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RESUMO 
 
CAMPELLO DE SOUZA, B. A Teoria da Mediação Cognitiva: Os impactos 
cognitivos da Hipercultura e da Mediação Digital. 2004. 289 f. Tese 
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Departamento de 
Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. 
 
A presente tese busca explicar os impactos da introdução das novas tecnologias 
da informação e da comunicação na sociedade em termos das mudanças 
cognitivas e individuais resultantes de tal processo. Para esse fim, uma teoria 
cognitiva é proposta baseada na idéia de que a inteligência humana não resulta 
apenas de um funcionamento cerebral, mas também da complementação desse 
funcionamento pelo o processamento auxiliar realizado por estruturas externas ao 
indivíduo (mediação), o que inclui objetos, artefatos, grupos sociais e culturas. 
Considera-se que a Revolução Digital levou ao aparecimento de novos conceitos, 
lógicas, valores, práticas e hábitos sócio-culturais que constituem uma nova forma 
de mediação denominada de Hipercultura, em função da qual ocorrem novas 
formas de pensamento e um salto evolucionário em desempenho cognitivo. Tais 
expectativas teóricas foram testadas através de um total de cinco investigações 
empíricas distintas extensas realizadas entre 1997 e 2003, as quais corroboraram 
todas as previsões do modelo. Conclui-se que a Teoria da Mediação Cognitiva é 
uma explicação satisfatória para o funcionamento da cognição humana e as suas 
modificações em função do advento da Era da Informação, além de assimilar 
aspectos essenciais das famosas teorias de Jean Piaget, Gerard Vergnaud, Lev S. 
Vygotsky e Robert J. Sternberg. Ao final do trabalho, são apresentados diversos 
possíveis desenvolvimentos, desdobramentos e aplicações para os conceitos 
introduzidos. 
 

Palavras-Chave: Mediação Cognitiva. Era Digital. Hipercultura. 
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ABSTRACT 
 
CAMPELLO DE SOUZA, B. The Cognitive Mediation Theory: The cognitive 
impacts of the Hyperculture and of the Digital Mediation. 2004. 289 f. Thesis 
(Doctoral) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Departamento de 
Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. 
 
The present thesis seeks to explain the impacts of the introduction of the new 
information and communication technologies into society in terms of the individual 
and collective cognitive changes resulting from such a process. To that end, a 
theory is proposed based on the idea that human intelligence does not result solely 
from a cerebral functioning, but also from the complementation of that functioning 
by the auxiliary processing done by structures that are external do the individual 
(mediation), which includes objects, artifacts, social groups and cultures. It is 
considered that the Digital Revolution lead to the emergence of new concepts, 
logics, values, practices, and socio-cultural habits that constitute a new form of 
mediation named Hyperculture, due to which new form of thinking and an 
evolutionary leap in cognitive performance occur. Such theoretical expectations 
were tested by means of a total of five distinct extensive empirical investigations 
done between 1997 and 2003, which corroborate all the theoretical expectations of 
the model. It is concluded that the Theory of Cognitive Mediation is a satisfactory 
explanation of the workings of human cognition and its modifications as a 
consequence of the advent of the Information Age, as well as that it assimilates 
essential aspects of the famous theories of Jean Piaget, Gérard Vergnaud, Lev S. 
Vygotsky, and Robert J. Sternberg. In the end of the work, several possible 
developments, implications, and applications for the concepts introduced are 
presented. 
 

Keywords: Cognitive Mediation. Digital Revolution. Hyperculture. 
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1.1 – A REVOLUÇÃO DIGITAL 

 O Século XX foi caracterizado por muitas transformações, mas poucas 

foram tão importantes quanto a emergência da computação digital e os enormes 

avanços nas telecomunicações. Trata-se de uma seqüência de desenvolvimentos 

tecnológicos que pode ser resumida da seguinte forma: 

 

• As Máquinas Programáveis (1804 - 1930): Aparelhos capazes de realizar 

seqüências pré-programadas de operações lógico-matemáticas; 

 

• As Calculadoras Elétricas (1936 - 1941): Aparelhos programáveis que 

realizam operações lógico-matemáticas através de engenhos 

eletromecânicos; 

 

• Os Primeiros Computadores (1943 - 1953): Enormes aparelhos digitais 

eletrônicos passíveis de serem programados para realizarem seqüências 

de operações lógico-matemáticas; 

 

• Os Primeiros Computadores Comerciais (1953 - 1964): Computadores mais 

potentes do que os primeiros modelos, pequenos o suficiente para serem 

colocados num único cômodo doméstico e também baratos o bastante para 

poderem ser adquiridos por instituições privadas;  
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• Os Primeiros Computadores Pessoais (1971 - 1977): Computadores que, 

apesar de razoavelmente potentes, cabiam em cima de uma mesa e 

apresentavam preço baixo o bastante para que pudessem ser adquiridos 

por indivíduos, ao invés de apenas por organizações; 

 

• Os Computadores Populares (1982 - 1993): Computadores pessoais que 

conquistaram as pessoas de classe média em geral e o mercado mundial 

graças à combinação de alta capacidade com padronização, facilidade de 

uso, relativa portabilidade e baixo custo; 

 

• Os Computadores Atuais (1993 - 2004): Computadores dos mais diversos 

tamanhos, formatos e usos onde, para cada nova geração, a potência e 

funcionalidade tendem a aumentar enquanto o custo e tamanho tendem a 

diminuir.  

 

 Naturalmente, tais desenvolvimentos foram acompanhados de uma 

evolução tecnológica paralela envolvendo as primeiras redes de computadores 

entre 1969 e 1983, a Internet Acadêmica entre 1984 e 1993 e a famosa World 

Wide Web comercial entre 1993 até a presente data. Tudo isso representa um 

enorme desenvolvimento ocorrido no intervalo de apenas um Século, uma 

evolução sem precedentes (JULIAN, 1996; KELLER; KUMAR, 1999). 
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 No presente momento, acredita-se existir mais de 1 bilhão de PCs 

funcionando no planeta , havendo estimativas de que este número dobre até 2008 

(LEWIS, 2003).  Já o número de usuários da Internet foi avaliado como girando ao 

redor do 606 milhões, havendo previsões dessa quantidade saltar para cerca de 

790 milhões em 2006 (IN-STAT MDR, 2003). Existe também a expectativa de que 

a velocidade de crescimento do número de notebooks e PDAs em uso venha a 

superar a dos PCs no futuro próximo (IN-STAT MDR, 2003). 

 Ao que tudo indica, porções cada vez mais significativas da população 

entram em contato progressivamente mais freqüente com os computadores e a 

Internet, fazendo-o através de dispositivos incrivelmente potentes, versáteis, 

portáteis, baratos e, conseqüentemente, cada vez mais presentes em diversos 

aspectos da vida quotidiana. 
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1.2 – UMA EXPLOSÃO DE SABER 

 Considerando que as tecnologias da informação e da comunicação, como 

o próprio nome sugere, executam as funções de coletar, armazenar, manipular e 

comunicar dados, informação e conhecimento, é natural associar a grande 

evolução da potência e da quantidade dos computadores a um grande 

crescimento na quantidade de saber disponível e circulante no planeta. Esse efeito 

tende a ser potencializado quando se considera que a finalidade última desses 

dispositivos é, por definição, a de utilizar o saber existente como base para a 

produção de mais saber. 

 Segundo Lyman e Hal (2003), atualmente são produzidos no mundo cerca 

de 800 Mb per capita de informação a cada ano, uma quantidade que precisaria 

de uma pilha de livros com mais de nove metros de altura para ser armazenada 

em papel. Trata-se de um valor que cresceu a uma taxa de aproximadamente 30% 

ao ano entre 1999 e 2002. Ainda de acordo com esses autores, a Internet 

armazena no momento o equivalente a 170 Tb de informação, o que equivale a 17 

vezes o conteúdo impresso disponível na biblioteca do Congresso dos EUA, a 

maior do planeta. 

Hawking (2001) salienta o aumento exponencial na quantidade de trabalhos 

científicos publicados no mundo como um todo durante o Século XX parece estar 

concomitante com a emergência da TI, como mostra o Gráfico 1, logo a seguir, 

adaptado a partir do original e acrescido das épocas de surgimento e 

implementação de tais tecnologias. De fato, parece que a fase de crescimento 
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rápido na produção de conhecimento coincide com a emergência do computador 

pessoal e das primeiras redes eletrônicas. 

 

 
Gráfico 1: O número de trabalhos científicos publicados no mundo 
ao longo do Século XX e a emergência da tecnologia da informação 

(adaptado de Hawking, 2001). 
 
 
 

Hawking (2001), chama atenção não apenas para a brutal quantidade de 

dados, informações e conhecimentos das sociedades desenvolvidas mas também 

para a sua fenomenal taxa de crescimento. Para ilustrar tal fato, ele cita que, se 

um exemplar de todos os novos livros publicados fossem sendo colocados lado-a-

lado à medida em que fossem produzidos, a fila produzida aumentaria o seu 
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comprimento a uma velocidade de 145 km/h.  Somente no ramo da Física Teórica 

que interessa a esse autor, são 10 novos artigos por segundo. 

 Um bom exemplo do fenomenal salto na quantidade de conteúdos a serem 

apreendidos na sociedade moderna apresentado por Mulder (1999), o qual 

mostra, de modo bastante convincente, que uma única edição de final de semana 

do jornal The New York Times contém mais informação do que o que seria de se 

esperar que o típico cidadão da Inglaterra do Século XVII encontrasse ao longo de 

toda a sua vida. Uma das implicações imediatas disso é o fato de que, assim 

como os esquimós têm diversos termos distintos para designar "neve" e os 

havaianos têm várias palavras para "onda", existem hoje mais de 300 definições 

para o termo "informação", sendo até necessário se considerar a existência de 

diversas subcategorias para o termo. 

Essa maior quantidade e disponibilidade de conhecimento resultante da 

Revolução Digital se faz acompanhar de uma necessidade da parte das pessoas 

de criar novos conceitos e habilidades a partir dos quais se possa lidar com essa 

enorme massa de dados, informações, modelos e teorias.  
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1.3 – UMA NOVA FORMA DE PENSAR 

1.3.1 - Informática e Significado 

O uso dos computadores digitais e da Internet para se lidar com a 

informação tende a desconectar os conteúdos de diversos conjuntos e possibilita 

que eles sejam reconectados de múltiplas formas diferentes. Assim, a tecnologia 

da informação tira as coisas do seu próprio contexto e as coloca dentro de 

ferramentas que permitem a criação de novos contextos. Graças a essa 

propriedade, ela tem um grande valor enquanto instrumento para o 

armazenamento, organização e produção de conhecimento. 

 Mulder (1999), define "informação" como sendo basicamente o 

estabelecimento de uma diferença, com o seu significado surgindo apenas quando 

ela é colocada em relação a algo que se saiba. Uma outra forma de expressar isso 

é dizer que o significado da informação é dado por uma rede de relacionamentos 

que constituem um contexto.  

 Ocorre que o aumento no número de possíveis relacionamentos entre os 

conteúdos tende a diminuir o seu significado ao invés de aumentá-lo. Afinal, como 

se interpretar algo quando múltiplas interpretações são possíveis?  

 

1.3.2 - Transcontextualismo 

 Na ausência de um contexto implícito, a única solução para a produção de 

significado é o gerenciamento explícito do contexto. O problema é que os seres 

humanos estão acostumados a um único contexto que lentamente se desenvolve; 
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não é hábito da espécie saltar entre contextos ou lidar com contextos em 

transformação acelerada.  

 Mulder (1999) argumenta que o modo padrão de se lidar com a informação 

está na sua associação com as pessoas, as quais não apenas as guardam (as 

informações) mas também as integram e lhes dão significado através do contexto 

que cada indivíduo automaticamente carrega consigo. Dessa forma, o 

desenvolvimento dos computadores "desconstruiu" o contexto humano e construiu 

um contexto "desincorporado", tornando necessário se pensar e antecipar coisas 

de modo pouco usual para se poder interagir de modo eficiente com esse tipo de 

conteúdo.  

 O pensamento matemático é fundamental para permitir esse verdadeiro 

transcontextualismo típico da tecnologia da informação. De fato, foi a Matemática 

que permitiu a criação desse tipo de ferramenta computacional em primeiro lugar. 

Dessa forma, aqueles poucos que dominam eficazmente esse tipo de lógica e que 

estão acostumados a aplicá-la numa variedade de contextos apresentam 

vantagens sobre os demais no que concerne a lidar com essa situação. Contudo, 

mesmo nesses casos o processo de transição de um contexto para o outro 

sempre foi relativamente lento e gradual, de modo que até mesmo matemáticos, 

físicos e engenheiros encontram dificuldade em se adaptar à velocidade das 

mudanças. Os únicos que verdadeiramente conseguem adquirir competência, 

familiaridade e naturalidade para com tudo o que está sendo trazido pelas novas 

tecnologias, são os jovens que nasceram e se desenvolveram num mundo onde 

tais tecnologias e suas implicações já eram uma realidade. 
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1.3.3 – O Conhecimento na Era da Informação 

 Mulder (1999) chama a atenção para o fato de que o conhecimento surge 

quando se infere modelos a partir do somatório das experiências. Segundo ele, os 

seres humanos reconhecem consistências em suas percepções, consistências 

estas a partir das quais podem criar modelos acerca do mundo. Esses modelos, 

por sua vez, possibilitam a realização de previsões em função das quais é 

possível se determinar um curso de ação. 

 O conhecimento é desenvolvido a partir do exame de percepções e 

categorizações, da inferência de padrões e do refinamento dos modelos acerca do 

comportamento das coisas que se pode perceber. Através do estabelecimento de 

uma relação entre uma informação a outra, são desenvolvidos padrões que 

emergem como representações estáveis daquilo que foi apreendido. Com isso, há 

um salto no nível de abstração, passando-se para um ponto onde não são mais as 

porções individuais de informação que importam, mas sim as relações entre elas. 

A partir daí, esses modelos determinam a forma como se contempla o mundo e 

desenvolvem ainda mais conhecimento. De certa forma, eles funcionam como 

redes que são lançadas no mundo para se colher percepções. Assim, o 

conhecimento que se tem condiciona o conhecimento que se adquire. 

 Existem diversos tipos de conhecimento. Saber como é diferente de saber 

por que, assim como saber se é diferente de saber algo sobre. No contexto 

tecnológico, o conhecimento é essencialmente proposicional, onde verdadeiro ou 

falso carregam maior peso do que bom ou mal.  
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Jerome Bruner (1997) aponta para diferentes tipos de mentalidade. Mais 

especificamente, seriam as mentalidades ativatórias (de ação), icônicas (de visão) 

e simbólicas (de pensamento), cada uma envolvendo formas específicas de 

aprendizado. Partindo-se desse ponto de vista, existem diferentes dimensões 

tanto para a informação quanto para o conhecimento. Dado que o significado da 

informação vem do contexto, é preciso, então, diferenciar os diferentes tipos de 

contexto. Não apenas isso, mas é preciso reconhecer também que é possível 

distinguir uma parte consciente e uma parte inconsciente (tácita) do conhecimento, 

sendo a última, de longe, a maior parte. 

 Um ponto importante é que o conhecimento parece ser o resultado de um 

processo pessoal. É o conhecedor quem torna a informação em conhecimento. 

Trata-se de uma atividade mais do que um produto. A aprendizagem é de valor 

existencial, já que saber alguma coisa é exercitar o exultante poder de criar. O 

desenvolvimento de conhecimento dá significado à vida. O processo de conhecer 

gira em torno de percepções, categorizações, inferências e modelos, porém 

querer saber é, antes de mais nada, uma atitude. Trata-se de uma atividade 

altamente pessoal baseada na motivação. 

 A conclusão é a de que processos que levam à criação das percepções, 

idéias e pensamento e, conseqüentemente, das opiniões, atitudes e inclinações, 

são essencialmente inconscientes e dependentes da experiência individual. 

Apesar de partir de uma perspectiva cognitiva completamente diferente, isso 

apresenta grande semelhança com postulados básicos da Psicanálise, e também 

leva a implicações semelhantes. É possível, então, especular que aquilo 
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observado e teorizado por Sigmund Freud e outros psicanalistas seja apenas uma 

interpretação alternativa dos mesmos fenômenos. 

 

1.3.4 - Design e Pensamento 

 Mulder (1999) afirma que, em grande parte, a transformação da informação 

em conhecimento é uma questão de design. As escolas, organizações, governos e 

religiões estão evoluindo em direção a uma nova forma de ser e saber. Novos 

ambientes estão sendo criados em diversos níveis ao mesmo tempo. O desafio é 

que os problemas que estão surgindo devido à perda do contexto não podem ser 

resolvidos simplesmente se tomando emprestado o contexto de uma outra área, já 

que, todas as áreas estão sendo recriadas ao mesmo tempo. Também não se 

trata de uma dificuldade tecnológica, tendo em vista que cada um dos diferentes 

aspectos do conhecimento pode ser apoiado pela tecnologia existente. O ponto 

essencial é o que se deve fazer com tal tecnologia. 

 Uma questão fundamental é o problema da relação entre a inovação e a 

tradição, o presente e o passado. Para que algo seja construído, é preciso que 

haja um alicerce sobre o qual esse algo possa se apoiar. Isso quer dizer que é 

necessário conciliar a possibilidade de criar e recriar sem destruir a integridade do 

objetivo inicial ou daquilo que se está utilizando para concretizar essa meta. Tal 

equilíbrio não é fácil de ser obtido, dada a natureza interligada, dinâmica e 

transformadora da informação e do conhecimento num mundo cada vez mais 

conectado por redes de computadores. 
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A aquisição de conhecimento envolve observar, distinguir, categorizar e 

integrar conteúdos para inferir modelos, sendo estes últimos testados em termos 

de sua aplicação. Para favorecer esse processo, é preciso projetar quatro 

contextos: material, modelos, métodos e o contexto maior que fornece a razão 

pessoal para se aprender. 

 O material do conhecimento é o processo de percepção e informação 

resultante. A tecnologia fornece todos os amplificadores visuais, auditivos, tácteis 

e olfativos. Esses sensores servem como receptores para mais dados. 

 Tendo em vista que o significado da informação reside nas relações, é 

preciso que esta seja “conectável”. Assim sendo, não se pode criar informação 

para um uso único ou projetar sistemas ou estruturas que sirvam a um único 

propósito. Contudo, é necessária a capacidade de incorporar mudanças sem que 

haja perda de consistência, que haja estabilidade em meio à flexibilidade. A 

comunicação move o processo, e os modelos servem como coletores para os 

resultados. 

 A informação é constantemente comparada, decidida, ajustada e reajustada 

para formar novos padrões. Os modelos fornecem as estruturas que podem agir 

como catalisadores para novas informações, afirmando ou desacreditando-as. É 

possível usar metáforas ou analogias para tirá-los de um campo de experiência e 

aplicá-los noutro lugar. Os ambientes de conhecimento fornecem um banco de 

modelos que podem agir como templates para agregar informação. Eles ensinam 

a aplicar o como julgar, o como encaixar e o como ajustar. 

 O formato da informação precisa permitir o tipo de uso que dela se exige, o 

que implica em dizer que ela precisa poder se encaixar em muitos modelos 
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diferentes. Para tanto, ela deve ser mais abstrata e menos específica. Por outro 

lado, em se fazendo isso ela se torna intrinsecamente menos significativa. Dessa 

forma, tem-se um paradoxo. A informação é criada para a comunicação. Quando 

estática, ela nada significa, quando em relação, ela adquire significado. Os atuais 

ambientes de informação são dinâmicos, e em seu movimento constante o 

significado é estabelecido e restabelecido. O significado é algo sempre em 

transformação. 

 O significado entra em foco através de conexões, as mesmas conexões que 

o farão mudar. O paradoxo é resolvido pelo usuário. É ele quem determina a rede 

de relacionamentos através do conhecimento de por que ele usa a informação, o 

que a situa. Bons ambientes de conhecimento permitem que as pessoas 

relacionem informação e conhecimento ao esquema maior das coisas. Quando a 

mudança aumenta, é preciso um meta-nível que forneça consistência de 

significado. Os novos ambientes de conhecimento fornecem esse contato com 

meta-informação. Eles mantêm as ilhas locais de informação posicionadas no 

oceano mais amplo das coisas, permitindo a mudança de pontos de vista e a 

abordagem daquilo que é conhecido a partir de novos ângulos. 

 Esses níveis mais abstratos de reflexão estão sendo desenvolvidos em 

todas as instâncias da sociedade. Em décadas passadas, novos modelos para a 

educação têm sido desenvolvidos, eliminando as escolas e tornando o aluno auto-

suficiente. Novos modelos de  religião estão sendo desenvolvidos, eliminando as 

estruturas tradicionais e tornando auto-suficiente aquele que experimenta o 

sagrado. Novos modelos de organizações estão sendo desenvolvidos, e 

organizações virtuais estão tornando os trabalhadores auto-suficientes através de 
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sua colocação em infraestruturas que lhes dão suporte. Novos modelos de 

atendimento de saúde estão sendo desenvolvidos através do fornecimento de 

novas infraestruturas para serviços de saúde e pela abertura de novas dimensões. 

Em todos esses exemplos se vê o mesmo tipo de desenvolvimento: mais material 

através da rápida disseminação de informação, maior disponibilidade de diferentes 

modelos para serem experimentados e aplicados, mais comunicação e novas 

estruturas para o estabelecimento de relações e o surgimento de novas 

dimensões de juízo não apenas mais abstratas mas também de ordem diferente, 

tais como a ética e a espiritual. Os desenvolvedores de ambientes de 

conhecimento equiparão as pessoas com as ferramentas adequadas para navegar 

por esses desenvolvimentos, aprendendo e se inspirando a partir eles, para que 

possam, por sua vez, contribuir para a qualidade dos desenvolvimentos futuros. 

 Para poderem usar o design para transformar informação em 

conhecimento, os designers precisam compreender o que é o conhecimento, o 

que ele faz e o que ele pode fazer. Eles necessitam compreender os diferentes 

tipos de conhecimento, seja ele conhecimento do sentimento, do pensamento ou 

da ação. Eles precisam ser capazes de traduzir esse conhecimento na forma, no 

conteúdo, no comportamento e na estrutura de sistemas de informações. Os 

designers tornaram-se psicólogos quando criaram a interação gráfica em 2D. 

Agora, eles se tornam filósofos usando suas epistemologias para fazerem design. 

 

1.3.5 – O Efeito Flynn e o Aumento da Inteligência 

 O neo-zelandês James R. Flynn estudou os escores brutos de crianças de 

diferentes gerações em testes psicométicos como o Stanford-Binet, Wechsler e 
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Matrizes Progressivas de J.C. Raven. Os seus resultados apontam que, em cerca 

de 20 países desenvolvidos diferentes, os níveis de QI aumentaram o equivalente 

a 5-25 pontos no período de 20 a 70 anos, sendo a média de 3 pontos por década. 

Trata-se de achados estatisticamente robustos, replicados em variados contextos, 

que se manifesta tanto em testes individuais quanto em coletivos, assim como 

também em itens visuais e verbais (FLYNN, 1987; HOLLOWAY, 1999). 

 O próprio Flynn reluta em considerar o aumento em QI que ele mesmo 

constatou como sendo um indicador de um aumento na “inteligência”, preferindo 

referir-se ao aumento de algum tipo de “capacidade abstrata de resolução de 

problemas”. O argumento dele para tanto é o de que tamanho incremento coletivo 

na capacidade mental geral das pessoas levaria a um novo tipo de “Renascença 

Cultural” que simplesmente não seria observado na sociedade. Já as explicações 

oferecidas por ele como causa do que foi observado compreendem: 

 

• Um aumento na qualidade da nutrição e do atendimento médico oferecido 

para a sociedade como um todo; 

 

• A crescente sofisticação e disseminação da tecnologia eletrônica (telégrafo, 

rádio, telefones, televisão, videocassetes, computadores, Internet); 

 

• O contínuo aumento na complexidade da sociedade e da cultura, o que 

tende a gerar um ambiente de desenvolvimento mais desafiador para as 

novas gerações. 
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É importante notar que Flynn parece não perceber que o aumento numa 

“capacidade abstrata de resolução de problemas” implica num aumento na 

capacidade cognitiva como um todo, ainda que tal incremento se dê somente em 

relação a um conjunto específico e contextualizado de habilidades. Quanto ao 

“Renascimento Cultural” observável que inevitavelmente resultaria de uma 

significativa e acelerada expansão da inteligência humana, é difícil não associar 

isso à enorme expansão na produção de conhecimento a nível mundial que é 

relatada por Mulder (1999), Hawking (2001) e Lyman e Hal (2003), citados 

anteriormente (vide Seção 1.2 do presente trabalho). 

 

1.3.6 – Os Computadores e a Aprendizagem 

 Existem na literatura diversos estudos apontando para uma associação 

positiva entre o uso de computadores e a aprendizagem, particularmente no 

contexto do conhecimento escolar e formal (AKPINAR; HARTLEY, 1996; 

COCKERTON; SHIMELL, 1997; JOHNSON; COX; WATSON, 1994; ROGERS; 

WILDA, 1996). 

 Bisotto (1995) utilizou oficinas de hipertexto como forma de levar indivíduos 

a uma Tomada de Consciência da Complexidade dentro dos moldes da teoria 

psicogenética de Jean Piaget. Os seus resultados mostraram ser esta uma forma 

eficaz de elevar o nível de consciência através de estruturações formalizadas e 

representações gráficas envolvendo aspectos reticulares, hierarquias de relações 

e hierarquia de classes. 

 Robinson (1996) avalia positivamente os impactos do uso da Informática 

nos processos de ensino e aprendizagem porque, segundo ele, tal abordagem 
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tende a englobar a aquisição e prática das novas metodologias, perícias, atitudes 

e valores necessários para se viver num mundo de mudanças. Além disso, o 

computador estimula a participação ativa e a construção de significados de modo 

a permitir o engajamento necessário ao efetivo aprendizado pela experiência. 

Ainda outro motivo é a ênfase que a interação com ambientes computacionais 

tende a dar ao gerenciamento metacognitivo de situações envolvendo a resolução 

de problemas, levando o aluno a sistematicamente buscar soluções, avaliar 

opções, chegar a uma decisão e  ficar pronto para abordar um novo problema. 

 Gortinsky (1997) encontrou resultados positivos no seu trabalho envolvendo 

o uso de computadores e jogos eletrônicos para facilitar a aprendizagem, os quais 

explica através de uma aplicação da teoria social da aprendizagem de Vygotsky 

ao aprendizado via Informática. Com essa abordagem, tem-se que, ao expor 

crianças e adolescentes aos computadores (que são ferramentas/artefatos 

culturais), dá-se a elas a oportunidade de compreender e dar sentido ao mundo 

repleto de tecnologia da informação no qual vivem. Sem esse tipo de interação, 

muitas possibilidades seriam vedadas a esses indivíduos dos quais será 

futuramente cobrada a capacidade de usar computadores para escrever trabalhos, 

enviar e-mails e fazer consultas, dentre muitas outras coisas. 

 Clunie, Campos e Rocha (1999), sugerem que o uso de tecnologias de 

computação em rede aliadas a uma sistemática pedagógica de aprendizagem 

cooperativa, ou seja, "hipertecnologias" para a interação educativa em grupo, 

favorecem a criação de um ambiente educacional positivo que estimula: 
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• O controle do processo pedagógico pelo aluno, que o adequa a seus 

interesses e necessidades; 

• A “customização” do ambiente de aprendizagem para atender às diferenças 

individuais; 

• O suporte para o desenvolvimento de atividades cognitivas complexas e o 

estímulo à interdisciplinaridade; 

• A participação do professor enquanto facilitador do processo de 

aprendizagem e não somente como seu direcionador. 

 

Meira e da Rocha Falcão (1998) apresentaram um apanhado de 

investigações próprias e de outros pesquisadores acerca do impacto de diferentes 

abordagens do uso da Informática enquanto ferramenta instrucional. Com base no 

conjunto dos resultados encontrados, eles concluem que o computador pode se 

constituir numa ferramenta particularmente poderosa quando voltada para 

conteúdos específicos, num ambiente de trabalho coordenado e quando o seu uso 

engloba a participação de outras ferramentas da cultura. Por outro lado, eles 

fazem a ressalva de que a eficácia da máquina enquanto acelerador cognitivo 

global e inespecífico é, no mínimo, questionável, sendo tal objetivo educacional de 

difícil obtenção e dependente de inúmeros fatores externos à estrutura do 

ambiente computacional. 

 Existem ainda vários outros estudos mostrando o papel que a tecnologia da 

informação pode cumprir enquanto instrumento auxiliar da aprendizagem em sala 

de aula. Os exemplos incluem o potencial para controle da natureza das 
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interações em grupo (WEGERIF, 1996; WILD; BRAID, 1996), o suporte para a 

construção de modelos mentais (DEADMAN, 1997; WILD, 1996a), a aquisição de 

novas linguagens ou formas de representação (O'REILLY, 1998; SPARKES, 1995) 

e o alívio da carga cognitiva (PHILLIPS; PIERSON, 1997). 

 Os estudos disponíveis acerca do impacto da Informática na educação 

tendem a mostrar a ocorrência de efeitos positivos como conseqüência do uso de 

uma tecnologia orientada especificamente para facilitar a aquisição de 

determinadas habilidades mentais e/ou de conceitos abstratos. Eles também 

evidenciam o potencial do computador para auxiliar no controle de diversos 

aspectos importantes da situação de ensino-aprendizagem. 

 A principal fonte das vantagens cognitivas observadas pelos autores que 

estudam a relação entre a Informática e a aprendizagem parece ser a organização 

lógica dos conteúdos trabalhados e a inserção das atividades trabalhadas dentro 

do contexto maior dos hábitos, práticas e exigências da sociedade para com o 

domínio da tecnologia. 

 A literatura revisada sugere que há muito trabalho sendo realizado no 

sentido de se verificar o potencial pedagógico de aspectos específicos (ou 

conjuntos de aspectos específicos) da tecnologia da informação. Contudo, a 

mesma revisão também leva a crer que muitos aspectos importantes da 

Informática, tais como aqueles associados à Internet, ainda precisam ser 

investigados com relação ao seu impacto sobre os processos de aprendizagem. 

Além disso, pouco ou nada foi encontrado no que concerne ao impacto da 

informática tal como ela chega às pessoas no quotidiano, ou seja, sem particular 

intenção pedagógica.  
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1.3.7 - Jogos de Computador e Cognição 

 Os efeitos dos jogos de computador sobre o pensamento de crianças e 

adolescentes é um tema bastante discutido nos últimos tempos, porém há pouca 

concordância sobre o assunto.  

 Existem aqueles que percebem mais benefícios do que prejuízos como 

resultado da interação com os jogos. Geralmente, esses defensores dos 

videogames apontam para vantagens cognitivas aparentemente resultantes da 

interação com os diversos tipos de jogos.  

 Greenfield (1984), estudando os resultados da interação de crianças e 

adolescentes com jogos eletrônicos obteve resultados indicativos de que essa 

atividade estaria associada a ganhos cognitivos, particularmente no que concerne 

a habilidades espaciais. Por outro lado, ela também constatou que esses 

benefícios se faziam presentes às custas de uma interação social reduzida. 

 Gortinsky (1997), a partir de suas observações com as crianças de um 

programa de apoio a jovens em risco da cidade de Santa Cruz, na Califórnia, EUA, 

conclui que os jogos de computador representam uma grande oportunidade para a 

aprendizagem informal. Essa última, por sua vez, é percebida por ele como 

importante enquanto forma de permitir que estudantes de diferentes históricos 

pessoais, níveis de instrução e estilos de aprendizagem tenham a liberdade de 

usar o computador para aprender segundo os seus próprios ritmo e estilo 

pessoais.  

 Quittner (1999), aponta para o fato de que tais jogos tendem a envolver 

estratégias sofisticadas e problemas de grande complexidade lógica, contribuindo 

para o desenvolvimento do pensamento como um todo. Ele reconhece que há o 
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potencial para, em determinados casos, se ter esse tipo de entretenimento 

"roubando" tempo precioso que seria mais benéfico aplicado em outras atividades, 

mas também afirma que a maioria dos problemas, senão todos, podem ser 

resolvidos com a simples aplicação do bom-senso da parte de pais e educadores. 

 Por outro lado, há também os que percebem os videogames como, ao 

menos potencialmente, uma ameaça. Nesse segundo caso, geralmente é citada a 

abundância de conteúdos considerados inadequados, tais como violência, 

criminalidade e sexo, e a possibilidade de sua influência negativa sobre as 

atitudes, valores e, finalmente, o comportamento, dos jovens.  

 Slatalla (1999), por exemplo, em resposta ao artigo de Quittner (1999), 

expressa uma preocupação com os efeitos dos conteúdos da mídia sobre as 

percepções, reações e comportamentos das pessoas, lembrando que as crianças 

são seres extremamente impressionáveis e susceptíveis. 

 É interessante notar que os defensores dos jogos tendem a apresentar 

evidências empíricas concretas com relação às vantagens cognitivas associadas. 

Os adversários, por outro lado, são mais propensos a citarem valores, suposições, 

especulações ou, na melhor das hipóteses, estatísticas vagas e dissociadas 

quanto a associações indiretas entre o uso de jogos e criminalidade. 
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1.4 – OS IMPACTOS DA ERA DIGITAL 

1.4.1 – Transformações Profundas 

 Todas as transformações associadas à Era Digital necessariamente 

implicam em mudanças significativas nas relações de produção, na sociedade e 

na cultura como um todo. Além disso, a natureza da manipulação do 

conhecimento que é realizada pela tecnologia da informação envolve, em sua 

essência, uma lógica matemática de grande alcance e de aplicabilidade 

transcontextual. Essa crucial combinação de fatores sugere fortemente que a 

interação com a tecnologia da informação apresenta impactos importantes sobre o 

pensamento humano, tendo em vista as inúmeras implicações com relação à vida 

das pessoas. 

 É interessante observar que a maior parte das mudanças consideradas aqui 

ocorreu no período de aproximadamente três décadas. Simplesmente por essa 

cronologia, tem-se a existência de pelo menos três gerações distintas: 

 

• Geração Pré-Digital (71 anos ou Mais): Pessoas que tinham 40 anos ou 

mais, ou seja, que já haviam estruturado suas vidas, seus modos de pensar 

e agir, quando surgiram os primeiros computadores pessoais; 

 

• Geração Digital (De 40 a 70 anos): Pessoas que tinham de 20 a 39 anos de 

idade, ou seja, eram adultos jovens quando surgiram os primeiros 

computadores pessoais e experimentaram em primeira mão as mudanças 

decorrentes (de fato, foi essa geração que criou tal tecnologia); 
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• Geração Pós-Digital (Menos de 40 anos): Pessoas que já nasceram num 

mundo onde os computadores pessoais existiam ou que ainda eram 

adolescentes quando eles surgiram. 

 

Tem-se, então, a receita certa para um abismo de gerações sem 

precedentes na história da humanidade. 

 

1.4.2 – Impactos Sobre Indivíduos, Sociedade e Cultura 

Siegel (1997) constatou que o maior uso de computadores parece estar 

associado a melhoras significativas na qualidade do trabalho e dos produtos na 

indústria. 

Papadakis e Collins (2001) realizaram para a National Science Foundation 

dos EUA um apanhado de diversos estudos acerca dos impactos da tecnologia da 

informação nos lares americanos dos meados dos anos 80 até o início do Século 

XXI. O trabalho delas fez uso de diversas fontes oficiais de dados, além de artigos 

científicos publicados em periódicos científicos indexados, constatando 

inicialmente uma flagrante e significativa falta de dados e informação acerca dos 

impactos do uso regular de computadores e da Internet sobre os indivíduos e seu 

quotidiano. Apesar dessa escassez, foi possível levantar uma série de achados 

razoavelmente confiáveis acerca dos efeitos da introdução da TI na vida das 

pessoas, resultados que podem ser resumidos da seguinte forma: 
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• A penetração da tecnologia nos lares depende fortemente da renda, mas não 

exclusivamente, com outros fatores tais como sexo, idade, instrução, etnia e 

estado civil também desempenhando um papel relevante; 

 

• Em termos da freqüência e intensidade de uso de computadores e da Internet, 

os homens superam as mulheres e os jovens superam os mais velhos; 

 

• O uso do computador pelas crianças tende a se distribuir de modo mais ou 

menos equilibrado entre jogos, aprendizado e escrita, sem uma predominância 

clara de um uso específico; 

 

• O uso de computadores e da Internet tende a aumentar o consumo de 

informação, levando a um aumento no uso de outras formas de mídia, inclusive 

leitura, com diversos especialistas sugerindo haver um padrão no qual o 

contato com a tecnologia parece aumentar a busca por informação; 

 

• A exceção à regra acima parece ser o caso da televisão, onde foi constatada 

uma tendência de redução do uso em função do maior tempo passado usando 

computadores e a Internet; 

 

• A Internet disponibilizou uma nova forma de comunicação interpessoal que é 

responsável por grande parte da adoção do uso da Rede por parte de 

indivíduos e lares; 
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• Existe um claro padrão geral de busca por informação na Web que coexiste 

com um comportamento que varia segundo o perfil do indivíduo em questão, 

de modo que a maioria dos americanos procura conteúdos relativos à saúde e 

lazer, porém, os de nível sócio-econômico (NSE) mais elevado tendem a 

acrescentar usos associados ao trabalho, enquanto que os de NSE mais baixo 

usam a Rede para buscar emprego e realizar cursos à distância; 

 

• Casos de "vício" em Internet são relativamente raros, não ultrapassando um 

máximo de 10% dos usuários, sem haver necessariamente uma associação 

com a quantidade de tempo passado online (o que desafia o estabelecimento 

de uma definição objetiva para esse tipo de "vício"); 

 

• Alguns autores sugerem que o uso da Internet está relacionado ao isolamento 

social, ao retraimento e ao estresse, enquanto que outros afirmam que o uso 

da Rede leva a níveis mais elevados de aproximação entre familiares e 

também de formação de amizades; 

 

• Comparações entre pacientes que usam a Internet como ferramenta para a 

obtenção de conhecimento acerca de Medicina e saúde e aqueles que não o 

fazem mostraram que os primeiros apresentaram maior grau de entendimento 

acerca das suas condições médicas, maior esclarecimento acerca das suas 

opções terapêuticas e uma postura mais ativa nas decisões sobre o seu 

próprio tratamento do que os últimos; 
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• O uso de jogos de computador parece apresentar efeitos positivos, negativos e 

neutros sobre as crianças. Por um lado, existe evidência de os videogames 

são intelectualmente mais estimulantes do que a televisão. Por outro, parece 

que os meninos têm maior preferência por jogos mais agressivos o que, por 

sua vez, pode estar associado a uma maior agressividade e uma capacidade 

social reduzida. 

 

Claramente, tal estado de coisas só pode ser gerenciado por meio de 

estratégias e habilidades intelectuais essencialmente inéditas antes dessa 

explosão de saber. 

Tapscott (1998, 2003) denomina os indivíduos nascidos em plena Era 

Digital como Geração-N (ou simplesmente Gen-N) e realizou um trabalho extenso 

com o intuito específico de caracterizar os seus padrões peculiares de 

pensamento e ação. Os seus principais achados foram que a nova geração, por 

crescer cercada das novas mídias, as quais constituem sua “atmosfera de 

desenvolvimento”, apresenta um domínio tecnológico muito acima daquele das 

gerações anteriores e está criando uma nova cultura baseada em: 

 

• Independência: A Geração-N apresenta um forte senso de liberdade e 

autonomia, fruto do seu acesso quase ilimitado à informação inclusive para 

criticar ou confrontar fontes diversas; 
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• Abertura Intelectual e Emocional: A Geração-N costuma ir online para expor 

seus pensamentos e emoções mais íntimos em diários, blogs e páginas Web 

em geral; 

 

• Inclusão: A Geração-N move-se em direção à inclusão social via tecnologia e 

não à exclusão, com seus processos criativos apresentando uma orientação 

claramente global em todas as suas atividades; 

 

• Liberdade de Expressão: Há uma opinião forte da parte dos Gen-N de que o 

pleno acesso à informação na Internet é benéfico e vantajoso; 

 

• Inovação: A Geração-N identifica-se fortemente com a transformação, sempre 

buscando formas melhores de se fazer as coisas, tendo a capacidade de 

construir novas experiências e uma expectativa de mudanças constantes; 

 

• Preocupação Com a Maturidade: Em contraste com a geração anterior, a qual 

passou a vida inteira obcecada pela juventude, a Gen-N insiste em deixar claro 

que é mais amadurecida do que os adultos esperam; 

 

• Investigação da Tecnologia: O foco inicial da Gen-N com relação à tecnologia 

não é como ela funciona mas sim como fazê-la funcionar, ou seja, os seus 

membros acreditam ser importante compreender os pressupostos subjacentes 

ao software e sentir-se com o poder de mudar tais pressupostos; 
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• Instantaneidade: A velocidade e interatividade da Internet aceleraram 

imensamente o processo de comunicação, tornando-a mais imediata, com 

processos que costumavam levar dias ou semanas sendo reduzidos a minutos 

ou segundos; 

 

• Sensibilidade ao Interesse Corporativo: Embora a Geração-N tenda a pensar 

que os conteúdos da televisão sejam colocados para atender à agenda de 

grandes corporações, a enxurrada de criações individuais e de pequeno porte 

na Internet tem sido tão grande que levou a um aumento da sensibilidade ao 

interesse corporativo; 

 

• Autenticação e Confiança: Devido ao anonimato, acessibilidade, diversidade e 

ubiqüidade da Internet, há uma grande quantidade de fontes imprecisas, 

inválidas e até enganosas, levando à constante necessidade de autenticar e 

validar as informações e suas fontes. 

 

Segundo Tapscott, como uma conseqüência direta desse novo ambiente de 

desenvolvimento e dessa nova cultura, os indivíduos que nasceram em plena Era 

Digital apresentam características psicológicas específicas, tais como: 

 

• Aceitação da Diversidade: A Geração-N tende a discriminar menos em 

função de gênero, etnia, altura, religião e orientação sexual, uma atitude 

reforçada pela impossibilidade de se confirmar tais atributos quando se 

está interagindo online; 
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• Grande Curiosidade: Na mudança do mundo da transmissão para o 

mundo Web interativo, são favorecidas a exploração e a investigação, o 

que, somado ao surgimento de um novo e sedutor universo a ser 

desbravado, eleva a necessidade de saber em vários níveis; 

 

• Assertividade e Autoconfiança: O acesso à mídia permite à Geração-N 

mais auto-afirmação do que qualquer outra geração anterior, havendo a 

sensação de que um indivíduo pode ter acesso e influência relevantes 

sobre a coletividade ("capacidade de fazer uma diferença"); 

 

• Uso Intensivo da Rede: O acesso persistente e compulsivo à Internet, 

com a presença de sintomas de abstinência quando o seu uso é 

interrompido, parece ser característico, sendo difícil diferenciar entre 

amor e vício; 

 

• Aprendizagem Global: As novas mídias permitem que um determinado 

tema possa ser abordado por diversas pessoas, em diferentes pontos do 

globo, com diferentes perspectivas sociais e culturais, com grande 

rapidez e praticidade, sendo essa capacidade algo que penetra diversos 

aspectos do quotidiano ao mesmo tempo, tais como lar, escola e 

trabalho, por exemplo, fazendo com que surja um modelo de 

aprendizagem coletiva na qual todos dependem dos seus próprios 
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recursos e dos demais, havendo um compartilhamento de 

competências; 

 

• Diversão no Ciberespaço: Adultos e criança usam os computadores e a 

Internet como um meio de encontrar inspiração, explorar o mundo, 

encontrar-se com outras pessoas e adquirir novas experiências, 

atingindo os objetivos de entretenimento, competição, liberação do 

excesso de energia e companheirismo, de modo que a Geração-N 

encara o ciberespaço como um local divertido onde eles podem brincar 

indefinidamente e de forma autodirigida; 

 

• Uma Nova Forma de Trabalhar: A Geração-N, com suas características 

peculiares de excepcional curiosidade, autoconfiança, rebeldia, 

inteligência, foco, adaptabilidade, auto-estima e orientação global, além 

do seu domínio das ferramentas digitais, exerce uma pressão no sentido 

de uma mudança radical na tradicional estrutura de trabalho baseada 

numa hierarquia de comando e controle, favorecendo, ao invés disso, 

uma abordagem baseada no compartilhamento descentralizado de 

conhecimentos e competências; 

 

• Ideologias Libertárias: A Geração-N aprendeu a confiar em si mesma e 

não em governos, elites ou instituições, valorizando imensamente 

direitos e liberdades individuais, tais como o direito ser deixado em paz, 
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o direito à privacidade e o direito de expressar os seus próprios pontos 

de vista, além de se preocuparem bastante com a consciência social e 

acreditarem piamente na igualdade de direitos, tudo conspirando para 

que, na medida em que em que esta nova geração adquire o poder, a 

sociedade comece a transformar as suas noções de família, educação e 

até de governo (sem contudo, abandonar as noções da necessidade de 

autoridade na sociedade em questões relativas à criação dos jovens, 

decisões executivas, leis e ordem em geral). 

 

Com tudo isso, identifica-se, portanto, a emergência de uma nova geração 

que se diferencia enormemente da anterior em termos de sua forma de agir e 

pensar. 

 

1.4.3 – Um Balanço Positivo ou Negativo? 

Muitos teóricos apresentam preocupações no sentido de um possível 

impacto negativo da tecnologia da Informação devido a um excesso de conteúdos 

a serem assimilados em curtos intervalos de tempo.  

 Um exemplo famoso é o do tecnófobo Alvin Toffler, que escreveu, em 1970, 

que os seres humanos estariam sofrendo de uma doença chamada de "choque do 

futuro" (future shock). Segundo ele, isso seria uma desorientação decorrente da 

chegada prematura do futuro, a qual estaria associada a sintomas como neurose 

em massa, irracionalidade e livre violência. A causa disso seria um ritmo 

acelerado de mudanças na sociedade (TOFFLER, 1970).  
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 Mas nem todos acreditam que a imensa disponibilidade de informação 

gerada pela Informática e pelas Telecomunicações representem um perigo tão 

grande quanto o "choque" descrito por Toffler.  

 Refletindo sobre essa questão da avalanche de informações trazidas pela 

TI e seus impactos sobre as pessoas, Kern (1999) lembra que: 

 

Não estamos correndo em direção a uma sociedade completamente nova, 

apesar de todas as tecnologias e velocidades, a maior parte das atividades 

humanas vitais não mudou. A revolução do computador não revolucionou 

as coisas importantes que verdadeiramente nos fazem rir ou chorar. As 

pessoas não ficam mentalmente doentes por que as suas vidas estão 

mudando rápido demais ou por que o futuro chegou prematuramente, mas 

sim por que suas vidas estão estagnadas, paradas pela inatividade, tédio e 

desesperança. A velocidade em si não causa choque do futuro em 

corretores olímpicos ou em inovadores homens de negócios, em físicos 

teóricos ou farmacologistas que combatem doenças, nem em artistas ou 

poetas originais. 

 

Em outras palavras, Kern argumenta que o "choque do futuro" de Toffler 

não é uma realidade inescapável, havendo até mesmo aqueles para os quais é 

justamente a falta desse "choque" que provoca doenças e não o contrário. Trata-

se, essencialmente, da diferença entre os que são ou não (ou que estão ou não) 

adaptados aos novos tempos, o que equivale a dizer que apenas os 

despreparados terão problemas. 
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 Bonder (1996) faz uma reflexão interessante sobre como a idéia 

fundamental da Internet é o conceito de um ambiente onde, graças a interfaces 

como a do Microsoft Windows, diversos lugares estão reunidos no que parece ser 

um só lugar. Segundo ele, esse contato simultâneo com todos os lugares faz com 

que surja uma nova maneira de se enxergar tanto o lugar em que se está quanto o 

próprio conceito de lugar. Como conseqüência, há a substituição de uma 

perspectiva de espaço baseada no tempo por uma perspectiva centrada em lugar, 

de modo que a clássica pergunta "De onde viemos e para onde vamos?" dá lugar 

a "Onde estamos e onde poderíamos estar?". 
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2 - A TEORIA DA MEDIAÇÃO COGNITIVA 
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2.1 – UMA LACUNA TEÓRICA 

 A literatura levantada acerca dos impactos da Informática no pensamento e 

na vida humana como um todo mostra que ainda existem lacunas significativas no 

conhecimento acerca do assunto (PAPADAKIS; COLLINS, 2001; TAPSCOTT, 

1998, 2003). Os pontos ausentes incluem: 

 

� Os efeitos da Informática quando ela se apresenta de modo espontâneo na 

vida das pessoas e não apenas quando se realizam intervenções controladas; 

 

� Estudos que venham a abranger o conjunto dos impactos da revolução digital 

(ou ao menos uma porção significativa deles) e não apenas aspectos muito 

específicos; 

 

� Modelos teóricos que interpretem e dêem sentido à relação entre a tecnologia 

da informação e o pensamento humano no contexto geral da atual Era Digital. 

 

Para se solucionar essa escassez, é necessária a realização de 

investigações mais abrangentes, envolvendo observações amplas de um grande 

número de fatores em amostras de bom tamanho. 

 Para se desenvolver uma compreensão mais aprofundada das mudanças 

produzidas na humanidade pelas tecnologias da informação, particularmente em 

termos do pensamento e da vida mental, é preciso ter não apenas um 

conhecimento dessas tecnologias e da sua lógica subjacente, mas também uma 
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perspectiva clara de como funciona a cognição humana. Nesse sentido, é de 

especial interesse uma teoria que venha a modelar a forma como a mente 

humana interage com o mundo, defina o papel que o uso de ferramentas lógicas e 

concretas tem sobre o desenvolvimento intelectual e que produza uma perspectiva 

histórica da evolução dos mecanismos de pensamento. Uma tentativa inicial de 

realizar tal objetivo foi proposta pelo presente autor (CAMPELLO DE SOUZA; 

ROAZZI, 2000), sendo o atual trabalho uma extensão e um aprofundamento desse 

esforço tanto a nível teórico quanto em termos empíricos. 
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2.2 – PARADIGMAS DE UM NOVO MODELO DA 
COGNIÇÃO HUMANA 

 
2.2.1 – Processamento de Informações 
 

 Para se estudar os impactos da tecnologia da informação no pensamento 

humano, é necessária a adoção de um paradigma adequado para a análise da 

cognição. Tendo em vista a natureza dos fenômenos envolvidos tanto nos 

computadores quanto na mente humana, uma perspectiva de processamento da 

informação emerge como uma opção natural.  

 Kail e Bisanz (1992) observam que a perspectiva do processamento de 

informações na Psicologia Cognitiva constitui uma diversificada família de teorias, 

conceitos e métodos, porém, os seus fundamentos básicos repousam em quatro 

pressupostos essenciais, sendo eles: 

 

1. Fenômenos cognitivos podem ser descritos e explicados em termos de 

processos e representações mentais que intervêm entre estímulos e 

respostas observáveis; 

 

2. Existe um número relativamente pequeno de processos elementares 

subjacentes a toda a atividade cognitiva; 

 

3. Processos individuais atuam de forma conjunta segundo uma organização 

hierarquizada; 
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4. Embora seja inegável o impacto decisivo de fatores externos, o 

desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de automodificação, ou seja, de 

mudanças em estruturas internas. 

 

 A idéia básica é a de que um modelo científico completo do desempenho 

numa dada tarefa mental incorpora mecanismos específicos para explicar todas as 

atividades cognitivas subjacentes a tal desempenho, o que inclui mecanismos 

perceptivos para a codificação da informação, processos para a manipulação e 

armazenamento de informações, processos para selecionar e resgatar informação 

armazenada e processos de decisão entre as formas alternativas de ação. 

Também é considerada importante a existência de especificações acerca dos 

modos como a informação é organizada, seqüenciada e representada 

internamente. Aqueles interessados na aprendizagem e no desenvolvimento 

precisariam ainda descrever as mudanças no processamento da informação que 

ocorrem ao longo do tempo e identificar as características do sistema e do seu 

ambiente que tanto capacitam quanto restringem tais mudanças. 

 O Dr. David J. Chalmers, do Department of Philosophy da University of 

California, desenvolveu um trabalho no sentido de justificar as ambições da 

Inteligência Artificial e o papel central da computação na Ciência Cognitiva 

(CHALMERS, 1999). Utilizando uma análise do nexo entre computações abstratas 

e sistemas físicos concretos (implementação), ele parte da idéia de que um 

sistema implementa uma computação se a sua estrutura causal espelha a 

estrutura formal daquela computação. Desse modo, através do uso rigoroso da 

lógica formal e de uma abordagem de sistemas, ele demonstra que: 
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� A tese da suficiência computacional, que sustenta que o tipo certo de estrutura 

computacional é suficiente para se ter uma mente, e a tese da explanação 

computacional, que sustenta que a computação fornece os subsídios 

adequados para a explicação de processos cognitivos, são ambas 

perfeitamente justificáveis; 

 

� As teses da suficiência computacional e da explanação computacional são 

justificáveis por serem conseqüências do fato de que a computação pode 

especificar padrões gerais de organização causal e de que a mentalidade é um 

invariante organizacional enraizado em tais padrões; 

 

� Os desafios à posição computacionalista, tais como os propostos pelos 

teóricos Searle, Fodor, Harnard, e Putnam, são perfeitamente respondíveis, 

desde que se considere que (a) todo e qualquer sistema físico realiza algum 

tipo de computação a nível de finite-state automata com um único estado 

interno, (b) nem todas as instâncias ou processos de um sistema realizam 

computação, (c) nem todos os sistemas podem realizar todas as computações 

e (d) qualquer sistema dado pode realizar mais de uma computação. 

 

 Chalmers (1999) mostra que as teses computacionais acima formam um 

paradigma representacional interessante para se explicar e/ou replicar processos 

cognitivos, mas não implicam em dizer que o cérebro é uma máquina de Turing e 

o ambiente a sua fita. Tampouco que se trata, na realidade, de uma máquina de 

von Neumann. Afinal, a efetiva descrição computacional detalhada de fenômenos 
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de cognição pode revelar dinâmicas causais complexas ou até mesmo 

arquiteturas que variam de indivíduo para indivíduo. Outro ponto importante a se 

lembrar é o de que o paradigma computacional não deve ser confundido com o 

pressuposto de que a cognição reduz-se ao cumprimento de regras de ação. 

Afinal, modelos computacionais podem incluir regras em fenômenos de 

processamento de baixo nível, tal como o funcionamento neuronal ou a interação 

neurônios-cognição, e, mesmo assim, não ter regras a nível cognitivo. 

Naturalmente, também não há nenhum comprometimento com relação a encarar o 

cérebro como um computador (afinal, são as computações e não o computador o 

ponto central dessas abordagens). 

 Com base nos argumentos acima, fica claro ser no mínimo defensável a 

adoção de uma abordagem de processamento de informações, ao menos dentro 

do escopo do presente trabalho. 

 

2.2.2 – A Insuficiência Computacional do Cérebro 

 Em termos evolucionários, o homo sapiens sapiens depende da sua 

capacidade de perceber, lembrar, categorizar, aprender, planejar, julgar, elaborar, 

concentrar, abstrair, raciocinar e criar para otimizar o uso dos seus limitados 

recursos corporais e interagir de modo eficaz com o ambiente. Em outras 

palavras, a principal vantagem competitiva da humanidade na seleção natural das 

espécies é o seu talento para produzir, gerenciar e aplicar conhecimento em seu 

próprio favor. Num primeiro momento, é natural associar a capacidade cognitiva 

dos seres humanos à acuidade dos seus sentidos e, principalmente, ao potencial 

do seu avantajado cérebro, ou seja, seria essencialmente a notável capacidade 
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sináptica de processamento de dados da espécie humana aquilo que lhe confere 

suas vantagens competitivas em termos de conhecimento (GIL, 2003). Trata-se de 

uma explicação tentadora, sendo a adotada desde o trabalho pioneiro de Galton 

(1869) quanto ao uso de testes psicológicos. 

 Uma análise mais aprofundada da questão sugere, porém, que talvez o 

cérebro e os órgãos sensoriais não sejam poderosos o suficiente para dar conta 

dos fenômenos cognitivos observados na espécie humana. Para constatar essa 

possibilidade, basta que se considere a discrepância entre um mundo 

indefinidamente complexo e um cérebro conhecidamente limitado a 1.5 kg de 

matéria cinza. Ward (1997) analisa as limitações combinatórias do cérebro 

identificando-o como um órgão com algo em torno de 1010 a 1011 neurônios 

formando uma rede com cerca de 1014 junções ou sinapses. Trata-se de uma 

capacidade ínfima em comparação com um Universo observável contendo da 

ordem de 1080 partículas com 10120 interações conhecidas (LLOYD, 2002). 

Tamanha discrepância (razão de um para 10106) faz com que seja forçoso 

contemplar, ao menos como possibilidade lógica, a hipótese de que o 

equipamento cerebral humano pode não ser o suficiente para, por conta própria, 

fornecer o imenso poder computacional que seria necessário para assegurar a 

sobrevivência e o bem-estar da espécie-humana.  

 A existência de limites claramente identificáveis para a capacidade do 

cérebro humano é constatada por vários autores partindo de diferentes 

abordagens e objetivos. 

 Miller (1956), em seu famoso The magical number seven plus or minus 

two: Some limits on our capacity  for processing information, compilou um conjunto 



 

 

51

de estudos psicofísicos que evidenciam claramente a existência de limites 

neurológicos quantificáveis na capacidade humana de processar informação. 

Entre os achados citados, destacam-se as identificações de limites máximos 

específicos para a identificação, diferenciação e/ou avaliação de tons sonoros, 

posição de pontos no espaço (unidimensional e bidimensional) e concentrações 

de soluções salinas. Também foram constatados claros limites para a memória de 

seqüências aleatórias de conteúdos diversos (dígitos binários, dígitos decimais, 

letras do alfabeto, combinações de letras e números decimais, palavras) e para a 

capacidade de recodificar números binários em formatos decimais.  

 Merkle (1988), citando estudos de desempenho cognitivo, artigos sobre a 

fisiologia cerebral e a teoria da informação de Claude Shannon, conclui que a 

memória humana apresenta uma capacidade máxima de armazenamento de 

aproximadamente 2 bits por segundo, o que equivale a 7 kb por hora, 133 kb por 

dia (dia de 16 horas) e 41 Mb por ano. Assim, um indivíduo que vivesse 80 anos 

acumularia um total máximo de 3.3 Gb de informação ao longo da sua existência. 

Em outro trabalho, esse mesmo autor (MERKLE, 1989) usa diversas medidas do 

funcionamento da fisiologia cerebral humana para estimar a máxima capacidade 

humana de processamento entre 1013 e 1016 operações por segundo, consumindo 

cerca de 10 Watts para tanto. 

 White (2003), citando diversos estudos acerca da capacidade mnemônica 

e de processamento de informação do cérebro humano, afirma que, 

fisiológicamente, as pessoas em geral já estão operando no maior nível cognitivo 

possível. Ele acrescenta considerações referentes ao uso de substâncias tais 
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como cafeína e açúcar como forma de aumentar essas, indicando que os 

benefícios experimentados são apenas marginais. 

 Kurtzweil (2002) argumenta que, sob o ponto de vista do hardware 

computacional, o cérebro apresenta limites fisiológicos bastante definidos os 

quais, inclusive, já foram plenamente superados pela atual tecnologia digital (o 

que está de acordo com MERKLE, 1988, 1989). De fato, esse autor acredita que a 

emergência de um dispositivo capaz de passar no famoso teste de Turing, 

inclusive no que concerne à autoconsciência e emotividade, depende apenas do 

desenvolvimento de algoritmos específicos capazes de aprendizagem através de 

uma auto-organização baseada na experiência, algo que ele estima que deverá 

ocorrer até o ano de 2029. 

 Naturalmente, as eventuais limitações cerebrais humanas poderiam existir 

porém, ainda assim, permitir capacidade mais do que suficiente para que um 

indivíduo possa lidar com os problemas mais imediatos de sobrevivência e bem-

estar. Afinal, o Universo observável pode conter uma enorme quantidade de 

interações possíveis entre seus componentes (LLOYD, 2002), muito maior do que 

a quantidade que o cérebro poderia teoricamente abarcar (WARD, 1997), porém, 

o ambiente imediato do homo sapiens sapiens, ou seja, o planeta Terra e suas 

imediações, representam uma fração muito pequena desse conjunto, uma porção 

possivelmente pequena e simples o suficiente para que o sistema nervoso central 

pudesse dar conta dela sozinho. Além disso, a Teoria da Informação (SHANNON, 

1949) abre a possibilidade para que alguma forma de compressão de dados 

venha, por meios lógicos, produzir um aumento substancial em capacidade de 

processamento sem que seja preciso modificações neurofisiológicas. Ocorre, 
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porém, que, como se verá a seguir, mesmo esses dois fatores combinados não 

oferecem argumento satisfatório para a suficiência do cérebro humano isolado. 

 O jogo de xadrez compreende 32 peças de seis tipos diferentes que 

podem se mover num tabuleiro com 64 casas segundo regras restritivas bem 

definidas. Ainda assim, uma partida com 40 lances (uma quantidade bastante 

típica) oferece cerca de 10120 possibilidades distintas (GURTEL, 1996), 

ultrapassando, em muito, os limites de armazenamento de um cérebro humano 

(LLOYD, 2002). Trata-se de um bom exemplo de como até uma porção 

extremamente limitada do Universo pode rapidamente esgotar a capacidade 

neuronal do homo sapiens sapiens. Observe-se que o mesmo argumento NÃO 

pode ser extrapolado para se advogar uma capacidade cerebral 

proporcionalmente maior do que a do jogo (1011 neurônios vs. 32 peças num 

tabuleiro 8x8), visto que, o sistema tabuleiro-peças, por não dispor de memória, 

não constitui um mecanismo computacional (as seqüências de lances podem ser 

executadas, mas não são armazenadas).  

 Já a Teoria da Informação fornece respostas a duas questões 

fundamentais: quanta informação se pode comprimir num dado meio e quanta 

informação é possível de ser transmitida num canal que está sujeito a ruídos. 

(SHANNON, 1949). Assim sendo, ela estabelece limites matemáticos para a 

capacidade de compressão e transmissão de dados de qualquer tipo de 

dispositivo, inclusive o cérebro humano. De fato, os trabalhos de Merkle (1989, 

1989) acerca da capacidade cerebral humana foram realizados levando em conta 

os princípios e teoremas da Teoria da Informação. 
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 Considerando-se todos os argumentos e fatos acima, fica-se com um 

paradoxo importante. De um lado, existe um cérebro humano limitado cuja 

capacidade esgota-se rapidamente. Do outro, existe um nível de desempenho 

cognitivo que parece superar tais limites e, portanto, não pode ser explicado 

fisiologicamente.  

 Pinker (1998) mostra como mesmo as tarefas mais elementares, tais como 

a identificação de corpos, a detecção de relações espaciais e a apreensão de 

objetos, exigem um poderoso sistema integrado de módulos de processamento 

especializados. Na medida em que se toma atividades cada vez mais complexas, 

o grau de sofisticação necessário aumenta exponencialmente. Quando se 

considera que a sobrevivência e o bem-estar requerem muitíssimo mais do que 

apenas as capacidades básicas de percepção e psicomotricidade, começa a ficar 

claro que os seres humanos requerem uma espantosa capacidade de apreensão, 

manipulação e utilização de conhecimento para terem sucesso enquanto espécie, 

sendo válido perguntar se o cérebro humano poderia, sozinho, dar conta disso. 

 Comparando-se a média de 800 Mb de informação produzidos por ano por 

cada indivíduo no planeta, apontada por Lyman e Hal (2003), com uma 

capacidade anual de armazenamento fisiológico dos seres humanos de apenas 41 

Mb (MERKLE, 1988), tem-se uma relação de quase 20 para 1 entre o montante de 

dados acumulados e a capacidade fisiológica humana de armazenamento.  

 Hannan (2003) cita diversos autores ao reconhecer a existência de limites 

específicos para a capacidade do cérebro humano em decifrar com acurácia e 

precisão dados e informações clínicos em tempo hábil e sem erros significativos. 

De fato, ele usa tal constatação como forma de justificar a necessidade de 
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ferramentas de processamento de informação para o suporte a decisões clínicas 

em sistemas hospitalares. 

 Vernon et al (2000) fazem um apanhado interessante das diversas 

tentativas de correlacionar medidas neurofisiológicas de um indivíduo com o seu 

desempenho intelectual, apontado que: 

 

• Em um conjunto de 54 estudos realizados entre 1906 e 1999, somando 56.793 

sujeitos sem patologia cerebral, o coeficiente de Pearson médio entre variáveis 

encefalométricas (perímetro, diâmetro e volume do crânio) e os resultados em 

diversos tipos de teste habilidade mental foi de .18 (ou .19 se ajustado para o 

tamanho das amostras), variando individualmente de .02 a .54; 

 

• Em um grupo de 11 trabalhos realizados entre 1987 e 1999, somando 432 

sujeitos sem patologia cerebral, tentando associar o volume cerebral a diversas 

medidas de habilidade mental, a correlação de Pearson média encontrada foi 

de .40 (ou .38 se ajustado para o tamanho das amostras), variando 

individualmente de .07 a .44; 

 

• Em um total de 12 estudos realizados entre 1989 e 1997, somando 922 

sujeitos sem patologia cerebral, acerca das relações entre várias medidas de 

velocidade de condução neural e de habilidade cognitiva, a correlação de 

Pearson média encontrada foi de .18 (ou .15 se ajustada para o tamanho das 

amostras), variando individualmente de -.61 a .62. 
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 É importante notar que os resultados médios obtidos estão associados a 

estudos com grande variabilidade de resultados, havendo achados apresentando 

correlações positivas, neutras e negativas dependendo do trabalho individual 

considerado. Além disso, mesmo se desconsiderando as contradições entre 

alguns dos estudos, supondo uma total independência entre as medidas 

neurofisiológicas (correlação zero entre elas) e tomando-se os valores médios não 

ajustados para o tamanho das amostras, uma regressão múltipla entre os três 

tipos de medida considerados acima e um indicador de habilidade cognitiva que 

aglutinasse os diversos testes usados nas publicações em questão, apresentaria 

um r múltiplo de .76, ou seja, capaz de explicar apenas 58% da variância do 

indicador cognitivo. Isso significa que, mesmo que fossem desprezados os três 

fatores mencionados (o que, de fato, não se pode fazer), e que se considerasse o 

conjunto dos indicadores de habilidade mental como abrangendo a totalidade dos 

fenômenos cognitivos (o que claramente não é o caso) ainda restaria 42% da 

variância em capacidade intelectual a ser explicada. Num contexto mais realista, é 

seguro afirmar que, considerando os achados dos 77 trabalhos apontados acima, 

o conjunto das variáveis neurofisiológicas consideradas claramente explica menos 

de 50% da variância do desempenho cognitivo. Em outras palavras, mais da 

metade das diferenças individuais em habilidade mental precisam de outra 

explicação que não as variações biológicas entre os indivíduos. 

 Quando se aceita a idéia de que o cérebro humano é incapaz de suprir 

sozinho às necessidades de processamento associadas à sobrevivência e ao 

bem-estar das pessoas e se soma a isso o fato de que a humanidade conseguiu 

não apenas sobreviver mas também se multiplicar consideravelmente nos últimos 
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100 mil anos, chega-se à conclusão de que alguma forma de ampliação da 

capacidade cognitiva foi desenvolvida. Sabendo-se que o córtex cerebral é 

limitado mas que a humanidade superou tais limites, deduz-se que a expansão da 

capacidade cognitiva dos seres humanos se dá através de alguma forma de 

processamento extracerebral de informações. 

 

2.2.3 – Evolução Aloplástica 

Uma vez constatada a existência um limite biológico para a capacidade do 

cérebro do homo sapiens sapiens e a possibilidade de que esse órgão talvez seja, 

por si só, insuficiente para fornecer a potência computacional necessária para 

atender a todas as suas necessidades de sobrevivência e bem-estar, faz sentido 

especular que a evolução do homo sapiens sapiens segue uma trajetória que 

valoriza o aumento dessa capacidade através da emergência gradual de um 

sistema nervoso central mais eficaz. Ocorre, no entanto, que análises realizadas 

por cientistas da British Telecom (WARD, 1997) indicam que não há um óbvio 

trajeto evolucionário que possa levar a um aumento na capacidade de 

processamento do cérebro, visto que possíveis incrementos em termos de 

diâmetro dos axônios ou aumento na densidade neuronal, os quais poderiam 

aumentar a velocidade de transmissão de impulsos, seriam contraproducentes no 

balanço final, tendo em vista a necessidade de mais isolamento elétrico (bainha de 

mielina) e de maior espaço intercraniano (maiores distâncias entre estruturas), 

levando a uma redução na eficiência sináptica. Conclui-se, portanto, que 

processos evolucionários não oferecem uma resposta satisfatória ao problema da 
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insuficiência computacional do cérebro, restando como alternativa o uso de 

mecanismos extracerebrais. 

Lock (2000) chama a atenção para o fato de que a evolução animal é 

essencialmente autoplástica, ou seja, fundamentada em adaptações dependentes 

das suas dotações orgânicas naturais, enquanto que a evolução humana é 

aloplástica, isso é, baseada na manipulação de objetos fora da esfera do seu 

próprio corpo (instrumentos, utensílios, ferramentas). Ele cita o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky como um meio através do qual 

objetos, instrumentos e práticas sociais contribuem para o desenvolvimento 

cognitivo. Segundo ele, tomado sob o ponto de vista tradicional, o conceito de 

ZDP permite a compreensão do processo de transmissão cultural de 

conhecimentos e de padrões de pensamento lógico de um detentor para um 

neófito através de interações onde o primeiro estrutura o ambiente para salientar 

uma lógica predeterminada para o segundo. Contudo, é possível usar essa noção 

para se compreender também o modo como se desenvolve um conhecimento e 

lógica inéditos para todos os envolvidos a partir de aquisições anteriores e 

experiências passadas com diversos elementos do ambiente, como mostram 

diversos estudos com seres humanos e macacos. 

 A idéia básica aqui é a de que o ambiente e o organismo co-determinam um 

ao outro, sendo esse um ponto de partida fundamental para se compreender a 

adaptação que ocorre ao longo dos processos evolucionários. Com base nisso, 

tem-se uma forma de conceituar as mudanças que ocorrem em função da relação 

entre uma determinada forma de vida e seu ambiente.  
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 Para se compreender a co-determinação, é necessário considerar uma 

relação de implicação, ao invés de uma de causalidade, sendo a diferença entre 

ambas o fato de que a primeira refere-se a eventos logicamente dependentes e a 

segunda refere-se a eventos logicamente independentes, de modo que esta última 

requer a verificação empírica dos eventos envolvidos para ser observada. É 

possível se distinguir dois tipos básicos de implicações segundo o tempo: 

 

• Implicações Diacrônicas: Também conhecidas como metaplicações, são 

aquelas nas quais os eventos ocorrem ao longo do tempo; 

 

• Implicações Sincrônicas: Também chamadas de sinplicações, são aquelas 

nas quais os eventos ocorrem ao mesmo tempo. 

 

O que Lock (2000) sugere é que se pode também aplicar essas distinções 

para o plano mental, ao invés de se referir apenas às mudanças físicas no tempo. 

O crucial nesse sentido diz respeito à investigação dos sistemas simbólicos 

disponíveis para elucidar as formas pelas quais eles podem conter outros 

símbolos numa variedade diferente de implicações. 

 Phillips (1989) considera que é a limitação na capacidade do cérebro em 

armazenar informações não processadas que leva ao uso de representações 

gráficas como única forma de se lidar com o conhecimento espacial necessário a 

uma civilização. A idéia é que o armazenamento, compactação e ordenamento de 

informações existentes em diagramas, figuras e, principalmente, mapas, 
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funcionam como um suporte cognitivo externo que permite a superação de tal 

insuficiência. 

 

2.2.4 – Máquina Universal de Turing 

Segundo Minsky (1967), uma Máquina de Turing é um construto abstrato 

capaz de realizar computações, ou seja, de realizar uma seqüência de operações 

lógicas. Ela consiste de uma "cabeça" de leitura e escrita que "varre" uma fita 

unidimensional (bidirecional) dividida em quadrados, cada um dos quais está 

inscrito com um "0" ou um "1". A computação começa com a máquina num 

determinado "estado" varrendo um quadrado. Ela apaga o que encontra lá, 

imprime no lugar um "0" ou "1", move-se para um quadrado adjacente e entra num 

novo estado. Este comportamento é completamente determinado por três 

parâmetros: 

 

• O estado em que a Máquina se encontra; 

• O número no quadrado que ela está varrendo; 

• Uma Tabela de Instruções. 

 

A Tabela de Instruções especifica, para cada estado e para cada entrada 

binária, o que a máquina deve escrever, em qual direção ela deve se mover e em 

qual estado ela deve entrar (por exemplo, "Se está no Estado 1 varrendo um 0: 

Imprimir 1, mover-se à esquerda e ir para o Estado 3"). Ela pode listar apenas um 

número finito de Estados, cada um dos quais torna-se implicitamente definido pelo 
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papel que desempenha na Tabela de Instruções. Tais Estados são 

freqüentemente denominados de "Estados Funcionais" da Máquina. 

Ela também pode apresentar uma versão estocástica, conhecida como 

"Automata Probabilístico", onde a transição de uma Entrada e Estado para uma 

Saída e Estado ocorre com uma dada probabilidade (por exemplo, "Se está no 

Estado 1 varrendo um 0: Existe uma probabilidade de 60% de que a Máquina irá 

imprimir 1, mover-se à esquerda e entrar no Estado 3 e um probabilidade de 40% 

que a Máquina irá imprimir 0, mover-se à esquerda e entrar no Estado 2"). 

Uma Máquina de Turing é capaz de executar uma única seqüência de 

operações lógicas, ou seja, um único algoritmo (como, por exemplo, testar se um 

determinado número inteiro é primo). Contudo, tomando-se a descrição de uma 

outra Máquina de Turing como uma Entrada (junto com os conteúdos iniciais da 

sua fita) é possível simular na primeira o comportamento da segunda. Assim, 

surge o conceito de uma Máquina Universal de Turing: Uma Máquina de Turing 

capaz de reproduzir as ações de qualquer outra Máquina de Turing. 

Qualquer Máquina de Turing pode ser realizada ou implementada numa 

quantidade infinita de diferentes dispositivos computacionais físicos (COPELAND; 

SYLVAN, 1998). Basta que o dispositivo em questão atenda aos seguintes 

requisitos: 

 

• Parte do dispositivo precisa ser capaz de ser preparado em configurações 

que representem o problema a ser resolvido; 
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• Parte do dispositivo precisa ser capaz de capaz de assumir, como 

resultados do seu funcionamento, configurações que representam 

soluções; 

 

• Subdispositivos do dispositivo ("caixas-pretas") precisam disponibilizar um 

determinado número de operações primitivas; 

 

• O dispositivo precisa ter recursos suficientes para permitir que a execução 

dessas operações sejam sequenciadas de uma forma predeterminada; 

 

• O dispositivo precisa fornecer capacidade de feedback entre operações, 

onde os resultados da aplicação anterior de uma operação podem, 

diretamente ou depois de passar por uma seqüência adicional de 

operações, tornar-se a entrada para mais aplicações da mesma operação. 

 

Teoricamente, pode haver um número infinito de operações e cada uma 

pode demorar tanto tempo quanto o for preciso para ser completada, desde que 

seja um tempo finito. Os eventuais limites são apenas aqueles da viabilidade 

prática. 

 

2.2.5 – Mediação e Processamento Extracerebral 

 Partindo-se do princípio de que a cognição humana depende 

fundamentalmente do processamento de informações e considerando que o 
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cérebro humano isolado apresenta-se como insuficiente para explicar a maior 

parte do desempenho cognitivo, é forçoso concluir que outros mecanismos de 

processamento de informação estão envolvidos. Dado que o sistema cognitivo 

básico envolve apenas sujeito cognoscente, ambiente e objeto cognoscível, 

conclui-se que é no ambiente que residem tais mecanismos adicionais (já que 

concluir que eles residem no próprio objeto seria o equivalente lógico a dizer que 

todo o processamento ocorre no sujeito). 

 Outro argumento a favor da existência de um processamento de 

informações a nível do ambiente como parte integrante da cognição humana é a 

constatação de, para que haja a cognição, é preciso que se tenha uma interação 

sujeito-objeto onde características do segundo são “propagadas” para o primeiro 

(e vice-versa). Neste verdadeiro processo de comunicação, o ambiente é o locus 

onde residem os canais e também os eventuais ruídos.  Dentro desse cenário, a 

cognição é um fenômeno complexo, onde entre um sujeito e um objeto quaisquer 

sempre existe um ambiente com elementos que modulam e condicionam a relação 

entre ambos. 

 Com base no raciocínio acima, percebe-se que um modelo científico do 

pensamento humano precisa levar em conta não apenas uma esfera intracerebral 

do intelecto mas também uma dimensão extracerebral onde ocorre a manipulação 

de dados, informações e conhecimento. A idéia básica é a de que residem no 

ambiente diversos sistemas físicos, biológicos, sociais e culturais que satisfazem 

aos requisitos lógicos para o seu uso como dispositivos para a implementação de 

equivalentes de Máquinas Universais de Turing. É possível chamar a todo esse 

processo de "mediação" (ver Diagrama 1). 
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Diagrama 1: O processo de mediação. 

 

 O termo "mediação" geralmente é compreendido como sendo um tipo 

dinâmico de "filtro" ou "viés" cognitivo, ou seja, uma transformação ou distorção na 

percepção e, conseqüentemente, do raciocínio, que ocorre em função de fatores 

contextuais e situacionais, conjunturais, estruturais e/ou dinâmicos, associados 

tanto ao posicionamento espaço-temporal num ambiente físico, biológico, social e 

cultural quanto às interações realizadas com os diversos componentes de tal 

ambiente (inclusive outros indivíduos). Trata-se de um conjunto de idéias que, 

filosoficamente, emanam de escolas de pensamento como o dialogismo de 

Bakhtin e também do existencialismo e da fenomenologia, mas que encontram 

eco em inúmeros autores da área de Cognição (BRUNER, 1997; COLE; 

ENGLESTROM, 1993; HUTCHINS, 1995a, 1995b; KIRSCH, 1995; LAVE, 

MURTAUGH; DE LA ROCHA, 1984; LURIA, 1976; PEA, 1993; PIAGET, 1977; 

SEMINÉRIO, 1996; TURNER, 1996; VYGOTSKY, 1984).  

 O que se está introduzindo aqui é uma nova noção segundo a qual, do 

ponto de vista de um determinado indivíduo, a mediação é mais do que um filtro, 

sendo, de fato, um componente ativo que age como um verdadeiro dispositivo 
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computacional, realizando diversas operações lógicas sobre os dados e 

informações associados a um determinado objeto e situação. 

 

2.2.6 – Mecanismos de Mediação 

 Os argumentos colocados acima indicam que uma teoria científica 

abrangente acerca da cognição humana precisa considerar a idéia de que os 

seres humanos são criaturas que, de alguma forma, tiram vantagem cognitiva de 

elementos com o potencial para o processamento de informação que se 

encontram presentes no ambiente. Isso significa que: 

 

• Considerando-se o processamento como sendo a transformação de dados 

em informação pela aplicação de uma lógica capaz de ordená-los, 

transformá-los e usá-los como premissas para a elaboração de novos 

conteúdos segundo critérios racionais, é preciso supor que os elementos do 

ambiente que realizam o processamento são entidades que, de alguma 

forma, estão imbuídas de tal lógica em sua estrutura e dinâmica; 

 

• Dado que existam elementos extracerebrais de processamento da 

informação, tais elementos só poderão efetivamente ser de utilidade para 

um indivíduo se este dispuser de uma forma de interagir eficazmente com 

eles segundo a necessidade e de modo adequado; 
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• Partindo-se da premissa de que a cognição é, ao menos em parte, um 

fenômeno análogo a uma propagação de atributos entre um sujeito e um 

objeto, tem-se que, para representar uma vantagem cognitiva, um 

processamento auxiliar de informações precisa executar funções de suporte 

à comunicação, tais como compressão de dados, amplificação de sinal, 

redução de ruído e correção de erros. 

 

Para que o conceito mediação cognitiva possa atender a todos os três 

argumentos acima e suas implicações, parece ser necessário postular que: 

 

• O processamento extracerebral de informações realizado na mediação 

cognitiva é realizado por elementos do ambiente cuja constituição e 

funcionamento permite que sejam considerados como mecanismos, mesmo 

que se trate de processos difíceis de serem reduzidos a componentes 

materiais específicos ou a posicionamento espaço-temporais claramente 

delimitados; 

 

• No sujeito humano cognoscente, a mediação cognitiva ocorre se e somente 

se existirem mecanismos internos de suporte à mediação com capacidade 

de comunicação e controle em relação a eventuais mecanismos de 

processamento extracerebral, ou seja, quando o indivíduo detém, dentro de 

si, um conjunto de conhecimentos e habilidades que lhe permitam o acesso 

e o uso de tais mecanismos externos; 
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• Os mecanismos extracerebrais de processamento de informações 

representam uma vantagem cognitiva se e somente se puderem não 

apenas servir como co-processadores auxiliares do cérebro, mas também 

fornecer suporte à interação com o objeto cognoscível por meio de 

compressão de dados, amplificação de sinal, redução de ruído e correção 

de erros. 

 

 Quando se leva em consideração todos os fatores mencionados, surge uma 

visão da cognição humana como sendo um conjunto sofisticado de mecanismos 

internos e externos de processamento de informações que, juntos, formam um 

complexo sistema organizado. 
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2.3 – A ESTRUTURA GERAL DA COGNIÇÃO HUMANA 

 Como já foi visto anteriormente, uma visão geral da cognição humana 

precisa incluir os seguintes elementos: 

 

• Um indivíduo e sua capacidade interna, cerebral, de processamento de 

informações e controle de processos; 

 

• Aquilo a ser conhecido, ou seja, um material, objeto, processo ou conceito 

com diversos atributos e propriedades; 

 

• Mecanismos ambientais, interpondo-se entre sujeito e objeto, capazes de 

fornecer conteúdos e processamento adicional de informação de modo a 

servir de suporte ao sujeito para uma apreensão dos atributos e 

propriedades do objeto;  

 

• Estruturas internas ao indivíduo através das quais ele pode interagir com os 

potenciais mecanismos extracerebrais presentes no ambiente. 

 

Uma junção de todos esses fatores numa única imagem holística da 

cognição humana produz um modelo que pode ser resumido no esquema 

apresentado no Diagrama 2, logo abaixo. 
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Diagrama 2: Um esquema geral da mediação cognitiva. 

 

Dentro dessa visão integrada, os mecanismos e processos cognitivos 

apresentam as seguintes características: 

 

• Processamento Interno: É essencialmente fisiológico, ou seja, sináptico, 

neuronal e endócrino, envolvendo a execução, ordenamento e coordenação 

de operações lógicas básicas produzidas por meio de estruturas e 

processos biológicos.  

 

• Mecanismos Internos: Também é fisiológico, porém envolve 

essencialmente atividades mnemônicas de armazenamento e 

gerenciamento de drivers, algoritmos, protocolos, códigos e dados. 
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• Mecanismos Externos: Residem no ambiente, podendo ser de diversos 

tipos e de capacidade variável, oscilando desde objetos físicos simples, tais 

como pedras ou os dedos da mão, até práticas sociais complexas, artefatos 

culturais e redes de computadores digitais. 

 

Naturalmente, o exato processamento de informações que ocorre nos 

diversos componentes acima pode variar bastante em função de contextos e 

situações específicos. 

Considera-se que os mecanismos internos de mediação estão associados a 

um ganho no desempenho em tarefas cognitivas mesmo na ausência dos seus 

respectivos mecanismos externos. A idéia básica é a de que os mecanismos 

internos constituem uma verdadeira "álgebra", com representações simbólicas, 

algoritmos e conceitos-chave, a qual apresenta uma capacidade lógica 

transcontextual formal, exatamente como ocorre na Matemática. Trata-se de um 

conjunto de representações, procedimentos e conceitos que pode ser aplicado a 

um sistema físico, biológico ou social para que ele possa ser usado como uma 

verdadeira Máquina Universal de Turing.  

 Essa compreensão da mediação cognitiva levanta questões importantes 

acerca da natureza da relação entre os mecanismos internos de mediação e os 

processos mediativos externos. Para respondê-las, é preciso uma análise de 

como esse sistema cognitivo surgiu e se desenvolveu ao longo da história humana 

sob uma perspectiva evolucionária. 
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2.4 – A EVOLUÇÃO DA COGNIÇÃO HUMANA 

2.4.1 - Cognição e Seleção Natural 

 Compreendendo-se a superação das limitações cognitivas como uma 

necessidade imposta pela seleção natural, o surgimento dos mecanismos internos 

e externos necessários a tal superação mostra-se como um processo 

evolucionário. Assim sendo, é de se esperar que esse desenvolvimento ocorra 

como uma sucessão de etapas que, de um modo semelhante a um processo 

aleatório de tentativa e erro, adicionam progressivamente, via convergência 

estocástica, mais sofisticação e potencial à mediação cognitiva.  Este é um 

argumento o qual, por si só, já é o suficiente para se deduzir que os mecanismos 

internos de mediação se encaixam, com diferentes níveis de eficácia, a uma 

classe variada de processos mediativos em potencial. Assim, as habilidades 

internas que emergem em função do contato com um dado mecanismo externo de 

mediação também podem (e, ao menos ocasionalmente, são) úteis ou aplicáveis a 

outras situações. Com isso, tem-se que os chamados “amplificadores culturais” 

(BRUNER, 1997) não são apenas "próteses mentais" as quais, uma vez 

removidas, levam consigo todas as vantagens cognitivas que haviam produzido. 

De fato, eles constituem mecanismos transformadores da cognição do usuário, 

visto que, através do seu uso, novas lógicas, conceitos e formas de pensamento 

internos ao indivíduo são construídas ou reconstruídas. 
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2.4.2 - Mediação Psicofísica 

 A forma mais básica de mediação cognitiva é aquela na qual um indivíduo 

tem sua interação com os objetos condicionada, essencialmente, pelas 

características fisiológicas do seu sistema nervoso central, da física e da química 

dos objetos com os quais se relaciona, da posição espacial de ambos e da 

natureza do ambiente. Dentro desse paradigma, toda a ação é centrada num 

personagem ativo que simultaneamente transforma e é transformado pelos 

diversos elementos da sua vida. As situações complexas, envolvendo mais de um 

componente ambiental, são reduzidas a um conjunto de interações simples com o 

sujeito. Os impactos de tais interações isoladas se somam e combinam para 

produzir um resultado final.  

 Quando os mecanismos externos de mediação resumem-se a eventos 

físicos, químicos e biológicos fortuitos que agregam alguma forma elementar de 

processamento extracerebral de informação à relação sujeito-objeto, e os 

mecanismos internos de mediação constituem-se basicamente de esquemas 

sensório-motores, pode-se chamar a isso de mediação psicofísica. 

 Pinker (1998) apresenta algumas instâncias interessantes de mediação 

psicofísica no contexto da percepção visual. Ele deixa claro que mesmo os 

processos mais básicos para a interpretação de estímulos visuais são, em última 

análise, problemas matemáticos impossíveis de serem reduzidos a uma solução 

única, a menos que se acrescente a eles certos elementos que não estão 

disponíveis de imediato naquilo que se quer captar. Um caso específico é o da 

identificação de tons claros num ambiente escuro, de tons escuros num ambiente 

claro e da comparação entre ambos a partir da memória. Tais coisas são 
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possíveis apenas quando se adota pressupostos não expressos e não diretamente 

verificáveis, tais como, por exemplo, a uniformidade da iluminação. 

 Outros exemplos de processamento extracerebral via mediação psicofísica 

seriam todas as situações em que componentes materiais do ambiente contribuem 

para uma percepção mais eficaz. Isso inclui fenômenos como o uso de ecos para 

a audição de sons distantes ou de baixa intensidade, do vento para se captar 

aromas à distância, da vibração do solo para se detectar a aproximação de uma 

manada de búfalos, de pegadas para rastrear uma presa, das mudanças de 

coloração nas folhagens para se identificar as mudanças de estação e muito mais. 

Todos esses casos, sejam eles intencionais ou fortuitos, representam instâncias 

básicas de mediação cognitiva. 

 

2.4.3 - Mediação Social 

 Quando se coloca diversos sujeitos num mesmo ambiente, fatalmente 

algum tipo de interação começa a ocorrer entre eles. No caso de diversas 

espécies, inclusive a humana, logo são desenvolvidas formas de coexistência 

predominantemente pacífica e de cooperação que levam a vantagens cognitivas 

reais. Uma ilustração de como isso pode ocorrer é dada a seguir. 

 Sejam A, B e C sujeitos/objetos. À medida em que A interage com B via 

mediação psicofísica e B interage com C da mesma forma, é possível reduzir isso 

a uma interação indireta entre A e C. Caso A, B e C estejam em interação devido 

a algum tipo de convívio social estável, é possível afirmar que se trata de uma 

verdadeira mediação social entre A e C (ver Diagrama 3). 
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Diagrama 3: A mediação social entre dois sujeitos A e C. 

 

Essa interação indireta não depende da consciência dos envolvidos, com 

sua ocorrência inicial dependendo essencialmente do acaso.  

 Particularmente quando envolve uma mesma espécie, ou seja, indivíduos 

com padrões sensoriais e comportamentais semelhantes, a interação indireta cria 

uma importante vantagem competitiva. Os membros de um grupo passam a dispor 

não apenas das suas próprias capacidades perceptivas, mas também, 

indiretamente, daquelas dos demais componentes. O seguinte exemplo ilustra 

como isso sucede. 

 Suponha-se que C é um tigre dentes-de-sabre e B é um hominídeo que se 

dá conta da aproximação de C e que A é outro hominídeo que não se encontra em 

posição de detectar o tigre diretamente por causa de um obstáculo físico qualquer. 

Graças à interação indireta, o hominídeo A será capaz de detectar o tigre dentes-

de-sabre C ou, ao menos, reagir adequadamente à sua proximidade, mesmo 

estando este último fora do seu alcance sensorial imediato, servindo-se do 

comportamento do hominídeo B (fuga, agressividade) como "ponte". Nesse caso, 
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A reagirá ao comportamento de B como se estivesse na presença de C. O 

Diagrama 4, a seguir, ilustra o processo. 

 

 

 

Diagrama 4: Exemplo de interação indireta via mediação social. 

 

É importante observar que o processo descrito acima é uma equivalência 

lógica, necessitando apenas da coexistência em grupo para ocorrer. Não há a 

necessidade de uma percepção ou consciência da parte dos envolvidos acerca do 

fenômeno. Em termos científicos, também não se precisa do conceito de uma 

teoria da mente para uma mediação social, embora uma teoria da mente possa 

efetivamente ocorrer em diversos casos e até otimizar os processos mediativos. 

 Da mesma forma que a percepção de um pode, ao menos em parte, ser 

indiretamente compartilhada pelos demais membros de um agrupamento, o 

mesmo pode ser dito da memória, a qual pode afetar o comportamento dos 

indivíduos tanto quanto, ou talvez até mais do que, a percepção. De fato, nos 

exemplos dos Diagramas 3 e 4 acima, é fácil substituir as palavras "percepção" e 

"perceptivo" por "memória" e "mnemônico" e, ainda assim, manter os mesmos 

argumentos e conclusões. 
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 A partir de tudo o que foi visto, fica claro que um impacto importante da 

interação em grupo é a ampliação do alcance perceptivo e mnemônico dos 

membros do agrupamento, sendo acrescida à capacidade de cada um ao menos 

uma parte daquilo que pode ser detectado ou lembrado por qualquer membro 

dessa rede de interações. Assim, o grupo social passa a servir de mecanismo 

externo de mediação que, sob o ponto de vista de cada indivíduo, realiza uma 

imensa e importante quantidade de processamento extracerebral de informações. 

 As vantagens cognitivas da interação em grupo logo deixam evidente para 

os sujeitos envolvidos que certos objetos contribuem mais para a sua 

sobrevivência e bem estar do que outros, particularmente os objetos que são seus 

colegas de espécie. Com isso, há uma tendência instintiva da parte dos membros 

de um agrupamento a incrementar esse tipo de experiência, tornando os grupos 

maiores, mais estáveis e com maior interação entre os membros. 

 

2.4.4 - Mediação Cultural 

 Agrupamentos humanos maiores, mais duradouros e de maior troca entre 

os membros tendem a tornar mais sofisticadas as formas de interação entre 

indivíduos, levando à criação de formas mais eficazes de comunicação e 

relacionamento. Tais mecanismos, por sua vez, tendem a produzir processos 

mentais mais complexos. 

 A noção de que o desenvolvimento dos agrupamentos sociais contribui para 

o crescimento intelectual está em acordo com Mackintosh (1994), segundo o qual 

a interação em grupo produz um efeito sinergístico sobre a evolução da 

inteligência. O seu argumento parte do princípio de que uma função importante da 
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cognição de uma espécie é a capacidade de prever o que acontecerá em seguida. 

Dado que, em sociedade, uma parte importante do que vai acontecer a um 

indivíduo depende diretamente daquilo que algum outro fará, é necessário que se 

possa, ainda que minimamente, prever o comportamento dos outros. Dessa forma, 

qualquer ganho em intelecto da parte de um membro é um constante estímulo ao 

desenvolvimento dos demais.  

 Mackintosh (1994) afirma ainda que para se poder tanto antecipar o 

comportamento de outros quanto ter algum grau de controle sobre eles é 

importante desenvolver uma forma de comunicação. Além disso, esse mecanismo 

também tende a otimizar os benefícios da interação indireta que ocorre nas 

situações de grupo. Assim, é razoável supor que a combinação da sinergia 

cognitiva com os desenvolvimentos em comunicação, junto com outros fatores 

(relações de trabalho, por exemplo) levou à criação de sistemas simbólicos 

importantes como a linguagem e a fala.  

 A visão acima também está de acordo com a escola soviética. Marx, 

seguindo o exemplo de Benjamin Franklin, denominou o ser humano como um 

"animal que fabrica instrumentos". Engels elaborou mais sobre o assunto criando 

uma tese sofisticada na qual a postura ereta de um ancestral filogenético do 

homem lhe permitiu o uso das mãos, abrindo caminho para uma interação mais 

complexa entre o cérebro e os órgãos sensoriais, a qual, por sua vez, produziu 

uma relação com a natureza que levou à criação de instrumentos capazes de 

modificar o ambiente. Em paralelo, teria havido a necessidade de cooperação, a 

qual impulsionou a comunicação. A conseqüência de tudo isso seria a criação da 

linguagem e do trabalho (BRUNER, 1997). 



 

 

78

 A criação da linguagem, em suas formas de fala e, posteriormente, de 

escrita, implicou na possibilidade inédita de se expressar acontecimentos e 

experiências de forma clara, além de se poderem armazenar conteúdos e 

experiências em objetos inanimados. Além disso, as estruturas sintáticas da 

linguagem e as regras de organização de textos escritos trazem consigo uma 

lógica própria que envolve categorizações complexas de idéias e conceitos. Isso 

leva, por sua vez, a práticas sociais mais sofisticadas para a realização de 

diversos fins. O conjunto de todos esses fatores e dos seus inúmeros 

desdobramentos compõe aquilo que se convencionou chamar de "cultura". 

 Sob o ponto de vista do processamento de informação a nível individual, 

através de uma cultura tem-se uma superestrutura extracerebral capaz de realizar 

operações de percepção, memória, categorização e aprendizagem. Naturalmente, 

as manifestações específicas desse funcionamento variam conforme as 

peculiaridades de cada cultura. 

É interessante observar que, dada a complexidade desse sistema, a sua 

existência e viabilidade exigem uma teoria da mente, diferentemente do que 

ocorre no contexto da mediação apenas social,  

 

2.4.5 - A Evolução dos Mecanismos de Mediação 

 Avaliando a sucessão das formas de mediação segundo a seqüência com 

que emergem, tem-se uma visão geral da evolução cognitiva da humanidade 

segundo a teoria sendo proposta. É o que consta no Quadro 1, a seguir. 
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Ordem de 
Emergência 

Forma de 
Mediação 

Mecanismos 
Externos 

Mecanismos 
Internos 

Processamento 
Extracerebral 

1a  Psicofísica  Física do Objeto e do 
Ambiente Sistemas Sensoriais Percepção 

2a Grupo Social  Interação em Grupo Habilidades Sociais Percepção e Memória 

3a  Cultura  Sistemas Simbólicos 
e Artefatos 

Conhecimento 
Tradicional e/ou 

Formal 

Percepção, Memória, 
Categorização e 
Aprendizagem 

 

Quadro 1: A evolução das formas de mediação. 

 

Destaca-se aqui a sofisticação e complexidade crescentes dos mecanismos 

internos e externos de mediação, assim como dos tipos de processamento 

extracerebral que eles permitem. Cada novo passo representa uma verdadeira 

revolução cognitiva, uma enorme expansão quantitativa e qualitativa no alcance 

da mente humana. 
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2.5 – REQUISITOS PARA A MEDIAÇÃO COGNITIVA 

Quando uma criança manipula objetos do seu ambiente, como no modelo 

piagetiano, ela desenvolve, por interação (assimilação e acomodação, mas talvez 

não apenas isso), esquemas lógicos que servem como mecanismos internos de 

mediação, criando analogias, metáforas e operações que não apenas podem ser 

aplicados a diversos contextos (mas o são, de fato, apenas alguns - as regras 

para isso precisam ser definidas, mas, como sugere a teoria de Vygotsky, devem 

envolver alguma relação não apenas com a cultura e a sociedade como um todo 

mas também com a experiência individual com a manipulação) mas também 

preparam ou possibilitam o estabelecimento de um sistema simbólico individual e 

único que viabiliza o uso do objeto como mecanismo externo de mediação. 

Um fator importante para se poder lidar com a complexidade via cognição 

extracerebral é a habilidade de transformar componentes do ambiente em 

mecanismos externos de mediação. Para se poder fazer isso sem esgotar os 

recursos de processamento do cérebro é necessário aproveitar a funcionalidade 

de tais componentes usando-os como verdadeiras "caixas-pretas" 

computacionais.  Assim, cria-se mecanismos internos de mediação que, 

residindo funcionalmente no cérebro individual, armazenam conceitos, lógicas e 

algoritmos suficientes para a interação e utilização dos mecanismos externos, mas 

não necessariamente uma "representação virtual" desses últimos. Trata-se de 

uma capacidade fundamental para a economia de recursos computacionais. Pode-

se ter o registro interno de diversos mecanismos externos, mas a plena emulação 

deles requer muito poder de processamento. 
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Para que possa ocorrer a mediação externa é preciso que haja ao menos 

um componente ambiental que sirva como mecanismo computacional, ou seja, um 

fenômeno natural ou dispositivo que apresente: 

 

• Uma ordem estrutural e uma dinâmica de funcionamento análogas a uma 

determinada lógica; 

 

• Um grau mínimo de automatismo no funcionamento dos mecanismos 

externos; 

 

• A possibilidade de controle externo de certos estados e/ou modos de 

funcionamento. 

 

Esses são os requisitos mínimos para que se tenha um recurso utilizável 

para a entrada, manipulação e saída de dados, ou seja, para a mediação 

cognitiva. Em se tratando de mediação cultural, porém, é preciso acrescentar a 

existência de uma Teoria da Mente como um requisito fundamental, esta última 

sendo compreendida aqui como uma capacidade básica envolvendo analogias, 

metáforas, abstração, que tem apenas como caso particular a capacidade de 

inferir estados mentais alheios. 

É razoável supor que os mecanismos internos de mediação funcionem 

através da produção de um shell, ou seja, de uma "máquina virtual" que "espelha" 

ou "representa" o mecanismo externo. Trata-se de um processo necessário para o 
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estabelecimento de uma interface entre o cérebro e o mecanismo extracerebral, 

mas também permite, até certo ponto, uma "emulação" ao menos parcial dos 

mecanismos externos em questão. Isso implica, portanto, numa internalização 

parcial dos mecanismos externos, o que ajuda a explicar por que as habilidades 

permanecem aumentadas mesmo quando os mecanismos externos estão 

ausentes. Assim sendo, para que um dado indivíduo possa utilizar um recurso 

como o acima para fins de processamento extracerebral de informações, é preciso 

que ele disponha de certos requisitos mentais, particularmente: 

 

• Uma lógica análoga à ordem que regula a estrutura e o comportamento 

dinâmico do mecanismo externo; 

 

• Um sistema de representações (sensorial ou simbólico) que possa 

representar os componentes da tarefa de processamento (dados -> 

processamento -> Informações); 

 

• Uma capacidade de estabelecer analogias entre a lógica e a representação 

mental com os estados e o funcionamento do mecanismo externo, 

possibilitando uma interação controlada. 

 

Atendendo-se a todas as exigências acima, o fenômeno da mediação 

cognitiva, dentro dos moldes propostos no presente trabalho, torna-se logicamente 

possível. 
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2.6 – MEDIAÇÃO DIGITAL 
 

2.6.1 – O Surgimento de Uma Hipercultura 

Os computadores digitais tornaram-se uma parte integral da vida diária nos 

meados dos anos 70, quando tais máquinas finalmente ficaram pequenas, baratas 

e fáceis de usar o suficiente para serem adquiridas e usadas por indivíduos ao 

invés de por corporações. Pouco depois disso, os serviços de boletins eletrônicos 

(bulletin-board services) também passaram a ficar cada vez mais populares. 

Desde então, os computadores, as redes privadas e a Internet chegaram ao ponto 

de estarem presentes em vários aspectos importantes das sociedades urbanas 

em todo o mundo, transformando inexoravelmente a forma como as pessoas 

realizam coisas e se relacionam umas com as outras. Este nível de mudança, 

especialmente ocorrendo no intervalo relativamente curto de 25-30 anos, é sem 

precedentes na história das invenções, tendo sido chamado por muitos de 

“Revolução Digital”. Atualmente, uma parcela crescente da população está 

entrando em contato cada vez mais freqüente com máquinas digitais e com a 

Web, fazendo-o através de dispositivos incrivelmente potentes, versáteis, portáteis 

e de baixo custo (HAMILTON, 1997; JULIAN, 1996; KELLER; KUMAR, 1999). 

As transformações citadas levaram a mudanças significativas nas relações 

de produção, na sociedade e na cultura. Além disso, a natureza da manipulação 

do conhecimento realizada pela TI envolve, em essência, uma lógica técnico-

matemática de aplicabilidade transcontextual. Uma combinação tão crucial de 

fatores sugere fortemente que a interação com essas tecnologias traz impactos 

muito importantes para o pensamento humano. 
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2.6.2 – Hipercultura e Pensamento 

A tecnologia da informação traz em sua essência uma estrutura lógica e 

matemática altamente complexa. As habilidades necessárias para se dominar o 

seu uso incluem a escolha, instalação e operação de hardware e software, assim 

como o acesso, navegação e busca de informações na Internet. Da mesma forma, 

vários conceitos sofisticados, tais como “digital/analógico”, “interatividade”, 

“interface” e “redes”, precisam ser incorporados pelo indivíduo. Já sob o ponto de 

vista funcional, os computadores e a Rede Mundial de Informações permitem a 

aquisição e produção de conhecimento em quantidade e sofisticação nunca 

dantes imaginadas. 

Os computadores destacam-se dos demais objetos passíveis de uso para a 

mediação externa devido à sua extrema plasticidade lógica e programabilidade. É 

interessante notar que, em tese, as formas de mediação que envolvem o contato 

direto com seres humanos é que deveriam ser as mais poderosas. Afinal, elas 

anexam outros cérebros para o uso individual, ou seja, à rigor, elas fazem uso dos 

mais poderosos mecanismos externos de mediação. O motivo pelo qual isso não 

ocorre é que a mediação cognitiva não é apenas um processamento distribuído, 

mas sim um processamento em rede, o que implica que sua capacidade depende 

não apenas da capacidade de cada ponto ou nó, mas também da largura de 

banda dos canais ligando tais pontos e da quantidade do potencial de 

processamento de cada ponto que um usuário externo é capaz de alocar para si. 

No caso de uma rede de seres humanos, a potência no ponto é alta, mas a largura 

de banda e a capacidade de alocação externa de recursos é bastante limitada. 

Nesse caso, o ponto-chave é a capacidade de um indivíduo de levar outra pessoa 
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a raciocinar sobre o conteúdo que interessa ao primeiro e da forma que ele 

deseja, ou seja, tem a haver com controle. Via de regra, é infinitamente mais 

eficiente e eficaz o controle sobre uma máquina do que sobre uma pessoa, 

particularmente quando entram em consideração as inevitáveis restrições de 

natureza ética. 

Com base na perspectiva teórica do modelo sendo proposto, o papel da 

tecnologia da informação no pensamento humano pode ser considerado como 

sendo aquele de uma nova forma de mediação cognitiva com alcance muito maior 

do que o das modalidades anteriores. Logo, é possível se afirmar que, na atual 

Revolução Digital, testemunha-se a emergência de uma Hipercultura, onde os 

mecanismos externos de mediação passam a incluir os dispositivos 

computacionais e seus impactos culturais, enquanto que os mecanismos internos 

incluem as competências necessárias para o uso eficaz de tais mecanismos 

externos. Em termos de impactos observáveis, isso significa que todas as 

habilidades, competências, conceitos, modos de agir, funcionalidade e mudanças 

culturais ligadas ao uso de computadores e da Internet constituem um conjunto de 

fatores que difere substancialmente daquilo que tradicionalmente se percebe 

como cultura. 

 

2.6.3 - O Pensamento Hipercultural 

Tendo em vista que os elementos básicos ao redor dos quais estrutura-se a 

Hipercultura é a TI, é de se esperar que o pensamento associado a ela apresente 

lógicas e formas de representação análogas a tais tecnologias. Desse modo, 

espera-se que o Pensamento Hipercultural caracterize-se principalmente por: 



 

 

86

• Uma lógica matemático-científica; 

• Representações visuais; 

• Formas elaboradas de classificação e ordenamento; 

• Estratégias eficazes para identificar o essencial e desprezar o resto; 

• Algoritmos eficientes para “varrer” ou “folhear” grandes conjuntos de 

informações e conhecimentos. 

 

Outro aspecto a ser esperado de indivíduos “hiperculturais” seria uma 

eficiência cognitiva no sentido de obter um máximo de utilização de um mínimo de 

informação e conhecimento. Em determinados contextos, isso permite usar os 

artefatos mais como instrumentos do que como objeto do pensamento (propensão 

ao estabelecimento de "caixas-pretas”). Em outros, isso implica no descarte de 

informações "desnecessárias" para se lidar com sobrecargas de conteúdo 

intelectual. 

 

2.6.4 - Hipercultura e Vantagens Cognitivas 

Dada a natureza da evolução, as habilidades, conceitos e formas de agir 

que seriam típicas da mediação hipercultural só podem adquirir uma existência 

enquanto estruturas organizadas e atuantes a partir do momento em que 

representarem vantagens concretas em comparação com o paradigma mediativo 

anterior (cultura). Não apenas isso, mas tais vantagens também devem se 

evidenciar em contextos outros que não apenas quando os indivíduos fazem uso 

de computadores e da Internet (“vazamento” dos novos mecanismos e 
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transformações dos mecanismos pré-existentes), incluindo ganhos positivos 

mesmo em atividades onde não há o envolvimento direto de máquinas digitais, 

tendo em vista a aquisição de um conjunto maior de conceitos, esquemas e, 

conseqüentemente, esquemas. 

 

2.6.5 - Hipercultura e Diferenças no Funcionamento Mental 

De acordo com o modelo da mediação cognitiva, em cada etapa no 

processo da evolução cognitiva representa uma mudança profunda nos 

mecanismos internos que são usados por um indivíduo para potencializar as suas 

atividades intelectuais. Desse modo, espera-se que tais mudanças no pensamento 

sejam de natureza estrutural, afetando a própria dinâmica dos fenômenos 

cognitivos, incluindo sua interação com variáveis psicológicas relacionadas, tais 

como valores, estratégias, escolhas, preferências e comportamentos. 
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2.7 – EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

2.7.1 – Indícios na Literatura 

 Existem diversos estudos, modelos e teorias publicados cujos resultados se 

ajustam bem ao esquema geral da mediação cognitiva e sua evolução conforme o 

que foi proposto acima. 

 Pesquisas com animais tem mostrado que é possível encontrar evidências 

de mediação social e até "cultural" mesmo fora da espécie humana.  

 McNelis e Boatright-Horowitz (1998), estudando a atenção visual de grupos 

de fêmeas de macacos da espécie erythrocebus patas mostraram que, mesmo em 

espécies animais, é possível claramente se distinguir a existência de uma 

monitoração socialmente hierarquizada de todos os membros. Os autores 

concluem que trata-se de um componente importante da organização social 

desses animais, o qual contribui para a maior eficácia do grupo em termos de 

sobrevivência e bem-estar. 

 Call, Hare e Tomasello (1998), estudando chimpanzés, puderam mostrar 

que, ao menos para certas classes de tarefas envolvendo encontrar objetos e 

alimentos ocultos de sua linha de visão, esses animais são capazes de fazer uso 

eficaz do direcionamento do olhar de seres humanos para auxiliá-los em suas 

buscas. 

 Galef e Whiskin (1998), através de um experimento com um grupo de ratos 

de laboratório da espécie Norway, mostraram que esses roedores são capazes de 

utilizar eficazmente informação socialmente adquirida acerca da qualidade de 
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alimentos, particularmente quando o tempo disponível para a amostragem 

individual é reduzido. 

 Westergaard, Chavanne e Suomi (1998) verificaram que macacos da 

espécie cebus apella são capazes de fazer uso de contas coloridas como "moeda 

de troca" para alimentos e utensílios, podendo, inclusive, utilizar esse "sistema 

monetário" para auxiliá-los na realização de tarefas. 

 Além das evidências dos estudos com animais, vários modelos e pesquisas 

em Psicologia Cognitiva, envolvendo as mais variadas abordagens teóricas, 

produziram resultados e conclusões que apontam para a existência de inúmeras 

instâncias de processamento extracerebral de informações via mecanismos 

sociais e culturais de mediação, além de trajetórias de evolução cognitiva da 

espécie humana que se encaixam bem com a que está sendo proposta. 

 Lave, Murtaugh e de la Rocha (1984), analisando o comportamento das 

pessoas durante a realização de compras num supermercado e em experimentos 

com tarefas domésticas de culinária, observam que os indivíduos tendem a 

transferir parte da carga cognitiva da tarefa que querem realizar para elementos 

do ambiente, tais como pacotes, copos de medida, prateleiras, etc. Com isso, eles 

reduzem significativamente a quantidade e a complexidade das operações 

mentais que precisam realizar, minimizando, com isso, o desprendimento de 

esforço e a probabilidade de erro. 

 Cole e Englestrom (1993) observam que o processamento cognitivo 

envolvido na aprendizagem da leitura não é um assunto individual, estando os 

processos cognitivos necessários distribuídos entre professor, aluno e colegas, 
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assim como também entre os artefatos culturais ao redor dos quais eles 

coordenam a atividade de ensino e aprendizagem da leitura. 

 Pea (1993) chama a atenção para o fato de que instrumentos e ferramentas 

carregam dentro de si inteligência, isso sendo verdade tanto para artefatos físicos 

quanto para objetos representacionais como diagramas. Porém essa inteligência 

passa a tornar-se progressivamente mais "invisível", ou seja, menos percebida 

pelas pessoas, levando leigos e cientistas a uma tendência de confundi-la com a 

inteligência do usuário. 

 Kirsch (1995) apresenta evidências concretas de como o uso de elementos 

externos ao indivíduo ou, ao menos, extracerebrais como auxiliares cognitivos 

("estratégias complementares") leva a benefícios. Usando uma tarefa de cálculo 

do valor total de um conjunto com 21-31 moedas espalhadas ao acaso numa 

mesa, ele realizou um experimento onde cinco adultos (três homens e duas 

mulheres) tinham que resolver o problema em condições com ou sem a 

manipulação das moedas. Foi encontrado que, quando se permitiu aos sujeitos 

experimentais que usassem as suas mãos para apontar para as moedas e 

manipular a sua posição de modo a representar e processar informação, houve 

uma diminuição de 38% no número de erros cometidos e de 17% no tempo 

necessário para a realização em comparação com o desempenho na condição em 

que não foi permitida a manipulação. É interessante notar que um dos sujeitos 

demonstrou maior sucesso do que os demais na condição sem o uso das mãos e, 

após uma entrevista cuidadosa, chegou-se à conclusão de que a causa disso 

seria o fato dele fazer uso de uma estratégia consistindo da visualização mental 

de mãos imaginárias assinalando posições e conjuntos de moedas. 
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 O psicólogo canadense Merlin Donaldson (1991 apud TURNER, 1996), 

argumenta, em seu livro Origins of The Modern Mind, que a humanidade evoluiu 

através do desenvolvimento de novos sistemas de representação, sendo que, em 

cada estágio, as pessoas inventaram novas formas de se comunicar e de 

gerenciar informação, a ponto de formar uma nova espécie. Segundo essa 

perspectiva, primeiro veio a memese, depois a fala e, bem mais adiante, a escrita.  

 Hutchins (1995a), em seu livro Cognition in the Wild, chama a atenção para 

o fato de que os ambientes do pensamento humano não são ambientes "naturais". 

Na verdade, eles são artificiais do começo ao fim. Os seres humanos criam os 

seus poderes cognitivos através da criação de ambientes onde eles exercitam 

esses poderes (pg. Xvi). Segundo esse autor, o uso de ferramentas e artefatos 

aumenta o desempenho na realização de tarefas, mas não melhora a capacidade 

cognitiva quando os sujeitos não tem conhecimento pleno do que está sendo 

realizado, com os procedimentos lógicos inseridos na dinâmica estrutural dos 

instrumentos usados. Nesses casos, a ferramenta (ou o seu projetista) reduz a 

tarefa lógica inicial a uma outra tarefa bem mais simples do que a primeira. Assim, 

o usuário precisa saber algo, mas não precisa saber tudo. Exemplos concretos 

são nomogramas, réguas de cálculo e cartas de navegação. 

 O professor Gerry Wolff, da School of Electronic Engineering and Computer 

Systems, University of Wales, em Bangor (WOLFF, 1999) chama a atenção para o 

fato de que desde o final do Século XIX se considera a idéia de que a cognição 

seria governada por princípios de economia ou compressão. O conceito de 

codificação econômica tem sido aplicado, com sucesso, a nível dos fenômenos 

neurológicos já faz algum tempo (sensação, controle neuromuscular e outros), 
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mas, recentemente, surgiram noções interessantes com relação a se caracterizar 

a linguagem como uma forma de compressão de informação e uma nova e 

importante conjectura: todos os tipos de cálculo e de raciocínio formal podem ser 

compreendidos de forma útil como sendo compressão de informação por 

agrupamento de padrões (pattern matching), unificação e busca. 

 O conjunto dos trabalhos acima, apesar de filiados às mais diversas 

correntes teóricas, apontam todos no sentido de corroborar o modelo sendo 

proposto, tanto em termos do funcionamento geral da cognição quanto em sua 

trajetória evolutiva.  

 

2.7.2 - Evidências Específicas 

Fonte e Objetivos 

Em sua Dissertação de Mestrado, Campello de Souza e Roazzi (2000) 

apresentaram evidências empíricas específicas a favor da Teoria da Mediação 

Cognitiva, particularmente no contexto dos impactos das tecnologias da 

informação e da comunicação. Naquela ocasião, os objetivos eram identificar 

sinais de ocorrência efetiva das seguintes três previsões teóricas: 

 

• A Emergência de Uma Hipercultura: Na atualidade, testemunha-se a 

emergência de uma nova forma de mediação onde os mecanismos 

externos passam a incluir os dispositivos computacionais e seus impactos 

culturais, enquanto que os mecanismos internos incluem as competências 

necessárias para o uso eficaz de tais mecanismos externos. Em termos 

observáveis, isso significa que as habilidades, competências, conceitos, 
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modos de agir, funcionalidade e mudanças culturais ligadas ao uso de 

computadores e da Internet constituem um conjunto de fatores que difere 

substancialmente daquilo que tradicionalmente se percebe como cultura. 

 

• Hipercultura e Vantagens Cognitivas: Dada a natureza da evolução, as 

habilidades, conceitos e formas de agir que seriam típicas da mediação 

hipercultural só podem adquirir uma existência enquanto estruturas 

organizadas e atuantes a partir do momento em que representarem 

vantagens concretas em comparação com o paradigma mediativo anterior 

(cultura). Não apenas isso, mas tais vantagens também devem se 

evidenciar em contextos outros que não apenas quando os indivíduos 

fazem uso de computadores e da Internet (“vazamento funcional” dos novos 

mecanismos e transformações dos mecanismos pré-existentes), incluindo 

ganhos positivos mesmo em atividades onde não há o envolvimento direto 

de máquinas digitais. 

 

• A Hipercultura e Diferenças Estruturais no Funcionamento Mental: De 

acordo com o modelo da mediação cognitiva, em cada etapa no processo 

da evolução cognitiva representa uma mudança profunda nos mecanismos 

internos e externos que são usados por um indivíduo para potencializar as 

suas atividades intelectuais. Desse modo, espera-se que tais mudanças no 

pensamento sejam de natureza estrutural, afetando a própria dinâmica dos 

fenômenos cognitivos, incluindo sua interação com variáveis psicológicas 
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relacionadas, tais como valores, estratégias, escolhas, preferências e 

comportamentos. 

 

A falha em observar qualquer um dos sinais acima seria um indício fatal da 

inadequação da proposta teórica sendo considerada. 

 

Metodologia 

Amostra: 

 Um total de 3.700 estudantes de uma escola privada de classe média na 

cidade do Recife, Pernambuco, englobando 1.764 rapazes (47.7%) e 1.935 moças 

(52.3%), matriculados no 1° Grau Maior ou no 2° Grau. A média de idade foi de 

16.6 anos, com desvio padrão 2.20, variando individualmente de 10 a 27 anos. 

 

Materiais: 

• Um questionário com 76 perguntas dirigidas aos alunos e abrangendo 

comportamentos, preferências, atitudes, valores e interação com a TI; 

• Um teste psicométrico especialmente preparado para ser aplicado dentro 

do intervalo de 50 minutos (duração típica de uma aula), com 28 itens 

envolvendo habilidades verbais, numéricas e visuais. 

 

Procedimentos: 

• O teste psicométrico e o questionário foram aplicados durante o período de 

exames da escola, dentro de um contexto semelhante ao de um exame 

escolar comum; 
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• As médias escolares dos alunos em todas as matérias foram levantadas 

perante solicitação à administração da escola. 

 

Análise: 

 As interações simultâneas entre as diversas variáveis estudadas foram 

analisadas via técnicas de Escalonamento Multidimensional (Multidimensional 

Scaling – MDS), particularmente a SSA (Smallest Space Analysis).  

 A partir de alguns dos 16 componentes de relação com a TI estudados, é 

possível se criar determinados indicadores hiperculturais, particularmente: 

 

• Domínio de Ferramentas de Escritório: A soma do grau de domínio de 

software de edição de textos, planilhas eletrônicas e de editores de 

imagens (todos auto-avaliados numa escala Likert de 1 a 5), resultando 

num indicador variando de 03 a 15 (ou de zero a 12); 

• Domínio de Ferramentas da Internet: A soma do grau de domínio de 

software de navegação Web e de e-mail (ambos auto-avaliados numa 

escala Likert de 1 a 5), resultando num indicador variando de 02 a 10 (ou 

de zero a oito); 

• Domínio de Linguagem de Programação: A soma do grau de domínio de 

linguagens de programação e de confecção de páginas da Web (ambos 

auto-avaliados numa escala Likert de 1 a 5), resultando num indicador 

variando de 02 a 10 (ou de zero a oito). 
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• Tempo Passado no Computador: Número médio de horas por semana 

passados diante do computador; 

• Tempo Passado na Internet: Número médio de horas por semana passados 

na Internet. 

 

Estes cinco indicadores puderam ser estatisticamente correlacionados com 

diversos aspectos da personalidade dos sujeitos pesquisados, revelando alguns 

nuances da interação entre fatores hiperculturais e a psicologia do indivíduo. 

 

Resultados 

Evidências de Uma Hipercultura: 

 Das 49 dimensões relevantes e quantificadas que foram estudadas, 

algumas (16 delas) envolviam a interação com computadores e/ou a Internet e o 

restante (as 33 outras) lidava com outras questões. As variáveis foram: 

 

 01. Tem um computador em casa; 
 02. Tem acesso à Internet em casa; 
 03. Sabe usar um editor de textos; 
 04. Sabe usar planilha eletrônica; 
 05. Sabe usar software de imagem/desenho; 
 06. Sabe usar navegador Web; 
 07. Sabe usar e-mail; 
 08. Sabe fazer páginas Web; 
 09. Sabe usar linguagem de programação; 
 10. Gosto por jogos de computador; 
 11. Tempo semanal passado usando o computador; 
 12. Tempo semanal passado acessando a Internet; 
 13. Usa software educativo que lida com conteúdos escolares; 
 14. Usa software educativo que não lida com conteúdos escolares; 
 15. Freqüenta curso extra-escolar de Informática; 
 16. Gosta de TI em geral; 
 17. Idade; 
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 18. QI (estimado a partir do percentual de acertos no teste psicométrico); 
 19. Rendimento escolar; 
 20. Sexo (masculino igual a “um” e feminino igual a “zero”); 
 21. Avaliação que o aluno faz da própria escola; 
 22. Avaliação que o aluno faz dos próprios professores; 
 23. Tempo semanal dedicado ao estudo fora da sala de aula; 
 24. A intensidade com que o aluno anota do conteúdo das aulas; 
 25. A propensão a sentar-se nas bancas escolares das primeiras fileiras; 
 26. A quantidade de estudo em grupo; 
 27. Morar ou não com ambos os pais; 
 28. Tempo semanal dedicado à leitura extracurricular; 
 29. Quantidade mensal de saídas noturnas para fins de diversão; 
 30. Tempo semanal dedicado ao lazer; 
 31. Tempo semanal dedicado a exercícios físicos e atividades esportivas; 
 32. Tempo semanal dedicado a cursos extra-escolares; 
 33. Quantidade diária de sono; 
 34. Domínio da língua inglesa; 
 35. Estilo de vida (status sócio-econômico); 
 36. Valor dado à segurança material e financeira; 
 37. Valor dado ao conhecimento; 
 38. Valor dado ao sucesso pessoal; 
 39. Valor dado ao prestígio e ao status social;  
 40. Auto-avaliação da inteligência; 
 41. Auto-avaliação da criatividade; 
 42. Auto-avaliação da sociabilidade; 
 43. Gosto por Matemática; 
 44. Gosto por Português; 
 45. Grau em que baseia a escolha no vestibular no mercado de trabalho; 
 46. Grau em que baseia a escolha no vestibular na concorrência pelo curso; 
 47. Grau em que baseia a escolha no vestibular no gosto pessoal; 
 48. Grau em que baseia a escolha no vestibular nas aptidões pessoais; 
 49. Grau em que baseia a escolha no vestibular no conselho de outros. 
 

 Usando um procedimento de Escalonamento Multidimensional que seja 

adequado para as versões binárias das grandezas acima (“um” se maior ou igual à 

média, “zero” se abaixo da média; em alguns casos, usou-se “um” para 

representar “sim” ou “verdadeiro” e “zero” para representar “não” ou “falso”) é 

possível se vislumbrar a estrutura relacional do conjunto de todas as variáveis 

estudadas. 
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 Ao se realizar uma Análise Multidimensional tipo SSA, empregando a 

Manhattan City-Blocks como métrica de distância e o Método de Ward como 

cronograma de amalgamação, o resultado obtido para coeficientes de Alienação e 

Stress abaixo de .15 (Alienação=.12 e Stress=.11) foi um espaço 

pentadimensional cuja projeção das dimensões 1 e 2 é apresentada no Gráfico 1, 

a seguir. 
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Gráfico 1: Evidência multidimensional de uma 
Hipercultura empiricamente identificada. 

 

A partir do diagrama do MDS, fica evidente que as variáveis envolvendo a 

interação de um indivíduo com a TI formaram um grupo separado e claramente 

definido. De fato, é relativamente óbvio que a distância média entre as variáveis 

desse grupo foi muito menor do que a distância média entre essas variáveis e 

aquelas fora do grupo. Uma interpretação desses resultados com base na Teoria 

das Facetas permite que se diga que foi encontrado um grupo de variáveis 

Faceta de TI 
(Hipercultura) 
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relativas à interação de um indivíduo com computadores e a Internet o qual, de um 

ponto de vista relacional, define uma entidade separável do restante das variáveis. 

Considerando a abrangência de todas as 49 variáveis, é fácil considerar as 

variáveis de TI como compondo uma faceta de “Hipercultura” e o resto como uma 

faceta de “Cultura”. 

 

Hipercultura e Cognição: 

 A Tabela 1 mostra a correlação entre os indicadores hiperculturais e quatro 

indicadores cognitivos avaliados na pesquisa (um teste psicométrico e três auto-

avaliações realizadas numa escala Likert de 1 a 5). 

 

Tabela 1: Correlação (Spearman R) entre indicadores hiperculturais e 
indicadores de habilidade cognitiva. 

QI 
Auto-

Avaliação da 
Inteligência 

Auto-
Avaliação da 
Criatividade 

Auto-
Avaliação do 

Inglês Componente Hipercultural 

R p R p R p R p 
Domínio de Ferramentas de Escritório 0.02 0.33 0.18 <.01 0.21 <.01 0.28 <.01 
Domínio de Ferramentas da Internet 0.08 <.01 0.11 <.01 0.14 <.01 0.25 <.01 
Domínio de Linguagem de Programação -0.02 0.38 0.12 <.01 0.19 <.01 0.23 <.01 
Tempo Passado no Computador 0.02 0.31 0.09 <.01 0.10 <.01 0.16 <.01 
Tempo Passado na Internet 0.08 <.01 0.06 <.01 0.09 <.01 0.15 <.01 
 

 

Como se pode ver, todos os indicadores hiperculturais mostraram-se 

positivamente correlacionados com todas as variáveis que envolvem um 

julgamento subjetivo da habilidade mental. Já as variáveis que envolvem o 

conhecimento do uso da Internet e o tempo passado online estavam positivamente 

correlacionadas com o escore no teste de QI. 
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Hipercultura e Vida Escolar: 

 A Tabela 2 mostra a correlação entre os indicadores hiperculturais e o 

tempo semanal médio dedicado ao estudo e à leitura, além da correlação com o 

rendimento escolar padronizado. 

 

Tabela 2: Correlação (Spearman R) entre indicadores hiperculturais e 
parâmetros do ensino formal. 

Tempo 
Semanal 

Dedicado ao 
Estudo 

Tempo 
Semanal 

Dedicado à 
Leitura 

Rendimento 
Escolar 

Padronizado Componente Hipercultural 

R p R p R p 
Domínio de Ferramentas de Escritório 0.01 0.62 0.13 <.01 0.02 0.15 
Domínio de Ferramentas da Internet -0.03 0.04 0.09 <.01 -0.03 0.10 
Domínio de Linguagem de Programação -0.01 0.57 0.09 <.01 -0.08 <.01 
Tempo Passado no Computador 0.07 <.01 0.18 <.01 -0.01 0.58 
Tempo Passado na Internet 0.00 0.78 0.08 <.01 -0.04 0.01 
 

 

Os resultados indicam que todas as variáveis hiperculturais estavam 

positivamente correlacionadas com a quantidade de leitura. A quantidade de 

estudo estava negativamente correlacionada com o conhecimento do uso de 

ferramentas da Internet, mas estava positivamente associado ao tempo passado 

diante do computador. O conhecimento de linguagem de programação (HTML ou 

outra) e o tempo passado na Internet apresentaram correlação negativa com o 

rendimento escolar.  

A relação positiva entre as variáveis que envolvem a TI e quantidade de 

leitura corrobora a idéia de que a hipercultura está associada a uma maior 

necessidade de se adquirir informação e conhecimento. A relação negativa entre a 
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Internet e o rendimento escolar pode ser explicada por uma tendência do domínio 

desta última a concorrer com o tempo de estudo. Já a relação positiva entre o 

tempo passado diante do computador e o tempo dedicado ao estudo sugere a 

possibilidade de uma tendência de se fazer uso da Informática para a execução de 

trabalhos escolares. 

 

Hipercultura e Valores: 

 A Tabela 3, a seguir, mostra a correlação entre os indicadores hiperculturais 

e a importância dada a determinados valores segundo uma escala Likert de 1 a 5. 

 

Tabela 3: Correlação (Spearman R) entre indicadores hiperculturais e alguns 
valores. 

Valorização do 
Prestígio, do 

Reconhecimento 
e da Influência 

Valorização 
da 

Segurança 
Financeira e 

Material 

Valorização do 
Conhecimento 
e da Cultura 

Valorização do 
Sucesso e da 

Realização 
Profissional 

Componente Hipercultural 

R p R p R p R p 
Domínio de Ferramentas de Escritório 0.12 <.01 0.07 <.01 0.06 <.01 0.05 <.01 
Domínio de Ferramentas da Internet 0.09 <.01 0.08 <.01 0.05 0.01 0.07 <.01 
Domínio de Linguagem de Programação 0.10 <.01 0.06 <.01 0.03 0.05 0.03 0.08 
Tempo Passado no Computador 0.08 <.01 0.07 <.01 -0.01 0.51 0.00 0.95 
Tempo Passado na Internet 0.07 <.01 0.03 0.05 0.03 0.12 0.03 0.07 

 

 

Todas as variáveis de interação com a TI apresentaram correlação positiva 

com algum dos indicadores associados a valores e atitudes, corroborando a idéia 

de que a hipercultura está associada a estruturas profundas na psiquê humana. 
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Hipercultura e Sociabilidade: 

 A Tabela 4, logo a seguir, mostra a correlação entre os cinco indicadores 

hiperculturais e dois indicadores de sociabilidade (autoavaliação da sociabilidade 

numa escala Likert de 1 a 5, freqüência com que o indivíduo sai à noite para fins 

de diversão). 

 

Tabela 4: Correlação (Spearman R) entre indicadores hiperculturais 
e indicadores de sociabilidade. 

Auto-Avaliação da 
Sociabilidade 

N° Mensal Médio de 
Vezes Que Sai à 

Noite Para Se Divertir Componente Hipercultural 

R p R p 
Domínio de Ferramentas de Escritório 0.12 <.01 0.08 <.01 
Domínio de Ferramentas da Internet 0.08 <.01 0.08 <.01 
Domínio de Linguagem de Programação 0.12 <.01 0.09 <.01 
Tempo Passado no Computador 0.06 <.01 0.14 <.01 
Tempo Passado na Internet 0.04 <.01 0.08 <.01 

 

Todas as variáveis de interação com a TI apresentaram correlação positiva 

com ambos os indicadores de sociabilidade. Este achado corrobora a hipótese de 

que a hipercultura emergente efetivamente corresponde a uma nova forma de 

interação entre as pessoas onde os “iniciados” tendem a apresentar vantagens no 

estabelecimento de relacionamentos humanos. 

 

Hipercultura e Desenvolvimento: 

 A Hipercultura é definida como emergindo do uso dos computadores e da 

Internet. Um aspecto do desenvolvimento cognitivo pode ser capturado a partir da 

observação da média de acertos no teste em função da idade (curva de 

desenvolvimento). Assim, é possível se usar os dados do presente estudo para 
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vislumbrar os impactos da Hipercultura na dinâmica do desenvolvimento 

intelectual a partir da comparação das curvas de desenvolvimento dos estudantes 

que usam ou não computadores e a Internet. É o que mostra o Gráfico 2, logo 

abaixo. 

Gráfico 2: A curva de desenvolvimento cognitivo segundo o uso da TI. 

 
 

O formato das curvas sugere a possibilidade de que um bom ajuste 

matemático para elas seja uma equação logística, ou seja, uma função do tipo: 
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Onde “Acertos” é o número médio de itens respondidos corretamente no teste 

psicométrico e “Idade” é a idade dos sujeitos em anos. Os coeficientes b0, b1, b2, 

e b3 determinam, respectivamente, a altura inicial, crescimento total, concentração 

do crescimento e ponto de inflexão da curva. Usando a função de perda 

quadrática, percebe-se que a equação explica 97% da variância para as médias 

dos que não usam TI (b0= 8,5; b1=2,5; b2=14,3; b3 =5,5) e 99% para as médias 

dos que usam computadores e Internet (b0= 6,5; b1=0,5; b2=15,2; b3 =14,3). 

 A análise e comparação das curvas de desenvolvimento encontradas para 

usuários e não-usuários de TI no contexto das habilidades psicométricas mostra 

que: 

 

• Os usuários de TI começam o seu desenvolvimento aos 11 anos de idade e 

continuam até os 19, enquanto que os não-usuários mostram um aumento 

real apenas no período dos 13 aos 16 anos de idade; 

 

• Os usuários de TI experimentam um desenvolvimento acelerado até os 

15.2 anos de idade, enquanto que os não-usuários começam a desacelerar 

já a partir dos 14.3 anos; 

 

• Aos 19 anos de idade, os usuários de TI tem escores 35% mais elevados 

do que os de não-usuários (18.4 vs. 13.4), uma diferença estatisticamente 

significativa (P<.05 no teste Mann-Whitney U) que, quando traduzida em 

termos de um QI tipo Stanford-Binet (média 100 e DP=16), equivale a 125 



 

 

105

vs. 107, ou seja, respectivamente as médias encontradas entre portadores 

de curso superior e alunos do 2° Grau. 

 

Confirmação das Previsões 

 Os achados do estudo confirmaram três previsões importantes do modelo 

que foi esboçado: 

 

• A Emergência de Uma Hipercultura: Existe evidência de que, sob um ponto 

de vista relacional, as variáveis envolvendo computadores e a Internet 

formam um grupo claramente discernível dentro do conjunto maior de 

variáveis; 

 

• A Hipercultura Está Associada a Vantagens Cognitivas: Todos os cinco 

indicadores hiperculturais considerados apresentaram correlação positiva 

com com a autoavaliação da inteligência, da criatividade e do domínio da 

língua inglesa, enquanto que os indicadores associados à Internet (domínio 

de ferramentas e quantidade de uso) ambos correlacionaram-se 

positivamente com o QI. Além disso, o uso de computadores e da Internet 

está associado a um desenvolvimento cognitivo mais precoce, mais 

duradouro e de maior alcance; 
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• A Hipercultura Está Associada a Diferenças Estruturais no Funcionamento 

Mental: Os cinco índices hiperculturais mostraram correlação positiva não 

apenas com os indicadores cognitivos, mas também com os indicadores 

ligados à sociabilidade e até à estrutura individual de valores, também 

apresentando uma relação complexa com o rendimento escolar.  Além 

disso, a interação com os computadores e a Internet está associada a 

diferenças substanciais na dinâmica do desenvolvimento cognitivo. 

 

Os resultados acima, os quais mostraram-se independentes de sexo, idade, 

instrução e renda, indicam que a teoria da mediação cognitiva é robusta o 

suficiente para permitir ao menos três expectativas válidas quanto aos impactos 

da introdução da TI na vida dos seres humanos.  
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2.8 – A TMC E TEORIAS COGNITIVAS TRADICIONAIS 
 

2.8.1 – A TMC e a Epistemologia Genética de Jean Piaget 

Essência da Teoria Piagetiana 

O cerne da Epistemologia Genética de Jean Piaget reside no conceito de 

Equilibração, o qual envolve dois componentes: 

 

• Assimilação: É a internalização de uma ordem, padrão ou regularidade 

presente num determinado objeto ou sistema sob a forma de esquemas, ou 

seja, lógicas que estruturam o pensamento. 

 

• Acomodação: É a transformação de um conjunto pré-existente de lógicas 

do pensamento em função da posterior assimilação de uma nova lógica. 

 

Trata-se de uma descrição do desenvolvimento cognitivo em função de 

seus processos dinâmicos básicos (PIAGET, 1977; SEMINÉRIO, 1996). 

Quando resumida aos seus aspectos mais essenciais, a teoria piagetiana 

propõe que: 

 

• O indivíduo humano nasce provido de um sistema nervoso dotado de 

reflexos e instintos que o levam a iniciar movimentos, apresentar respostas 

a estímulos físicos e a experimentar sensações; 
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• A relação dinâmica do neonato com os elementos do meio que o circundam 

produz uma interação; 

 

• A interação dinâmica do neonato com o mundo o leva a uma assimilação, 

sob a forma de uma lógica, da ordem presente nos objetos e sistemas com 

os quais ele ou ela interage; 

 

• À medida em que ocorrem sucessivas assimilações, começa a ocorrer o 

processo de acomodação; 

 

• Quando atingem quantidade e qualidade críticas, as mudanças produzidas 

por acomodação levam a transformações profundas e amplas nos 

processos mentais, levando a um salto cognitivo. 

 

Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo ocorre em função de um ciclo 

continuado de assimilação-acomodação que gera a emergência de uma sucessão 

de quatro estágios caracterizados por conjuntos específicos de lógicas, mais 

especificamente: 

 

• Estágio Sensóriomotor (Tipicamente 0-2 Anos): A partir de reflexos 

neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para 

assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática, com as noções de 

espaço e tempo sendo construídas pela ação. O contato com o meio é 

direto e imediato, sem representação ou pensamento. 
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• Estágio Pré-Operacional (Tipicamente 2-7 Anos): Também chamado de 

estágio da Inteligência Simbólica. Caracteriza-se, principalmente, pela 

interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior sob a 

forma de representações mentais. A criança mostra-se egocêntrica, 

centrada em si mesma, não conseguindo se colocar no lugar do outro em 

termos abstratos, já podendo, contudo, agir por simulação (considerar o 

“como se”). Possui percepção global sem discriminar detalhes e deixa-se 

levar pela aparência sem relacionar fatos. 

 

• Estágio Operacional Concreto (Tipicamente 7-11 Anos): A criança 

desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, causalidade e 

outras, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos de uma situação 

ou problema e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma 

representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para 

chegar à abstração. Ela desenvolve aqui a capacidade de representar uma 

ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação 

observada (reversibilidade). 

 

• Estágio Operacional Formal (Tipicamente dos 12 Anos em Diante): A 

representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais 

à representação imediata nem somente às relações previamente 

existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis 

logicamente buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela 
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observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da 

criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se 

aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. 

 

Relação Entre Epistemologia Genética de Piaget e a TMC 
 
Assimilação: 

A TMC incorpora plenamente o conceito piagetiano de Assimilação, sendo 

esse considerado como o principal componente dinâmico da cognição humana. 

Existem somente dois pequenos acréscimos em comparação com a teoria 

piagetiana. 

O primeiro é que Piaget considera a Assimilação como uma forma do 

indivíduo lidar mais eficaz e eficientemente com os objetos e sistemas do mundo 

ao seu redor. A TMC aceita essa interpretação, acrescentando apenas que tal 

objetivo envolve não apenas a melhora da relação com o objeto/sistema em si 

mesmo, mas também o seu uso para finalidades computacionais envolvendo 

outros objetos/sistemas. 

O segundo é que, na teoria piagetiana, a Assimilação representa a 

construção de uma lógica que tende a se aproximar progressivamente da ordem 

dos objetos ou sistemas com os quais o indivíduo interage, de forma que, no 

limite, a lógica equivale à ordem. A TMC acrescenta que a lógica é também uma 

flexível possibilidade de atribuição de significados e de relações entre eles. 
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Acomodação: 

Na teoria piagetiana, a Acomodação é o processo pelo qual a Assimilação 

acaba por provocar mudanças profundas no funcionamento cognitivo, arquitetando 

estruturas lógicas e conceituais cada vez mais complexas. Trata-se do fenômeno 

que explicaria o surgimento de saltos qualitativos na cognição humana em função 

de novas aquisições lógicas que, a um observador desavisado, parecem ser 

apenas mudanças pequenas e pouco significativas. 

TMC considera a Acomodação como o processo pelo qual o acúmulo de 

mecanismos internos e externos de mediação leva ao surgimento de uma 

estrutura cognitiva coesa, integrada e expandida, ao invés de produzir um simples 

amontoado de lógicas e conceitos. Desse modo, o conceito é tomado em seu 

significado piagetiano original, essencialmente sem modificação. 

 

Fases e Estágios: 

A Epistemologia Genética de Jean Piaget prevê que a reestruturação 

cognitiva produzida pelo fenômeno da Acomodação leva a um processo de 

desenvolvimento cognitivo caracterizado por fases ou estágios bem definidos. De 

modo semelhante, a TMC prevê a ocorrência de um desenvolvimento individual 

que se dá por meio de uma sucessão de etapas.   

A diferença reside no fato de que a primeira considera que os estágios do 

desenvolvimento definem-se em a partir de uma organização hierárquica de 

lógicas em função de sua complexidade e relações de necessidade (sensório-

motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal), enquanto que 
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a segunda opta por considerar uma classificação de estágios baseada no tipo de 

mediação utilizada (psicofísica, social, cultural e hipercultural). 

 

O Papel do Ambiente:  

O Construtivismo de Piaget atribui ao ambiente o papel de fornecer 

experiências imbuídas de uma ordem, possibilitando a assimilação de uma lógica 

equivalente a tal ordem. Trata-se de um “palco” onde a experiência ocorre, sendo 

a cognição desenvolvida como um mecanismo adaptativo cuja função é a de 

otimizar a relação do indivíduo com esse espaço empírico, maximizando a 

sobrevivência e o bem-estar. 

Na TMC o ambiente também é encarado como sendo um campo de 

experiências e o mundo dentro do qual é preciso obter sobrevivência e bem-estar, 

porém, existe um outro aspecto que é acrescido: o de processamento e 

comunicação de dados e informação. O espaço onde o indivíduo vivencia suas 

interações com o mundo é visto como repleto de elementos cujas interações 

dinâmicas, sejam elas efetivas ou em potencial, oferecem possibilidades para o 

uso como dispositivos computacionais e/ou redes de comunicação. Uma vez que 

tais mecanismos de mediação são estabelecidos, essas porções do ambiente são 

incorporadas no indivíduo como verdadeiras extensões da sua mente. 

Fica claro, então, que a TMC diferencia-se na Epistemologia Genética de 

Jean Piaget naquilo que se refere ao papel do ambiente, com a primeira atribuindo 

a ele um papel cognitivo mais ativo e participativo do que a segunda. 
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Impactos da Revolução Digital:  

 Segundo a Epistemologia Genética de Jean Piaget o desenvolvimento 

cognitivo atinge o seu auge no estágio Operacional Formal. Desse ponto em 

diante, é possível adquirir novos conhecimentos e habilidades mentais, mas a 

lógica subjacente aos mesmos não muda por já ter atingido um limite superior.  

 Já a TMC considera que não há um patamar máximo discernível para a 

lógica, mesmo quando se toma o termo no sentido piagetiano. Mais ainda, o 

modelo proposto no presente trabalho considera que os computadores e a Internet 

são sistemas que apresentam regras de funcionamento que constituem inovações 

significativas em relação ao conjunto das leis que governam o funcionamento de 

sistemas naturais, incluindo-se nesses últimos a dinâmicas dos grupos sociais. 

Partindo-se dessa nova perspectiva, chega-se à conclusão de que as novas 

tecnologias da informação e da comunicação introduzem um novo tipo de ordem 

no espaço das experiências humanas, o qual será assimilado sob a forma de um 

novo tipo de lógica e, portanto, levará a novos tipos de acomodação. Desse modo, 

cria-se a expectativa de que a Revolução Digital levará as pessoas a um padrão 

de desenvolvimento diferenciado, mais complexo e de maior alcance.  

 

2.8.2 – A TMC e a Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud 

Essência da Teoria de Vergnaud 

Em sua Teoria dos Campos Conceituais, Gérard Vergnaud (VERGNAUD, 

1997) aponta que a chave para a capacidade cognitiva reside em conjunto de 

habilidades que incluem não apenas o conhecimento técnico-científico, mas 

também o conhecimento informal e os aspectos de gesto, linguagem, 
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comunicação, sociabilidade e competência afetiva. Naturalmente, a eficácia desse 

conjunto, além da sua eventual expansão, depende de modo decisivo da sua 

organização.  

Vergnaud (1997) estabelece que as capacidades cognitivas apresentam 

três níveis básicos de organização, sendo eles: 

 

• Conceitos: Representações mentais das relações possíveis entre o 

mundo exterior e os próprios comportamentos que surgem a partir dos 

mecanismos adaptativos de assimilação e acomodação (tomados aqui 

nos moldes da teoria piagetiana); 

 

• Esquema: A organização invariante do comportamento para uma classe 

de situações dada. Um conjunto de ações coordenadas, integradas por 

regras ou conceitos, que é aplicável com sucesso para determinadas 

categorias de problemas e contextos (algoritmos); 

 

• Competência: Uma organização eficiente da atividade em repertórios 

amplos de ações que possibilitam ao indivíduo enfrentar classes de 

situações (ou grupos de classes) e suas possíveis variações. Em outras 

palavras, um conjunto de esquemas bem organizados. 

 

Trata-se de habilidades que, em termos realistas, precisam apresentar 

variações em função de diferentes contextos e momentos, porém, muitos 
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elementos em comum emergem de uma análise detalhada dessas instâncias 

aparentemente diversas, o que representa as regularidades e invariantes de tais 

níveis de organização. 

A partir da definição de conceito, esquema e competência, além da 

observação do seu funcionamento em situações reais, alguns dos seus atributos 

principais tornam-se evidentes.  Procedendo assim, tem-se as seguintes 

características de destaque: 

 

• Automatização: É o caráter invariante, constituindo a sua principal 

manifestação visível; 

 

• Hierarquia Organizacional: Uma Competência apoia-se em Esquemas 

os quais, por sua vez, baseiam-se em Conceitos; 

 

• Natureza Implícita: Via de regra (mas não necessariamente), as regras 

lógicas imbuídas nos esquemas são difíceis de serem enunciadas de 

forma explícita; 

 

• Natureza Situacional: Os esquemas são associados a determinadas 

classes de situações às quais é estabelecida uma aplicabilidade; 
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• Controle Consciente: Os invariantes dos esquemas não impedem que o 

sujeito tome diversas decisões conscientes acerca das particularidades 

de uma situação ou sobre as condições de adequabilidade da operação 

como um todo, ainda que tais decisões em si sejam objeto de uma 

organização invariante. 

 

É interessante observar que os algoritmos em questão nem sempre 

chegam a bom termo através de um número finito de passos, sendo geralmente 

eficazes, mas nem sempre efetivos. Nesses casos, muda-se de algoritmo ou 

modifica-se o algoritmo usado, sendo esta a base do processo de adaptação 

(assimilação e acomodação) de estruturas cognitivas. 

 

Relação Entre a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud e a TMC 

Mecanismos Internos e Externos de Mediação: 

Segundo a TMC, os seres humanos apresentam uma tendência a fazer uso 

de propriedades de processamento da informação de objetos e sistemas do 

ambiente para realizar tarefas processamento extracerebral. Trata-se da mediação 

externa. Para que esse processo possa ocorrer, é necessário que haja na mente 

do indivíduo uma representação mental dos objetos ou sistemas usados para 

mediação ao menos em termos de suas possibilidades computacionais (entrada, 

saída, relação entre entrada e saída, possibilidades de configuração e controle). 

Tais representações, junto com os eventuais sistemas simbólicos que os 

expressam numa linguagem operacional, constituem os mecanismos internos de 

mediação. Assim, o desenvolvimento cognitivo envolve a interação de um 
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indivíduo com objetos e sistemas que tenham capacidade de realizar 

computações, sendo um processo que envolve o surgimento simultâneo dos 

mecanismos internos e externos de mediação. Com isso, tal indivíduo adquire não 

apenas a capacidade de alocar para si mesmo recursos computacionais em 

potencial do ambiente, mas também ganha o domínio de uma série de novos 

conceitos, metáforas e operações lógicas, expandindo significativamente a sua 

capacidade mental. 

 

Conceitos, Esquemas e Competências: 

A Teoria dos Campos Conceituais propõe que a dinâmica dos diversos 

componentes ambientais, os possíveis comportamentos de um indivíduo e as intra 

e interrelações entre esses dois conjuntos de coisas são mentalmente 

representados sob a forma de Conceitos e organizados em Esquemas e 

Competências de modo a produzir um repertório de ações de grande tamanho e 

complexidade, promovendo a maior capacidade de se lidar com diferentes 

situações e contextos. Em grande parte dos casos, trata-se de um processo 

automático, implícito, situacional e consciente. 

Uma ponte entre a TMC e a Teoria dos Campos Conceituais pode ser 

estabelecida quando se considera que os Conceitos elaborados por indivíduos 

acerca das relações dinâmicas entre os elementos que compõe o espaço das 

suas interações com o ambiente são tais que é possível a elaboração de 

Esquemas e Competências envolvendo a possibilidade de uso de tais elementos e 

relações como mecanismos computacionais. Desse modo, a teorização inicial 

acerca de como um indivíduo interage com o mundo e constrói representações 



 

 

118

que o ajudam a produzir interações mais eficazes com ele ganha um processo de 

feedback que produz um ganho cognitivo. 

É interessante observar que a Teoria dos Campos Conceituais é uma 

referência teórica chave para se compreender como os mecanismos internos de 

mediação constituem uma vantagem cognitiva mesmo na ausência do seu 

mecanismo externo correspondente, visto que, os algoritmos internos de acesso e 

controle dos mecanismos externos constituem ou são constituídos por esquemas 

de ação e conceitos lógicos poderosos de grande alcance. 

 

Impactos da Revolução Digital: 

O advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, junto 

com as formas de interação social e cultura que surgiram em função delas, levou 

ao surgimento de relações inéditas entre um indivíduo e seu ambiente, além de 

entre os diversos elementos de tal ambiente (inclusive outros indivíduos). Tem-se 

aqui, portanto, a emergência de novas relações lógicas. 

Tomando-se a teoria de Vergnaud em seu sentido mais original, tem-se a 

expectativa de que a Revolução Digital introduz novas possibilidades de formação 

de Conceitos e, portanto, de Esquemas e Competências. Algumas dessas 

possibilidades são expressas nos termos a seguir: 

 

• Operações lógicas e processamento; 

• Dados, informações e conhecimento; 

• Hardware e software; 
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• Conexão, comunicação e acesso; 

• Input/output, interatividade e interface; 

• Digital e analógico; 

• Redes, relacionalidade e hipertexto. 

 

Na TMC, considera-se o surgimento de uma Hipercultura repleta dos 

Conceitos acima, expandindo os seus significados e alcances ao acrescentar à 

aplicação prática dos mesmos uma dimensão do controle do funcionamento de 

estruturas externas para que estas atuem como dispositivos computacionais. 

 

2.8.3 – A TMC e o Sócio-Construtivismo de Lev Semiovich Vygotsky 

A Essência da Teoria de Vygotsky 

A Importância da Cultura: 

A teoria sócio-cultural de Vygotsky aceita a noção de uma base genética e 

fisiológica para a psicologia humana, porém, considera que, embora determinados 

processos inferiores do comportamento tenham origem biológica, os processos 

superiores tipicamente humanos são fruto de desenvolvimentos na história 

humana e sua transmissão cultural por meio da interação social (LURIA, 1976; 

VYGOTSKY, 1984). 

Vygotsky propõe que a história humana foi iniciada com a invenção de 

instrumentos primitivos, o que levou a desenvolvimentos tanto biológicos quanto 

psicológicos. Na dimensão orgânica, houve o desenvolvimento da mão com um 

domínio maior do polegar e a expansão do cérebro até o seu tamanho atual. No 
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lado psicológico, os instrumentos culturais associados à linguagem e aos signos 

ocasionaram o maior controle do ser humano sobre sua própria psique e 

funcionamento mental da mesma forma que o domínio da tecnologia permitiu o 

controle cada vez maior da natureza.  

A principal conseqüência das posturas acima é que todas as pessoas 

nascem com sua anatomia, fisiologia e processos inferiores em comum devido à 

transmissão genética (variando apenas numa faixa muito estreita), porém, os 

processos psicológicos superiores vão variar de modo marcante dependendo do 

sistema de símbolos usados nas diferentes culturas, sendo necessário a cada 

indivíduo pertencente a uma dada comunidade a aquisição de tais instrumentos 

culturais pela interação social. É esta a pedra fundamental do pensamento 

vygotskiano. 

 

O Papel dos Sistemas de Signos: 

Dentro da concepção de Vygotsky, um sistema de signos é um conjunto de 

representações de objetos, operações e significados que constitui uma verdadeira 

“caixa de ferramentas” do pensamento. Dependendo dos elementos particulares 

de cada sistema, são definidos não apenas conteúdos específicos do pensamento 

mas também a forma como o raciocínio se dá. 

A composição e estruturação dos sistemas de signos de uma dada cultura 

dependem fundamentalmente da história específica da comunidade em questão e 

das necessidades as quais ela teve que enfrentar. Afinal, situações específicas 

levam à criação de instrumentos específicos para se lidar com elas. Assim sendo, 

é a inserção do indivíduo num contexto cultural específico que leva ao 
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desenvolvimento dos processos mentais superiores em sua forma particular para 

cada caso. 

 

Transmissão e Internalização de Sistemas: 

Segundo Vygotsky, os recursos culturais de uma comunidade são 

acessíveis para cada novo membro em potencial sob a forma de sistemas 

públicos de símbolos que precisam ser dominados inicialmente por meio de um 

ato manifesto. Mais claramente falando, a sociedade disponibiliza elementos 

materiais objetivos, físicos, através dos quais os signos são expressos e por meio 

dos quais pode haver a interação da pessoa com os símbolos através de fala, 

gestos, movimentos e outras formas. Somente depois há um complexo processo 

de internalização. 

A internalização é o processo através do qual ocorrem transformações do 

externo para o interno com relação aos componentes de um dado repertório 

cultural, caracterizando o desenvolvimento cognitivo. Pode ocorrer das seguintes 

formas: 

 

• Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente (inteligência prática, atenção 

voluntária e memória); 

 

• Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal 

(atenção voluntária, memória lógica e formação de conceitos); 
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• A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é 

o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento externo. 

 

A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico do ser humano, sendo a base do 

salto qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana. 

 

Zona de Desenvolvimento Proximal: 

 Dentro do sócio-construtivismo de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo 

de um indivíduo ocorre através da gradual internalização de sistemas de signos de 

uma cultura através de processos de interação social e por meio do uso de 

ferramentas. Um conceito de fundamental importância para esse processo é o de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

 Define-se Zona de Desenvolvimento Proximal como sendo a distância entre 

o atual nível de desenvolvimento de um indivíduo segundo determinado pela 

resolução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial 

conforme determinado através da resolução de problemas sob a coordenação de 

um adulto ou em colaboração com colegas mais capazes. Trata-se de uma 

medida das funções que ainda não amadureceram, mas que irão, apenas estando 

atualmente num estado embrionário. Assim sendo, é uma visão dinâmica da 

internalização, delimitando o internalizado, o que irá ser internalizado e o que está 

sendo internalizando. Também é um construto que define as condições 

necessárias a todo o processo. 
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Relação Entre o Sócio-Construtivismo de Vygotsky  e a TMC 

O Papel da Cultura e dos Sistemas Simbólicos: 

A TMC incorpora plenamente os aspectos mais essenciais do Sócio-

Construtivismo de Vygotsky, particularmente no que concerne ao papel da cultura, 

dos sistemas de símbolos e dos processos de transmissão e internalização de tais 

sistemas para o funcionamento da cognição humana. Ela também faz uso da 

noção de Zona de Desenvolvimento Proximal enquanto conceito fundamental para 

se entender a dinâmica do desenvolvimento cognitivo. 

 

Mediação Social e Cultural: 

Vygotsky estabelece a importância das estruturas sócio-culturais para o 

desenvolvimento cognitivo, propondo que as ferramentas, linguagem, práticas 

sociais e conceitos de uma sociedade condicionam as capacidades lógicas a 

serem construídas pelos indivíduos que nela se desenvolvem, sendo a criação das 

famosas Zonas de Desenvolvimento Proximal uma parte vital desse processo, 

assim como o engajamento harmonioso em atividades sociais cujos objetivos, 

estrutura e funcionamento são culturalmente determinados, constituindo assim, 

um processo que viabiliza a construção cognitiva. A TMC assimila plenamente 

essa visão mas também a expande, atribuindo às estruturas sócio-culturais um 

papel na cognição individual que vai além do simples fornecimento de contextos, 

lógicas e conteúdos para o desenvolvimento. Trata-se de uma perspectiva na qual 

os diversos mecanismos sócio-culturais desempenham tanto uma função coletiva, 

a qual beneficia os participantes enquanto grupo e/ou a sociedade como um todo 

(benefícios econômicos, políticos, educacionais, etc.) quanto a cada indivíduo 
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isoladamente através da disponibilização de meios extracerebrais de 

processamento de informação. 

A TMC introduz a idéia de que interações humanas, desde aquelas que 

ocorrem em grupos sociais simples até às das sociedades complexas baseadas 

em cultura, também funcionam como dispositivos computacionais que são 

utilizados para atender tanto à coletividade quanto a demandas dos indivíduos que 

dela fazem parte. Desse modo, tem-se que a internalização de sistemas de 

símbolos ocorre não apenas através da participação social (observação, 

engajamento em práticas sociais, uso da linguagem e de instrumentos), mas 

também por meio da constatação da possibilidade da utilização das redes e 

cadeias sociais como dispositivos computacionais e também da gradual efetivação 

desse uso para fins pessoais. 

 

Impactos da Revolução Digital: 

Como conseqüência da Revolução Digital, a sociedade e a cultura estão 

mudando, como já foi amplamente discutido anteriormente na Introdução do 

presente trabalho. Segundo o Sócio-Construtivismo de Vygotsky, esse fato, por si 

só, já é o suficiente para que se possa criar a expectativa de mudanças nos 

processos de pensamento dos indivíduos que a compõem. Acrescente-se a isso 

um maior repertório de conceitos, instrumentos e práticas sócio-culturais, devido 

ao que foi introduzido pelas novas tecnologias e pelo que foi construído ao redor 

delas em termos humanos. Tem-se como resultado que tais mudanças devem 

associar-se a processos de desenvolvimento e funcionamento cognitivo mais 

complexos e de maior alcance. 
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 A TMC acrescenta ao quadro acima o acesso a redes de indivíduos e 

ferramentas mais complexas e potentes do que as que existiam anteriormente 

(novos mecanismos externos de mediação), permitindo ao indivíduo desfrutar da 

enorme capacidade computacional dos mesmos a seu favor. Com isso, as mentes 

individuais expandem-se para muito além do que havia antes, graças aos novos e 

mais poderosos meios disponíveis para tanto. 

 

2.8.4 – A TMC e a Teoria Triárquica da Inteligência de Robert J. Sternberg 

A Essência da Teoria de Sternberg 

A Teoria Triárquica da Inteligência de Robert J. Sternberg (STERNBERG, 

1984, 1988, 1991, 1999a, 1999b) baseia-se no paradigma do processamento da 

informação e considera a existência de uma arquitetura cognitiva composta de três 

facetas ou sub-teorias as quais, por sua vez, subdividem-se, cada uma, em 

componentes menores. Especificamente falando, tem-se o seguinte: 

 

• Faceta Analítica (Sub-Teoria dos Componentes): Mecanismos responsáveis 

pela capacidade analítica que é medida em testes psicométricos e em 

exames acadêmicos, refletindo como um indivíduo relaciona-se com o seu 

mundo interior. É composta por: 

 

o Metacomponentes: Controle, monitoração e avaliação do 

processamento cognitivo. Basicamente, eles analisam um problema 

e escolhem uma estratégia para resolvê-los. São funções executivas 

de ordem elevada, voltadas para a organização dos componentes de 

Desempenho e de Aquisição de Conhecimento. 
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o Componentes de Desempenho: Estratégias executivas montadas 

pelos metacomponentes. São as operações básicas envolvidas em 

qualquer ato cognitivo que capacitam os indivíduos a codificar 

estímulos, reter informação na memória de curto prazo, realizar 

cálculos mentais, comparar mentalmente estímulos distintos e 

resgatar informação da memória de longo prazo. 

 

o Componentes de Aquisição de Conhecimento: São os processos 

usados no acúmulo e armazenamento de novos conhecimentos, ou 

seja, aqueles que conferem capacidade de aprendizagem. Envolve, 

dentre outras, as estratégias utilizadas para ajudar a memorização. 

 

• Faceta Criativa (Sub-teoria Experiencial): Envolve insights, sínteses e a 

habilidade de reagir a novas situações e estímulos. Trata-se dos aspectos 

experienciais da inteligência, refletindo como um indivíduo conecta o seu 

mundo interno à realidade externa. Permite a ocorrência pensamento 

criativo e o potencial para o ajuste inovador e eficaz a novas situações. 

Constitui-se de: 

 

o Novidade: Mecanismos responsáveis pela capacidade de se lidar 

com novas situações. 

 

o Automatização: Componentes que possibilitam a automatização do 

processamento da informação. 
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• Faceta Prática (Sub-Teoria Contextual): Envolve a habilidade de apreender, 

compreender e lidar com tarefas quotidianas. Trata-se do aspecto 

contextual da inteligência e reflete como um indivíduo se relaciona com o 

mundo externo a seu redor, ou seja, a proposital adaptação, modelagem e 

seleção dos ambientes reais relevantes para a vida. Inclui não apenas 

habilidades mentais, mas também fatores emocionais, atitudinais e de 

sociabilidade que podem ser chamados de "tarimba" ou "malícia". Compõe-

se de: 

 

o Adaptação: Capacidade de mudar a si mesmo em função do 

ambiente e das pessoas de modo a poder atingir metas pessoais. 

 

o Modelagem: Capacidade de mudar o ambiente e as pessoas de 

modo a poder atingir metas pessoais. 

 

o Seleção: Capacidade de, na eventualidade do insucesso da 

Adaptação e da Modelagem, escolher e migrar para um novo 

ambiente, com novas pessoas, onde as metas possam ser atingidas. 

 

É importante observar que, segundo Sternberg, uma boa definição de 

inteligência necessariamente precisa traduzir-se na capacidade de se obter 

sucesso e realização na vida real.  Nesse sentido, ele atribui o fracasso à falta de 

determinados atributos, tais como motivação, controle de impulsos e 

perseverança, além da presença de procrastinação, incapacidade de retardar a 

gratificação e excesso ou falta de autoconfiança.  
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Relação Entre a Teoria Triárquica da Inteligência de Sternberg  e a TMC 

Facetas e Mecanismos: 

A TMC estipula a existência de mecanismos de processamento interno, as 

quais são estruturas cognitivas responsáveis pela realização e coordenação de 

operações lógicas. O papel dessas estruturas é o de fornecer a capacidade básica 

para o processamento de informações de modo a permitir a elaboração, alocação 

e execução de algoritmos, possibilitando a criação e utilização dos mecanismos de 

mediação interna. Esse construto apresenta uma perfeita equivalência com a 

Faceta Analítica da Teoria Hierárquica de Sternberg, na qual os Componentes de 

Aquisição de Conhecimento permitem a assimilação de algoritmos, os 

Componentes de Desempenho permitem a sua implementação e os 

Metacomponentes podem controlar o funcionamento do sistema. 

 As Facetas Criativa e Prática da Teoria Triárquica envolvem a interação 

entre o indivíduo e o mundo exterior, realizando funções que possibilitam a 

capacidade de adaptação (resiliência) por assimilação e/ou criação de seqüências 

inéditas de operações lógicas (novos algoritmos). À luz da TMC, essas sub-teorias 

de Sternberg explicam o surgimento e funcionamento dos mecanismos internos de 

mediação, exceto apenas pela diferença de que, no caso da primeira, considera-

se que a função primordial dessas estruturas cognitivas seria a de possibilitar o 

uso de sistemas externos (físicos, sociais, culturais e/ou hiperculturais) como 

dispositivos computacionais (mecanismos externos), com as demais funções 

sendo conseqüências secundárias.   
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Redes Computacionais: 

Embora tanto a Teoria Triáquica da Inteligência quanto a TMC baseiem-se 

no paradigma do processamento de informações, existe uma diferença 

fundamental entre elas. A primeira estabelece um modelo da cognição humana 

baseado numa metáfora com um computador (embora com uma estrutura 

diferente da tradicional arquitetura de Von Neumann), mas a segunda propõe um 

modelo baseado numa metáfora com uma rede de computadores. Assim sendo, a 

teoria de Sternberg tenta explicar a cognição humana exclusivamente em termos 

de estruturas individuais internas em interações complexas e adaptativas com um 

ambiente mutável, enquanto que a TMC procura fazer o mesmo expandindo a 

metáfora computacional para um grande conjunto de sistemas individuais 

interagindo por meio de redes complexas em arquiteturas distribuídas. 

 

Impactos da Revolução Digital: 

 Na Teoria Triárquica de Sternberg, considera-se que as Facetas Analítica, 

Criativa e Prática permitem o aprendizado de novos conhecimentos, a capacidade 

de adaptação a situações inéditas e a interação eficaz com o ambiente. Por esse 

motivo, é razoável dizer que uma expectativa teórica desse modelo é que, em 

virtude das mudanças tecnológicas, sociais e culturais ocorridas na Revolução 

Digital, seja observada a emergência de diversas novas capacidades mentais 

como uma forma de adaptação. A TMC incorpora as expectativas acima 

acrescentando a elas a estruturação de novos mecanismos externos através da 

emergência de uma Hipercultura composta de redes interativas complexas.  
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2.9 – VANTAGENS E INOVAÇÕES DA TMC 
 
2.9.1 – A Mediação Enquanto Fenômeno Ativo 

Na TMC, a mediação não é apenas a conseqüência da inserção de um 

indivíduo num espaço ou canal sócio-cultural cujas propriedades e topologia criam 

contextos, vieses e referenciais únicos. Trata-se de um fenômeno muito mais 

amplo, que engloba a noção de uma ecologia cognitiva ativa, composta por 

inúmeros elementos processadores de informação dinamicamente interligados sob 

a forma de redes complexas, as quais são acessadas, compartilhadas, trilhadas e 

controladas pelos que dela fazem parte. A expressão "Mediação Cognitiva" 

justifica-se por que a mediação é considerada não como apenas uma fonte de viés 

ou como um "filtro" perceptivo (ainda que seja um viés ou filtro dinâmico), mas sim 

um processo cognitivo extracerebral complexo e ao menos parcialmente 

autônomo. Em suma, faz-se uma distinção entre o conceito tradicional de 

mediação (interações sujeito-objeto que se dão necessariamente através de canal 

ou espaço transformador) e o novo conceito que está sendo introduzido (utilização 

de componentes extracerebrais presentes no ambiente como suporte cognitivo). 

 

2.9.2 – Explicação Objetiva do Papel da Sociedade e da Cultura 

Nas últimas décadas a importância dos componentes sócio-culturais na 

cognição humana foi constatada e enaltecida por diversos autores de renome e 

têm povoado a literatura na área. Em muitos casos, porém, percebe-se uma falta 

de detalhamento quanto aos mecanismos através dos quais esses componentes 

atuariam a nível individual, de modo que são constatadas diversas instâncias as 
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quais os fatores de natureza social e cultural são apresentados como pseudo-

explicações das quais se lança mão para cobrir lacunas teóricas, como se a 

simples referência a tais fatores pudesse, por si mesma, servir de esclarecimento. 

Uma das grandes vantagens da TMC é justamente a de se propor a explicar a 

estrutura e a dinâmica dos componentes sócio-culturais principalmente no que 

concerne à sua relação com os fenômenos cognitivos a nível individual. 

 

2.9.3 – Integração de Posturas Teóricas Distintas 

Uma das grandes virtudes da TMC é reunir e a de conciliar posturas 

teóricas distintas e aparentemente contraditórias, como é o caso do 

Construtivismo de Piaget e Vergnaud, do Sócio-Construtivismo de Vygotsky e do 

processamento da informação de Sternberg, algo obtido graças ao 

estabelecimento de uma definição operacional da cultura na qual a mesma é 

compreendida como sendo: 

 

• Um conjunto de sistemas simbólicos, artefatos e interações em grupo 

ocorrendo um espaço material; 

 

• Um complexo sistema de redes interativas que pode e é utilizado pelos seus 

participantes como recurso computacional; 

 

• Parte de uma sucessão de mecanismos de mediação cognitiva que emergem 

ao longo da história da humanidade, sendo uma etapa vital do processo 

evolutivo, ou seja, da própria estratégia de sobrevivência, da espécie humana. 



 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - MÉTODO 
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3.1 – OBJETIVOS DE PESQUISA 

 A Teoria da Mediação Cognitiva é um modelo da cognição humana que se 

propõe a explicar a cognição humana em termos da sua evolução, 

desenvolvimento e manifestação, com particular atenção ao impacto das novas 

tecnologias da informação e da comunicação em todos esses processos. Partindo-

se dos seus postulados, existem diversas implicações  

 O trabalho empírico inicial realizado para corroborar a Teoria da Mediação 

Cognitiva (CAMPELLO DE SOUZA; ROAZZI, 2000) obteve sucesso em validar 

alguns aspectos do modelo no contexto de crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, de classe média a alta, alunos de escola privada. Ocorre, porém, que a 

teoria em questão propõe-se a uma abrangência muito maior, incluindo também 

adultos e pessoas de diferentes níveis sócio-econômicos, além de realizar 

considerações específicas com relação a padrões de pensamento e seu 

desenvolvimento em função da experiência. 

Considerando todos os fatores acima, o presente trabalho pretende 

expandir a TMC e encontrar evidências empíricas que venham a confirmar as 

suas previsões no contexto de grupos de diferentes níveis etários, NSE, 

escolaridade, formação e ocupação, assim como também avaliasse com maior 

abrangência e detalhamento o funcionamento cognitivo. 

Como ocorreu no trabalho inicial, também aqui a idéia é a de usar múltiplos 

indicadores de habilidade cognitiva, sendo alguns deles medidas objetivas (testes, 

produção científica) e outros avaliações subjetivas. Naturalmente, a realização de 

todos esses objetivos requer o uso de múltiplas amostras de pesquisa. 
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3.2 - DETERMINAÇÃO DE RELAÇÕES CAUSAIS 

A única forma de se efetivamente verificar as relações causais previstas por 

um modelo científico é através de estudos experimentais e longitudinais. Caso 

contrário, não há como se saber ao certo se uma determinada associação entre 

duas variáveis “A” e “B” ocorrem devido ao fato de A causar B, B causar A ou uma 

variável espúria “C” causar ambos A e B. 

Em termos práticos, contudo, estudos experimentais e/ou longitudinais 

podem se mostrar inviavelmente dispendiosos (como o tempo, a mão-de-obra e os 

custos de se fornecer um ambiente quotidiano rico em TI a crianças carentes) ou 

até mesmo antiéticos (por exemplo, privar um grupo de crianças que tem amplo 

acesso à TI do contato com essas tecnologias somente para verificar se isso 

prejudicará o seu desenvolvimento).   

Uma forma de se superar, ao menos parcialmente, as limitações de 

identificação de causalidade dos estudos observacionais e transversais sem 

recorrer aos freqüentemente inexeqüíveis estudos experimentais e longitudinais 

seria através do registro do valor de variáveis dependentes do tempo (duração da 

exposição ou quantidade de experiência) e do controle estatístico de prováveis 

fatores intervenientes (tais como sexo, idade, renda e instrução).  Com o primeiro 

procedimento, há uma indicação do sentido da causalidade (de A para B ao invés 

de B para A) e com o segundo é possível eliminar prováveis variáveis estranhas 

(i.e., os melhores candidatos a fatores “C”). 

O referencial acima é o utilizado para corroborar as previsões produzidas 

pela TMC através das pesquisas empíricas realizadas no presente trabalho. 
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3.3 – ESTUDO COM OS PARTICIPANTES DO ENEM 2000 

3.3.1 – Amostra 

Um total de 352.487 indivíduos de ambos os sexos, alunos de escolas 

públicas e privadas, concluintes do ensino médio, submetidos ao Exame Nacional 

do Ensino Médio em 2000. 

 

3.3.2 – Materiais 

Um questionário sócio-cultural de 127 itens e um exame acadêmico 

contendo 63 questões acerca das diversas matérias escolares (vide Anexos). 

 

3.3.3 - Procedimentos 

O questionário sócio-cultural foi aplicado como parte do procedimento de 

inscrição no ENEM e o exame em si no dia da prova. 
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3.4 – ESTUDO COM MÉDICOS RECIFENSES 

3.4.1 – Amostra 

Um total de 465 médicos, de ambos os sexos, atuantes em instituições 

públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife no 2° semestre de 2001. 

 

3.4.2 – Materiais 

Um questionário com 33 perguntas acerca da renda, instrução, formação, 

atuação profissional, relação com a Informática e competências diversas dos 

entrevistados (vide Anexos). 

 

3.4.3 - Procedimentos 

O questionário foi aplicado aos médicos em seus locais de trabalho por 

alunos do curso de graduação em Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica 

da Universidade Federal de Pernambuco e de Administração, Contabilidade e 

Economia da Faculdade Boa Viagem. 
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3.5 – ESTUDO COM ADULTOS RECIFENSES 

3.5.1 – Amostra 

Um total de 1.219 recifenses, de ambos os sexos, adolescentes e adultos, 

de classe média a alta, com renda individual maior ou igual a R$ 500 mensais ou 

então estudante universitário ou ainda aluno de escola privada no 1° semestre de 

2002. 

 

3.5.2 – Materiais 

Um questionário 29 questões acerca de sexo, idade, renda, instrução, 

formação, profissão, habilidades mentais, conhecimentos e relação com a 

Informática dos entrevistados  (vide Anexos). 

 

3.5.3 - Procedimentos 

O questionário foi aplicado aos sujeitos nas ruas do Grande Recife por 63 

alunos dos cursos de Administração, Economia e Engenharia de Produção da 

Faculdade Boa Viagem. 
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3.6 – ESTUDO COM PROFISSIONAIS RECIFENSES 

3.6.1 – Amostra 

Um total de 622 recifenses, de ambos os sexos, idade entre 18 e 65 anos, 

com o Ensino Médio completo no 1° Semestre de 2003. 

 

3.6.2 – Materiais 

Um questionário 27 questões acerca de sexo, idade, renda, instrução, 

formação, profissão, habilidades mentais, conhecimentos e relação com a 

Informática dos entrevistados, além de pequenos testes objetivos acerca da 

epistemologia da ciência (seis perguntas), conhecimento científico (seis 

perguntas) e habilidade psicométrica (seis perguntas), conforme consta nos 

Anexos. 

 

3.6.3 - Procedimentos 

O questionário e os testes foram aplicados aos sujeitos nas ruas do Grande 

Recife por 39 alunos dos cursos de Administração, Economia e Engenharia de 

Produção da Faculdade Boa Viagem. 
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4 - RESULTADOS 
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4.1 – ESTUDO COM OS PARTICIPANTES DO ENEM 2000 

4.1.1 – Perfil da Amostra 

Sexo 

 Ao todo, foram cerca de 201.079 participantes do sexo feminino (59.1%) e 

139.109 do sexo masculino (40.9%), excluídos 12.299 (4.6% do total da amostra) 

que não tinham registro de gênero. 

 

Idade 

 A distribuição de freqüência do ano de nascimento dos participantes é 

apresentada no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Distribuição de freqüência do ano de nascimento 
dos participantes do ENEM 2000. 
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Mais da metade dos participantes (64.8%) nasceu em 1983 ou depois, 

indicando uma maioria de indivíduos com 17 anos de idade ou menos. 

 

Renda 

 A distribuição de freqüência da renda familiar dos participantes é 

apresentada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Distribuição de freqüência da renda familiar mensal 
dos participantes do ENEM 2000. 

 

A partir de estimativas com base nos pontos médios dos sete intervalos de 

renda considerados no questionário, é possível, dado o valor de R$ 151,00 para o 

salário-mínimo na época, estimar a renda média da amostra em aproximadamente 

R$ 2.487,24. 
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Tipo de Escola 

 Cerca de 42.7% dos participantes cursou o Ensino Médio exclusivamente 

em escola pública, 49.6% exclusivamente em escola privada e 7.7% parte em 

escola pública e parte em escola privada. 

 

Renda e Tipo de Escola 

 Estimando-se a renda média dos participantes com base nos pontos 

médios dos sete intervalos de renda considerados no questionário (dado o valor 

de R$ 151,00 para o salário-mínimo na época) e segundo o tipo de escola que 

freqüentaram no Ensino Médio, tem-se que: 

 

• Os que estudaram apenas em escola pública tinham renda familiar média 

de aproximadamente R$ 1.038,58; 

• Os que estudaram tanto em escola pública quanto em escola privada 

tinham renda familiar média de aproximadamente R$ 2.275,36; 

• Os que estudaram apenas em escola privada tinham renda familiar média 

de aproximadamente R$ 4.031,70. 

 

Medindo-se a renda dos grupos segundo a escala ordinal de 1 a 7 usada 

originalmente no questionário, todas as diferenças entre eles mostraram-se 

estatisticamente significativas (p<.05 no teste Mann-Whitney U). 
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4.1.2 – Acesso à Informática 

Acesso a Computador em Casa 

 A Tabela 5, logo abaixo, mostra a disponibilidade de computador em casa 

para os participantes segundo o tipo de escola onde estudaram. 

 

Tabela 5: A distribuição do n° de computadores em casa 
para os participantes que estudaram em escolas públicas e 
privadas. 

N° de Computadores em Casa Tipo de Escola Onde Estudou 
Nenhum Um Dois Três ou Mais 

Somente em Escola Pública 64.8% 32.5% 2.2% 0.5% 
Em Ambos os Tipos de Escola 45.2% 47.1% 5.8% 1.8% 
Somente em Escola Privada 20.4% 66.5% 10.7% 2.3% 

 

 

Claramente, a maioria dos alunos da escola pública (64.8%) não tinha 

computador em casa, porém, a maioria dos alunos de escola privada (79.6%) sim. 

Os alunos que estudaram em ambos os tipos de escola ficaram num patamar 

intermediário, com cerca de 54.8% tendo acesso a computador em casa e 45.2% 

não. 

 

Acesso a Computador e a Recursos de Informática na Escola 

 A Tabela 6, a seguir, mostra a estatística descritiva para o grau de acesso a 

computadores e a recursos de Informática nas escolas (medido numa escala 

Likert de 1 a 5) segundo o tipo de escola que freqüentaram. 

 



 

 

144

Tabela 6: Grau de acesso a computadores e a 
recursos de Informática para os participantes 
que estudaram em escolas públicas e 
privadas. 

Grau de Acesso 
(Escala Likert 1-5) Tipo de Escola Onde Estudou 

M DP 
Somente em Escola Pública 2.0 1.24 
Em Ambos os Tipos de Escola 2.6 1.39 
Somente em Escola Privada 3.5 1.32 

OBS: Todas as diferenças entre os grupos foram 
estatisticamente significativas para 5% no teste Mann-
Whitney U. 

 

 

Como se pode ver, os alunos de escola privada declararam ter maior 

acesso a computadores e a recursos de Informática na escola do que os alunos 

de escola pública, com os alunos que estudaram em ambos os tipos de escola 

ocupando uma posição intermediária. 

 

Acesso a Computador em ao Menos Um Lugar 

Entre aqueles que estudaram apenas em escola pública, cerca de 66.6% 

tinham acesso a um computador em ao menos um lugar (casa ou escola). No 

caso dos que estudaram em ambos os tipos de escola e somente em escola 

privada, os valores foram de, respectivamente, 82.4% e 96.7%. 
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Realização de Curso de Informática na Escola 

 A Tabela 7, a seguir, mostra a freqüência de realização de curso de 

Informática durante o Ensino Médio ou por ocasião do exame do ENEM, segundo 

o tipo de escola freqüentado. 

 

Tabela 7: A freqüência a curso de Informática 
segundo o tipo de escola freqüentado. 

Realizaram Curso de 
Informática 

Tipo de Escola Onde Estudou 
No Ensino 

Médio 
Na Época do 

ENEM 

Somente em Escola Pública 60.0% 19.2% 
Em Ambos os Tipos de Escola 59.3% 17.1% 
Somente em Escola Privada 39.0% 10.1% 

OBS: Todas as diferenças entre os grupos foram estatisticamente 
significativas para 5% no teste canônico da diferença. 

 

 

A maioria dos que estudaram em escola pública em algum momento 

fizeram curso de Informática no Ensino Médio, mas a maioria daqueles estudaram 

em escola privada não. Para todos os três grupos de alunos, a freqüência de 

realização de curso de Informática no Ensino Médio foi maior do que a dos que 

estavam realizando tal curso por ocasião do exame do ENEM. 

 

4.1.3 – Relação Com a Informática e Desempenho no ENEM 2000 

Acesso à Informática na Escola e o Desempenho no ENEM 2000 

 O Gráfico 5, a seguir, mostra, para alunos que estudaram nos diferentes 

tipos de escola, a variação no percentual de acertos dos participantes do estudo 

no exame do ENEM 2000 em função do acesso à TI. 
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Gráfico 5: O percentual médio de acertos na prova do ENEM 2000 
em função do acesso à tecnologia e do tipo de escola. 

 

Para os que estudaram apenas em escola pública, houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre os acertos daqueles que tiveram um elevado 

acesso à tecnologia na escola e aqueles que não tiveram tal acesso 

(U=569069,50 e p<.000001 no teste Mann-Whitney U), com o mesmo tipo de 

achado sendo encontrado para os que cursaram a escola privada (U=1750470,00 

e p=.02 no teste Mann-Whitney U), mas não entre os que cursaram ambos os 

tipos de escola (U=36526,00 e p=.47 no teste Mann-Whitney U). 
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 A Tabela 8,  mostra a correlação entre o grau de acertos na prova do ENEM 

2000 e o grau de acesso à tecnologia da informação e da comunicação (escala 

Likert de 1 a 5) segundo o tipo de escola cursado. 

 

Tabela 8: Correlação entre o acesso à Informática 
na escola e os resultados na prova do ENEM 
2000. 

Correlação c/ Resultados no 
ENEM 200 (Spearman R) Tipo de Escola Onde Estudou 

R T p 

Somente em Escola Pública 0.02 1.0 0.33 
Em Ambos os Tipos de Escola 0.12 6.2 <.01 
Somente em Escola Privada 0.13 1.6 0.12 

 

 

A partir da análise fica evidente, no caso da daqueles que freqüentaram 

ambos os tipos de escola (pública e privada), a existência de uma correlação 

positiva entre o acesso à Informática na escola e o desempenho no ENEM 2000. 

 

Acesso à Informática Em Casa o Desempenho no ENEM 2000 

 O Gráfico 6, a seguir, mostra, para alunos que estudaram nos diferentes 

tipos de escola, o percentual de acertos dos participantes do estudo no exame do 

ENEM 2000 em função do acesso a computador em casa. 
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Gráfico 6: O percentual médio de acertos na prova do ENEM 2000 
em função do acesso a computador em casa e do tipo de escola. 

 

Houve uma diferença estatisticamente significativa entre os acertos 

daqueles que tiveram um elevado acesso à tecnologia na escola e aqueles que 

não tiveram tal acesso tanto para os que estudaram somente em escola pública 

(U=768288,00 e p<.000001 no teste Mann-Whitney U), quanto para os que 

estudaram em escola pública e em escola privada (U=38536,50 e p=.005 no teste 

Mann-Whitney U), quanto para os que estudaram somente em escola privada 

(U=980286,00 e p<.000001 no teste Mann-Whitney U). 

A Tabela 9, a seguir, mostra a correlação entre o grau de acertos na prova 

do ENEM 2000 e o número de computadores em casa (escala ordinal de 0 a 3) 

segundo o tipo de escola cursado. 
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Tabela 9: Correlação entre o acesso a 
computador em casa e os resultados na prova do 
ENEM 2000. 

Correlação c/ Resultados no 
ENEM 200 (Spearman R) Tipo de Escola Onde Estudou 

R T p 
Somente em Escola Pública 0.21 10.8 <.01 
Em Ambos os Tipos de Escola 0.20 10.3 <.01 
Somente em Escola Privada 0.13 6.8 <.01 

 

 

Para todos os três grupos de participantes, ou seja, os que estudaram 

somente em escola pública, os que estudaram somente em escola privada e os 

que estudaram em ambos os tipos de escola, foi constatada a existência de uma 

correlação positiva e estatisticamente significativa entre o número de 

computadores em casa o desempenho no ENEM 2000. 

 

Realização de Curso de Informática o Desempenho no ENEM 2000 

 O Gráfico 7 mostra, para alunos que estudaram em escola pública, em 

escola privada ou em ambos os tipos de escola, o percentual de acertos dos 

participantes do estudo no exame do ENEM 2000 em função da realização ou não 

de curso de Informática ou de Computação em algum momento durante o Ensino 

Médio. 
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Gráfico 7: O percentual médio de acertos na prova do ENEM 2000 em função 
da realização de curso de Informática no Ensino Médio e do tipo de escola. 

 

Não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os acertos no 

teste daqueles que realizaram curso de Informática na escola e aqueles que não o 

fizeram para os que estudaram somente em escola pública (U=1187458,00 e 

p=.29 no teste Mann-Whitney U), mas houve para os que estudaram somente em 

escola privada (U=1620665,00 e p<.000001 no teste Mann-Whitney U) e para os 

que estudaram em ambos os tipos de escola (U=39276,00 e p=.05 no teste Mann-

Whitney U). 

 O Gráfico 8, abaixo, mostra, para alunos que estudaram em escola pública, 

em escola privada ou em ambos os tipos de escola, o percentual de acertos dos 

participantes do estudo no exame do ENEM 2000 em função da realização ou não 

de curso de Informática por ocasião da prova. 



 

 

151

DESENVOLVE ATUALMENTE ESTUDOS DE INFORMÁTICA

FR
A

Ç
Ã

O
 D

E
 A

C
E

R
TO

S
 N

O
 T

E
S

TE

Estudaram Sempre em Escola Pública

51.8%

41.3%

Não Sim
0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

Estudaram em Escola Pública e Privada

56.2%

45.0%

Não Sim

Estudaram Sempre em Escola Privada

64.6%

52.2%

Não Sim
0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

 Média
  +1.00*EP
  +1.96*EP

 

Gráfico 8: O percentual médio de acertos na prova do ENEM 2000 em função 
da realização de curso de Informática durante o exame e do tipo de escola. 

 

 

Houve uma diferença estatisticamente significativa entre os que estavam 

realizando curso de Informática por ocasião do exame tanto para os que 

estudaram somente em escola pública (U=57229,50 e p<.000001 no teste Mann-

Whitney U), quanto para os que estudaram em escola pública e em escola privada 

(U=32469,50 e p=.001 no teste Mann-Whitney U), quanto para os que estudaram 

somente em escola privada (U=43634,50 e p<.000001 no teste Mann-Whitney U). 

 

Regressão Logística do Desempenho no ENEM 2000 

 A Tabela 10, logo abaixo, mostra os resultados de uma regressão logística 

onde a variável dependente é a fração de acertos na prova do ENEM 200 (forma 
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binária onde 50% ou mais equivale a "1" e menos de 50% equivale a "0") e as 

variáveis independentes são sexo, n° de computadores em casa, estudo em 

escola privada, renda familiar, estudar a noite e realização de curso de Informática 

na escola e realização de curso de Informática por ocasião do exame. 

 

Tabela 10: Regressão logística da fração de acertos na prova do ENEM 2000 
(50% ou mais versus menos de 50%) em função de diversas variáveis. 

Parâmetro Valor Variável Estimativa Odds-
Ratio 

Chi-
Quadrado 

de Wald (p) 
Chi²(6) 504.42 Sexo 0.67 1.95 <.000001 
p <.000001 N° de Computadores em Casa 0.33 1.40 0.00007 
Odds-Ratio 6.08 Estudo em Escola Privada (0-4) 0.18 1.20 <.000001 
Sensibilidade 87% Faixa de Renda 0.02 1.02 <.000001 
Especificidade 48% Estudo Noturno -0.55 0.58 <.000001 
Valor Preditivo Positivo 75% Fazia Curso na Época do Exame -1.02 0.36 <.000001 
Valor Preditivo Negativo 67% 
Mét. de Estimação: Quasi-Newton 

Constante 0.00 1.00 0.000000 

 

Os achados mostram claramente que, ao se tentar diferenciar entre os que 

acertaram a metade do teste ou mais e aqueles que acertaram menos, dentre as 

diversas variáveis apenas seis mostraram poder preditivo estatisticamente 

significativo para 5%. O sexo masculino revelou-se o fator positivo mais 

importante, seguido do n° de computadores em casa, superando o efeito de 

estudar em escola privada e a renda familiar. O estudo noturno e a realização de 

curso de Informática por ocasião do exame ambos apresentaram uma relação 

negativa com o resultado no ENEM 2000. 
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4.2 – ESTUDO COM MÉDICOS RECIFENSES 

4.2.1 – Perfil da Amostra 

Sexo, Idade e Renda 

 Ao todo, foram 272 homens (59.1%) e 188 mulheres (40.9%), com idade 

média de 40.8 anos (DP=10.43), variando individualmente dos 24 aos 75 anos. A 

distribuição da renda mensal dos entrevistados que era oriunda da sua prática 

médica foi a que consta no Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Distribuição de freqüência da renda dos médicos. 

 

A partir de estimativas com base nos pontos médios dos 15 intervalos de 

renda considerados no questionário, é possível estimar a renda média da amostra 

em aproximadamente R$ 4.704. 
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Formação Profissional 

 Em média, os sujeitos apresentavam 15.3 anos de experiência como 

médicos (DP=10.13), variando individualmente de 01 a 48 anos.  Metade tinha 

apenas a residência (50.4%), mais de um terço tinha até a especialização (38.2%) 

e apenas cerca de um décimo tinha mestrado ou doutorado (11.4%) . 

 

Atividade Profissional 

 Em média, os médicos trabalhavam em 2.7 instituições distintas (DP=1.22), 

variando individualmente de 01 a 08 instituições, sendo que cerca de 23.1% 

atuavam predominantemente em instituições privadas, 17.3% predominantemente 

em instituições públicas e 59.6% tanto em instituições públicas quanto privadas. O 

Gráfico 10, mostra a distribuição de freqüência da sua principal atividade. 
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 Gráfico 10: Distribuição de freqüência da principal atividade dos médicos. 

 

Cerca de 48.2% tinham consultório próprio e aproximadamente 38.8% eram 

sócios ou proprietários de uma instituição de saúde. 
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 4.2.2 – Relação Com a Informática 

Acesso e Uso 

 A estatística descritiva do acesso e uso da tecnologia da parte dos médicos 

é a seguinte: 

 

• Cerca de 87.1% tinham acesso a um computador em casa, 50.9% no 

trabalho e 33.0% em outro lugar; 

• Cerca de 82.1% tinham acesso à Internet em casa, 32.7% no trabalho e 

28.1% em outro lugar; 

• Em média, tinham 4.5 anos de experiência no uso de computadores 

(DP=2.83) e 2.4 anos de experiência no uso da Internet (DP=1.72). 

 

Quanto ao conhecimento do uso de tecnologias específicas, tem-se o 

seguinte perfil em termos de auto-avaliações: 

 

Tabela 11: Estatística descritiva da auto-avaliação do domínio de 
diferentes tecnologias. 

Auto-Avaliação (Ordinal) Auto-Avaliação 
(Likert 1-3) Tecnologia 

Não Sabe Sabe Alguma Coisa Domina Bem Média DP 
Editor de Textos 9.0% 50.3% 40.7% 2.3 0.63 
Planilha Eletrônica 35.7% 46.7% 17.6% 1.8 0.71 
Banco de Dados 44.0% 42.7% 13.3% 1.7 0.69 
Pacote Estatístico 67.3% 27.3% 5.4% 1.4 0.59 
Internet/Navegação 14.1% 50.4% 35.5% 2.2 0.67 
Internet/E-mail 13.8% 45.5% 40.7% 2.3 0.69 
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As tecnologias com as quais houve maior familiaridade foram o Editor de 

Textos, a Navegação na Internet e o E-mail, enquanto que as menos dominadas 

foram Planilha Eletrônica, Banco de Dados e Pacote Estatístico. 

 Numa escala Likert de 1 a 5 (“Nenhuma”, “Pouca”, “Razoável”, “Muita” e 

“Enorme”), a média da importância atribuída ao domínio de computadores e da 

Internet para se ser um bom médico foi de 3.2 (DP=0.93), com 22.0% atribuindo 

“Nenhuma” ou “Pouca” importância, 40.3% atribuindo “Razoável” importância e 

37.7% atribuindo “Muita” ou “Enorme” importância. 

 

Quantidade de Experiência e Domínio da Informática 

 O Gráfico 11, logo a seguir, mostra a variação da auto-avaliação do domínio 

de editor de textos e planilha (soma dos dois indicadores) e da auto-avaliação do 

domínio de gerenciador de banco de dados e pacote estatístico (como antes, 

soma dos dois indicadores) em função do número de anos de experiência no uso 

de computadores. 
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Gráfico 11: O domínio do uso de editor de textos/planilha e de banco de 
dados/pacote estatístico em função da experiência com computadores. 

 

As seqüências acima mostram um aumento progressivo no domínio de  

Informática em função da quantidade de experiência com computadores, exceto 

que os com menos de um ano de experiência declaram dominar mais bancos de 

dados e pacotes estatísticos do que aqueles com um ano de experiência. 

O Gráfico 12, mostra a variação da auto-avaliação do domínio do uso de 

navegador Web e de aplicativo de e-mail (soma dos dois indicadores em função 

da experiência no uso da Internet. 
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Gráfico 12: O domínio do uso de navegador Web/e-mail 
em função da experiência com computadores. 

 

A seqüência aponta para um acentuado aumento do domínio do uso de 

ferramentas da Internet em função da quantidade de experiência, com a maior 

variação ocorrendo entre os níveis correspondentes a nenhuma e um ano de 

experiência. 

 

4.2.3 – Informática e Cognição 

Domínio de Ferramentas de Software vs. Cognição 

 A Tabela 12, mostra as correlações (Spearman R) entre a auto-avaliação 

do domínio de diversas ferramentas de software (escala Likert de 1 a 3) e a auto-
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avaliação dos conhecimentos de metodologia científica, técnicas estatísticas e 

língua inglesa (escala Likert de 1 a 5), além de com a publicação de trabalhos 

científicos em Medicina (este último índice, uma escala ordinal de 0 a 4 definida 

em função de já se ter publicado ou não em encontro nacional, em periódico 

nacional, em encontro internacional e/ou em periódico internacional). 

 

Tabela 12: Correlação (Spearman R) entre a autoavaliação do 
domínio de ferramentas de Informática e indicadores de habilidade 
cognitiva. 

Auto-Avaliação 
de Metodologia 

de Pesquisa 

Auto-Avaliação 
de Técnicas 
Estatísticas 

Auto-
Avaliação de 

Língua Inglesa 

Publicação de 
Trabalhos 
Científicos Tipo de Software 

R p R p R p R p 
Editor de Textos 0.25 <.01 0.15 <.01 0.28 <.01 0.04 0.35 
Planilha Eletrônica 0.31 <.01 0.28 <.01 0.30 <.01 0.02 0.65 
Banco de Dados 0.23 <.01 0.31 <.01 0.24 <.01 0.10 0.03 
Pacote Estatístico 0.32 <.01 0.51 <.01 0.18 <.01 0.12 0.01 
Navegador Web 0.19 <.01 0.20 <.01 0.34 <.01 0.08 0.08 
E-mail 0.26 <.01 0.25 <.01 0.36 <.01 0.09 0.05 

 

Os achados mostram que todos os indicadores de domínio da Informática 

estão positivamente correlacionados com as avaliações subjetivas do 

conhecimento de metodologia de pesquisa, técnicas estatísticas e língua inglesa. 

Já a publicação de trabalhos científicos apresentou correlação com o domínio de 

gerenciadores de bancos de dados, pacotes estatísticos e clientes de e-mail. 

 

Relação Com a Informática vs. Cognição 

 A Tabela 13, mostra as correlações (Spearman R) entre o conhecimento de 

Informática (soma das notas do domínio das diversas ferramentas de software, 

formando um indicador variando de 6 a 18), o acesso à Informática (soma dos 
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acessos a computador ou à Internet em casa, no trabalho ou em outro lugar numa 

escala binária, produzindo uma escala ordinal de 0 a 6), a experiência no uso de 

computadores (em anos) e a experiência no uso da Internet (também em anos) 

com os quatro indicadores de habilidade cognitiva pesquisados (auto-avaliação 

dos conhecimentos de metodologia de pesquisa, de técnicas estatísticas e da 

língua inglesa, junto com a publicação de artigos científicos). 

 

Tabela 13: Correlações (Spearman R) entre os indicadores de relação com a 
Informática e os indicadores cognitivos. 

Auto-Avaliação de 
Metodologia de 

Pesquisa 

Auto-Avaliação 
de Técnicas 
Estatísticas 

Auto-Avaliação 
de Língua 

Inglesa 

Publicação de 
Trabalhos 
Científicos Componente da Hipercultura 

R p R p R p R p 
Conhecimento de Informática 0.36 <.01 0.37 <.01 0.39 <.01 0.09 0.06 
Acesso à Informática 0.23 <.01 0.23 <.01 0.19 <.01 0.20 <.01 
Importância da Informática 0.14 <.01 0.19 <.01 0.16 <.01 0.16 <.01 
Experiência c/ Computadores 0.20 <.01 0.26 <.01 0.25 <.01 0.18 <.01 
Experiência c/ Internet 0.17 <.01 0.27 <.01 0.27 <.01 0.13 <.01 
 

Praticamente todos os indicadores de relação com a TI mostraram-se 

positivamente correlacionados com todos os indicadores de conhecimento e 

produção científica. A única exceção à regra (conhecimento de Informática vs. 

publicação de trabalhos científicos) mostrou-se marginalmente significativa 

(p=.06). 

 

Regressão Logística 

 A Tabela 14, logo abaixo, mostra os resultados de uma regressão logística 

na qual a variável dependente é o somatório dos indicadores cognitivos (variando 

de 0 a 17) tomado numa versão binária (IC>=9 equivale a "1" e IC<9 equivale a 
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"0", onde “9” é a mediana de IC) e as variáveis independentes são o conhecimento 

de Informática, o acesso à Informática e a titulação. 

 

Tabela 14: Regressão logística do indicador cognitivo (Indicador > 9 VS. 
Indicador < 9) em função de diversas variáveis. 

Parâmetro Valor Variável Estimativa Odds-Ratio Chi-Quadrado de 
Wald (p) 

Chi²(4) 77.62 
p <.000001 

Conhecimento 
de Informática 0.23 1.26 <.000001 

Odds-Ratio 3.01 
Sensibilidade 71% 

Acesso à 
Informática 0.22 1.25 0.01 

Especificidade 55% 
Valor Preditivo Positivo 65% 

Titulação 0.21 1.23 0.01 

Valor Preditivo Negativo 62% 

Mét. de Estimação: Quasi-Newton 
Constante -4.00 1.00 0.00 

 

 

Os achados mostram claramente que, ao se tentar diferenciar entre os 

médicos com escores acima ou abaixo da mediana no indicador cognitivo geral, 

do total das variáveis pesquisadas, apenas três apresentaram poder preditivo 

estatisticamente significativo para 5%. O conhecimento de Informática revelou-se 

o fator mais importante, superando até o impacto da titulação, da renda mensal e 

da experiência médica (essas duas últimas variáveis não apresentaram odds-ratio 

significativo). As demais variáveis de relação com a Informática também se 

mostraram relevantes, exceto apenas a experiência com o uso de computadores. 
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Escalonamento Multidimensional 

O Gráfico 13 mostra o escalograma bidimensional resultante de um 

escalonamento multidimensional (técnica SSA – métrica Manhattan City-Block) de 

23 variáveis estudadas.  

 

 

Gráfico 13: Escalograma de um estudo SSA para diversas variáveis. 

 

O escalograma obtido mostrou-se estatisticamente aceitável (Alienação = 

.15 e Estresse = .14), revelando que as variáveis indicativas da relação com a TI 

mostraram-se mais relacionadas entre si do que com as demais, formando uma 

faceta à parte. 
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É importante observar que, de um modo geral, os indicadores cognitivos 

(auto-avaliação do conhecimento de Estatística, Metodologia de Pesquisa e 

Inglês, além da publicação de artigos científicos) mostram-se mais próximos às 

variáveis da faceta de TI do que às variáveis como Renda, Titulação e Idade. 
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4.3 – ESTUDO COM ADULTOS RECIFENSES 

4.3.1 – Perfil da Amostra 

Sexo, Idade e Renda 

 Ao todo, foram 613 homens (50.3%) e 605 mulheres (49.7%), com idade 

média de 38,1 anos (DP=14.45), variando individualmente dos 12,9 aos 91.2 anos, 

sendo 133 (10.9%) de adolescentes (até 21 anos), 493 (40.4%) adultos (mais de 

21 até 40 anos) e 593 (48.6%) adultos (com mais de 40 anos).  

A distribuição da renda mensal dos entrevistados foi a que consta no 

Gráfico 14. 
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Gráfico 14: Distribuição de freqüência da renda 
dos recifenses de classe média. 
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A partir de estimativas com base nos pontos médios dos 08 intervalos de 

renda considerados no questionário, é possível estimar a renda média da amostra 

em aproximadamente R$ 2.680. 

 

Escolaridade 

 O Gráfico 15 mostra a distribuição de freqüência da escolaridade dos 

sujeitos. 
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Gráfico 15: Distribuição de freqüência da escolaridade 
dos recifenses de classe média. 

 

Mais da metade dos entrevistados (53.8%) tinha pelo menos o curso 

superior completo. 
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Área de Formação  

A distribuição da área de formação dos entrevistados é apresentada no 

Gráfico 16, logo abaixo. 

Outras
6.5%

Sociais/Humanas
40.9%

Exatas/Tecnologia
19.1%

Sem Formação
20.6%

Biológicas/Saúde
12.9%

 Gráfico 16: Distribuição de freqüência da área de formação 
dos recifenses de classe média. 

 

A maior parte dos sujeitos tinha formação em alguma área, sendo que a 

maioria em ciências sociais ou humanas. 

 

4.3.2 – Relação Com a Tecnologia 

Acesso à Tecnologia 

 A Tabela 15 mostra a fração dos que têm acesso a diversos tipos de 

tecnologia da informação e da comunicação. 

 

 

 



 

 

167

Tabela 15: O acesso à tecnologia da informação e da comunicação  
entre os recifenses de classe média a alta. 

Local Onde Tem Acesso 
Tecnologia Fixa 

Casa Trabalho Outro 
Lugar 

Ao Menos Um 
Lugar 

Computador de Mesa 77.4% 69.1% 43.5% 92.1% 
Internet (Acesso Discado) 70.8% 58.4% 41.5% 87.4% 
Internet (Banda Larga) 18.9% 26.2% 18.8% 44.2% 
Tecnologia Móvel Fração dos Que Possuem 
Telefone Celular 95.7% 
Computador Portátil (Notebook ou Subnotebook) 18.3% 
Computador de Bolso (PDA) 7.0% 

 

Claramente, a maioria dos sujeitos tinha, pelo menos, o acesso a um 

computador, uma conexão discada de Internet e um telefone celular próprio. 

 

Uso Habitual da Tecnologia 

 A Tabela 16 mostra a estatística descritiva do uso habitual de diversos tipos 

de ferramentas de software da parte dos sujeitos. 

 

Tabela 16: O uso habitual de vários tipos de 
ferramenta de software. 

Tipo de Aplicativo Fração dos Que Utilizam 
Habitualmente 

Editor de Textos 81.2% 
Planilha Eletrônica 61.9% 
Jogos Simples 43.0% 
Programa de Apresentações 36.6% 
Gerenciador de Banco de Dados 29.6% 
Programa Gráfico ou de Desenho 25.2% 
Editor de Imagens 23.7% 
Jogos Complexos e Sofisticados 22.1% 

Número de Aplicativos 
Média 3.1 
Desvio Padrão 2.13 
Mínimo 0 
Máximo 8 
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Os achados mostram que mais da metade dos entrevistados usava 

habitualmente o editor de textos e a planilha eletrônica, com o uso médio de três 

tipos diferentes de software.  

 A Tabela 17 mostra a estatística descritiva do uso habitual de diversos tipos 

de recursos da Internet da parte dos sujeitos. 

 

Tabela 17: O uso habitual de vários tipos de 
recurso da Internet. 

Tipo de Recurso Web Fração dos Que Utilizam 
Habitualmente 

Navegador (Browser) 77.1% 
Sites de Busca 68.3% 
Aplicativo de e-mail 62.5% 
Webmail 56.4% 
Aplicativo de Buscas 23.8% 

Número de Recursos 
Média 2.9 
Desvio Padrão 1.67 
Mínimo 0 
Máximo 5 

 

 

Os achados mostram que mais da metade dos entrevistados usava 

habitualmente o navegador Web, sites de busca, aplicativo de e-mail e serviços de 

Webmail, com o uso médio de três tipos diferentes de recursos da Internet.  

 

Experiência Com a Tecnologia 

 O Gráfico 17 mostra a distribuição de freqüência e a estatística descritiva 

para o número de anos de experiência dos sujeitos com o uso de computadores. 
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Gráfico 17: Estatística descritiva e distribuição de freqüência da experiência 
no uso de computadores dos recifenses de classe média a alta. 

 

Observe-se que mais da metade dos sujeitos (59.3%) apresenta quatro 

anos de experiência ou mais. 

 O Gráfico 18 mostra a distribuição de freqüência e a estatística descritiva 

para o número de anos de experiência dos sujeitos com o uso da Internet. 
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Gráfico 18: Estatística descritiva e distribuição de freqüência da experiência 
no uso da Internet dos recifenses de classe média a alta. 

 

Observe-se que mais da metade dos entrevistados (61.6%) tinha três anos 

de experiência com a Internet ou menos. 

A diferença entre o tempo de experiência no uso de computadores e da 

Internet foi estatisticamente significativa no Teste Pareado de Wilcoxon (Z=20.83 e 

p<.01). 

 

Intensidade do Uso da Internet 

 O Gráfico 19 mostra a distribuição de freqüência e a estatística descritiva do 

uso mensal médio da Internet para os entrevistados. 
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Gráfico 19: Distribuição de freqüência e estatística descritiva 
do uso mensal da Internet. 

 

Cerca de 17.4% dos entrevistados nunca usavam a Internet, enquanto que 

os 82.6% restantes a utilizavam uma média de quase 38 horas mensais. Cerca de 

69.3% dos usuários declararam usar a Rede 30 horas por mês ou menos.  

 O número médio de dias por mês em que os usuários acessavam a rede foi 

de 18.2 dias (DP=9.64), variando de 1 a 31 dias, com cerca de 54.3% acessando 

mais de 15 dias por mês. 
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Importância Profissional da Tecnologia 

 A Tabela 18 mostra a avaliação dos entrevistados acerca da importância 

profissional de diversos tipos de tecnologia segundo uma escala Likert de 1 a 5. 

 

Tabela 18: A importância de diversas tecnologias para a vida profissional. 
Importância na Vida Profissional 

Tecnologia Pouca (1) ou 
Praticamente 
Nenhuma (2) 

Razoável (3) Muita (4) ou 
Imensa (5) Média DP 

Telefone Celular 19.5% 12.1% 68.3% 3.7 1.38 
Computador de Mesa 17.7% 13.9% 68.4% 3.7 1.30 
Internet 24.0% 17.8% 58.2% 3.4 1.40 
Computador Portátil 63.1% 12.8% 24.1% 2.2 1.44 
Computador de Bolso (PDA) 83.1% 8.8% 8.1% 1.6 1.04 
 

 

A maioria dos entrevistados atribuiu “Muita” ou “Imensa” importância 

profissional ao telefone celular, ao computador de mesa e à Internet. Já aos PDAs 

e aos computadores portáteis, a maioria atribui “Pouca” ou “Praticamente 

Nenhuma” importância profissional.  Ao que tudo indica, os entrevistados, 

profisisonalmente falando, valorizam bastante a computação fixa e a Internet, mas 

não a computação móvel. 

 

Freqüência de Ações Hiperculturais 

 A Tabela 19 mostra a freqüência com que os entrevistados utilizam as 

tecnologias da informação e da comunicação como suporte à realização de tarefas 

cognitivas segundo uma escala Likert de 1 a 5. 
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Tabela 19: Freqüência de realização de ações hiperculturais. 
Freqüência (1-5) 

Ações Hiperculturais Raramente (2) ou 
Quase Nunca (1) 

Às Vezes 
(3) 

Freqüentemente (4) ou 
Quase Sempre (5) Média DP 

Uso do Computador p/ 
Escrever e Fazer Contas 49.3% 29.7% 21.0% 2.7 1.17 

Resolver Problemas c/ 
Ajuda de Software 35.0% 31.3% 33.6% 

3.1 1.21 

Resolver Problemas c/ 
Ajuda da Web 33.4% 39.7% 37.1% 

3.3 1.17 

Resolver Problemas c/ 
Ajuda de Analogias 60.5% 24.9% 14.6% 

2.3 1.19 

 

 

Menos da metade dos sujeitos declarou que “Freqüentemente” ou “Quase 

Sempre” procura resolver problemas com a ajuda de software ou da Internet. 

Menos de um quarto dos sujeitos declarou “Freqüentemente” ou “Quase Sempre” 

usar o computador para escrever e fazer contas. Menos de um em cada cinco 

entrevistados declarou “Freqüentemente” ou “Quase Sempre” usar metáforas com 

a tecnologia da Informação para resolver problemas.  

 É possível definir três tipos básicos de indivíduo em função da sua 

freqüência de engajamento nas quatro ações hiperculturais. Mais especificamente, 

faz sentido identificar os que são: 

 

• Hiperculturais: Apresentam todas as quatro ações hiperculturais 

“Freqüentemente” ou “Quase Sempre”; 

• Culturais: Apresentam todas as quatro ações hiperculturais “Às Vezes”, 

“Raramente” ou “Quase Nunca”; 

• Transicionais: Nem “Culturais” nem “Hiperculturais”. 
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Apenas 5.2% dos entrevistados apresentaram elevada freqüência de todas 

as quatro ações hiperculturais consideradas (indivíduos Hiperculturais), 

significativamente abaixo dos 20.6% que apresentaram baixa freqüência em todos 

os quatro itens (indivíduos Culturais), enquanto que a grande maioria mostrou-se 

num ponto intermediário entre os dois extremos (indivíduos Transicionais). 

 

4.3.3 – Experiência e Relação Com a Tecnologia 

Experiência Com Computadores e o Uso de Aplicativos 

 O Gráfico 20 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso de 

computadores e o número de tipos diferentes de aplicativo (de 0 a 8 aplicativos) 

que o sujeito usa regularmente. 
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Gráfico 20: Relação entre a quantidade de experiência no uso de 
computadores e o número de aplicativos usados regularmente. 
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Claramente, parece haver uma forte relação positiva entre a quantidade de 

experiência no uso de computadores e o número de aplicativos utilizados 

habitualmente, com a maior diferença situando-se entre os que não tem qualquer 

experiência e os que têm até um ano de experiência, embora se possa detectar 

diferenças progressivas até um nível de experiência na faixa dos 6-8 anos. 

 

Experiência Com Internet e o Uso de Recursos da Web 

 O Gráfico 21 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso da 

Internet e o número de tipos diferentes de recursos da Internet (de 0 a 5 recursos) 

que o sujeito usa normalmente. 
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Gráfico 21: Relação entre a quantidade de experiência no uso da Internet e o 
número de recursos da Internet usados regularmente. 
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Como no caso dos computadores, parece haver uma forte relação positiva 

entre a quantidade de experiência no uso da Internet e o número de recursos dela 

utilizados habitualmente, com a maior diferença situando-se entre os que não tem 

qualquer experiência e os que têm até um ano de experiência, embora se possa 

detectar diferenças progressivas até um nível de experiência de 6-8 anos. 

 

Experiência Com a Informática e Ações Hiperculturais 

 O Gráfico 22 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso de 

computadores e a freqüência de engajamento em ações hiperculturais (medida 

numa escala ordinal de 1 a 5). 
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Gráfico 22: Relação entre a quantidade de experiência no uso de 
computadores e a freqüência de engajamento em ações hiperculturais. 
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Os resultados obtidos mostram que parece haver uma relação positiva 

entre as quatro ações hiperculturais consideradas e o tempo de experiência no 

uso de computadores, relação essa que apresenta seu ponto de saturação por 

volta dos 6-8 anos de experiência. 

 O Gráfico 23 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso da 

Internet e a freqüência de engajamento em ações hiperculturais (medida numa 

escala ordinal de 1 a 5). 
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Gráfico 23: Relação entre a quantidade de experiência no uso da Internet e a 
freqüência de engajamento em ações hiperculturais. 

 

Como no caso da experiência com computadores, os resultados obtidos 

mostram que parece haver uma relação positiva entre as quatro ações 
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hiperculturais consideradas e o tempo de experiência no uso da Internet, relação 

essa que apresenta seu ponto de saturação por volta dos 6-8 anos de experiência. 

 

4.3.4 –Avaliação dos Impactos da Tecnologia 

 A Tabela 20 mostra a avaliações dos sujeitos com relação ao impacto do 

uso de computadores e da Internet em diversos aspectos das suas vidas. 

 

Tabela 20: Avaliação dos sujeitos quanto aos impactos do uso de 
computadores e da Internet em suas vidas. 

Impacto da TI 
Aspecto 

Piorou (1) Não 
Mudou (2) 

Melhorou 
(3) Média DP 

Inteligência e Raciocínio 2.1% 51.6% 46.3% 2.4 0.54 
Criatividade e Originalidade 2.7% 45.7% 51.6% 2.5 0.55 
Informação e Conhecimento 0.7% 23.9% 75.4% 2.7 0.45 
Produtividade no Trabalho 1.8% 24.5% 73.7% 2.7 0.49 
Probabilidade de Obtenção de Trabalho 1.6% 35.0% 63.3% 2.6 0.52 
Vida Social 4.5% 62.1% 33.4% 2.3 0.54 
Tempo Livre 7.7% 58.0% 34.3% 2.3 0.59 
Estresse e Ansiedade 11.0% 65.2% 23.8% 2.1 0.58 
 

 

A maioria dos sujeitos declarou haver um impacto positivo da TI no seu 

nível de informação e conhecimento, na sua produtividade profissional, na sua 

capacidade de obter trabalho e na sua criatividade e originalidade. No que 

concerne aos níveis de inteligência e raciocínio, vida social, tempo livre e 

estresse/ansiedade, a maioria declarou que não houve mudança. Apenas um de 

cada nove dos entrevistados ou menos afirmou que a TI estava associada a um 

impacto negativo em qualquer dos aspectos considerados. 
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4.3.5 – Relação Com a TI vs. Habilidade Cognitiva 

Uso da TI vs. Habilidade Cognitiva 

 A Tabela 21 mostra a correlação entre seis auto-avaliações da habilidade 

cognitiva e o número de tipos de ferramentas de software utilizadas habitualmente 

(editor de textos, planilha eletrônica, gerenciador de banco de dados, editor de 

apresentações, editor de imagens, aplicativo de desenho), o número de tipos de 

recursos da Internet (navegador, e-mail, Webmail, sites de busca e aplicativos de 

busca) utilizados habitualmente e o uso de jogos eletrônicos (nenhum, jogo 

simples ou jogo complexo, tanto jogo simples quanto jogo complexo). 

 

Tabela 21: Correlação entre indicadores de habilidade cognitiva e de uso da 
tecnologia da informação. 

Correlação de Spearman 
N° de Tipos de 

Ferramentas Usados 
(0-6) 

N° de Tipos de Recursos da 
Internet Usados 

(0-5) 

Uso de Jogos 
 (0-2) 

Indicador de 
Habilidade Cognitiva 

R p N R p N R p N 
Inteligência e 
Raciocínio 0.24 <.01 1196 0.26 <.01 1212 0.14 <.01 1214 

Criatividade e 
Originalidade 0.21 <.01 1197 0.21 <.01 1213 0.13 <.01 1215 

Informação e 
Conhecimento 0.21 <.01 1197 0.21 <.01 1213 0.07 <.01 1215 

Problemas c/ 
Palavras e Textos 0.20 <.01 1194 0.20 <.01 1210 0.12 <.01 1212 

Problemas c/ Figuras 
e Imagens 0.24 <.01 1190 0.17 <.01 1206 0.15 <.01 1208 

Problemas c/ 
Quantidades e N° s 0.24 <.01 1191 0.20 <.01 1207 0.10 <.01 1209 

 

Todas as correlações encontradas foram positivas e estatisticamente 

significativas para 5%, embora aquelas envolvendo o uso de jogos eletrônicos 

(variando de .07 a .15) tenham sido mais baixas do que as demais (variando de 

.17 a .26). 
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Ações Hiperculturais vs. Habilidade Cognitiva 

 A Tabela 22 mostra a correlação entre seis auto-avaliações da habilidade 

cognitiva e os quatro indicadores de ações hiperculturais estudados. 

 

Tabela 22: Correlação entre os indicadores de ações hiperculturais e 
os indicadores de habilidade cognitiva. 

Correlação de Spearman 
Uso do Computador p/ 

Escrever e Fazer Contas 
Uso de Aplicativos p/ 
Resolver Problemas 

Indicador de Habilidade Cognitiva 

R p N R p N 
Inteligência e Raciocínio 0.18 <.01 1213 0.23 <.01 1212 
Criatividade e Originalidade 0.12 <.01 1214 0.18 <.01 1213 
Informação e Conhecimento 0.16 <.01 1214 0.21 <.01 1213 
Problemas c/ Palavras e Textos 0.11 <.01 1211 0.17 <.01 1210 
Problemas c/ Figuras e Imagens 0.12 <.01 1207 0.15 <.01 1206 
Problemas c/ Quantidades e Números 0.15 <.01 1208 0.19 <.01 1207 

Correlação de Spearman 

Uso da Internet p/ 
Resolver Problemas 

Uso de Metáforas c/ a 
TI p/ Resolver 

Problemas 
Indicador de Habilidade Cognitiva 

R p N R p N 
Inteligência e Raciocínio 0.25 <.01 1213 0.25 <.01 1206 
Criatividade e Originalidade 0.20 <.01 1214 0.23 <.01 1207 
Informação e Conhecimento 0.21 <.01 1214 0.24 <.01 1207 
Problemas c/ Palavras e Textos 0.22 <.01 1211 0.19 <.01 1204 
Problemas c/ Figuras e Imagens 0.22 <.01 1207 0.22 <.01 1200 
Problemas c/ Quantidades e Números 0.18 <.01 1208 0.17 <.01 1201 

 

Todas as correlações obtidas mostraram-se positivas e estatisticamente 

significativas para 5%, variando de .11 a .25. 

 

Experiência c/ TI vs. Habilidade Cognitiva 

 A Tabela 23 mostra a correlação entre seis auto-avaliações da habilidade 

cognitiva e a experiência com computadores, a experiência com a Internet e o 

tempo mensal passado online.  
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Tabela 23: Correlação entre o tempo de uso da tecnologia da informação e 
os indicadores cognitivos. 

Correlação de Spearman 

Experiência no Uso 
de Computadores 

Experiência no Uso da 
Internet 

Tempo Mensal 
Passado Online 

Indicador de Habilidade 
Cognitiva 

R p N R p N R p N 

Inteligência e Raciocínio 0.26 <.01 1185 0.28 <.01 1199 0.23 <.01 1184 

Criatividade e 
Originalidade 0.19 <.01 1186 0.21 <.01 1200 0.20 <.01 1185 

Informação e 
Conhecimento 0.23 <.01 1186 0.23 <.01 1200 0.23 <.01 1185 

Problemas c/ Palavras e 
Textos 0.22 <.01 1183 0.24 <.01 1197 0.18 <.01 1182 

Problemas c/ Figuras e 
Imagens 0.14 <.01 1181 0.18 <.01 1193 0.18 <.01 1178 

Problemas c/ 
Quantidades e Números 0.21 <.01 1180 0.20 <.01 1194 0.20 <.01 1181 

 

 

Todas as correlações acima mostraram-se positivas estatisticamente 

significativas para 5%, variando de .14 a .28. 

 

4.3.6 – Relação Com a TI vs. Funcionamento Cognitivo 

Uso da TI vs. Uso de Metáforas c/ a TI 

 A Tabela 24 mostra a correlação entre três formas de uso da tecnologia da 

informação e a freqüência do uso de metáforas com a TI como auxílio para a 

resolução de problemas. 
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Spearman R p N
Ferramentas de Software 0.45 <.000001 1186
Jogos de Computador 0.29 <.000001 1204
Recursos da Web 0.50 <.000001 1202
Experiência c/ Computadores 0.41 <.000001 1175
Experiência c/ Internet 0.46 <.000001 1189

Tabela 24: Relação com a tecnologia versus uso de 
metáforas com a TI.

Uso da Tecnologia
Correlação com o Uso de Metáforas 

com a Tecnologia da Informação

 

 

Foram encontradas correlações positivas e estatisticamente significativas 

entre os indicadores de uso da TI e da experiência com elas e o emprego de 

metáforas tecnológicas como estratégia de resolução de problemas. 

 

Tipo de Software Usado vs. Habilidades Específicas 

 Os diversos tipos de aplicativos estudados podem ser agrupados em quatro 

grandes grupos, sendo eles: 

 

• Verbais: Inclui processadores de textos e programas de apresentação; 

• Visuais: Compreende aplicativos de desenho e de edição de imagem; 

• Numéricos: Abrange planilhas e gerenciadores de bancos de dados; 

• Jogos: Contém jogos simples e complexos. 

 

Considerando-se que o uso ou não de cada tipo de software é expresso por 

um “0” ou “1”, tem-se que cada um dos grupos acima pode somar “0”, “1” ou “2”, 

configurando-os como variáveis ordinais. 
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  A Tabela 25 mostra a correlação entre a categoria de software utilizada 

pelos sujeitos e suas auto-avaliações quanto à capacidade de resolver problemas 

de vários tipos. 

 

Verbal Visual Numérico Jogos
Palavras e Textos 0.24 0.09 0.15 0.12
Figuras e Imagens 0.23 0.20 0.15 0.15
Números e Quantidades 0.22 0.11 0.23 0.10

Autoavaliação da 
Capacidade de Resolver 

Categoria de Software

OBS: Todas as correlações acima são estatisticamente significativas para 
5% (Spearman R).

Tabela 25: Uso de tipos de software e auto-avaliação de 
habilidades específicas.

 

 

Todas as correlações acima se mostraram estatisticamente significativas 

para 5%, porém, é interessante observar que o uso de cada categoria de software 

apresentou maior correlação com a capacidade de resolução de problemas 

análoga do que com as demais capacidades (Software Verbal - Resolução de 

Problemas c/ Palavras e Textos; Software Visual – Resolução de Problemas c/ 

Figuras e Imagens; Software Numérico – Resolução de Problemas c/ Números e 

Quantidades). Já o uso de Jogos apresentou maior correlação com a Resolução 

de Problemas com Figuras e Imagens. 

 

Engajamento em Ações Hiperculturais vs. Habilidades Específicas 

 A Tabela 26 mostra a correlação entre os quatro indicadores de 

engajamento em ações hiperculturais estudados e as auto-avaliações dos sujeitos 

quanto à capacidade de resolver problemas de vários tipos. 
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Escrever e 
Fazer Contas

Uso de 
Ferramentas

Fazer Buscas 
na Web

Uso de 
Analogias

Palavras e Textos 0.11 0.17 0.22 0.19
Figuras e Imagens 0.12 0.15 0.22 0.22
Números e Quantidades 0.15 0.19 0.18 0.17
OBS: Todas as correlações acima são estatisticamente significativas para 5% (Spearman 
R).

Autoavaliação da 
Capacidade de Resolver 
Problemas

Ações Hiperculturais

Tabela 26: Engajamento em ações hiperculturais e auto-avaliação de 
habilidades específicas.

 

 

Todas as correlações se mostraram estatisticamente significativas para 5%, 

porém, é importante observar que “Escrever e Fazer Contas” e “Uso de 

Ferramentas de Software Para Resolver Problemas” ambos apresentaram maior 

correlação com a capacidade “Resolver Problemas com Números e Quantidades” 

do que com qualquer outra habilidade.  Já “Fazer Buscas na Web” correlacionou-

se mais com a auto-avaliação das capacidade de “Resolver Problemas com 

Palavras e Textos”, enquanto que “Usar Analogias com a TI” correlacionou-se 

mais com “Resolver Problemas com Figuras e Imagens”. 

  

Relação c/ a TI vs. Preferência por Imagens Mentais 

Uso da TI vs. Preferência por Imagens Mentais: 

 A Tabela 27 mostra o percentual de sujeitos que declarou geralmente 

pensar através de imagens mentais visuais, verbais ou de outro tipo segundo o 

uso ou não de ferramentas de software, recursos da Internet ou jogos de 

computador. 
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Visual Verbal NDR
Sim 60.7%* 28.4% 10.9%*
Não 49.1% 27.9% 23.0%
Sim 61.4%* 27.1% 11.5%*
Não 49.8% 32.4% 17.9%
Sim 64.1%* 25.9% 10.0%*
Não 55.0% 30.1% 14.9%

Tipo de Imagem Mental

Tabela 27: A preferência por imagens mentais 
segundo o uso da TI.

Tipo de Tecnologia Uso

* Diferença estatisticamente significativa para 5% no Teste Canônico 
da Diferença Entre Proporções.

Ferramentas de Software

Recursos da Internet

Jogos

 

 

Os achados indicam haver uma tendência estatística dos usuários de TI a 

uma maior freqüência de imagens mentais visuais e uma menor freqüência de 

imagens mentais de tipos não especificados, independente do uso da tecnologia 

envolver ferramentas de software, recursos da Internet ou jogos eletrônicos. 

 

Experiência c/ a TI vs. Preferência por Imagens Mentais: 

 A Tabela 28 mostra o percentual de sujeitos que declarou pensar 

principalmente através de imagens mentais visuais, verbais ou de outro tipo 

segundo o grau de experiência com computadores ou com a Internet. 

 

Visual Verbal NDR
Um Ano ou Mais 60.7%* 28.3% 11.0%*

Menos de Um Ano 52.7% 28.4% 18.9%
Um Ano ou Mais 62.1%* 26.6% 11.3%*

Menos de Um Ano 53.4% 31.4% 15.3%

Tabela 28: A preferência por imagens mentais segundo a 
experiência com a TI.

Tipo de Tecnologia Experiência

* Diferença estatisticamente significativa para 5% no Teste Canônico da 
Diferença Entre Proporções.

Computadores

Internet

Tipo de Imagem Mental
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Os achados indicam a existência de uma tendência estatística a uma maior 

freqüência de imagens mentais visuais e uma menor freqüência de imagens 

mentais de tipos não especificados para os sujeitos com um ano de experiência ou 

mais no uso de computadores, o mesmo sendo encontrado para o uso da Internet. 

 

Ações Hiperculturais vs. Preferência por Imagens Mentais: 

 O Gráfico 24 compara a preferência por imagens mentais de indivíduos de 

três níveis de engajamento em ações hiperculturais (indicador resultante do 

somatório das freqüências de engajamento em atividades hiperculturais - escala 

ordinal de 01 a 16). 

Diagrama Tipo Box Plot
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Gráfico 24: O engajamento em ações hiperculturais e a preferência 
por representações mentais. 
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Os indivíduos com nível “Alto” e “Médio” de engajamento em ações 

hiperculturais apresentaram maior tendência a preferir as Imagens Mentais Visuais 

e menor tendência de preferir Imagens mentais de um tipo não especificado do 

que aqueles com engajamento “Baixo” (em todos os casos, p<.05 no Teste 

Canônico da Diferença entre Médias). 

 

4.3.7 – Diferenças Entre as Gerações 

Perfil das Diferentes Gerações 

 A Tabela 29 compara os perfis demográficos dos sujeitos que pertencem às 

gerações Pré-Digital (71 anos de idade ou mais, compreendendo 2,1% da 

amostra), Digital (40 a 70 anos de idade) e Pós-Digital (menos de 40 anos de 

idade). 

 

Tabela 29: Os perfis demográficos dos indivíduos de diferentes 
gerações. 
Variável Demográfica Pré-Digital (n=26) Digital (n=569) Pós-Digital (n=624) 

Masculino 50.0% 51.5% 49.3% Sexo 
Feminino 50.0% 48.5% 50.7% 
Média 77.1 49.6 26.1 Idade (anos) 
DP 6.25 6.77 6.00 
Média 3.7 4.3 4.1 

Instrução (1-6) 
DP 1.26 1.11 1.05 
Média R$ 2,543.48 R$ 3,731.38 R$ 1,723.66 

Renda Familiar 
DP 2453.722 3104.759 1653.477 

 

Além da idade, todos os três grupos etários diferem em termos de instrução 

e renda, sendo os mais instruídos e abastados os Digitais, seguidos dos Pós-

Digitais e, por fim, pelos Pré-Digitais (todas as diferenças foram estatisticamente 

significativas para 5% no teste Mann-Whitney U). 
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Época de Nascimento e Acesso à Tecnologia 

 O Gráfico 25 compara os indivíduos das gerações Pré-Digital, Digital e Pós-

Digital quanto ao indicador de acesso à tecnologia da informação (mencionado na 

Tabela 27). 

 

Diagrama Tipo Box Plot
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Gráfico 25: O acesso à TI segundo a geração. 

 

A geração Pós-Digital mostrou maior acesso à tecnologia da informação do 

que a Digital e esta última, por sua vez, declarou maior acesso do que a geraçãp 

Pré-Digital (em todos os casos, diferença estatisticamente significativa para 5% no 

teste Mann-Whitney U). 
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Época de Nascimento e Experiência Com a Tecnologia 

 O Gráfico 26 mostra o grau de experiência com computadores e com a 

Internet para sujeitos das três gerações consideradas. 

 

Diagrama Tipo Box Plot
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Gráfico 26: A quantidade de experiência com computadores 
e a Internet para cada geração. 

 

Os achados apontam que os mais jovens, particularmente aqueles da 

geração Pós-Digital, tinham maior grau de experiência tanto com o uso de 

computadores quanto da Internet (todas as diferenças foram estatisticamente 

significativas para 5% no teste Mann-Whitney U). 
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Época de Nascimento e Uso da Tecnologia 

 O Gráfico 27 mostra o número de tipos de software e de recursos da 

Internet habitualmente usados pelos sujeitos das três gerações consideradas. 
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Gráfico 27: O número de tipos de software e de recursos da Internet 
habitualmente usados por cada geração. 

 

Os mais jovens, particularmente aqueles da geração Pós-Digital, mostraram 

ser os que mais utilizavam tipos diferentes de recursos tecnológicos (todas as 

diferenças em questão foram estatisticamente significativas para 5% no teste 

Mann-Whitney U). 
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Época de Nascimento e Ações Hiperculturais 

 O Gráfico 28 mostra, para os sujeitos das três gerações consideradas, a 

freqüência de engajamento nas quatro ações hiperculturais consideradas. 
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Gráfico 28: O engajamento em ações hiperculturais para cada geração. 

 

Os mais jovens, particularmente aqueles da geração Pós-Digital, foram os 

que mais se engajaram em ações hiperculturais (todas as diferenças foram 

estatisticamente significativas para 5% no teste Mann-Whitney U). 
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Época de Nascimento e Tipo de Mediação 

 O Gráfico 29 mostra, para os sujeitos das três gerações consideradas, a 

fração dos que se apresentaram como Culturais, Transicionais e Hiperculturais . 
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Gráfico 29: A fração dos indivíduos com perfis Culturais, 
Transicionais e Hiperculturais para cada geração. 

 

Os mais jovens, particularmente aqueles da geração Pós-Digital, 

apresentaram a maior fração de sujeitos com mediação Transicional e os que 

menos apresentaram mediação Cultural (todas as diferenças foram 

estatisticamente significativas para 5% no teste Mann-Whitney U).  
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Os sujeitos das gerações Digital e Pós-Digital apresentaram maior fração 

de Hiperculturais do que os Pré-Digitais (diferença estatisticamente significativa 

para 5% no teste Mann-Whitney U). 

 

Preferência por Imagens Mentais Segundo a Geração 

 O Gráfico 30 compara a preferência por imagens mentais de indivíduos de 

diferentes gerações. 
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Gráfico 30: A preferência por representações mentais segundo a geração. 

 

O resultado revela uma tendência das gerações mais novas a uma maior 

preferência por representações visuais e a uma menor preferência por 
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representações verbais e de outro tipo não especificado (em todos os três casos, 

p<.05 no Teste Mann-Whitney U). 

 

4.3.8 – Relação Com a TI vs. Sociabilidade e Vida Profissional 

Uso da TI vs. Sociabilidade e Vida Profissional 

 A Tabela 30 mostra a correlação de dois indicadores de sociabilidade e três 

indicadores associados à vida profissional com o número de tipos de ferramentas 

de software utilizadas habitualmente, o número de tipos de recursos da Internet 

utilizados habitualmente e o uso de jogos eletrônicos. 

 

Tabela 30: Correlação entre o uso da tecnologia da informação e indicadores 
de sociabilidade e sucesso profissional. 

Correlação de Spearman 
N° de Tipos de 

Ferramentas Usados 
(0-6) 

N° de Tipos de 
Recursos da Internet 

Usados (0-5) 

Uso de Jogos 
(0-2) 

Indicador de Habilidade 
Cognitiva 

R p N R p N R p N 
Capacidade de Lidar c/ as 
Pessoas (Escala Likert 1-5) 0.10 <.01 1197 0.07 0.02 1213 0.08 0.01 1215 

Resolver Problemas c/ 
Pessoas e Relacionamentos 
(Escala Likert 1-5) 

0.24 <.01 1191 0.20 <.01 1207 0.10 <.01 1209 

Competência Profissional 
(Escala Likert 1-5) 0.18 <.01 1196 0.13 <.01 1212 0.01 0.60 1214 

Realização Profissional 
(Escala Likert 1-5) 0.13 <.01 1195 0.12 <.01 1211 0.02 0.44 1213 

Satisfação Profissional 
(Escala Likert 1-5) 0.06 0.03 1195 0.14 <.01 1210 0.03 0.33 1212 

 

 

Todos os indicadores de uso da TI apresentaram correlação 

estatisticamente significativa com ambos os indicadores de sociabilidade. No caso 

dos indicadores envolvendo profissão, houve correlação significativa de todos eles 
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com o uso de ferramentas de software e de recursos da Web, mas nenhuma com 

o uso de jogos eletrônicos. 

 

Indicadores Hiperculturais vs. Sociabilidade e Sucesso Profissional 

 A Tabela 31 mostra a correlação entre as quatro ações hiperculturais 

estudadas e os indicadores de sociabilidade e de sucesso profissional. 

 

Tabela 31: Correlação entre os indicadores de ações hiperculturais e os 
indicadores de sociabilidade e de sucesso profissional. 

Correlação de Spearman 
Uso do 

Computador p/ 
Escrever e Fazer 

Contas 

Uso de Aplicativos 
p/ Resolver 
Problemas 

Indicador de Habilidade Cognitiva 

R p N R p N 

Capacidade de Lidar c/ as Pessoas (Escala Likert 1-5) 0.05 0.08 1214 0.08 0.01 1213 

Habilidade de Resolver Problemas Envolvendo Pessoas 
e Relacionamentos (Escala Likert 1-5) 0.08 <.01 1202 0.06 0.03 1201 

Competência Profissional (Escala Likert 1-5) 0.07 0.01 1213 0.15 <.01 1212 
Realização Profissional (Escala Likert 1-5) 0.03 0.31 1212 0.12 <.01 1211 
Satisfação Profissional (Escala Likert 1-5) 0.08 0.01 1211 0.10 <.01 1210 

Correlação de Spearman 
Uso da Internet p/ 

Resolver 
Problemas 

Uso de Metáforas c/ 
a TI p/ Resolver 

Problemas 
Indicador de Habilidade Cognitiva 

R p N R p N 
Capacidade de Lidar c/ as Pessoas (Escala Likert 1-5) 0.09 <.01 1214 0.10 <.01 1207 

Habilidade de Resolver Problemas Envolvendo Pessoas 
e Relacionamentos (Escala Likert 1-5) 0.09 <.01 1202 0.07 0.02 1195 

Competência Profissional (Escala Likert 1-5) 0.13 <.01 1213 0.14 <.01 1206 
Realização Profissional (Escala Likert 1-5) 0.13 <.01 1212 0.11 <.01 1205 
Satisfação Profissional (Escala Likert 1-5) 0.12 <.01 1211 0.09 <.01 1204 
 

 

Todos os indicadores de ações hiperculturais apresentaram correlações 

positivas e estatisticamente significativas com os indicadores de sociabilidade e de 
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sucesso profissional, exceto apenas no que concerne à correlação do uso do 

computador para escrever/fazer contas com a capacidade de lidar com pessoas e 

com a realização profissional. 

 

Experiência com a TI vs. Sociabilidade e Sucesso Profissional 

 A Tabela 32 mostra a correlação dos indicadores de sociabilidade e de 

sucesso profissional e a experiência com computadores, a experiência com a 

Internet e o tempo mensal passado online.  

 

Tabela 32: Correlação entre o tempo de uso da tecnologia da 
informação e os indicadores de sociabilidade e de sucesso profissional. 

Correlação de Spearman 
Experiência no 

Uso de 
Computadores 

Experiência no 
Uso da Internet 

Tempo Mensal 
Passado Online 

Indicador de Habilidade Cognitiva R p N R p N R p N 
Capacidade de Lidar c/ as Pessoas 
(Escala Likert 1-5) 0.13 <.01 1186 0.16 <.01 1200 0.10 <.01 1185 

Habilidade de Resolver Problemas 
c/ Pessoas e Relacionamentos 
(Escala Likert 1-5) 

0.13 <.01 1174 0.13 <.01 1189 0.04 <.01 1173 

Competência Profissional (Escala 
Likert 1-5) 0.18 <.01 1185 0.18 <.01 1199 0.14 <.01 1184 

Sucesso Profissional (Escala Likert 
1-5) 0.20 <.01 1184 0.16 <.01 1198 0.10 <.01 1183 

Satisfação Profissional (Escala 
Likert 1-5) 0.14 <.01 1184 0.11 <.01 1197 0.10 <.01 1182 

 

 

Todas as correlações acima mostraram-se positivas estatisticamente 

significativas para 5%, variando de .10 a .20. 
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4.3.9 - Variáveis Explicativas da Habilidade Cognitiva Geral 

Indicador Geral de Cognição 

 Somando-se os itens do questionário relativos às auto-avaliações das 

habilidades cognitivas (inteligência e raciocínio, criatividade e originalidade, 

informação e conhecimento, resolução de problemas visuais, verbais e numéricos) 

e subtraindo-se nove do total, tem-se um indicador geral de cognição que varia de 

0 a 15, cuja média na amostra em questão foi de 10.3 (DP = 2.56) e cuja mediana 

foi 10. 

 

Fatores Condicionantes do Indicador de Cognição 

 Houve uma diferença estatística (p<.000001 no teste Mann-Whitney U) 

entre as médias do indicador geral de cognição para homens (Média = 10.7 e 

DP=2.50) e mulheres (Média = 9.9 e DP=2.55). 

 Diversas outras variáveis apresentaram uma associação estatística com o 

indicador geral de cognição. A Tabela 33, logo a seguir, mostra em detalhes tais 

correlações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

198

Tabela 33: Correlações (Spearman R) entre diversas variáveis e o 
indicador geral de cognição. 
Variável Descrição R r² p N 

Instrução Instrução (Escala Ordinal de 1 a 6) 
 0.30 9% <.01 1203 

Renda Renda Familiar Mensal (Escala Ordinal de 1 a 8) 
 0.26 7% <.01 1189 

Idade Idade (Anos) 
 -0.01 0% 0.69 1203 

Sociabilidade 

Somatório de Auto-Avaliação da Capacidade de 
Lidar c/ Pessoas e Resolução de Problemas 
Envolvendo Pessoas e Relacionamento (Escala 
de 2 a 8). 

0.34 12% <.01 1194 

Trabalho 
Somatório de Auto-Avaliação da Competência, 
da Realização e da Satisfação c/ Trabalho 
(Escala de 3 a 15) 

0.41 17% <.01 1198 

Uso da 
Informática 

Somatório do N° de Tipos de Ferramentas, 
Recursos Web e Jogos Habitualmente Usados 
(Escala Ordinal de 0 a 13) 

0.36 13% <.01 1176 

Ações 
Hiperculturais 

Somatório das Freqüências de Engajamento em 
Atividades Hiperculturais (Escala Ordinal de 4 a 
20) 

0.35 12% <.01 1187 

Importância 
da TI 

Somatório das Importâncias Atribuídas às 
Diversas Tecnologias da Informação (Escala 
Ordinal de 0 a 5) 

0.35 12% <.01 1120 

Acesso à TI Somatório do N° de Tipos de Tecnologias e 
Locais de Acesso a Elas (Escala de 0 a 14). 0.34 12% <.01 1141 

Tempo Online 
Tempo Mensal Passado na Internet (Horas) 
 
 

0.33 11% <.01 1185 

Experiência c/ 
Internet 

Tempo Há Que Usa Internet Regularmente 
(Anos) 
 

0.33 11% <.01 1185 

Experiência c/ 
Computador 

Tempo Há Que Usa Computadores 
Regularmente (Anos) 0.31 9% <.01 1173 

 

 

Todas as correlações acima mostraram-se positivas e estatisticamente 

significativas para 5%, exceto apenas no caso da idade. 

 É importante observar que as correlações com renda e instrução 

(respectivamente, .26 e .30) foram menores do que as correlações com as 

variáveis de relação com a TI (as quais variaram de .31 a .36).  
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Escalonamento Multidimensional 

 O Gráfico 31 mostra o escalonamento multidimensional (técnica SSA – 

métrica 1-Spearman R) de 36 variáveis consideradas no estudo.  

Gráfico 31: Escalograma 3D de um estudo SSA para diversas variáveis. 

 

O escalograma obtido mostrou-se estatisticamente aceitável, com 

Alienação = .13 e Estresse = .12. Nele, as variáveis indicativas da relação com a 

TI mostraram-se mais relacionadas entre si do que com as demais, formando uma 

faceta que é mais claramente discernível na projeção bidimensional (Dimensão 1 x 

Dimensão 2) mostrada a seguir, no Gráfico 32. 
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Gráfico 32: Escalograma 2D de um estudo SSA para diversas variáveis. 

 

É interessante observar que a faceta identificada apresenta grande 

proximidade com as variáveis de natureza cognitiva, particularmente as auto-

avaliações de Inteligência, Saber, Criatividade, Pensamento Verbal, Pensamento 

Visual e Pensamento Numérico, revelando um grau de associação com essas 

últimas que supera o da Idade e que rivaliza com aquele de variáveis como 

Instrução e Renda. 
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4.4 – ESTUDO COM PROFISSIONAIS RECIFENSES 

4.4.1 – Perfil da Amostra 

Sexo, Idade e Renda 

 Ao todo, foram exatamente 311 homens (50.0%) e 311 mulheres (50.0%), 

com idade média de 38.4 anos (DP=11.55), variando individualmente dos 18 aos 

65 anos.  

A distribuição da renda familiar mensal dos entrevistados foi como consta a 

seguir: 

 

• Até R$ 2.000 (25.4%); 

• Entre R$ 2.000 e R$ 4.000 (25.1%); 

• Entre R$ 4.000 e R$ 6.000 (18.7%); 

• Entre R$ 6.000 e R$ 8.000 (13.2%); 

• Entre R$ 8.000 e R$ 10.000 (8.9%); 

• Mais de R$ 10.000 (8.7%). 

 

A partir de estimativas com base nos pontos médios dos intervalos de renda 

considerados no questionário, é possível estimar a renda familiar média da 

amostra em aproximadamente R$ 4.826. Já a renda mensal individual distribuiu-se 

do seguinte modo: 
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• Até R$ 2.000 (42.6%); 

• Entre R$ 2.000 e R$ 4.000 (27.8%); 

• Entre R$ 4.000 e R$ 6.000 (14.8%); 

• Entre R$ 6.000 e R$ 8.000 (4.3%); 

• Entre R$ 8.000 e R$ 10.000 (2.3%); 

• Mais de R$ 10.000 (4.2%). 

 

A partir de estimativas com base nos pontos médios dos intervalos de renda 

considerados no questionário, é possível estimar a renda familiar média da 

amostra em aproximadamente R$ 2.978. 

 

Situação Familiar 

Cerca de 54.1% dos entrevistados eram casados, 30.9% solteiros, 8.0% 

desquitados, 3.0% viúvos e 4.0% estavam em união informal. Aproximadamente 

68% tinham filhos, sendo a média desse grupo de 2.3 filhos (DP = 1.14), variando 

individualmente de 01 a 07 filhos. 

 

Escolaridade 

 O Gráfico 33 mostra a distribuição de freqüência da escolaridade dos 

sujeitos. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSSÃO 

 

 

Gráfico 33: Distribuição de freqüência da escolaridade 
dos profissionais recifenses. 

 

Cerca de três quartos dos entrevistados (74.6%) tinha pelo menos o curso 

superior completo. 

 

Área de Formação 

A distribuição da área de formação superior dos entrevistados é 

apresentada no Gráfico 33. 
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Gráfico 33: Distribuição de freqüência da área de formação 
superior dos profissionais recifenses. 

 

A distribuição da área de formação de pós-graduação (Mestrado ou 

Doutorado) dos entrevistados é apresentada no Gráfico 34, logo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Distribuição de freqüência da área de formação 
dos profissionais recifenses de classe média. 

 

A maior parte dos sujeitos tinha curso superior completo, mas relativamente 

poucos tinham pós-graduação. Tanto para um nível de escolaridade quanto para o 

outro, a maioria tinha formação em Ciências Sociais ou Humanas. 
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Situação Profissional 

 O Gráfico 35 mostra a distribuição de freqüência da ocupação dos sujeitos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Distribuição de freqüência da ocupação 
dos profissionais recifenses. 

 

Aproximadamente 37.3% dos entrevistados trabalhavam no ramo de 

serviços, 20.7% na indústria, 15.8% no comércio, 4.7% na construção civil e 

21.6% em outros setores. 

 Cerca de 17.1% dos sujeitos tinham cargo de direção geral ou presidência, 

34.9% eram gerentes, 32.5% assistentes ou auxiliares, 4.5% eram estagiários e 

11% não exerciam cargo. A perspectiva de crescimento profissional pessoal foi 

vista como “Grande” ou “Enorme” por 41.6% dos entrevistados, “Razoável” por 

27.0% e “Pouca” ou “Nenhuma” por 31.3%.  
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 Um total de 66.1% dos sujeitos definiu-se como “Satisfeito” ou “Muito 

Satisfeito” profissionalmente. Cerca de 21.4% afirmaram estarem “Nem Satisfeito, 

Nem Insatisfeito” e apenas 13.6% estavam “Insatisfeito” ou “Muito Insatisfeito”. 

 

4.4.2 – Relação com a TI 

Acesso a Computadores e à Internet 

 A Tabela 34 mostra o acesso a computadores e à Internet para os 

entrevistados. 

 

Casa Trabalho
Outro 
Lugar

Ao Menos 
Um Lugar

Computador 81.4% 84.1% 53.9% 95.3%
Internet 74.3% 74.1% 51.4% 90.7%

Tabela 34: O acesso à tecnologia da informação e da
comunicação  entre os profissionais recifenses.

Tecnologia

Local Onde Tem Acesso

 

 

Claramente, a vasta maioria dos sujeitos dispunha de acesso à TI tanto em 

casa quanto no trabalho. Apenas 5% ou menos não tinham acesso a um ou ao 

outro tipo de tecnologia. 

 

Uso Regular da TI 

Uso de Ferramentas de Software: 

 A Tabela 35 apresenta o percentual dos entrevistados que faz uso regular 

de cada tipo de ferramenta de software. 
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Tipo de Aplicativo Usuários
Processador de Textos 86.0%
Planilha Eletrônica 72.8%
Programa de Apresentações 48.4%
Gerenciador de Banco de Dados 31.5%
Aplicativo de Desenhos 28.6%
Editor de Imagens 26.5%
Outro Tipo de Aplicativo 64.0%

Tabela 35: O uso regular de ferramentas de 
software entre os profissionais recifenses.

Média = 3.6 e DP=2.01 (Mín=0 e Máx=7)  

 

Mais da metade dos sujeitos afirmou fazer uso regular de processador de 

textos e de planilha eletrônica. Em média, um indivíduo usa de três a quatro tipos 

distintos de ferramenta de software. 

 

Uso de Recursos da Web: 

 A Tabela 36 apresenta o percentual dos entrevistados que faz uso regular 

de cada tipo de recurso oferecido pela Internet. 

 

Tipo de Recurso da Internet Usuários
Navegador Web  (Browser ) 86.5%
Webmail 74.0%
Programa de E-mail 65.0%
Sites de Busca 64.6%
Programa de Buscas 27.5%

Tabela 36: O uso regular de recursos da 
Web entre os profissionais recifenses.

Média = 2.9 e DP=1.32 (Mín=0 e Máx=5)  
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Mais da metade dos entrevistados declarou fazer uso regular de um 

navegador Web, de alguma forma de e-mail e de sites de busca. Em média, cada 

indivíduo usava cerca de três tipos distintos de recursos da Internet. 

 

Uso de Jogos Eletrônicos: 

 Cerca de 34.9% dos sujeitos declararam usar regularmente jogos 

eletrônicos simples e 16.1% jogos sofisticados e complexos. Um total de 61.3% 

declararam não usar jogos, 26.5% usam ao menos um tipo e 12.2% usam ambos 

os tipos. 

 

Freqüência de Uso da TI no Quotidiano: 

 A Tabela 37 mostra a freqüência de diversos tipos de uso da TI no 

quotidiano. 

 

Nunca ou 
Quase

Mensalmente 
ou Quase

Quinzenalmente 
ou Quase

Semanalmente 
ou Quase

Diariamente 
ou Quase

Escreve e faz contas com 
a ajuda do computador.

15.3% 3.2% 3.1% 16.2% 62.2%

Realiza tarefas com a 
ajuda de programas 
especializados.

24.1% 5.1% 3.4% 16.4% 51.0%

Procura informações 
sobre assuntos do dia-a-
dia na Internet.

59.3% 9.6% 5.8% 16.4% 8.8%

Utiliza o e-mail . 19.1% 4.8% 3.9% 26.7% 45.5%

Usa Jogos de Computador 18.6% 2.3% 3.5% 14.3% 61.3%

Participa de atividades 
online  (Bate-Papo, Jogos, 
etc.).

70.7% 7.2% 3.2% 9.6% 9.2%

Incorporação das 
Ferramentas de TI no 
Quotidiano

Freqüência
Tabela 37: Freqüência de uso da TI no quotidiano entre os profissionais recifenses.
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Mais da metade dos sujeitos declarou escrever e fazer contas no 

computador, realizar tarefas com a ajuda de programas especializados e usar 

jogos de computador diariamente ou quase.  

 A Tabela 38, logo abaixo, resume as informações acima usando uma 

escala ordinal onde “Nunca”=1, “Mensalmente”=2, “Quinzenalmente”=3, 

“Semanalmente”=4 e “Diariamente”=5. 

 

Média DP
Escreve e faz contas com a ajuda do computador. 4.1 1.47
Usa Jogos de Computador 4.0 1.56
Utiliza o e-mail . 3.7 1.53
Realiza tarefas com a ajuda de programas especializados. 3.6 1.67
Procura informações sobre assuntos do dia-a-dia na Internet. 2.1 1.45
Participa de atividades online  (Bate-Papo, Jogos, etc.). 1.8 1.38

Incorporação das Ferramentas de TI no Quotidiano Estatística Descritiva

Tabela 38: Intensidade do usom da TI no quotidiano entre os 
profissionais recifenses.

 

 

Os valores acima permitem o estabelecimento de um ranking das atividades 

mais freqüentes para as menos freqüentes. 

 

Quantidade de Tempo Passado Usando a TI: 

 Cerca de 91.6% dos sujeitos declararam usar o computador ao menos 

semanalmente e 85.9% declararam o mesmo em relação à Internet.  

 Aqueles que usam o computador costumam passar em média 18.4 horas 

por semana diante da máquina (DP=14.32), variando individualmente de 1 a 80 

horas. Entre os usuários de Internet, o tempo semanal médio passado online é de 

9.5 horas (DP=9.77), variando individualmente de 01 a 50 horas. 
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Experiência Com a TI 

 Em média, os entrevistados tinham 4.3 anos de experiência com o uso de 

computadores (DP=2.68), com a seguinte distribuição: 

 

• Menos de um ano de experiência (9.5%); 

• De um a quatro anos de experiência (34.9%); 

• Mais de quatro anos de experiência (55.7%). 

 

Quanto à experiência com o uso da Internet, a média foi de 3.0 anos 

(DP=2.95), com a seguinte distribuição: 

 

• Menos de um ano de experiência (12.5%); 

• De um a quatro anos de experiência (54.0%); 

• Mais de quatro anos de experiência (33.4%). 

 

Houve uma diferença estatisticamente significativa entre o tempo médio de 

experiência no uso de computadores e no uso da Internet (T=2.704; p<.000001 no 

Teste Mann-Whitney U). 

 

4.4.3 - Experiência e Relação com o Uso da Tecnologia 

Experiência com Computadores e o Uso de Aplicativos 

 O Gráfico 36 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso de 

computadores e o número de tipos diferentes de aplicativo (de 0 a 8 aplicativos) 

que o sujeito usa regularmente. 
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Gráfico 36: Relação entre a quantidade de experiência no uso de 
computadores e o número de aplicativos usados regularmente. 

 

 

Claramente, parece haver uma forte relação positiva entre a quantidade de 

experiência no uso de computadores e o número de aplicativos utilizados 

habitualmente (Spearman R = .42, p<.000001), com a maior diferença situando-se 

entre os que não tem qualquer experiência e os que têm até um ano de 

experiência, embora se possa detectar diferenças progressivas até um nível de 

experiência na faixa dos 5-6 anos. 
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Experiência Com Internet e o Uso de Recursos da Web 

O Gráfico 37 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso da 

Internet e o número de tipos diferentes de recursos da Internet (de 0 a 5 recursos) 

que o sujeito usa normalmente. 
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Gráfico 37: Relação entre a quantidade de experiência no uso da Internet e o 
número de recursos da Internet usados regularmente. 

 

Houve uma significativa relação positiva entre a quantidade de experiência 

no uso da Internet e o número de recursos da Internet utilizados habitualmente 

(Spearman R = .52, p<.000001), com a maior diferença situando-se entre os que 

não tem qualquer experiência e os que têm até um ano de experiência, embora se 

possa detectar diferenças progressivas até um nível de experiência de 6-8 anos. 
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Experiência Com a Informática e Ações Hiperculturais 

 O Gráfico 38 mostra a relação entre a quantidade de experiência no uso de 

computadores e a freqüência de engajamento em três tipos de ações 

hiperculturais (medida numa escala ordinal de 1 a 5). 
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Gráfico 38: Relação entre a quantidade de experiência no uso de 
computadores e a freqüência de engajamento em ações hiperculturais. 

 

Os resultados obtidos mostram que parece haver uma relação positiva 

entre o tempo de experiência no uso de computadores e a freqüência com que um 

sujeito escreve e faz contas via computador (Spearman R = .46, p<.000001) e a 

freqüência com que um sujeito realiza tarefas através do uso de software 
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especializado (Spearman R = .42, p<.000001), mas não com a freqüência com 

que usam jogos de computador (Spearman R = .04, p = 0.30). 

O Gráfico 39, abaixo, mostra a relação entre a quantidade de experiência 

no uso da Internet e a freqüência de engajamento em três ações hiperculturais 

(medida numa escala ordinal de 1 a 5). 
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Gráfico 39: Relação entre a quantidade de experiência no uso da Internet e a 
freqüência de engajamento em ações hiperculturais. 

 

Os resultados obtidos mostram que parece haver uma relação positiva 

entre o tempo de experiência no uso da Internet e a freqüência com que um 

sujeito faz buscas na Internet (Spearman R = .44, p<.000001), utiliza alguma 
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forma de e-mail (Spearman R = .46) e se engaja em lazer interativo online 

(Spearman R = .14, p=.001). 

 

4.4.4 - Relação com a TI vs. Habilidade Cognitiva 

Indicadores de Habilidade Cognitiva 

 A Tabela 39 mostra a estatística descritiva e a natureza das variáveis 

indicativas de desempenho cognitivo. 

 

Indicador Média DP Mín Máx Tipo
Publicação de Artigos Científicos 
em Diferentes Foruns

0.4 0.81 0 4 Contagem

Conhecimento do Alcance da 
Ciência

1.2 0.68 0 2 Teste

Conhecimento de Como Se Faz 
Ciência 2.5 0.93 0 4 teste

Conhecimento de Fatos Científicos 3.3 1.26 0 6 Teste

Mini-Exame de QI 2.8 1.19 0 5 Teste

Domínio de Inglês, Espanhol e 
Outras Línguas

1.6 1.57 0 6 Auto-Avaliação

Indicador Geral de Cognição 11.4 3.11 0 23
Somatório dos 

Demais (Exceto 
"Publicação")

Tabela 39: Descrição e Estatística Descritiva dos indicadores de 
desempenho cognitivo.

 

 

Todos os indicadores acima são considerados como variáveis ordinais 

exceto apenas pelo indicador geral calculado, o qual é uma variável intervalar. 
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Relacionamento com a  TI vs. Indicadores de Desempenho Cognitivo 

 A Tabela 40 mostra a correlação entre as várias formas de relacionamento 

com a TI que foram estudadas e os vários indicadores de desempenho cognitivo. 

 

 

 

A Tabela 41 mostra a correlação entre as várias formas de relacionamento 

com a TI que foram estudadas e o indicador geral de desempenho cognitivo. 

Spearman R p Spearman R p Spearman R p
Acesso a Computador 0.18 <.01 0.15 <.01 -0.05 0.25
Acesso a Internet 0.24 <.01 0.14 <.01 -0.02 0.54
Experiência c/ Computadores 0.19 <.01 0.14 <.01 -0.04 0.37
Experiência c/ Internet 0.25 <.01 0.15 <.01 -0.05 0.22
Usa Ferramentas de Software 0.22 <.01 0.17 <.01 -0.07 0.09
Usa Jogos -0.03 0.43 0.04 0.33 0.01 0.75
Usa Internet 0.22 <.01 0.13 <.01 -0.10 0.01
Incorpora Uso de Ferramentas de TI 0.22 <.01 0.15 <.01 0.01 0.82
Incorpora Diversão via TI -0.07 0.08 0.02 0.71 -0.02 0.69
Tempo Passado no Computador 0.17 <.01 0.11 0.01 -0.07 0.08
Tempo Passado na Internet 0.20 <.01 0.17 <.01 -0.05 0.23

Spearman R p Spearman R p Spearman R p
Acesso a Computador 0.22 <.01 0.18 <.01 0.34 <.01
Acesso a Internet 0.24 <.01 0.23 <.01 0.40 <.01
Experiência c/ Computadores 0.24 <.01 0.08 0.04 0.34 <.01
Experiência c/ Internet 0.23 <.01 0.10 0.01 0.39 <.01
Usa Ferramentas de Software 0.19 <.01 0.12 <.01 0.37 <.01
Usa Jogos 0.10 0.01 -0.10 0.02 0.10 0.02
Usa Internet 0.16 <.01 0.09 0.03 0.32 <.01
Incorpora Uso de Ferramentas de TI 0.16 <.01 0.16 <.01 0.37 <.01
Incorpora Diversão via TI 0.04 0.30 -0.09 0.03 0.09 0.02
Tempo Passado no Computador 0.29 <.01 0.01 0.85 0.26 <.01
Tempo Passado na Internet 0.26 <.01 0.03 0.39 0.38 <.01

Publicações Alcançe da Ciência Como Se Faz 
Ciência

Tabela 40: Correlações entre os indicadores de relação com a TI e os 
indicadores de desempenho cognitivo.

Interação c/ a TI Fatos Científicos Mini-Teste de QI
Domínio de 

Línguas

Interação c/ a TI
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Spearman R p
Acesso a Computador 0.31 <.01
Acesso a Internet 0.38 <.01
Experiência c/ Computadores 0.29 <.01
Experiência c/ Internet 0.31 <.01
Usa Ferramentas de Software 0.31 <.01
Usa Jogos 0.06 0.17
Usa Internet 0.23 <.01
Incorpora Uso de Ferramentas de TI 0.33 <.01
Incorpora Diversão via TI 0.02 0.58
Tempo Passado no Computador 0.24 <.01
Tempo Passado na Internet 0.31 <.01

Interação c/ a TI Indicador Geral de Cognição

Tabela 41: Correlações entre os indicadores de relação com a 
TI e o indicador geral de desempenho cognitivo.

 

 

 Identifica-se nas Tabelas uma clara indicação de uma associação positiva 

entre a grande maioria das variáveis de relacionamento com a TI e a grande 

maioria dos indicadores de desempenho cognitivo. 

 

Regressão Logística 

A Tabela 42 mostra os resultados de uma regressão logística na qual a 

variável dependente é o indicador geral de cognição tomado numa versão binária 

(IC>12 equivale a "1" e IC<12 equivale a "0", onde “11” é a mediana de IC) e as 

variáveis independentes as medidas sócio-culturais e de relacionamento com a 

Informática. No caso, são apresentadas apenas as variáveis que mostraram poder 

estatístico que justifique a sua presença no modelo de regressão. 
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Chi-Quadrado = 168.18 68%
Graus de Liberdade = 9 74%
Odds-Ratio = 6.94 73%
p < .000001 72%
Variável Estimativa Odds-Ratio p de Ward
Publicação em Encontro Científico Nacional 0.83 2.30 <.01
Tem Acesso à Internet  em Casa 0.83 2.30 0.03
Usa Editor de Imagens Regularmente 0.75 2.12 <.01
Escolaridade 0.47 1.60 <.01
Freqüência de Buscas na Web 0.25 1.28 <.01
Nível do Cargo Ocupado 0.21 1.24 0.02
Experiência no Uso da Internet 0.11 1.12 0.03
Usa Regularmente Sites  de Buscas -0.78 0.46 <.01
Tem Computador em Casa -1.30 0.27 <.01

Valor Preditivo negativo

Tabela 42: Modelo de regressão logística do indicador geral de cognição.

Alcance do Modelo
Sensibilidade
Especificidade
Valor Preditivo Positivo

 

 

Os achados mostram claramente que, ao se tentar diferenciar entre 

indivíduos com escores acima ou abaixo da mediana no indicador cognitivo geral, 

apenas nove variáveis apresentaram poder preditivo estatisticamente significativo 

para 5%, das quais seis apresentam relação direta com a Informática e somente 

três são de outra natureza.  

 

Escalonamento Multidimensional 

O Gráfico 40 mostra o escalograma bidimensional resultante de um 

escalonamento multidimensional (técnica SSA – métrica 1-Spearman R) de 29 

variáveis estudadas. 
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Gráfico 44: Escalograma 2D de um estudo SSA para diversas variáveis. 

 

O escalograma obtido na análise multidimensional mostrou-se 

estatisticamente aceitável (Alienação = .13 e Estresse = .12), revelando que as 

variáveis indicativas da relação com a TI mostraram-se mais relacionadas entre si 

do que com as demais, formando uma faceta à parte. 
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5.1 – EVIDÊNCIAS DE UMA HIPERCULTURA 

5.1.1 – A Literatura Sobre a Revolução Digital 

 É inegável a enorme disseminação das modernas tecnologias da 

informação e da comunicação na sociedade como um todo. Julian (1996) e  Keller 

e Kumar (1999) relatam como, em poucas décadas, elas surgiram e 

eventualmente passaram a ser peças vitais no modo de produção das nações. 

Estudos como os de Lewis (2003) e do In-Stat MDR (2003) mostram que o que foi 

observado até o momento é provavelmente apenas o começo. 

 Análises como as de Hawking (2001) e de Lyman e Hal (2003) associam tal 

evolução tecnológica a uma produção acelerada de conhecimento e, 

conseqüentemente, a uma sociedade mais complexa. Autores como Toffler 

(1970), Bonder (1996), Kern (1999) e Mulder (1999) sugerem como essas 

mudanças oriundas da Revolução Digital levam a transformações significativas no 

modo de pensar e agir das pessoas. Já Flynn (1987), Holloway (1999), Papadakis 

e Collins (2001) e Tapscott (1998, 2003) relatam o impacto de todo esse processo 

em termos da cognição dos indivíduos. 

 

5.1.2 – A Revolução Digital no Brasil 

 O presente trabalho mostrou como até mesmo num país em 

desenvolvimento como o Brasil e como, dentro dele, até mesmo numa região mais 

subdesenvolvida como o Nordeste existem evidências claras do surgimento de 

uma nova cultura. Entre os indivíduos de classe média a alta, foi constatado que: 
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• Mais de 90% tem acesso a um computador, mais de 85% tem alguma 

forma de acesso à Internet e mais de 95% possuem telefone celular; 

 

• Mais de 80% usam processador de textos, mais de 60% usam planilha 

eletrônica, mais de 75% usam navegador Web, mais de 60% usam alguma 

forma de e-mail e mais de 70% usam jogos eletrônicos; 

 

• Em termos de uso quotidiano (diário ou semanal), cerca de 78% escrevem 

e fazem contas via computador, 76% usam jogos, 72% usam e-mail e 67% 

realizam tarefas com ajuda de software especializado; 

 

• Mais de 65% declararam ser o computador de mesa e o celular de “Muita” 

ou “Imensa” importância profissional e mais de 55% disseram o mesmo da 

Internet; 

 

• O tempo médio passado ao computador é de mais de 18 horas/semana e 

na Internet de mais de 09 h/semana; 

 

• A média do tempo total de experiência com a TI é de quatro anos no caso 

de computadores e de três anos no caso da Internet. 

 

Mesmo entre as populações de uma renda mais baixa, como é o caso dos 

estudantes de escolas públicas (renda familiar média estimada em R$ 1.028,58), 
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ainda se observa 35% dos indivíduos tendo um computador em casa, 38% 

relatando um "Bom" ou "Ótimo" acesso à Informática na escola e 60% realizando 

curso de Computação no colégio. 

O conjunto das evidências mencionadas acima sugere que também no 

Brasil está havendo uma ampla disseminação das novas ferramentas e dos novos 

padrões de comportamento associados ao seu uso (vide as Seções 4.2.2, 4.3.2 e 

4.4.2 do presente trabalho). 

 

5.1.3 – Um Novo Conjunto de Fatores 

 O primeiro estudo empírico voltado para a verificação das previsões e 

expectativas da TMC (Campello de Souza, 2000) identificou numa amostra de 

3,700 estudantes recifenses de classe média a alta uma evidência 

multidimensional de que os diferentes tipos de relacionamento com as tecnologias 

da informação formam um conjunto de fatores à parte das variáveis sócio-culturais 

tradicionais. Trata-se de uma análise via Escalonamento Multidimensional (SSA), 

a qual, à luz da Teoria das Facetas, produziu resultados que permitem que se 

diferencie uma faceta de variáveis ligadas à TI, ou seja, ao que a TMC 

denominaria de faceta hipercultural. 

 Usando uma técnica estatística semelhante ao do estudo de Campello de 

Souza e Roazzi (2000), o presente trabalho encontrou, para diferentes grupos de 

sujeitos e variados conjuntos de variáveis, essencialmente a mesma faceta 

hipercultural identificada anteriormente. Especificamente falando, esse mesmo 

padrão foi obtido num estudo com 465 médicos recifenses, 1,219 adultos 
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recifenses e 622 profissionais recifenses, apesar de certas distinções quanto às 

variáveis analisadas (vide as Seções 4.2.3, 4.3.9 e 4.4.4 do presente trabalho). 

 Considerando a identificação de um mesmo tipo de faceta em quatro 

escalogramas obtidos de amostras distintas, em diferentes datas e usando 

variáveis relacionadas, mas não idênticas, tem-se um corpo de evidências 

extremamente robusto a favor da existência de uma Hipercultura estatisticamente 

distinguível da cultura tradicional. De fato, uma análise semelhante, com apenas 

metade da evidência disponível aqui, foi considerada o suficiente para a 

publicação no IX International Congresso on Facet Theory (CAMPELLO DE 

SOUZA; ROAZZI, 2003). 
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5.2 – O DESENVOLVIMENTO DA HIPERCULTURA 

5.2.1 – Assimilação Hipercultural Limitada 

 Apesar do grande acesso à TI que foi constatado, além do elevado domínio 

do uso dos seus recursos básicos e até da sua valorização, existem muitos 

aspectos daquilo que pode ser considerado parte da Hipercultura que escapam à 

maior parte dos sujeitos pesquisados. Mais especificarmente: 

 

• Menos da metade dos indivíduos de classe média a alta pesquisados 

declararam fazer uso regular ou habitual de programas de apresentação, 

editores de imagem, aplicativos de desenho, gerenciador de bancos de 

dados, pacote estatístico e aplicativo de metabuscas na Internet; 

 

• Mesmo entre aqueles de renda mais alta, a aquisição e valorização de 

dispositivos computacionais portáteis (notebook, PDAs, celulares com 

acesso à Internet) mostrou-se em níveis abaixo de 25%; 

 

• Mais da metade dos entrevistados de classe média a alta declarou que 

"Nunca" ou "Raramente/Quase Nunca" usar analogias com a TI para 

resolver problemas, procurar na Internet informações sobre assuntos do 

dia-a-dia ou participar de atividades de diversão online. 
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Ao que tudo indica, a grande prevalência e disseminação das altas 

tecnologias numa sociedade não assegura automática e imediatamente a plena 

assimilação da Hipercultura pelos seus membros (vide as Seções 4.2.2, 4.3.2 e 

4.4.2 do presente trabalho). 

 

5.2.2 – Tempo de Incubação 

 Nas diversas análises que foram realizadas comparando o grau de uso, 

domínio e incorporação no quotidiano das altas tecnologias em função do tempo 

de experiência com elas, foi evidenciado um certo padrão geral. Parece que em 

todas as análises do comportamento dos indicadores de relação com a Informática 

em função do tempo de experiência com a tecnologia, surgiu um padrão 

matemático caracterizado por uma curva temporal onde: 

 

• A tendência geral é de quanto maior a experiência com a tecnologia, mais 

intensa a relação com ela; 

 

• O maior crescimento da relação com a TI em função da experiência ocorre 

nos anos iniciais, geralmente os primeiros três; 

 

• Há uma tendência de saturação, de modo que a relação com a TI atinge um 

ponto de máximo por volta do intervalo de 05 a 08 anos de experiência. 
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Fica aparente, portanto, a necessidade de uma certa quantidade de tempo, 

geralmente um período de seis a sete anos, para a assimilação das características 

que compõem o que a TMC denomina Hipercultura (vide as Seções 4.2.2, 4.3.2, 

4.3.3, 4.4.2 e 4.4.3 do presente trabalho). 

 

5.2.3 – Um Achado a Ser Esperado 

 É interessante notar que a relação observada entre o tempo de experiência 

com a TI e a maior propensão ao acesso, conhecimento, uso e incorporação desta 

última (ou seja, uma assimilação/inserção gradual da Hipercultura) é também um 

achado a ser esperado pela TMC. Afinal, em se tratando da emergência de novas 

formas de organização e funcionamento tanto da mente individual quanto da 

coletividade, não se poderia esperar que o processo todo se realizasse de modo 

instantâneo. Um resultado oposto teria sido, portanto, uma evidência contra o 

modelo. Sendo as coisas como elas de fato foram, a noção de Hipercultura nos 

moldes estabelecidos pela TMC é mais uma vez confirmada. 
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5.3 – HIPERCULTURA E FUNCIONAMENTO COGNITIVO 

5.3.1 – Dinâmica do Desenvolvimento 

 O primeiro estudo empírico voltado para a verificação das previsões e 

expectativas da TMC (CAMPELLO DE SOUZA; ROAZZI, 2000) evidenciou que 

crianças e adolescentes que usam computadores e a Internet tendem a 

apresentar o que parece ser um padrão de desenvolvimento cognitivo mais 

precoce, acelerado e duradouro do que aquele manifestado pelos que não usam 

tais tecnologias. Esse resultado é, por si só, sugestivo de que a interação com a TI 

pode levar a diferenças no funcionamento mental. 

 

5.3.2 – O Uso de Metáforas com a TI 

 O maior uso de ferramentas de software, de recursos da Web e de jogos de 

computador, além da maior experiência com computadores e a Internet, 

mostraram-se todos associados a uma maior propensão a se fazer uso de 

metáforas com a TI como estratégia de resolução de problemas (conforme consta 

na Seção 4.3.6 do presente trabalho). 

O achado em questão é evidência de uma associação estatística entre o 

uso das tecnologias da informação e o uso de conceitos oriundos da Informática. 

No caso, tem-se uma corroboração empírica de uma das expectativas da TMC 

segundo a qual o uso de ferramentas digitais tende a se fazer acompanhar de 

uma tendência de se assimilar os conceitos e a lógica subjacentes a tais 

tecnologias e que tais esquemas, uma vez assimilados, podem ser (e 

eventualmente, são) empregados para a resolução de problemas. 
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5.3.3 – A Preferência Por Representações Visuais 

 Foi observada a existência de uma relação entre a interação com a 

tecnologia digital e a preferência por um determinado tipo específico de imagem 

mental. Objetivamente falando, constatou-se que o maior uso de ferramentas de 

software, de recursos da Web e de jogos de computador apresentaram todos 

associação positiva com a tendência à maior preferência por imagens mentais de 

natureza visual e a uma menor tendência à preferência por imagens de tipo não 

especificado. Também foi encontrada uma tendência semelhante na relação entre 

a maior experiência com a tecnologia e o uso de imagens mentais (vide a Seção 

4.3.6 do presente trabalho). 

Tendo em vista que os instrumentos digitais em questão fazem uso de 

interfaces gráficas (ícones, cursores, janelas, painéis, etc.), tem-se aqui um indício 

que corrobora uma outra expectativa da TMC, de acordo com a qual a interação 

com ferramentas leva à internalização de uma lógica análoga aos paradigmas e 

regras de funcionamento de instrumentos tecnológicos. 

 

5.3.4 – Habilidades Verbais, Visuais e Numéricas 

 O tipo particular de software utilizado habitualmente por um indivíduo 

mostrou-se mais associado à sua auto-avaliação da habilidade análoga a tal tipo 

do que a qualquer outro tipo de habilidade investigado. Especificamente: 
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• O uso regular de software visual (processadores de texto e programas de 

apresentação) mostrou-se mais associado à auto-avaliação da capacidade 

de resolver problemas envolvendo palavras e textos do que a qualquer 

outra habilidade auto-avaliada; 

 

• O uso regular de software visual (editores de imagem e aplicativos de 

desenho) mostrou-se mais associado à auto-avaliação da capacidade de 

resolver problemas envolvendo figuras e imagens do que a qualquer outra 

habilidade auto-avaliada; 

 

• O uso regular de software numérico (planilhas eletrônicas e gerenciadores 

de banco de dados) mostrou-se mais associado à auto-avaliação da 

capacidade de resolver problemas envolvendo números e quantidades do 

que a qualquer outra habilidade auto-avaliada. 

 

Novamente, tem-se uma relação estatística entre o uso de ferramentas 

tecnológicas e o modo como ocorre o funcionamento mental, conforme previsto 

claramente na TMC (vide a Seção 4.3.6 do presente trabalho). 
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5.4 – HIPERCULTURA E O DESEMPENHO COGNITIVO 

5.4.1 – Auto-Avaliações Subjetivas 

 Foram encontrados diversos indícios empíricos de uma associação positiva 

entre a interação com a tecnologia digital e auto-avaliações da competência 

cognitiva. De fato, detectou-se que o acesso, o domínio, o uso, a importância 

atribuída, a incorporação no quotidiano e a experiência com as tecnologias da 

informação e da comunicação apresentaram correlação estatisticamente 

significativa com a auto-avaliação de: 

 

• Inteligência e raciocínio gerais; 

• Capacidade de resolver problemas verbais, visuais e numéricos; 

• Criatividade e originalidade; 

• Informação e conhecimento gerais; 

• Conhecimento de metodologia da pesquisa científica; 

• Conhecimento de técnicas estatísticas; 

• Domínio de línguas estrangeiras. 

 

Além disso, mais de 75% dos adultos recifenses entrevistados declarou que 

o uso de computadores e da Internet produziu um impacto positivo no seu nível 

geral de informação e conhecimento, com mais de 50% dizendo a mesma coisa 

em relação à sua criatividade. No que concerne ao impacto sobre a inteligência e 

raciocínio, embora 52% tenham afirmado não perceber alteração, cerca de 46% 

observaram um saldo positivo, contra apenas 2% que detectaram um saldo 

negativo. 
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Fica claro, portanto, que, na opinião dos sujeitos pesquisados, o contato 

com a TI apresenta claros benefícios cognitivos, uma percepção em pleno acordo 

com as expectativas produzidas pela TMC (vide Seções 4.2.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.4.4 

do presente trabalho). 

 

5.4.2 – Medidas Objetivas 

 Também foram encontrados diversos indícios empíricos de uma associação 

positiva entre a interação com a tecnologia digital e avaliações objetivas do 

desempenho cognitivo. Especificamente, detectou-se que o acesso, o domínio, o 

uso, a importância atribuída, a incorporação no quotidiano e a experiência com as 

tecnologias da informação e da comunicação apresentaram correlação 

estatisticamente significativa com avaliações objetivas de competência intelectual, 

tais como: 

 

• QI e itens isolados de testes psicométricos; 

• Exames escolares; 

• Testes de conhecimento de fatos científicos; 

• Teste de conhecimento do alcance e limitações da Ciência; 

• Publicação de artigos científicos. 
 

Esses achados mostram que os benefícios cognitivos da relação com a TI 

que foram percebidos subjetivamente pelos sujeitos pesquisados não se resumem 

a uma opinião preconcebida acerca do valor da inserção hipercultural, sendo, de 

fato, um fenômeno que também se pode medir de modo bastante objetivo e 

concreto, como previsto pela TMC (vide Seções 4.2.3, 4.3.5 e 4.4.4 do presente 

trabalho). 
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5.4.3 – Independência dos Efeitos da TI 

 Ao se avaliar a relação entre o contato com a TI e os diversos indicadores 

de desempenho cognitivo, é preciso considerar a possibilidade do efeito 

interveniente de variáveis sócio-culturais importantes tais como sexo, idade, renda 

e instrução. Isso é particularmente importante em se tratando de pesquisas 

transversais e observacionais, Afinal, a relação com a TI certamente é influenciada 

por tais fatores, os quais, por sua vez, também estão ligados ao desempenho e 

funcionamento cognitivo. Trata-se de uma preocupação abordada desde o estudo 

inicial acerca da TMC (CAMPELLO DE SOUZA; ROAZZI, 2000). 

 Nos estudos realizados no presente trabalho, foram efetuadas análises de 

regressão logística procurando explicar o comportamento de indicadores de 

cognição (combinações de variáveis relacionadas ao desempenho cognitivo) em 

função de diversas outras variáveis sócio-culturais, inclusive sexo, idade, renda e 

instrução. Em todos os casos, os modelos resultantes incluíram variáveis ligadas à 

TI, indicando da parte delas não apenas a existência de um efeito independente 

mas também, em muitos casos, igual ou maior do que o de elementos 

conhecidamente importantes como nível de escolaridade e NSE. 

 Em alguns casos, uma análise de regressão completa não se mostrou 

necessária, tendo em vista que as correlações observadas entre os indicadores 

cognitivos e os de relação com a TI mostraram-se mais elevadas do que aquelas 

entre as variáveis de relação com a TI e idade, instrução e renda. 
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As análises descritas indicam que as associações que foram observadas 

entre as variáveis de relação com a TI e os indicadores objetivos e subjetivos de 

desempenho cognitivo, embora claramente influenciadas por fatores como sexo, 

idade, renda e instrução, não podem ser completamente explicadas por eles (vide 

as Seções 4.2.2, 4.3.9 e 4.4.4 do presente trabalho). 
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5.5 – HIPERCULTURA E SUCESSO SOCIAL 

5.5.1 – Hipercultura e Sociabilidade 

 Desde estudo inicial da TMC (CAMPELLO DE SOUZA; ROAZZI, 2000), foi 

constatada uma associação positiva entre diversas formas de relacionamento com 

a TI e a auto-avaliação da sociabilidade e a freqüência com que os indivíduos 

saem à noite para fins de diversão.  

 No presente trabalho, foram constatados diversos indícios de uma 

associação estatística entre a relação com a TI e o nível de sociabilidade dos 

sujeitos pesquisados. Efetivamente, observou-se que o acesso, o domínio, o uso, 

a importância atribuída, a incorporação no quotidiano e a experiência com as 

tecnologias da informação e da comunicação apresentaram correlação positiva 

com a auto-avaliação da sociabilidade e também com a auto-avaliação da 

capacidade de resolver problemas envolvendo pessoas e relacionamentos. 

 Segundo a TMC, a Era Digital trouxe consigo a emergência de um novo 

mecanismo de mediação denominado Hipercultura, o qual se traduz em novas 

formas de interação entre as pessoas. Uma conseqüência lógica imediata desse 

pressuposto é que os indivíduos com maior grau de assimilação desse novo 

paradigma cultural tendem a ter maior facilidade de relacionar-se com os demais. 

Os achados mencionados acima corroboram essa conclusão (vide as Seções 

4.3.8 e 4.3.9 do presente trabalho). 
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5.5.2 – Hipercultura e Sucesso Profissional 

 As pesquisas produzidas no presente trabalho produziram achados 

indicativos de que os indivíduos mais envolvidos com as tecnologias da 

informação e da comunicação também são os mais propensos a: 

 

• Avaliarem positivamente a própria competência profissional; 

• Demonstrar elevada satisfação profissional; 

• Apresentar forte sensação de realização profissional. 

 

Além disso, mais de 70% dos adultos recifenses entrevistados afirmou que 

o uso do computador e da Internet apresentou um impacto positivo sobre a sua 

produtividade no trabalho e mais de 60% afirmaram um impacto positivo sobre a 

probabilidade de obtenção de trabalho. De fato, cerca de 68% afirmaram que o 

computador é de "Muita" ou "Imensa" importância para a vida profissional e 58% 

disseram o mesmo com relação à Internet. 

Todo esses achados concordam plenamente com as expectativas criadas a 

partir da TMC, segundo a qual a Hipercultura está ligada não apenas a um maior 

nível de desempenho cognitivo como também a uma maior facilidade de interação 

social, o que, profissionalmente, tende a naturalmente resultar em sucesso 

profissional (vide as Seções 4.3.2, 4.3.4, 4.3.8 e 4.3.9 do presente trabalho). 
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5.5.3 – Hipercultura e Qualidade de Vida 

 As entrevistas com os adultos recifenses indicaram que a maioria dos 

sujeitos (55-65%) não atribui mudanças em seu nível de ansiedade e estresse, na 

qualidade da sua vida social ou na sua disponibilidade de tempo livre como 

conseqüência do advento dos computadores e da Internet. Contudo, foi observado 

que, entre os que notaram uma mudança, a fração daqueles que a perceberam 

como positiva superou em muito a fração dos que a identificaram como negativa. 

 Segundo a TMC, a Hipercultura favorece uma maior capacidade cognitiva, 

interações sociais mais ricas e maior eficácia profissional. É razoável, portanto, 

supor que, eventualmente, isso leve ao surgimento de uma sociedade onde os 

indivíduos disporão de mais tempo livre, uma vida social mais rica e níveis mais 

baixos de ansiedade e estresse. O ponto-chave para isso, porém, é o grau de 

desenvolvimento e disseminação da Hipercultura na sociedade. Tendo em vista 

que este processo mostrou-se estar ainda em andamento (vide a Seção 5.2 do 

presente trabalho), esperar-se-ia, realmente, uma manifestação ainda modesta de 

tais benefícios. 
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5.6 – ABISMO DE GERAÇÕES 

5.6.1 - Relação Com a Tecnologia 

 Os indivíduos das gerações mais recentes demonstraram acesso, 

experiência e domínio da tecnologia da informação muito maior do que aqueles 

das gerações anteriores. Isso é particularmente evidente no caso da Geração Pós-

Digital, ou seja, daqueles com menos de 40 anos de idade em 2002. 

 Ao que tudo indica, aqueles que nasceram numa época em que a 

existência de computadores pessoais já era uma realidade apresentam maior 

inserção na Hipercultura do que aqueles que nasceram em outras épocas. Este 

achado confirma a previsão da TMC acerca da emergência de novos paradigmas, 

conceitos e modos de agir que são mais profundamente assimilados por aqueles 

que se desenvolveram dentro dela (vide a Seção 4.3.7 do presente trabalho). 

 

5.6.2 – Diferenças em Pensamento 

No presente estudo foi observado que, enquanto a Geração Pré-Digital (70 

anos de idade ou mais em 2002) apresentou igual tendência ao uso de imagens 

mentais visuais, verbais ou de outros tipos, entre os membros da Geração Pós-

Digital houve uma clara predominância das imagens visuais. Em outras palavras, 

ao se considerar épocas de nascimento cada vez mais recentes, fica evidente um 

aumento do uso de imagens visuais e uma diminuição do uso de imagens verbais 

ou de outro tipo. O mesmo foi constatado em relação à incidência de ações 

hiperculturais, inclusive quanto ao uso de metáforas com a TI como estratégia de 

resolução de problemas. 
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Em confirmação do que foi previsto pela TMC, por estarem mais imersas na 

Hipercultura, as gerações emergentes tendem a apresentar diferenças cognitivas 

substanciais, as quais incluem uma preferência pelo uso de imagens visuais e um 

maior uso de metáforas com a TI (vide a Seção 4.3.7 do presente trabalho). 
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6 - CONCLUSÕES 
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6.1 – UMA TEORIA CIENTÍFICA VIÁVEL 

 A Teoria da Mediação Cognitiva utiliza uma abordagem baseada no 

processamento de informações, metáforas com dispositivos computacionais em 

rede e princípios da Seleção Natural, junto com uma combinação inédita de 

elementos das teorias de Piaget, Vygotsky, Vergnaud e Sternberg, para tentar 

produzir um novo modelo científico coerente capaz de explicar o funcionamento da 

cognição humana, seu desenvolvimento e sua relação com a sociedade, a cultura 

e a tecnologia.  

 Atendendo ao princípio popperiano da falseabilidade, a proposta em 

questão permitiu a criação de diversas expectativas específicas quanto aos 

achados concretos de eventuais investigações empíricas. Particularmente, a partir 

da TMC prevê-se que: 

 

• Está havendo o surgimento de um novo conjunto de conhecimentos, 

valores e práticas sócio-culturais estruturados ao redor das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, de uma Hipercultura; 

 

• O advento da Hipercultura está associado a um novo padrão de 

funcionamento mental, com implicações quanto ao desenvolvimento e 

funcionamento dos processos cognitivos; 
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• Os novos modos de funcionamento mental oriundos da Hipercultura serão 

moldados, em grande parte, segundo a lógica e dinâmica operacional dos 

dispositivos computacionais digitais; 

 

• As mudanças no funcionamento mental produzidas pela Hipercultura 

levarão a um nível mais elevado de desempenho cognitivo, especialmente 

no que concerne ao pensamento lógico-matemático e técnico-científico; 

 

• A Hipercultura envolve uma forma inovadora de funcionamento individual e 

coletivo, estando ligada a novas formas de interação social e a um novo 

meio de produção, sendo a boa inserção nela um fator essencial para o 

sucesso social e profissional; 

 

• Dada a rapidez das profundas transformações individuais e coletivas 

ligadas à emergência da Hipercultura, está surgindo um imenso abismo 

entre gerações cuja dimensão é sem precedentes. 

 

A realização de amplos estudos com diferentes grupos de sujeitos, 

abrangendo indivíduos de ambos os sexos e várias profissões, com variados 

níveis de idade, instrução, renda e interação com a TI, produziram um amplo 

conjunto de resultados de pesquisa que, tomado em sua totalidade, confirma 

todas as previsões científicas descritas que foram estabelecidas a partir da TMC. 
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Um modelo científico abstrato, coerente e apriorístico que relaciona um 

conjunto de variáveis dependentes a um conjunto de variáveis independentes 

constitui uma hipótese. A confirmação empírica de um conjunto de expectativas 

produzidas a partir de tal hipótese promovem-na a uma tese. A confirmação 

empírica de um grande conjunto de expectativas em diversos contextos, ou seja, o 

estabelecimento de um conjunto de teses a partir de um único modelo, representa 

uma teoria. Por ter galgado todas as etapas em questão, deve-se reconhecer a 

TMC como uma teoria científica válida.  

O fato da TMC incorporar os pontos essenciais de teorias tão consagradas 

quanto distintas, como é o caso das idéias de Piaget, Vergnaud, Vygotsky e 

Sternberg, estas últimas podendo ser derivadas a partir das idéias básicas da 

primeira, faz com que o modelo proposto apresente a dupla vantagem de tanto 

atender à famosa Navalha de Okham (um único modelo substitui quatro) quanto 

poder assimilar os desenvolvimentos científicos anteriores, evitando a 

necessidade de se recomeçar “do zero” que é inerente a muitos novos modelos 

em Psicologia. Assim sendo, a TMC mostra-se como não apenas aceitável, mas 

também vantajosa, ao menos em termos de economia científica. 

 Acrescentando-se a tudo o que foi colocado a constatação de que a TMC 

parece ser capaz de explicar as mudanças individuais e coletivas associadas à 

Revolução Digital de um modo bastante eficaz, inclusive fazendo uso de conceitos 

que surgiram na chamada Era da Informação, é forçoso concluir que o modelo 

proposto é atraente o suficiente para que se possa considerá-lo ao menos como 

uma alternativa viável às demais teorias em Psicologia Cognitiva. 
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6.2 – IMPLICAÇÕES DA TMC 

6.2.1 – A Mente Distribuída 

A Teoria da Mediação Cognitiva propõe que os processos mentais de um 

indivíduo ocorrem, em grande parte, a partir do processamento de informações 

que é realizado por estruturas em seu ambiente. Isso implica numa extensão da 

mente para além dos limites da caixa craniana e mesmo do corpo físico do sujeito 

em questão, constituindo uma entidade de dimensões inconstantes que 

representa uma verdadeira expansão da consciência e do Eu.  

Tem-se aqui uma nova definição do Ser: uma rede de mecanismos 

processadores de informação cujo "centro" ou "servidor central" é o cérebro e 

cujos componentes computacionais remotos seriam os mecanismos físicos, 

sociais, culturais e hiperculturais de mediação, cada um desses apresentando o 

seu próprio conjunto de canais de comunicação com o "Controlador de Rede" 

cerebral. Nesse caso, a Mente seria aquilo que emerge enquanto produto 

integrado a partir do funcionamento dessa rede cognitiva como um todo. 

A partir dessa nova visão, a estabilidade ou permanência da Mente é obtida 

através das estruturas internas de mediação, as quais não apenas permitem uma 

interface com as estruturas externas, mas também apresentam uma "memória" 

capaz de reter informações acerca do status da "rede" no momento da última 

“conexão”. 
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6.2.2 – Tecnologia e a Evolução Natural da Mente Humana 

 Ao se aceitar a noção de que, desde muito cedo na história filogenética da 

humanidade, a mente humana passou a fazer uso de mecanismos externos como 

auxílio em suas tarefas de processamento da informação, tem-se que a criação de 

ferramentas e instrumentos voltados especificamente para essa tarefa constitui 

uma evolução natural para a espécie. Com o passar do tempo, é razoável esperar 

que tais ferramentas tornem-se progressivamente mais sofisticadas e eficazes. 

Desse modo, a partir da TMC é possível especular que a invenção e 

desenvolvimento dos computadores e da Internet representam apenas mais uma 

etapa de um processo bastante antigo o qual deverá continuar indefinidamente, 

sempre convergindo em direção à criação de instrumentos cada vez mais potentes 

em termos de processamento e cada vez mais otimizados em termos de seus 

potenciais canais de comunicação com o cérebro (interface). 

Provavelmente, a Hipercultura não representa o último passo na evolução 

cognitiva da humanidade, mas apenas o mais recente, já que a criação e 

disseminação de uma nova tecnologia com capacidade cognitiva (ou ao menos de 

processamento) além daquela dos computadores digitais (uma evolução 

qualitativa e não apenas quantitativa) tenderá a transformar tal Hipercultura numa 

outra forma ainda mais sofisticada de mediação, com o processo todo continuando 

indefinidamente. 
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6.2.3 – Impactos do Abismo Digital 

Uma Lacuna Cognitiva 

Os benefícios cognitivos da Hipercultura advêm não apenas de uma 

combinação de várias formas de interação com a TI, mas também através do 

contato com as novas estruturas psicofísicas, sociais e culturais produzidas direta 

ou indiretamente como conseqüência dela. É somente através dessa rica 

interação que conceitos, esquemas e competências importantes podem ser 

formados e, ainda assim, apenas depois de um tempo mínimo que parece situar-

se na faixa dos cinco a oito anos.  

Segundo a TMC, quando um alguém se desenvolve privado de contato com 

as novas tecnologias e com a Hipercultura gerada ao redor delas, as diversas 

mudanças em funcionamento cognitivo que foram observadas no presente 

trabalho não serão observadas para aquela pessoa. Desse modo, indivíduos 

privados do contato quotidiano com computadores e com a Internet serão, 

eventualmente, excluídos de um importante “salto” evolucionário na capacidade 

cognitiva, sendo não apenas social e economicamente prejudicados mas também 

cognitivamente deficitários em comparação com os seus pares mais 

“informatizados”. 

 

Dificuldade de Remediação 

É importante observar que iniciativas localizadas, tais como se tentar 

diminuir o abismo digital através da disponibilização de computadores de uso 

público e o oferecimento de cursos especiais, são esparsas e isoladas demais 

para que se espere que novas estruturas sócio-culturais sejam criadas ao redor 
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delas. Desse modo, elas não serão, por si sós, o suficiente para compensar 

plenamente a lacuna produzida pela ausência dos computadores e da Internet 

como parte integral da vida de um indivíduo.  

Piorando essa situação, tem-se que as diferenças que foram observadas 

entre as gerações sugerem que há uma janela de desenvolvimento para a 

mediação cognitiva via Hipercultura, de modo que o timing de qualquer 

intervenção é importante para determinar a sua eficácia. As evidências sugerem 

que iniciativas implementadas depois que os indivíduos envolvidos já atingiram a 

adolescência provavelmente terão eficácia bastante limitada.  

Ao que tudo indica, a forma simultaneamente mais eficiente e eficaz de se 

lidar com o chamado “abismo digital” é evitando que ele ocorra em primeiro lugar. 
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6.3 – POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DA TMC 

6.3.1 – Diferenças Intra e Inter Espécies 

O fato de existir uma forte correlação entre o tamanho do cérebro e a 

capacidade cognitiva quando se considera as comparações entre as espécies ou 

sua evolução (SABBATINI, 2001), ao mesmo tempo em que tal correlação é baixa 

ou inexistente quando se compara indivíduos de uma mesma espécie (VERNON 

et al, 2000), é um paradoxo que pode ser explicado não apenas pela menor 

variância dentre as massas cefálicas no 2° caso, mas também pela Teoria da 

Mediação Cognitiva, particularmente o processamento extracerebral realizado via 

mecanismos externos de mediação. 

As diferenças individuais em cognição têm alguma parte de sua origem em 

variações genéticas entre os indivíduos, porém os principais condicionantes de 

tais diferenças residem nas formas específicas de processamento extracerebral de 

suas culturas de origem e dos papéis que eles desempenham nelas. 

 

6.3.2 – A TMC e as Altas Habilidades 

Ogilvie (1973) define um “superdotado” ou “portador de altas habilidades” 

como sendo qualquer indivíduo que se destaque dos demais, numa habilidade 

geral ou específica, dentro de um campo de atuação relativamente largo ou 

estreito. Quando existirem testes reconhecidos, então as altas habilidades podem 

ser avaliadas a partir de seus escores. Onde não exista teste reconhecido, as 

opiniões subjetivas de "peritos" nas áreas em questão, ao avaliar qualidades 

criativas de originalidade e imaginação, constituem um critério aceitável. 
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De acordo com a Teoria da Mediação Cognitiva, um indivíduo pode 

apresentar habilidades cognitivas muito acima da média, ou seja, altas 

habilidades, em função de: 

 

• Melhor neurofisiologia de processamento; 

• Melhores mecanismos de mediação; 

• Uma combinação dos dois elementos acima. 

 

Naturalmente, o segundo fator é o que tende a predominar sobre o primeiro. 

Afinal, a capacidade neural é fisiologicamente limitada e seu aprimoramento, dado 

que isso seja possível, ocorre apenas por mutações genéticas raríssimas, 

Enquanto isso, a priori, as redes mediativas não possuem limites quantitativos e 

ou qualitativos. 

Um indivíduo que possui mecanismos de mediação mais sofisticados do 

que os da maioria mostra-se: 

 

• Detentor de um conjunto de conceitos, esquemas e competências que 

constitui um repertório mais amplo e variado do que o normal; 

 

• Capaz de fazer uso de maior quantidade e variedade de mecanismos de 

registro, representação e manipulação do saber, sejam eles instrumentos 

físicos ou grupos sociais; 
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• Mais eficaz em sua capacidade de representar um dado problema de modo 

a escolher ou criar um algoritmo que leve à sua solução; 

 

• Mais capaz de decompor, distribuir, gerenciar e recompor tarefas cognitivas 

ao longo de diferentes mecanismos de mediação interna e externa usados. 

 

Algumas das características comuns aos superdotados que são explicadas 

pela Teoria da Mediação Cognitiva incluem: 

 

• Dispersão, Distração e/ou Dificuldade de Concentração: Constatação de 

uma grande quantidade e variedade de mecanismos de mediação, o que se 

traduz na maior identificação de possibilidades para uma dada situação. 

Além disso, o próprio poder de processamento agregado pelas redes 

mediativas permite a maior elaboração e refinamento das percepções, 

tornando-as mais ricas e abrangentes. 

 

• Independência de Pensamento: As estruturas sociais normativas, as 

pressões para o conformismo e até mesmo as regras de convívio são 

interpretadas de modo mais abrangente, ou seja, como constituindo uma 

rede complexa de mecanismos de mediação com tantas possibilidades 

quanto restrições (lembrando que são as próprias restrições das normas, 

práticas e hábitos sociais que permitem o seu uso como estruturas  de 

processamento de dados e informações). 
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• Gosto Pela Complexidade: Percepção do potencial de estruturas físicas, 

sociais e/ou culturais complexas (tecnologias, sociedades, conceitos) em 

termos do seu uso como poderosos e sofisticados mecanismos de 

mediação. 

 

Trata-se de um conjunto de características em acordo com os achados de 

diversos autores da área, conforme apontado por Ogilvie (1973), Novaes (1979) e 

Tutle e Becker (1983). 

 

6.3.3 – A TMC e o Autismo 

Segundo a Autism Society of America (http://www.autism-society.org), o 

autismo é um distúrbio complexo do desenvolvimento o qual tipicamente aparece 

durante os primeiros três anos de vida. Resultante de distúrbios no funcionamento 

do cérebro, o autismo produz um impacto sobre o desenvolvimento nas áreas de 

interação social e habilidades de comunicação. Crianças e adultos portadores do 

problema tipicamente apresentam dificuldades na comunicação verbal e não-

verbal, nas interações sociais e em atividades de lazer. 

O autismo é um distúrbio mental usualmente associado a uma incapacidade 

de se estabelecer uma teoria da mente adequada, dificultando tanto o 

estabelecimento de uma compreensão metacognitiva do próprio pensamento 

quanto a realização de inferências acerca do pensamento de outros (BARON-

COHEN, 1995). Em termos de mediação cognitiva, isso traz dificuldades relativas 

a dois processos fundamentais: a gestão das tarefas de processamento lógico e a 

realização da mediação social. 
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As habilidades metacognitivas envolvem a capacidade de monitorar e 

controlar os próprios processos mentais. Uma deficiência no que concerne a tais 

habilidades se fará sentir em termos de uma dificuldade em se acompanhar e, 

conseqüentemente, controlar, os próprios processos cognitivos, os quais tendem, 

então, a ocorrer de modo mais instintivo e elementar, havendo limitações à 

capacidade de elaboração e de estabelecimento de metáforas e analogias. 

Compreendendo-se a cognição como processamento da informação, esse quadro 

traduz-se em termos de uma dificuldade em se realizar as atividades de: 

 

• Fracionamento de uma dada tarefa lógica complexa e/ou de grande porte 

em partes menores; 

 

• Identificação de possíveis mecanismos externos de mediação capazes de 

processar ao menos partes relevantes de tarefas lógicas complexas e/ou de 

grande porte; 

 

• Alocação de sub-tarefas a diferentes mecanismos lógicos internos e/ou 

externos e o acompanhamento e integração final dos seus resultados. 

 

A capacidade de inferir os pensamentos de outros é um componente vital 

para o relacionamento sócio-cultural, já que, permite aos membros de um grupo 

interpretar as ações dos seus colegas em termos de amistosidade, agressividade, 

sinalização de perigo ou outros tipos de interação. A falta disso dificulta ou mesmo 

impossibilita a mediação social eficaz, visto que, não se poderia acessar os 
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resultados do processamento de informações realizados por outros, o que, por um 

efeito em cascata, também prejudicaria ou excluiria por completo as mediações 

cultural e hipercultural. De fato, seria difícil para o indivíduo até mesmo constatar a 

existência de eventuais vantagens em se realizar essas formas de mediação 

(identificação de pontos de vista privilegiados, capacidades externas de 

processamento, etc.). 

A noção popular que vê o autista como alguém vivenciando um mundo 

diferente, paralelo ao chamado "mundo real", justifica-se quando se considera que 

o portador desse distúrbio está essencialmente offline (ou, pelo menos, com 

dificuldades de acesso) em relação às redes de mediação social e/ou cultural. Já a 

idéia de que esse tipo de indivíduo seria alguém "preso" ou "isolado" numa 

espécie de "universo paralelo" (do qual precisaria ser "resgatado") falha por não 

constatar que o autismo condena a pessoa afligida por ele a viver num espaço 

psicológico significativamente mais pobre e limitado do que o da grande maioria. 
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6.4 – O FUTURO DA TMC 

Apesar do presente trabalho demonstrar que a Teoria da Mediação 

Cognitiva representa um modelo científico válido da cognição humana, isso não 

significa que a teoria em questão esteja “pronta” ou “finalizada”. De fato, ao 

mesmo tempo em que integra teorias tradicionais aparentemente incompatíveis, 

oferece explicação para uma série de acontecimentos associados à Revolução 

Digital e produz um conhecimento capaz de fornecer capacidade de previsão e 

controle de fenômenos observáveis, a TMC também abre espaço para toda uma 

série de novos questionamentos científicos a serem respondidos, tais como: 

 

• Exatamente de que modo os indivíduos desenvolvem ou adquirem 

conceitos e esquemas que lhes permitem fazer uso cognitivo de 

estruturas externas? De que forma eles são representados e 

empregados em situações reais? 

 

• Qual a arquitetura das redes sócio-culturais de processamento? Como 

elas são formadas e como se expandem? Quais são as suas formas de 

funcionamento, acesso, uso e controle? 

 

• Como ocorre o gerenciamento das demandas cognitivas dos múltiplos 

membros de diversos tipos de grupos sociais? Como são estabelecidas 

hierarquias e prioridades? 
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• Quantos e quais são os diferentes subtipos de Hipercultura? Quais as 

diferenças entre eles? Qual o futuro da Hipercultura? O que virá depois 

dela? 

 

• Como deveriam ser desenhadas e estruturadas as diversas formas de 

tecnologia computacional de modo a favorecer ao máximo a sua 

produtividade? E para maximizar o seu potencial pedagógico? 

 

Em suma, junto com suas contribuições, a TMC também traz consigo toda 

uma agenda científica a qual precisará de pelo menos décadas de pesquisa e 

desenvolvimento para ser atendida. 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL DO ENEM 2000 
(SOMENTE OS ITENS USADOS NO PRESENTE TRABALHO) 

 

 
SEXO: (1)Rapazes (0)Moças 
 
IDADE:  
 
(1) Após 1983 - Menos de 17 anos  (5) 1980 - 20 anos 
(2) 1983 - 17 anos     (6) 1979 - 21 anos 
(3) 1982 - 18 anos   (7) Entre 1975 e 1978 - 22-25 anos 
(4) 1981 - 19 anos   (8) Antes de 1975 - Mais de 25 anos 
 
RENDA - RENDA DOMICILIAR:  
 
(0) Nenhuma Renda   (4) De 5 a 10 SM (R$ 755 - R$ 1.510) 
(1) Até 1 SM (R$ 151)   (5) De 10 a 30 SM (R$ 1.510 - R$ 4.530) 
(2) De 1 a 2 SM (R$ 151 - R$ 302) (6) De 30 a 50 SM (R$ 4.530 - R$ 7.550) 
(3) De 2 a 5 SM (R$ 302 - R$ 755) (7) Mais de 50 SM (Mais de R$ 7.550) 
 
FEZ O ESTUDO FUNDAMENTAL (1° GRAU): 
 
(1) Somente em Escola Pública 
(2) Parte em Escola Pública e Parte em Escola Privada 
(3) Somente em Escola Privada 
 
EM QUE TURNO FEZ OU ESTÁ FAZENDO O ENSINO MÉDIO (2° GRAU): 
 
(1) Somente no Turno Diurno 
(2) Parte no Turno Diurno e Parte no Turno Noturno 
(3) Somente no Turno Noturno 
 
FEZ OU FARÁ O ENSINO MÉDIO (2° GRAU): 
 
(1) Somente em Escola Pública 
(2) Parte em Escola Pública e Parte em Escola Privada 
(3) Somente em Escola Privada 
 
QUANTOS MICROCOMPUTADORES TEM EM CASA? 
 
(0) Nenhum (1) Um  (2) Dois  (3) Três ou Mais 
 
REALIZOU OU REALIZA CURSO DE COMPUTAÇÃO OU INFORMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 
(2° GRAU): 
 
(1) Sim  (0) Não 
 
ACESSO A COMPUTADORES E OUTROS RECURSOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA 
SECUNDÁRIA OU MÉDIA: 
 
(1) Péssimo (2) Ruim (3) Mais ou Menos (4) Bom  (5) Ótimo 
 
DESENVOLVE ATUALMENTE ESTUDOS DE INFORMÁTICA OU COMPUTAÇÃO: 
 
(1) Sim  (0) Não 
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QUESTIONÁRIO AOS MÉDICOS 
 
 
01) Qual o seu sexo?  (1) Masculino (0) Feminino 
 
02) Qual a sua idade? _______ anos 
 
03) Em quantos locais diferentes (hospitais, clínicas, consultórios, etc.) você atua como profissional 
médico? _____  
 
04) Você atua como médico: 
 
(1) Principalmente no setor privado. 
(2) Tanto no setor público quanto no privado; 
(3) Principalmente no setor público. 
 
05) Você tem um consultório próprio? (1) Sim (0) Não. 
 
06) Você é sócio ou proprietário de instituição de saúde (hospital, clínica, consultório, laboratório, 
etc.)? (1) Sim (0) Não. 
 
07) Qual a sua faixa de renda global como profissional médico? 
 
(01) Até R$ 1.000,00 mensais.                           
(02) De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 mensais.  
(03) De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 mensais.  
(04) De R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 mensais.  
(05) De R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 mensais.  
(06) De R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 mensais. 
(07) De R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00 mensais. 
(08) De R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00 mensais. 
(09) De R$ 8.000,00 a R$ 9.000,00 mensais. 
(10) De R$ 9.000,00 a R$ 10.000,00 mensais. 
(11) De R$ 10.000,00 a R$ 11.000,00 mensais. 
(12) De R$ 11.000,00 a R$ 12.000,00 mensais. 
(13) De R$ 12.000,00 a R$ 13.000,00 mensais. 
(14) De R$ 13.000,00 a R$ 14.000,00 mensais. 
(15) Mais de R$ 14.000,00 mensais. 
 
08) Qual a sua principal atividade enquanto médico(a)? 
 
(1) Diagnósticos clínicos e prescrições; 
(2) Realização de procedimentos cirúrgicos; 
(3) Diagnósticos e/ou tratamentos via equipamentos; 
(4) Realização de exames laboratoriais; 
(5) Realização de estudos e pesquisas epidemiológicos; 
(6) Outro tipo de atividade. 
 
09) Há quanto tempo você se formou em Medicina? _______ anos 
 
10) Qual a sua titulação máxima? 
 
(1) Graduação em Medicina. (4) Especialização. 
(2) Residência médica.  (5) Mestrado. 
(3) Fellowship.   (6) Doutorado. 
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11) Você já teve aceito algum trabalho de sua autoria em: 
 
A) Congresso, seminário ou encontro nacional de Medicina?  (0) Não (1) Sim 
B) Congresso, seminário ou encontro internacional de Medicina?  (0) Não (1) Sim 
C) Periódico nacional de Medicina?     (0) Não (1) Sim 
D) Periódico internacional de Medicina?    (0) Não (1) Sim 
 
12) Você tem computador: 
 
A) Em casa.  (0) Não  (1) Sim 
B) No consultório.  (0) Não  (1) Sim 
C) Em outro local.  (0) Não  (1) Sim 
 
13) Você tem acesso à Internet: 
 
A) Em casa.  (0) Não  (1) Sim 
B) No consultório.  (0) Não  (1) Sim 
C) Em outro local.  (0) Não  (1) Sim 
 
14) Há quanto tempo você usa computador? _____ anos _____ meses 
 
15) Há quanto tempo você usa a Internet? _____ anos _____ meses 
 
16) Qual o seu conhecimento do uso do computador no que diz respeito a utilizar: 
 
A) Editor de textos. (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
B) Planilha eletrônica. (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
C) Banco de dados. (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
D) Soft. de Estatística (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
E) Internet/Navegação. (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
F) Internet/E-mail.  (1) Não sei usar (2) Sei alguma coisa (3) Domino bem. 
 
17) Qual o seu domínio da língua inglesa? 
 
(1) Mínimo (2) Modesto (3) Razoável (4) Bom        (5) Ótimo 
  
18) Como você classificaria o seu conhecimento sobre a metodologia da pesquisa científica em 
Medicina? 
 
(1) Mínimo (2) Modesto (3) Razoável (4) Bom       (5) Ótimo 
 
19) Como você classificaria o seu conhecimento do uso de técnicas estatísticas? 
 
(1) Mínimo (2) Modesto (3) Razoável (4) Bom       (5) Ótimo 
 
20) Você lê publicações científicas da área médica? 
 
(1) Raramente ou nunca. (2) Ocasionalmente. (3) Regularmente ou sempre. 
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21) Qual a importância que você dá aos fatores a seguir para que alguém possa ser um bom 
médico? Use a escala abaixo: 
 
(1) Nenhuma. (2) Pouca.  (3) Razoável.   (4) Grande. (5) Enorme. 
 
A) Ter uma boa formação acadêmica.     ______ 
B) Ter a capacidade de ser um bom pesquisador.   ______ 
C) Saber usar bem o computador e a Internet.    ______ 
D) Saber inglês.       ______ 
E) Saber outras línguas estrangeiras além do inglês.   ______ 
F) Manter-se atualizado com a pesquisa médica.   ______ 
G) Manter-se atualizado com relação aos novos produtos médicos. ______ 
H) Experiência prática.      ______ 
 
22) Qual seria o seu nível de interesse num Website que disponibilizasse gratuitamente conteúdos 
e software sobre estatística médica e metodologia científica? 
 
(1) Nenhum. (4) Muito. 
(2) Pouco. (5) Imenso. 
(3) Razoável. 
 
23) Na sua opinião, qual é a qualidade típica dos serviços de saúde privados na RMR? 
 
(1) A pior do país. 
(2) Uma das piores do país. 
(3) Abaixo da média do país. 
(4) Mais ou menos na média do país. 
(5) Acima da média do país. 
(6) Uma das melhores do país. 
(7) A melhor do país. 
 
24) Na sua opinião, qual é a qualidade típica dos serviços públicos de saúde na RMR? 
 
(1) A pior do país. 
(2) Uma das piores do país. 
(3) Abaixo da média do país. 
(4) Mais ou menos na média do país. 
(5) Acima da média do país. 
(6) Uma das melhores do país. 
(7) A melhor do país. 
 
25) Você é contra ou a favor da Medicina Baseada em Evidência? 
 
(0) Sou contra. 
(1) Sou a favor. 
(2) Não tenho opinião definida. 
(3) Não sei o que é Medicina Baseada em Evidência. 
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26) Na sua opinião, como está sendo a influência dos fatores abaixo na qualidade dos serviços de 
saúde do país? Se não tiver opinião responda (6) Não sei. 
 
A) As empresas de seguro-saúde. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
B) Os laboratórios farmacêuticos. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
C) Os laboratórios de análises. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
D) Os hospitais e clínicas privados. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
E) Os hospitais e clínicas públicos. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
F) Os conselhos de medicina. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
G) O governo.   (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
H) As instituições de ensino.  (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
I) Os profissionais de saúde em si. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
J) Avanços na aparelhagem médica. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
K) Os medicamentos genéricos e afins. (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
L) A globalização.   (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
M) O computador.   (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
N) A Internet.   (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
O) Matemática e Estatística  (1) Negativa (2) Neutra ou Ambivalente (3) Positiva 
 
27) Na sua opinião, qual o impacto dos diversos fatores abaixo na qualidade do atendimento de 
saúde recebido pelo paciente segundo a escala a seguir? 
 
(1) Claramente Negativo 
(2) Mais Negativo que Positivo 
(3) Neutro 
(4) Mais Positivo do que Negativo 
(5) Claramente Positivo 
(6) Não sei 
 
A) Um bom rapport paciente-médico.      _____ 
B) A “fidelidade” do paciente ao seu médico.     _____ 
C) Um elevado nível de informação do paciente acerca de Medicina.  _____ 
D) Um elevado nível de exigência para com os profissionais de saúde.  _____ 
E) Tentativas anteriores de auto-tratamento.     _____ 
 
28) Você se preocupa com a possibilidade de vir a cometer um erro médico? 
 
(1) Não. (2) Um pouco.  (3) Razoavelmente.  (4) Muito. 
 
29) Na sua opinião, os erros médicos como um todo ocorrem, na maioria das vezes, por: 
 
(1) Acidente ou acaso, sem culpa de ninguém. 
(2) Falta de equipamento ou de infraestrutura. 
(3) Falhas no equipamento ou infraestrutura. 
(4) Cansaço, esgotamento. 
(5) Descaso ou negligência. 
(6) Incompetência ou falta de preparo. 
(7) Problemas com os medicamentos e produtos de saúde. 
(8) NDR. 
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30) Na sua opinião, quem deve, na maioria dos casos, ser responsabilizado pela ocorrência de um 
erro médico? 
 
(1) O médico. 
(2) O hospital. 
(3) As companhias de seguro. 
(4) Os centros de exame médico. 
(5) Os fabricantes de equipamentos. 
(6) Os laboratórios e fabricantes de medicamentos. 
(7) O governo. 
(8) NDR. 
 
31) Em caso de erro médico, você acha que, na maioria dos casos, o paciente ou sua família 
deveria receber alguma indenização? 
 
(1) Certamente que não. 
(2) Talvez sim, talvez não. 
(3) Certamente que sim. 
 
32) Caso resolva buscar indenização por um erro médico qualquer, você acha que um paciente 
terá sucesso? 
 
(0) Não  (1) Sim. 
 
33) Quando prescreve um medicamento, você geralmente indica: 
 
(1) Medicamentos de marcas específicas. 
(2) Medicamentos de marcas específicas, junto com genéricos e/ou similares equivalentes. 
(3) Um princípio ativo, deixando a escolha do medicamento específico para o paciente. 
(4) NDR. 
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QUESTIONÁRIO AOS ADULTOS RECIFENSES 
 
 
01) Sexo: (1) Masculino  (0) Feminino 02) Data de Nascimento: _____/_____/________ 
 
03) Maior Nível de Instrução Obtido: 
 
(1) Até a 4ª Série (1° Grau Menor)   (4) Curso Técnico 
(2) Da 5ª à 8ª Série (1° Grau Maior)   (5) Curso Superior ou Especialização 
(3) Da 1ª à 3ª Série do 2° Grau   (6) Mestrado/Doutorado 
 
04) Estado Civil: 
 
(1) Solteiro(a) (2) Casado(a) (3) Desquitado(a)  (4) Viúvo(a) (5) União Informal 
 
05) Quantos filhos você tem ao todo? _____ 
 
06) Área de Formação: 
 
(0) Nenhuma    (1) Exatas/Tecnologia    (2) Biológicas/Saúde    (3) Sociais/Humanas          (4) Outra. 
 
07) Faixa de Renda Mensal Individual Total: 
 
(1) De R$  0 a R$ 2.000,00  (5) De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 
(2) De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 (6) De R$ 6.000,01 a R$ 8.000,00 
(3) De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 (7) De R$ 8.000,01 a R$ 10.000,00 
(4) De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 (8) Mais de R$ 10.000,00 
 
08) Principal Ocupação (Atual ou a Última): 
 
(1) Emprego Privado (4) Produtor Rural   (7) Empresário - Indústria 
(2) Emprego Público (5) Empresário – Serviços  (8) Estudante 
(3) Autônomo  (6) Empresário – Comércio  (9) Outra 
 
09) Atual Status Ocupacional: 
 
(1) Empregado  (3) Dirigindo Negócio Próprio. (5) Estudando  (7) NDR 
(2) Desempregado  (4) Cuidando do Próprio Lar  (6) Aposentado 
 
10) Satisfação com Atual Trabalho/Ocupação: 
 
(1) Muito Insatisfeito 
(2) Insatisfeito 
(3) Nem Satisfeito, Nem Insatisfeito 
(4) Satisfeito 
(5) Muito Satisfeito 
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11) Como você se avalia em termos de: 
 

(1) Péssimo (2) Ruim  (3) Mais ou Menos  (4) Bom   (5) Ótimo 
 
a) Inteligência e Capacidade de Raciocínio  _____ 
b) Criatividade e Originalidade   _____ 
c) Informação e Conhecimento   _____ 
d) Capacidade de Lidar Com Pessoas   _____ 
e) Competência Profissional    _____ 
f) Realização Profissional    _____ 
g) Felicidade e Satisfação c/ a Vida   _____ 
 
12) Quando você está raciocinando sobre alguma coisa, normalmente você pensa em termos de: 
 
(1) Imagens (2) Palavras (3) NDR. 
 
13) Na sua opinião, qual a sua habilidade para raciocinar e resolver problemas envolvendo: 
 
a) Palavras e Textos.  (1) Fraca. (2) Razoável. (3) Boa. 
b) Figuras Geométricas e Imagens. (1) Fraca. (2) Razoável. (3) Boa. 
c) Números e Quantidades.  (1) Fraca. (2) Razoável. (3) Boa. 
d) Pessoas e Relacionamentos. (1) Fraca. (2) Razoável. (3) Boa. 
 
14) Você tem acesso a um computador: 
 
a) Em casa  (1) Sim  (0) Não 
b) No trabalho  (1) Sim  (0) Não 
c) Em outro lugar  (1) Sim  (0) Não 
 
15) Você tem  acesso à Internet: 
 
a) Em casa  (1) Sim  (0) Não 
b) No trabalho  (1) Sim  (0) Não 
c) Em outro lugar  (1) Sim  (0) Não 
 
16) Você tem acesso de alta velocidade à Internet (banda larga)? 
 
a) Em casa  (1) Sim  (0) Não 
b) No trabalho  (1) Sim  (0) Não 
c) Em outro lugar  (1) Sim  (0) Não 
 
17) Há quanto tempo você usa computadores de modo regular? 
 
(01) Não uso.  (04) De 12 a 18 meses. (07) De 03 a 04 anos. (10) De 06 a 07 anos. 
(02) Até 06 meses.  (05) De 18 a 24 meses. (08) De 04 a 05 anos. (11) Mais de 07 anos. 
(03) De 06 a 12 meses. (06) De 02 a 03 anos. (09) De 05 a 06 anos. 
 
18) Há quanto tempo você usa a Internet de modo regular? 
 
(01) Não uso.  (04) De 12 a 18 meses. (07) De 03 a 04 anos. (10) De 06 a 07 anos. 
(02) Até 06 meses.  (05) De 18 a 24 meses. (08) De 04 a 05 anos. (11) Mais de 07 anos. 
(03) De 06 a 12 meses. (06) De 02 a 03 anos. (09) De 05 a 06 anos. 
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19) No  computador, você normalmente usa: 
 
a) Editor de Textos  (ex: MS Word)   (1) Sim  (0) Não 
b) Planilha Eletrônica (ex: MS Excel)   (1) Sim  (0) Não 
c) Programa de Apresentações (ex: MS Powerpoint) (1) Sim  (0) Não 
d) Gerenciador de Banco de Dados (ex: MS Access) (1) Sim  (0) Não 
e) Editor de Imagens (ex: Adobe Photoshop)  (1) Sim  (0) Não 
f) Programa de Desenho (ex: CorelDraw)  (1) Sim  (0) Não 
g) Jogos Eletrônicos Simples  (ex: Paciência, Tetris) (1) Sim  (0) Não 
h) Jogos Eletrônicos Sofisticados (ex: Tomb Raider) (1) Sim  (0) Não 
 
20) Quanto à Internet, normalmente você usa: 
 
a) Programa de Navegação (ex: Internet Explorer, Netscape, Opera) (1) Sim  (0) Não 
b) Programa de E-mail (ex: MS Outlook, Eudora)   (1) Sim  (0) Não 
c) Webmail  (ex: Hotmail)      (1) Sim  (0) Não 
d) Sites de Busca (ex: Yahoo!, Altavista)    (1) Sim  (0) Não 
e) Programas de Busca (ex: Copernic, Webferret)   (1) Sim  (0) Não 
 
21) Você Tem: 
 
a) Telefone Celular Simples   (1) Sim  (0) Não 
b) Telefone Celular c/ Acesso à Internet (1) Sim  (0) Não 
c) Notebook    (1) Sim  (0) Não 
d) Subnotebook    (1) Sim  (0) Não 
e) PDA Tipo Palm    (1) Sim  (0) Não 
f) PDA Tipo Windows CE ou Pocket PC (1) Sim  (0) Não 
g) Outro Tipo de PDA   (1) Sim  (0) Não 
 
22) Você pretende adquirir nos próximos 12 meses: 
 
a) Telefone Celular Simples    (1) Sim  (0) Não 
b) Telefone Celular c/ Acesso à Internet  (1) Sim  (0) Não 
c) Computador Portátil (Notebook ou Subnotebook) (1) Sim  (0) Não 
d) PDA (Palm, Windows CE, Pocket PC, Linux, etc.) (1) Sim  (0) Não 
e) Acesso Discado à Internet    (1) Sim  (0) Não 
f) Acesso à Internet de Banda Larga   (1) Sim  (0) Não 
 
23) Qual a importância das fontes abaixo para que você escolha um produto ou serviço de Informática? 
 
a) Propaganda na Televisão.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
b) Propaganda em Revista.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
c) Propaganda em Jornal.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
d) Propaganda em Rádio.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
e) Artigo em Jornal ou Revista. (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
f) Reportagem em Televisão.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
g) O Balconista ou Vendedor. (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
h) Um Amigo ou Conhecido.  (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 
 
24) Você costuma usar a Internet quantas vezes por mês (total de dias) ? 
 
25) Você costuma usar a Internet quanto tempo por mês (total de horas)? 
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26) Qual a importância para a sua vida profissional: 
 
(1) Praticamente Nenhuma    (2) Pouca     (3) Razoável     (4) Muita     (5) Imensa 
 
a) Do computador fixo       _____ 
b) Do computador portátil (Notebook ou Subnotebook)    _____ 
c) Do computador de bolso (PDA de Qualquer Tipo)    _____ 
d) Do telefone celular       _____ 
e) Da Internet        _____ 
 
27) Você escreve e faz contas: 
 
(1) Quase que exclusivamente usando papel e caneta 
(2) Na maioria das vezes, usando papel e caneta 
(3) Às vezes usando papel e caneta, às vezes usando computador 
(4) Na maioria das vezes, usando um computador 
(5) Quase que exclusivamente usando um computador 
 
28) Quando você resolve um problema ou planeja uma tarefa, você: 
 
(1) Nunca ou Quase Nunca. 
(2) Raramente. 
(3) Às Vezes. 
(4) Freqüentemente. 
(5) Sempre ou Quase Sempre. 
 
a) Usa um programa de computador para ajudar (editor de textos, planilha ou outro). _____ 
b) Procura informações relevantes sobre o assunto na Internet.    _____ 
c) Usa uma analogia ou metáfora com computadores e/ou com a Internet.  _____ 
 
29) Como você acha que o uso de computadores e da Internet lhe afetou em termos de: 
 
a) Produtividade no Trabalho   (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
b) Probabilidade de Obtenção de Trabalho (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
c) Inteligência e Raciocínio   (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
d) Criatividade e Originalidade  (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
e) Informação e Conhecimento  (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
f) Tempo Livre    (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
g) Estresse e Ansiedade   (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
h) Vida Social    (1) Piorou (2) Não Mudou (3) Melhorou 
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QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS RECIFENSES 
 
 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
01) Sexo: (1) Masculino   (0) Feminino 
 
02) Data de Nascimento: _____/_____/________ 
 
03) Maior Nível de Instrução Obtido: 
 
(1) Até a 4ª Série (1° Grau Menor) (5) Curso Superior 
(2) Da 5ª à 8ª Série (1° Grau Maior) (6) Especialização 
(3) Da 1ª à 3ª Série do 2° Grau  (7) Mestrado 
(4) Curso Técnico    (8) Doutorado 
 
04) Estado Civil: 
 
(1) Casado (2) Solteiro (3) Desquitado   (4) Viúvo (5) União Informal 
 
05) N° de Filhos: _________ 
 
06) Faixa de Renda Familiar: 
 
(1) Até R$ 2.000,00   (6) De R$ 10.000,01 a R$ 12.000,00 
(2) De R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00 (7) De R$ 12.000,01 a R$ 14.000,00 
(3) De R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00 (8) De R$ 14.000,01 a R$ 16.000,00 
(4) De R$ 6.000,01 a R$ 8.000,00 (9) Acima de R$ 16.000,00. 
(5) De R$ 8.000,01 a R$ 10.000,00  
 
07) Qual a área do Curso Superior que você completou? (Caso tenha feito mais de um, indicar o 
mais importante) 
 
(01) Não fez Curso Superior  (06) Ciências Agrárias 
(02) Ciências Exatas e da Terra  (07) Ciências Sociais Aplicadas 
(03) Ciências Biológicas   (08) Ciências Humanas 
(04) Engenharias e Computação  (09) Lingüística, Letras e Artes 
(05) Ciências da Saúde   (10) Outra 
 
08) Qual a área do Curso de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado) mais 
adiantado que você fez?  
 
(01) Não fez Pós-Graduação  (06) Ciências Agrárias 
(02) Ciências Exatas e da Terra  (07) Ciências Sociais Aplicadas 
(03) Ciências Biológicas  (08) Ciências Humanas 
(04) Engenharias e Computação (09) Lingüística, Letras e Artes 
(05) Ciências da Saúde   (10) Outra 
 
09) Qual o seu domínio de: 
 
A) Inglês:    (1) Fraco (2) Médio (3) Alto 
B) Espanhol:    (1) Fraco (2) Médio (3) Alto 
C) Outra Língua Estrangeira:   (1) Fraco (2) Médio (3) Alto 
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10) Principal Ocupação (Atual ou a Última): 
 
(01) Emprego Privado    (04) Produtor Rural (7) Do Lar  
(02) Emprego Público    (05) Empresário (8) Outra 
(03) Autônomo         (06) Estudante  (9) Nenhuma 
 
11) Qual o setor no qual você ou sua organização atua? 
 
(1) Comércio  (4) Agricultura (7) Nenhum. 
(2) Serviços  (5) Construção 
(3) Indústria  (6) Outro 
 
12) Que tipo de posição ou cargo que você exerce atualmente? 
 
(1) Nenhum 
(2) Estagiário 
(3) Administrativa (Agente Administrativo/Secretário/Assistente/Auxiliar/Atendente) 
(4) Supervisão ou Gerência (Chefia de Setor ou Divisão/Direção de Departamento) 
(5) Diretoria (Presidência/Direção Geral/Superintendente) 
 
13) Qual o seu potencial de crescimento profissional dentro da sua atual ocupação? 

(1) Nenhum (2) Pouco (3) Algum (4) Grande (5) Enorme 
 
14) Há quanto tempo você está na sua atual ocupação principal? 
 
(01) Até 06 meses  (05) Entre 02 e 03 anos (09) Entre 10 e 20 anos 
(02) Entre 06 e 12 meses (06) Entre 03 e 04 anos (10) Entre 20 e 30 anos 
(03) Entre 12 e 18 meses (07) Entre 04 e 05 anos (11) Mais de 30 anos 
(04) Entre 18 e 24 meses (08) Entre 05 e 10 anos 
 
15) Qual é a sua jornada de trabalho típica? _____ (horas/semana) 
 
16) Faixa de Renda Mensal Individual Total: 
 
(01) Até R$ 1.000,00   (06) De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 
(02) De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 (07) De R$ 6.000,01 a R$ 8.000,00 
(03) De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 (08) De R$ 8.000,01 a R$ 10.000,00 
(04) De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 (09) De R$ 10.000,01 a R$ 12.000,00 
(05) De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 (10) Acima de R$ 12.000,00. 
 
17) Satisfação com Atual Trabalho/Ocupação: 
 
(1) Muito Insatisfeito 
(2) Insatisfeito 
(3) Nem Satisfeito, Nem Insatisfeito 
(4) Satisfeito 
(5) Muito Satisfeito 
 
18) Você tem acesso a um computador: 
 
A) Em casa  (1) Sim  (0) Não 
B) No trabalho  (1) Sim  (0) Não 
C) Em outro lugar (1) Sim  (0) Não 
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19) Você tem  acesso à Internet: 
 
A) Em casa  (1) Sim  (0) Não 
B) No trabalho  (1) Sim  (0) Não 
C) Em outro lugar (1) Sim  (0) Não 
 
20) Há quanto tempo você usa computadores de modo regular? 
 
(01) Não uso.  (04) De 12 a 18 meses. (07) De 03 a 04 anos. (10) De 06 a 07 anos. 
(02) Até 06 meses.  (05) De 18 a 24 meses. (08) De 04 a 05 anos. (11) Mais de 07 anos. 
(03) De 06 a 12 meses. (06) De 02 a 03 anos. (09) De 05 a 06 anos. 
 
21) Há quanto tempo você usa a Internet de modo regular? 
 
(01) Não uso.  (04) De 12 a 18 meses. (07) De 03 a 04 anos. (10) De 06 a 07 anos. 
(02) Até 06 meses.  (05) De 18 a 24 meses. (08) De 04 a 05 anos. (11) Mais de 07 anos. 
(03) De 06 a 12 meses. (06) De 02 a 03 anos. (09) De 05 a 06 anos. 
 
22) No computador, você normalmente usa: 
 
A) Editor de Textos  (ex: MS Word)   (1) Sim (0) Não 
B) Planilha Eletrônica (ex: MS Excel)   (1) Sim (0) Não 
C) Programa de Apresentações (ex: MS Powerpoint) (1) Sim (0) Não 
D) Gerenciador de Banco de Dados (ex: MS Access) (1) Sim (0) Não 
E) Editor de Imagens (ex: Adobe Photoshop)  (1) Sim (0) Não 
F) Programa de Desenho (ex: CorelDraw)  (1) Sim (0) Não 
G) Jogos Eletrônicos Simples (ex: Paciência, Tetris) (1) Sim (0) Não 
H) Jogos Eletrônicos Sofisticados (ex: Quake)  (1) Sim (0) Não 
I) Outros tipos de aplicativos ou programas.  (1) Sim (0) Não 
 
23) Quanto à Internet, normalmente você usa: 
 
A) Programa de Navegação (ex: Internet Explorer) (1) Sim (0) Não 
B) Programa de E-mail (ex: MS Outlook)  (1) Sim (0) Não 
C) Webmail  (ex: Hotmail)    (1) Sim (0) Não 
D) Sites de Busca (ex: Yahoo!, Altavista)  (1) Sim (0) Não 
E) Programas de Busca (ex: Copernic, Webferret) (1) Sim (0) Não 
 
24) Com que freqüência você: 
 
(5) Diariamente ou quase. 
(4) Semanalmente ou quase. 
(3) Quinzenalmente ou quase. 
(2) Mensalmente ou quase. 
(1) Nunca ou quase nunca. 
 
A) Escreve e faz contas com a ajuda do computador.    _____ 
B) Realiza tarefas com a ajuda de programas especializados.   _____ 
C) Usa jogos de computador.       _____ 
D) Procura informações sobre assuntos do dia-a-dia na Internet.  _____ 
E) Utiliza o e-mail.         _____ 
F) Participa de atividades online (Bate-Papo, ICQ, IRC, Jogos, etc.).  _____ 
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25) Quantas horas por semana você normalmente passa: 
 
A) Usando o computador. _____ horas 
B) Acessando a Internet. _____ horas 
 
26) Você é professor(a)? 
 
(0) Não 
(1) Sim, do Ensino Fundamental. 
(2) Sim, do Ensino Médio. 
(3) Sim, do Ensino Superior. 
 
27) Você já publicou um artigo científico: 
 
A) Em encontro científico nacional?  (1) Sim  (0) Não 
B) Em encontro científico internacional?  (1) Sim  (0) Não 
C) Em periódico científico nacional?  (1) Sim  (0) Não 
D) Em periódico científico internacional? (1) Sim  (0) Não 
 
 
TESTE RÁPIDO DE CONHECIMENTO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO 
 
01) O Conhecimento Científico mostra as coisas como elas realmente são? 
 
(1) Sim (0) Não 
 
02) O Conhecimento Científico necessariamente requer alguma forma de confirmação prática, 
concreta. 
 
(1) Sim (0) Não 
 
03) O conhecimento científico necessariamente requer algum domínio e utilização da Matemática. 
 
(1) Sim (0) Não 
 
04) Na Ciência, o que é mais importante? 
 
(1) Solidez e Confiabilidade. 
(0) Abrangência e Alcance. 
 
05) O conhecimento Científico: 
 
(1) Pode ser aproximado, ter uma margem de erro. 
(0) É sempre exato e preciso. 
 
06) De um modo geral, o Método Científico: 
 
(1) É sempre mais ou menos o mesmo, não importa o que esteja sendo estudado. 
(0) Muda completamente, dependendo do que esteja sendo estudado. 
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TESTE RÁPIDO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 
 
01) As experiências vividas pelos indivíduos são geneticamente transmitidas às novas gerações.  
 
(1) Sim (0) Não 
 
02) Todas as coisas que existem são apenas diferentes misturas dos mesmos ingredientes 
básicos.  
 
(1) Sim (0) Não 
 
03) Existem algumas coisas que surgem do nada.  
 
(1) Sim (0) Não 
 
04) A velocidade com que um corpo cai depende do seu peso. 
 
(1) Sim (0) Não 
 
05) A matéria pode ser transformada em energia e vice-versa.  
 
(1) Sim (0) Não 
 
06) Qualquer número pode ser produzido a partir da divisão de dois números inteiros.  
 
(1) Sim (0) Não 
 
 
MICROTESTE DE QI 

(Cada pergunta deve ser respondida em até 10 segundos, tempo após o qual o examinador 
descarta a questão e passa para a seguinte – As Respostas corretas devem ser anotadas como 
“1” e as incorretas como “0”) 
 
01) Se o meu relógio está na minha mão esquerda, o que acontece com ele na minha imagem num 
espelho? 
(R=Fica na minha mão direita) 
 
02) Se um conjunto de azulejos tem um formato com cinco lados iguais, eu posso cobrir pelo 
menos a parte central de uma parede encaixando-os lado-a-lado? 
(R=Não) 
 
03) Frio está para Gelado assim como Cansado está para... (R=Exausto) 
 
04) Dado que João não tem filhos e é tio de Joaquim, então Antônio, que é primo de João, é o quê 
de Joaquim? 
(R=Sobrinho) 
 
05) Considerando que um carro anda a 80 km/h, quanto tempo ele vai precisar para andar uma 
distância de 60 km? 
(R=45min) 
 
06) Qual o próximo valor na seqüência a seguir? 1, 2, 5, 10, 17, 26... ?  
(R = 37) 


