoio. Quais seriam

os equipamentoes , segurança e tudo isso.

[ Propõe-se uma ligação extremamente assimétrica em relação as leis de Totalidade que
permitiram gerar· a hierarquia do hd, e que está restringindo o sujeito a significar em função
apenas da estrutura explicitamente, fisicamente, formalizada - que tende à hierarquia -, deixando
de utilizar as potencialidades das funções de Recuperação de Texto, de Caminho Percorrido e o
próprio elo genérico (PCA. ELO) que construiu justamente para dar conta desta lacuna.
Ora, o uso conceituado destas potencialidades - da ferramenta Mainline e da mente - é implicado
pela consciência de que haja uma estrutura virtual, polihierárquica, onde todos os nós se ligam a
todos, que pode ser fisicamente percorr-ida através destas funções e, em parte, do nó PCA.ELO
(dizemos em parte, porque até o presente momento o sujeito ainda não havia inserido em cada nó
uma ligação com PCA.ELO, fato que ocorreu mais tarde).
Os elos virtuais - e cada percurso gerativo de sentido -, portanto, são virtualmente possíveis e se
tornam resgatados ao campo do real - física e logicomatematicamente - no momento em que o
sujeito - em nível de 111 Nível -constrói a significação recorrendo a estas funções.
Pretende-se verificar se o sujeito evolui ao nível de ter consciência desta complexidade. E isto
apenas se pode fazer gerando desequilíbrio e necessidade lógica.(
B.

- Eu achei que isso aí teria a ver com RH também ...

M.

-Recursos Humanos? Não sei por quê? (explica que o enfoque é mais sobre o mobiliário e

que não tem a ver com RH .]
B.

- Nem com RH-HAR ? Vamos ver esta ligação, pois não tô mais lembrado de porque pensei

assim.
M.

- É a auxiliar de recreação. É a ajudante da tia.

B.

- Bem ... o que uma auxiliar de recreação teria a ver com o equipamento utilizado no lactário ?

M.

- Nada, porque a auxiliar de recreação não vai trabalhar como cozinheira, nem com nada de

cozinha: ela trabalha dentro de sala com a recreacionista. Então é coisa assssssim ... geral !

.
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I O apelo a uma visão holística parece conduzir a associações esdrúxulas, que subvertem a ordem,
indo de encontro ao princípio hierárquico do "cada-macaco-no-seu-galho". Entretanto, é
desejável que cada funcionário tenha noção do todo em uma empresa e "alguém" , ao ler as
informações acerca dos atributos relacionado a auxiliar de recreação pode sentir a necessidade de
estabelecer as inter-dependências entr·e esta ocupação e as outras, ou entre a ocupação e os
aspectos organizacionais que podem apoiar seu desempenho no dia-a-dia. J
B.

-Recomendações ...

M.

- E agora nós estamos vendo o PCA.IND onde está os recursos materiais e dos recursos

materiais ... para a parte de recursos e por sua vez nós vamos agora para Recursos Humanos.

B.

- Recursos Humanos ...

M.

- Sim, dentro da parte de Recursos Humanos nós falamos qual seria o quadro de pessoal

para o funcionamento de uma creche: quais seriam os que tem que ser fixos na crecehe quais
poderiam ser como .. . funcionários, digo , não funcionários, trabalhar como autônomos junto a
creche, que são necessários mas não é necessária sua permanência em turno integral dentro da
creche como é o caso do pediatra, do nutricionista, do pedagogo, do psicólogo, tá? Aí entraria
também a parte de

pré~requisitos

para contratação do pessoal dentro de cada área .

Tá. Aí [ acessa e mostra o elo .RH na tela, que representa a sub-classe que engloba as relações
entre cada ocupação e suas atribuições ] "prá saber mais sobre atribuições do pessoal, acione o elo
abaixo" . Aí no caso o coordenador-adminstrador , que ele tem que ficar hann, fixo, né, seriam quais
as atribuições dele dentro da creche. Teria a parte da recreadora, qual o papel da recreadora e qual
o papel da auxiliar de recreação.
B.

- HCA, HRE, HER ?

M.

- Isso .

B.

- Ahnn ... Peço que entres no HRE, recreadora.

M.

- Tá. [Acessao nó sem dificuldade. ]

B.

- Atribuições de uma recreadora ...

M.

- Isso. Qual o papel dela né: desde formar hábitos higiênicos nas crianças e no caso da

auxiliar ser de um nível cultural baixo também levar esse tipo de ensinamento a ela para que possa
também participar como agente na formação das crianças. Porque se a pessoa traz hábitos errados,
passsa né ... Até (ensinar sobre) a parte de papelada, relatórios, de elaborar um plano de aula.

B.

- Quais foram os elos de ligação que tu colocaste aqui no HRE ?

M.

- No caso, HRE só tem elo de ligação com auxiliar de recreadora [.HAR] e de volta para

recursos humanos [.RH].

I Aciona

o elo que vai ao nó Auxiliar de Recreação ]

Aí temos o nó auxiliar de recreação.

8.

-Aí não tens PCA.IND? PCA.RM? PCA.INS?

M.

- Hummm, não. Isto é na parte de recursos materiais, que nós já passamos.

B.

- Já passamos ?

M.

-sim.
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8.
M.-

-Vamos voltar até ali, por favor , ao PCA.INS .

I Localiza prontamente 1.

B.

- Eu gostaria de saber com que nós ele está ligado ?

M.

- AC, RD ... [responde corretamente .].

B.

- Bom, mas eu vi também uma ligação com RM.

M.

- Certo, que é um retorno.

8.

- ... de INS com RM ?

M.

- isto, para a parte de recursos materiais ...

8.

-e tu tinhas, na sessão anterior, uma ligação com o índice aí. ..

M.

-tinha.

[ Entre uma sessão de entrevista e outra o sujeito formalizou alterações no hd, note-se que riscou
com esferográfica azul. )
8.

- retiraste ?

M.

-tirei.

8.

- retiraste de todos os outros nós onde esta ligação existia ? de quem mais ? Do PCA. B, por

exemplo?
M.

-tirei todos que estavam ligados diretamente com o índice.

B.

- Porque tu retiraste estas ligações ?

M.

-Por que a partir do momento que ele está falando em Instalação e estes todos : AP, AT, 8 ,

D, RV, RT falam somente de instalação e como instalação tá dentro dos recursos mateirias não teria
a ver um assunto de instalação, um detalhe, voltar ao IND.

•
I

B.

- Voltar ao índice geral ?

M.

-É .

8.

- E como é que eu volto ao nó do índice geral estando aqui nesta extremidade da estrutura? [

aponto para a representação gráfica ).
I

M.

- Aí teria que voltar para o PCA.INS, do INS para o PCA. RM, do RM para o REC para [ risos,

é a tomada de consciência das ações sobre o objeto] do PCA.REC voltar ao IND (índice) . Ou então,
no caso, você poderia ir - peraí, deixa ver se é o RD ... [ acessa ... ] não - [ e conclui: ) um longo
caminho de volta !
8.

- Isto foi o que projetaste ?

M.

- Isto ... por que ou eu deixava em tudo ou eu tirava de tudo: das duas uma.

[ Ou deixava ligações de cada nó com o nó índice, ou retirava todas: o sujeito buscou generalizar
um critério de associação. Então, apela-se ao virtual

···I

8.

- Que alternativas tem o teu usuário ?

M.

-Tem o índice de elos. Pelo índice de elos ele vai ...

8.

- E como é que ele acessa o índice de elos ?

M.

- Pelo generalidades, pelo ind.

8.

- Tá mas como é que ele acessao ind se ele está aqui no PCA.UAC?

M.

- voltando para o índice geral, ora ...
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I O sujeito tem domínio, em termos da ação, do ir e vír polihierárquico.
Início da terceira entrevista , em 13/06 Fita 03.
Antes de iniciar a entrevista, o sujeito conversa acerca do nó PCA.ADC: admissão da criança na
creche.]

8. Então, estavas me falando sobre PCA.ADC, Admissão ...
M. É, o que seria necessário para admissão da criança na creche: a entrevista inicial , né que para se
saber o conhecimento, tudo, daquilo, e aí cria até um elo direto para a entrevista para saber que
entrevista inicial é esta.
B. Ah ! Criaste um elo, aqui. Isto já existia antes ?
M. Já.

B. PCA.ADC com PCA.ENT?
M. Sim.
B. Já existia este elo ?
M. Já.

B. Só não estava representado, então ?
M. Não. Até eu esqueci dele ...
B. É um nó localizado assim na terceira ou quarta linha, bem no início do texto do nó , arquivo ...
M. ADC prô Ent ... [fala enquanto representa, à lápis, graficamente] Tá, seria um retorno, né

! [ ... e prossegue a explanação ]
A triagem de saúde prá saber se é alérgico e aquela coisa toda e também o médico pediatra
faz exame prá saber em que estado está a criança e a apresentação de documentos, aí no caso:
a certidão de nascimento, a carteira de vacinação atualizada, a identidade dos pais, o CPF, isso
aí é o normal.
Se a criança não possuir todos esses documentos, tem que ser encaminhada onde ela pode
conseguir, aí o posto de saúde tem vacinação assim, assim. Isso aí em caso de creches públicas,
né. Ficha de matrícula e o desligamento ... [ o sujeito explica um pouco mais, até que se faz nova
intervenção. ]
B. Isso aí é sobre o PCA.GEN ...
M. Isso, parte de generalidades.
B. E o PCA.ELO, índice de elos ...
M. Índice de elos que vai dar sequência ao PCA.EL2, pois não coube em um só arquivo. Eu descobri
que era inválido

I A ferramenta Mainline permite criar nós com até 4 Kb de texto . Por outro lado, observa-se que
o sujeito criou, em PCA.IND, uma classe Generalidades (.GEN), para onde PCA.EL2 retorna.
Mas, como .EL2 é extensão de .ElO, percebe-se que a para o sujeito .ELO também teria como
retorno o nó Generalidades, e não PCA.lNI>.
Ou seja, o sujeito assimilou possibilidade reticular proposcionada por .ELO e .EL2

a classe

Generalidades, que possui caráter complementar no que se refere aos conteúdos. Assim,
estabeleceu uma correspondência entre o complementar conteúdo e o complementar em termos de
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navegação nos conteúdos (funcionalidade). A hipótese do trabalho inicial, do sujeito permanece: a
leitura seguiria a hierarquia composta por classes e sub-classes e apenas complementarmente
alguém poderia se interessar em percorrer referências cruzadas em caráter polihierárquico, mais
além da relação, óbvia, previsível entre os textos.
Ainda, isto explica porque o sujeito não valoriza os recursos de Recuparação de Textos por
Palavras, que permitiria a construçào , muito mais flexível, de novas associações inter-textuais,
não-óbvias, ou não previstas.

I

8 . PCA.IND e PCA.ELO: vamos ver .
M. O IND é o geral e o ELO é o específico, dando , de cada ramificaçãozinha.
8 . Por que tem esse PCA.ELO aí dentro do PCA.GEN?
M. O PCA.ELO seria prá cacionar rapidamente todos os arquivos que você quisesse.
8 . E eu te pergunto por que dentro do PCA. GEN ?
M. [pausa] Porque não aparece no índice geral (.IND) e o PCA.GEN é onde eu fui acumulando tudo
que tinha de extra, que não parecia ter ligação diretamente com nada eu fui acumulando aí.
8 . Se eu considerasse o modo de leitura seguindo de cima para baixo, isto seria o final [ refiro-me em
relação a .IND] ?

M. É. Enquanto ...
8 . Se isto fosse um livro, estaria no final?
M. Mas acontece, quantas vezes acontece ter um índice específico só no final do livro.
[O sujeito aceita a metáfora do livro e até busca razões em função do meio papel.]
8 . Por isso estou te perguntando ... estás usando a metáfora do livro ...
M. Seria ...
8. Seria como a pessoa vir lendo, tudo estruturadinho , bonitinho e aí encontra o último capítulo, que
é o PCA.GEN, e no fim do PCA.GEN tem o PCA.ELO, tipo índice remissivo ou coisa assim ?
M. Sim.
8. Tá. Só para eu me localizar na metáfora ...
M. Se PCA.ELO fosse realmente funcionar .... se bem que prá você poder acionar assim [ por
PCA.ELO] , você teria que conhecer o material , né? Para você dizer : ah! Quero ir prô MOD , quero ir

8. Conhecer o material ou conhecer o assunto ?
M. Não. Conhecer o material, o projeto.
8 . Mas não está escrito ali do lado [ de cada elo em .ELO ] : instalações; assistência e cuidados;
berçario, atividade. PCA.ELO tem issso tudo aí escrito.
M. Sim.
B. Uma pessoa entendida no assunto não poderia ... ?
M. Poderia.
B. Perguntas adicionais sobre a estrutura.
M. Sim.
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B. Por que tu não representaste as ligações de volta [retorno] , tipo a do PCA.PUB - IND, PCA.ORIND do AP prô IND, etc...

M. Por que eu teria que fazer uma representação de todas prõ IND e quebraria , assim, de certa
forma, o assunto. Não teria assim uma sequência ...
8 . Tá, isto eu compreendi quanto ao hd, mas quanto ao desenho ...

M. Ah ! Por que eu nào representei antes, na primeira vez ?
8 . É.

M. Eu representei alguns, outros eu esqueci.
B. É, mas aqui tu vês, ó ... . nenhum deles foi representado ...

M. É, nenhum . Por que a gente fica preso aqueles-esses assuntos e as ligações ... hum ... o ir e vir :
eu só fiz a representação gráfica mesmo de que teria ligação com o que em termos de sequência de
assunto e não no ir vir ...
8 . Vejo que tem uma hierarquia bem definida aqui ... né ?
M. Sim, separei o que dá ligação para que em relação aos assuntos [ muito genéricamente ] . Por isso
até que eu eliminei aqueles outros todos porque não .
B. É , esse retorno aqui, prá fazer uma representação no papel , né , ele passaria por cima aqui do
desenho né?

M. É também aconteceu isto. Mas não foi por causa do desenho. Foi porque eu não pensei realmente
no link, pensei na sequência de assuntos: berçário vai dar origem a quem.
B. Não te deste conta de que tinhas criado , na verdade, um elo de retorno ...

M. Não. Não me prendi aos elos de retorno.
B. De retorno, né .. . por que esses aqui tu demonstraste .

M. Isso.
B. Demonstraste os da extremidade só, e foi o que me chamou a atenção .

M. Isto.
B. Bom, PCA.RM com PCA.IND ... dá uma chegada no PCA.RM .

M. [ localiza o nó ].
B. Tem retorno ao PCA.IND aí ?
M. Não.

8. Mas tinha, né ?
M. Tinha.
B. Este também tu não representaste na primeira estrutura: elo de retorno ao IND.
M. Sim.
B. Então ... um elo de um sentido só ...
M. Sim.
[ Não é verdade, pois o sujeito poderia muito bem recorrer a função caminho para fazer a inversão ]
B. AP.IND-OAC.IND, por que não foram criadas conexões entre eles? O padrão geral não foi seguido
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M. Bom é porqur a gente tinha que retornar e ver as letras maiúsculas, as minúsculas que tinha
deixado ... justamente porque pos um elo de cada vez e aí a gente ia voltando prá ver como é que eu
fiz da última vez.
B. Tu chegaste a desenhar no papel , antes, estruturas para o teu hd ?
M. Sim. Fiz um monte de vezes.
B. Me interesso. Principalmente se tiver as datas.
M. Eu tenho em casa e tem as datas .. .
B. Jóia, isso aí eu gostaria.
M. Eu vou pegar lá. ..
( Representar estruturas, sem ter sido solicitado, é um forte indício de que o sujeito foi em busca
das razões, no que se refere ao conteÍido, o que caracteriza 11 Nível de consciência dos cooteÍidos a
serem formalizados, desde as primeiras etapas de elaboração do hd. Esta representação , sendo
hiel'árquica, se constituiu em um conceito mais interiorizado do que aqueles construídos com a
ferramenta de ht, que era uma novidade. E, esta novidade, permitia representar estruturas
complexas, polihierárquicas mais difíceis de calcular e mais difíceis de representar no meio plano.
Assim, pode-se justificar o atraso da conceituação, em 111 nível, em relação às operações e ações
físicas de IJ Nível, imperantes desde o início.J

B. Pode mandar até pelo correio ... já que não tá fácil de apareceres por aqui mesmo . ( risos ]
M. ( risos, conversamos sobre amenidades I

B. E AD com .REC ... A questão é: você ligou AD com IND, AP-IND, UAC-IND, tá?
M. Hum (sim).
B. Então, por que tu ligaste com IND e tu não ligaste com .REC?
M. Com REC. Maluquice ! ( risos ] . Fui curta e grossa ...
B. Maluquice [ risos ] ... mas foi um critério isso aí que tu utilizaste, né ?
M. Hum, não sei. Deve ter sido ...
B. Tem um padrão aqui: UAC-IND, AD-IND, AP-IND .. . não tem ?
M. E eu devo ter esquecido que estava dentro do INS , que estava dentro do RM e fui diretoi direto no
RECursos. Aliás, se eu tivesse usado um padrão eu teria, com certeza esquecido do INS e iria ligar
direto comrecursos materiais.
( A hierarquia de 11 Nível permanece fortemente sustentada pelo conteúdo, ou seja, a forma não
se liberta e não transcende o conteúdo, o que definitivamente, impede a conceituação reticular)

B. E não foi o que aconteceu ...
M. Não.
B. Nem agora ...
M. Não. Agora eles não estão ligados. Todos com o IND, só e depois um dando sequência ao outro.
B. Tá?
M. Já vou te adiantar o que eu pretendo fazer de tudo que vimos hoje: passar o PCA.ELO prô índice,
até incluir no índice geral, por o MOD antes da apresentação do projeto
arquivos u elo com PCA.ELO . Tá?

e inserir em todos os
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8 . Por que não ligar .AP com com OAC, com AO, com 8 , com RC ...
M. Hum .. . de um ligar para todos os outros ... eu acho que eu tinha feito um desses assim ...
8 . Não me lembro ...
M. Já tinha aparecido no primeiro, depois no segundo e aí eu detetei e deixei tudo no primeiro.
8. Porquê?
M. Por quê ? Porque é o que te falei : ia ter uma infinidade de elos ; uma lista de elos : se você quer ir
, se você quer voltar; se você quer retornar, se você quer prosseguir ...
8 . Quer dizer que seria impossível ligar todas essas ligações aí ?
M. Não, impossível não seria. Seria um saco !
8 . Seria um saco. Tá. E qual é a saída prá isso ?
M. No caso é fazer uma longa viagem de volta , uma longa viagem de ida ou utilizar, no futuro, o
PCA.ELO, quando ele estiver funcionando.

( O sujeito propõe PCA.ELO, uma soluçào que combina todos a todos, para resolver o problema
funcional, ao nível da ação de acessar um nó qualquer a partir de um certo nó, o que configura
uma solução de 111 Nível em um estado em I ou 11 Nível. Há um atraso da conceituação do retículo
em relação a ação de transitar no retículo.

1

8 . Quer dizer que essa história de ficar ligando aí um com todos, todos com todos é um negócio muito
complicado .. .
M. Se fosse um hipertexto menor, não um hipertexto mas um micro-texto, talvez, aí não eu teria
milhões e zilhões de recursos e aí volta e pesquisa . No caso de de setenta e tantos arquivos,
setenta, sessenta ...
8 . Mas aí tem um detalhe assim ó: são um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá ? ( Conto os nós ]
M. Certo.
8. Cada nó destes foi digitado no editor de textos, certo ?
M. Certo.
8 . Se eu seis que os 6 vão ter ... os 6 elos são os mesmos e, então, o que é que me impede de copiar
sempre os 6 elos e depois só acrescentar o texto ?
M. Nada impede, só a burrice .. . que me impediu ! Agora, no final ... esse de copiar em vez de ficar lá
digitando, digitando, digitando ... No próximo , você vais ver. Vou ser um gênio.
8 . Por que é até rápido de fazer isto, né ?
M. É .
8 . Quais as ligações que existem, na prática, entre Coordenador/Administrador e Recreadora/Auxiliar
de Recreadora ?
M. Tem relações, mas cada um teria que saber qual é a minha função e qual é a função do outro. E aí
você me pergunta: então por que é que você não representou essas relações ? [ risos ]
8 . Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Se seria pertinente representar isto no hd ...
M. Oh não! Tá ligado aqui ó ! Nem vem!!!
8 . Ahh! Tá ligado ... tá ligado como uma continuidade de leitura de texto .. . sequencialmente .. .
M. Sim, sim.
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B. Ahn ... Tem uma coisa interessante aqui em PCA.PAA .

M. Hum ? [ enquanto vai acessando o nó ]
B. Não entendi porque o "Vide Generalidades".

M. Ahhh ! Não. Eu iiiiiiia colocar um elo aí e, aliás, eu acho que eu vou até tirar isso aí. Eu ia colocar
um elo, mas aí eu não teria um elo ligando de volta e a pessoa iria e não teria como continuar,
retornar para continuar.
B. Não teria ?!
M. Teria, percorrendo listas com pesquisa pela lista.

B. Como é que é essa pesquisa pela lista ?
M. [mostra o recusro F?, histórico, que mostra o caminho percorrido pelo leitor no hd]
B. Então teria como voltar ?
M. Teria, mas é pouco prático.

B. Pouco Prático ?
M. Não !!1 Seria bem mais prático.

B. Bem mais prático?! Tem certeza?
M. Sim.
B. E qual é a conclusão a que tu chegas, então ?

M. [silêncio] O que eu poderia criar ... ora poderia criar o elo [em .PAA, para vide generalidades].
B. Mas assim que nem o "Vide Generalidades"tem uma série de relações aonde tu poderias criar
elo ...
M. Tem. Que eu não criei pelo mesmo motivo.

B. PCA.HRE: "Ver Generalidades, fichas de avaliação" ...
M. Qual é?

B. PCA.HRE ...

M. Qual a outra, e anota o nome do elo no papel [ está cansado ]
B. Eu não sei todas. Eu sei que existe nestes dois aí e vi que tem várias situações aonde eu vi que é
possível criar referências cruzadas. É quando uma referência tá dentro de um assunto e tá lifgada
com uma referência que tá dentro de um outro assunto. Em frente, aó faltam mais 5 folhas de
perguntas [ uma brincadeira ].

M. Só ... [ risos ].
B. LEG. O que tem a ver com CIF?

M. Aí eu não mudei nada.
B. Bem, então foi um engano meu. Então ... por que não ligar D02 com C01 com C12 com C26?
M. Estão ligados.

8. Tá, mas o C01 com o C12 ...
M. Tá ligado tipo sequência.

8 . E como é que tu representarias isso no papel prá mim se tu quisesse ligar todos com todos ?

M. Aí seria uma coisa desse tipo aqui [ desenha no papel ] . Seria um "nó", um "nó" de confusão e não
um nó de arquivo.
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B. Tenta representar prá mim no papel, mas em vez de fazer com esses quatro aqui, tá eu gostaria
que tu fizesse , não com quatro, mas com esses seis aqui [e mostro: .AP, .UAC, .B, .AO, .RC, .RD]
ligando todos com todos.
M. Sim. Bem este ligaria com os restantes e este ligaria com os restantes e daí o .B também ligaria
com os restantes: sempre tem ligar com o próximo e com os outros.
B. E aí ligasse todos com todos.
M. Essa aí ignora. [ Mostra uma primeira tentativa de representação que ficou riscada ]
B.

E que o papel , né ...

M. Não, talvez se houvesse uma mudança de cores ...
B. Bom, esta sequencialidade que tu utilizaste de 002 até C26, tipo página a página, tipo livro e'por
que?
M. São assuntos interligados.
B. Mas não necessariamente sequenciais como livro ? Ou sim ?
M. Hummmmm ...
B. Ou página a página como aquele outro caso que me mostraste ...
M. O histórico, né. [Pensa]
B. Aliás, o único caso que é página a página , como livro, é o histórico, estou certo ?
M. É.

I re-examina atentamente todos os 4 elosJ
B. Uma coisa que está me chamando a atenção é que tu procuras sempre seguir a hierarquia até
chegar no arquivo.
M. Hummmm ! Aaaaiiiii ! [ dá-se conte de alguma coisa ] que burrrr ...
B. Por que tu não usas o índice de elos que tu mesmo criaste?
M. É, pode ser, se bem que ele aindo não está funcionando de certa forma .

B. Ou outro recurso, por que tu não utilizas F7-Histórico ou ainda a pesquisa por palavra : poderia
chamar o título só do nó.
M. Falta de prática ...
B. Falta de prática?
M. De prática não, de raciocínio, digamos assim. O que é mesmo que eu quero?
B. PCA.D02. Aí tem o histórico, acessaste o histórico. Tá bem grande o histórico.
M. Não é o recurso mais prático ...
B. Talvez em alguns a gente não entrou, né [procuro desequilibrar o sujeito no sentido de diferenciar
quando F? -histórico pode sermais adequadamente utilizado )
M. Bom , tambem.
B. O que fala PCA. COM.
M. Parte de construção, berçário, de O a 2 anos.
B. Não podia ir direto ao .COM e depois pula ao 002 ?
M. Poderia, mas não estou chegando lá Algo ocorreu ...

B. O que ocorreu ?
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M. Eu me perdi ... [ risos ], foi isto que ocorreu.
B. [risos] Mainline.mnl, está, entraste na lista para procurar pela lista.
M. Isso. [ procura pelo nome do nó e depois pelo conteúdo ... ] O que é que a gente quer?
B. Quer berçário ...
M. Digita a palavra e pesquisa até localizar D02.Ué, porque 002.
B. Se tu quiseres explicar mais alguma parte do teu trabalho, podes explicar, da minha parte está
bem .. .
M. Liquidado.

( O sujeito procedeu as modificações que disse que iria fazer. Quanto as representações que fez,
em casa, no papel, não foi possível resgatá-las, pois, segundo o sujeito, foram "perdidas" em uma
faxina, em sua casa. )
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