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Abstract. The advancement of Information and Communication Technologies 
has boosted the spreading of collaborative works, mainly related to the 
concepts of Web 2.0 and collective intelligence. However, difficulties are 
encountered in this scenario, mainly related to the collective construction of 
texts and mainly in the task of explicitation of the knowledge generated by the 
group. The purpose of this article is the use of metacognition and the Guided 
Elaboration to conduct the reflective thinking of groups in the construction 
and description of knowledge. It is also presented the development of a 
prototype implementing the suggested technique. 

Resumo. O avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação 
impulsionou a realização de trabalhos colaborativos, relacionados 
principalmente aos conceitos da Web 2.0 e da Inteligência Coletiva. No 
entanto, são encontradas diversas dificuldades nesse cenário, relacionadas 
principalmente à construção coletiva de textos e no momento de se explicitar 
o conhecimento gerado pelo grupo. Este artigo apresenta a utilização da 
metacognição e da Elaboração Dirigida como forma de conduzir o 
pensamento reflexivo de grupos de trabalho na construção e descrição desse 
conhecimento. É apresentado também o desenvolvimento de um protótipo que 
buscou implementar a técnica sugerida. 

1. Introdução 

Atualmente, com as Tecnologias da Informação e Comunicação, o mundo vem se 
tornando cada vez mais globalizado. As informações, antes regionais, são 
compartilhadas em tempo real através da internet. A quantidade de sites e portais que 
disponibilizam o acesso a essas informações cresce constantemente. 

Nesse contexto e dentro de um novo paradigma educacional, as pessoas não 
devem mais se preocupar em acumular o conteúdo que é disponibilizado e sim aprender 
a construí-lo colaborativamente. Não seria viável para um ser humano absorver toda 
informação encontrada na internet, e nem seria útil possuí-la sem saber aplicá-la em sua 
vida pessoal e profissional. O mais importante é procurar identificar as partes essenciais, 
contextualizá-las e utilizá-las construtivamente. 

A Web 2.0 vem impulsionando esse processo e provocando uma mudança de 
postura na internet. O conhecimento vem sendo construído cada vez mais de forma 
compartilhada, as pessoas trocam informações, se relacionam e se unem para reclamar, 
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realizar mudanças na vida política e social. Está ocorrendo uma evolução da Sociedade 
do Conhecimento para o que pode ser chamado de Sociedade Colaborativa. Lévi (2000) 
utiliza o termo Inteligência Coletiva para se referir a esse conhecimento distribuído no 
ciberespaço, que é valorizado incessantemente, coordenado em tempo real e resulta em 
uma mobilização efetiva das competências. Todos contribuem e conseqüentemente 
aprendem de uma forma muito mais ampla do que em processos individuais. 

Algumas dificuldades, no entanto, são encontradas nessa rede mundial: o 
conhecimento tácito, presente nas pessoas e não em documentos ou manuais, não é fácil 
de ser identificado; este, por sua vez, é difícil de ser exposto através da construção 
coletiva de textos. Diante desse cenário, alguns questionamentos são relevantes: até que 
ponto os indivíduos que participam dessa rede conseguem expor seu conhecimento da 
forma e na proporção desejada? Quais são as técnicas e ferramentas existentes para a 
construção coletiva do conhecimento, e suas vantagens e limitações? 

A presente pesquisa tem o objetivo de apresentar uma alternativa de solução 
através da utilização da metacognição e da Elaboração Dirigida, conceitos que em 
conjunto com as ferramentas computacionais podem conduzir o pensamento reflexivo 
de grupos de trabalho na construção e descrição do conhecimento. 

Na segunda seção é realizada uma revisão de literatura dos conceitos que 
fundamentam a proposta. Em seguida, são apresentadas algumas técnicas e ferramentas 
com objetivos similares. Nas últimas seções são apresentados a proposta e um protótipo 
que implementa o trabalho sugerido.  

2. Desenvolvimento cognitivo viabilizado pela metacognição 

2.1. Interação, cognição e aprendizagem 
Dentre os vários estudos realizados sobre cognição, este texto pontua duas abordagens 
para iniciar a apresentação teórica a cerca da construção do conhecimento. Uma apoiada 
na articulação entre os referenciais do processo biológico, a adaptação ao meio e a 
inteligência e a outra na construção do conhecimento como processo de interação do 
indivíduo com o outro e com o mundo.  

A primeira é a teoria piagetiana que afirma que a auto-regulação implica na 
construção de novas estruturas e novos esquemas. Por meio de novas situações, o 
sujeito conhece o mundo, aplicando seus esquemas para organizar suas ações 
(assimilação). E, a partir da necessidade de modificação de seus esquemas em função 
das características do objeto, ocorre no sujeito o processo de acomodação. O fato é que 
as observações de Piaget em relação às estruturas cognitivas estão atreladas ao 
desenvolvimento biológico do sujeito, sendo a aprendizagem um processo que ocorre 
desde o início do nascimento. 

O desenvolvimento intelectual ocorre quando o sujeito aprendiz passa a agir 
sobre o meio e a interagir com o objeto, sendo construtor do conhecimento e resultando 
na formação da estrutura do pensamento. Ao afirmar que o conhecimento não é uma 
cópia da realidade, Piaget (1975) aponta que é preciso agir sobre o objeto para 
modificá-lo e ao mesmo tempo conhecer o processo dessa transformação. 

Já Vygotsky (1998) atribui como fator de inteligência as funções psicológicas 
superiores, existentes apenas no ser humano. As funções psicológicas elementares são 
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responsáveis pelos reflexos e ações involuntárias, enquanto que as funções psicológicas 
superiores estão diretamente ligadas à consciência e a intencionalidade. A abordagem 
sócio-interacionista dá ênfase à interação social e à colaboração, que facilitam o 
processo de aprendizagem à medida que possibilitam a construção coletiva do 
conhecimento. Sendo a fala importante fator para o processo do desenvolvimento 
cognitivo e o sujeito parte integrante do contexto social, no qual ele recebe influências 
culturais e históricas. 

Ao comparar essas duas abordagens, Flavell (1999) esclarece que elas possuem 
referenciais diferentes: a biológico-maturacional enfatiza como o desenvolvimento do 
cérebro estimula e limita o desenvolvimento cognitivo; enquanto a outra argumenta que 
o sujeito desenvolve uma série de teorias explicativas coerentes com a realidade. 

Divergente à psicologia do desenvolvimento, Seminério (1987) admite a 
existência de algumas competências inatas sem as quais seria impossível o ser humano 
chegar a falar e até mesmo pensar. Ao comparar o homem com os animais em relação 
às linguagens e a leitura do mundo, ele afirma que essas competências são interpretadas 
como linguagens (biológicas e sensoriais), a serem descritas mais adiante. 

2.2. Metacognição 

A cognição é uma operação mental que envolve atenção, percepção, memória, 
raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A metacognição envolve o 
processo de tomar consciência da própria consciência em relação ao conhecimento. Ao 
conceituar metacognição como qualquer conhecimento ou atividade cognitiva que toma 
como seu objeto, ou regula, qualquer aspecto de qualquer iniciativa cognitiva, Flavell 
(1999) completa que cognição acerca da cognição é o sentido essencial. Ao tomar 
consciência dos processos que utiliza para construir o conhecimento, o sujeito será 
capaz de planejar e monitorar seu próprio comportamento. 

A intenção e a temporalidade são características fundamentais para a realização 
de projetos. Os indivíduos criam estratégias para atingir seus objetivos e essas 
estratégias são monitoradas cognitivamente, podendo servir como motivação de futuras 
ações. Bandura (2008) expõe que as pessoas não são apenas agentes de ação. Elas são 
auto-investigadoras do próprio funcionamento e assim, outro fator que influencia o 
comportamento humano são as relações sociais, que recebem influência das estruturas 
cognitivas e desencadeiam normas de comportamento. 

Desta forma o sujeito pode pensar sobre o seu próprio pensamento, conseguindo 
monitorar e gerenciar seus processos cognitivos e suas estratégias para solucionar 
problemas. Anselmé (2003) cita a existência de um paralelo entre o conceito de 
metacognição e a definição do Pensamento Formal apontado por Piaget. Para a autora 
esta relação ocorre quando Piaget relata que o Pensamento Formal é uma reflexão 
inteligente sobre si mesmo, pensando-se sobre o pensamento.  

Como estratégia para esse monitoramento, Seminério (1987) indica em suas 
pesquisas a necessidade de promover uma reflexão do que o adulto pode oferecer numa 
transmissão elaborada e discutida com o educando. O autor afirmava ser importante 
para o educando discutir o papel do meio e da relação com o adulto. Seguindo este 
pensamento ele propõe uma metodologia da Elaboração Dirigida com o objetivo de 
estimular a cognição e promover saltos qualitativos aos processos cognitivos. O 
processo cognitivo de ter consciência da própria consciência pode ser descrito como a 
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capacidade de compreender, controlar e manipular os próprios processos cognitivos, ou 
seja, um pensamento reflexivo. 

2.3. Linguagens na cognição dando origem à Elaboração Dirigida 
Seminério (1984) aborda a filogenética (evolução da espécie ao longo das gerações) e a 
ontogenética (desenvolvimento do indivíduo) para destacar a existência de dois canais 
morfogenéticos privilegiados pela espécie humana e que juntamente com as linguagens-
código hierarquizadas e superpostas em cada canal, permitem o uso da informação em 
termos de modos especializados de decodificação e recodificação. Essas linguagens-
código são estruturas que permitem o tratamento específico e discriminativo da 
informação, ou seja, programas ou instruções inatas aptas a ler e codificar as 
informações transientes. 

Os canais são veículos de transmissão de informações: o canal viso-motor 
interliga a estrutura perceptiva visual e a ação motora, enquanto que o canal áudio-
fonético interliga a estrutura perceptiva do meio auditivo e a organização motora e 
cinestesia fônica. 

O canal viso-motor se torna predominante por já ter sido elaborado em formas e 
linguagens prévias pela filogênese anterior. Mas o pesquisador justifica que a transição 
do canal viso-motor para o canal áudio-fonético pressupõe uma melhoria das 
elaborações das linguagens. 

Seminério propôs, então, um modelo que descreve o conjunto hierarquizado 
dessas linguagens morfogenéticas que possibilitam a atividade cognitiva humana. 
Seminério identificou quatro linguagens. Como pode ser visualizado na Tabela 1, 
descrevem-se as seguintes características apontadas pelo autor: a Linguagem 1, mais 
elementar e arcaica do processo cognitivo; a Linguagem 2, que organiza em conjuntos 
combinatórios seus contextos significativos; a Linguagem 3, que representa o nível 
imaginário ou de pensamento; e a Linguagem 4, caracteriza-se pela competência 
recursiva inata que permite um controle intencional de invariâncias ou regras lógicas 
relacionadas a linguagens representativas, "linguagens-código inatas" de ordem inferior. 

Tabela 1: Quadro das competências 

L1 Capacidade de estruturar o campo da percepção em figuras 
organizadas.  

L2 Prontidão e capacidade de atribuir algum sentido às formas 
percebidas.  

L3 Atribuir um encadeamento aos fatos, formando episódio ou 
frases.  

L4 Controle voluntário reflexivo e consciente sobre tudo o que é 
percebido ou pensado (lógica).  

A Elaboração Dirigida é vista como uma estocagem de paradigma nas sintaxes 
disponíveis, permitindo a metacognição, ou seja, um constante metaprocessamento ao 
nível da quarta linguagem. O propósito é possibilitar a intervenção no processo 
cognitivo, promovendo o diálogo na educação, dando ênfase à atuação relacional. 
Segundo Seminério (1987), esse tipo de modelação mencionado por Bandura (2008) 
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como transmissão de modelos, estabelece um modo amplamente raciocinado através do 
diálogo. 

Com o intuito de promover uma reflexão do que o adulto pode oferecer numa 
transmissão elaborada e discutida com o educando. Seminério (1987) relata que o as 
equilibrações ocorrem na criança por um processo interno e os treinamentos de nada 
adiantam. Então o modelo de ação só pode ser elaborado pelo sujeito quando utilizando 
as estruturas já construídas a cada momento.  A metodologia da elaboração dirigida, 
desenvolvida por Seminério (1987), está relacionada a um trabalho metaprocessual de 
intervenção, com o objetivo de proporcionar reflexões sobre os processos cognitivos. 

3. Estado da Arte 
Existem diversas metodologias e ferramentas colaborativas que podem ser utilizadas, 
seja no contexto educacional ou empresarial, para construção coletiva de textos e para a 
identificação do conhecimento de grupos de trabalho. Um exemplo é a técnica Group 
Storytelling, onde os participantes são os responsáveis pela construção das histórias, 
compartilhando suas experiências. Segundo Santoro e Brezilón (2005, p.3) “a narrativa 
de uma história é um mecanismo de partilha e transmissão de conhecimento”.  

Podem ser citados dois exemplos de ferramentas computacionais que utilizam a 
técnica Group Storytelling:  

Tellstory: ferramenta utilizada para a gestão do conhecimento. Ela permite que 
os profissionais, além de contar histórias,  realizem um debate em um fórum de 
discussão. Há um moderador, responsável pela criação do tema da história a ser contada 
e pelo direcionamento da equipe; outro participante é responsável pela coleta do que foi 
produzido e pela edição do texto final; e por último, há um comentarista, que identifica 
o que há de importante nas histórias contadas pelo grupo.  

StoryTellingADR: é uma ferramenta utilizada na esfera judicial.  Simulações de 
casos judiciais são criadas para estimular o debate e a argumentação dos participantes. 
O objetivo final é capturar possíveis situações relacionadas ao cotidiano da vida de 
advogados, juízes e promotores. 

Uma das vantagens em contar histórias refere-se à simplicidade para descrever 
casos reais, prática natural do ser humano. Outro fator, de maior relevância para esta 
pesquisa, é que esta técnica estimula a reflexão sobre as atividades exercidas pelo 
indivíduo e seu conhecimento sobre elas. Nesse momento, quando os participantes estão 
refletindo sobre seu próprio conhecimento, analisando como ele foi aplicado e 
reconhecendo possíveis estratégias, implicitamente pode estar ocorrendo a 
metacognição. Uma limitação, no entanto, refere-se à possibilidade de ocorrer dispersão 
e perda de contexto (foco) durante a construção das histórias. Se os responsáveis pelo 
direcionamento da narrativa não guiarem a equipe, o resultado alcançado pode não ser 
satisfatório. O moderador tem esse papel de direcionamento, mas não pode restringir a 
criatividade do grupo, o que dificulta a realização de trabalhos com objetivos mais 
específicos. Seria necessário realizar um processo prévio de conscientização dos 
envolvidos, o que nem sempre é viável dependendo do contexto e do tempo disponível. 

Independente da técnica ou metodologia utilizada na construção coletiva de 
textos, as ferramentas computacionais utilizadas através da internet ajudam a solucionar 
questões relacionadas ao tempo e localização geográfica, facilitando a interação dos 
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grupos. Alguns editores cooperativos, baseados nos conceitos da Web 2.0, destacam-se 
atualmente: 

Google Doc’s: conjunto de aplicativos gratuitos da empresa Google, contendo 
um editor de texto cooperativo que informa os participantes que estão editando o 
documento, e atualiza essas alterações em tempo real. 

Zoho: conjunto de aplicativos semelhante ao Google Doc’s, cujo editor de texto 
cooperativo chama-se Zoho Writer.  

MediaWiki: Ferramenta utilizada via internet de forma cooperativa para a 
construção de bibliotecas virtuais. O site Wikipedia é um exemplo desse aplicativo. 

4. Descrição da Proposta 
A proposta desse artigo é apresentar um conjunto de estratégias que favoreçam o 
desenvolvimento cognitivo, propiciando a produção de texto colaborativo. A arquitetura 
da proposta dá ênfase à metacognição, criando dois espaços: áudio-fonético e viso-
motor, destinados a facilitar o processo de modelação das estruturas mentais. 

 A Tabela 2 mostra um quadro, no qual estão dispostos o espaço verbal e o 
visual, que apesar de estarem em uma ordem, sua utilização não será necessariamente 
seqüencial. Os usuários poderão inserir suas produções na forma escrita e ou anexar 
imagem a qualquer momento, de acordo com os questionamentos apontados nas caixas 
de diálogo. 

As questões elaboradas no espaço áudio-fonético poderão ser modificadas de 
acordo com o público a ser atingido.  

Além dos canais, o display apresenta quatro fases de inserção de informações. 
Na primeira fase, os usuários poderão inserir informações sobre os seus pontos de vista 
a respeito do conteúdo proposto, além de construção de uma linha temporal utilizando 
figuras e palavras, seguindo uma ordem lógica. Na segunda fase, os usuários 
apresentam argumentos para suas propostas e elaboram uma representação através de 
um mapa conceitual, criando relação entre as partes. Na terceira fase relatam sobre os 
métodos e materiais necessários para o desenvolvimento do que está sendo proposto e 
apresentam uma seqüência de representações visuais. E na quarta fase, apresentam suas 
respostas em resultados com suas implicações, nesta fase as representações visuais são 
integradas como mostra o modelo. 

Tabela 2: Quadro das competências 

Espaço de Representação Verbal Espaço de Representação Visual FASES Canal áudio-fonético Canal Viso-motor 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre o que pretende escrever? 
Quais são os parceiros nesta construção? 

 
  
Como surgiu a necessidade de escrever este assunto?
Construção de uma linha temporal utilizando figuras e 
palavras, seguindo uma ordem lógica. 
Qual é a proposta? 
Qual objetivo a atingir? 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construção de um mapa conceitual, criando relação 

entre as partes.  

3 

 
 
 
 
 
 

Seqüência de representações visuais 

4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templates – Representações visuais integradas 

Porque escrever sobre este assunto? 

Qual o diferencial desta proposta? 

Comente as propostas semelhantes? 

Qual é o contexto de sua proposta? 

Quais os envolvidos no processo? 

Quais os caminhos percorridos? 

Qual a fundamentação teórica desta proposta? 

Como esta proposta pode solucionar o problema 
encontrado? 

Quais os resultados encontrados? 

INTERAÇÃO

CONHECIMENTO

METACOGNIÇÃO

PRODUÇÃO DE 
TEXTUAL

Qual a contribuição desta proposta? 

Quais são as implicações? 

Qual o significado desta proposta para a sociedade? 

A aplicação da Elaboração dirigida fica evidente no canal áudio-fonético, 
através do diálogo promovido com mediação, objetivando uma recursão em L4. Esta 
intervenção poderá propiciar saltos qualitativos significativos à cognição como aponta 
Seminério (1988) ao afirmar que o metaprocesso envolve um controle progressivo 
deliberado e consciente dos usos inicialmente espontâneos da atividade. 

5. Protótipo Desenvolvido 
Para possibilitar a utilização da técnica proposta, foi desenvolvido um protótipo de 
ferramenta computacional, denominado EXpor. A técnica é aplicada na ferramenta em 
duas etapas: 

1ª Etapa: Um profissional da área que está sendo estudada, de preferência com 
mais experiência, elabora de forma dinâmica um conjunto de perguntas sobre o tema, 
distribuídas em 4 fases. Cada fase corresponde a uma linguagem-código, onde a equipe 
responde às perguntas de forma colaborativa. Em cada uma dessas fases, uma imagem 
deve ser anexada para representar as informações através do canal viso-motor. Nesse 
momento inicial, o objetivo é estimular o pensamento reflexivo para capturar o 
conhecimento bruto do grupo. 

2ª Etapa: As respostas do grupo, em conjunto com as imagens, são agrupadas em 
um documento único. Em seguida, os participantes devem contextualizar esse conteúdo, 
transformando-o em um texto coeso e organizado. 
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A Figura 1 ilustra uma das telas do protótipo, utilizada para edição das respostas 
e anexo da imagem em uma das fases: 

 
Figura 1. Tela de edição das respostas no protótipo 

O documento final pode ser exportado para formatação em editores de texto 
mais especializados como, por exemplo, o Microsoft Word. 

5.1. Usuários, Funcionalidades e Tecnologias utilizadas 

São três os perfis de usuário do protótipo: Tutor, profissional responsável pela criação 
das perguntas e organização e orientação dos grupos; Comum, são os participantes cujo 
conhecimento deseja-se construir e coletar, responsáveis por responder às perguntas de 
forma colaborativa; Admin, que cuida da administração da ferramenta. 

O protótipo possui as seguintes funcionalidades: Controle de cadastro dos 
usuários e seus acessos; Criação e manutenção dos grupos e tarefas; Criação e 
manutenção das perguntas; Edição das respostas, inclusão das imagens e exportação do 
documento final. 

As tecnologias utilizadas no protótipo encontram-se descritas na Tabela 3: 
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Tabela 3. Tecnologias utilizadas 

Linguagens de programação:  PHP, AJAX 

Linguagens de formatação: HTML, CSS 

Linguagens de validação: JavaScript e AJAX 

Banco de Dados: MySQL 

Browser para rodar a aplicação: Internet Explorer 

A ferramenta EXpor funciona através da web, podendo ser utilizada também em 
intranets. Testes podem ser realizados no seguinte endereço virtual: 
http://www.marcioreis.com/projeto. Um usuário foi criado para realização desses 
testes: 

Login: tutor 
Senha: tutor 

No endereço virtual citado, também podem ser livremente cadastrados usuários 
de perfil Comum. 

6. Considerações Finais 
A construção coletiva de textos e os conceitos de colaboração e inteligência coletiva 
estão presentes tanto no cenário educacional quando no meio empresarial. A técnica 
proposta tem o objetivo de oferecer uma alternativa de solução para as dificuldades que 
podem ser encontradas na construção do conhecimento do grupo e em sua identificação. 

Alguns fatores possuem um destaque especial, no que se refere à metacognição, 
às linguagens-código e aos canais morfogenéticos. Os canais áudio-fonético e viso-
motor estão conectados num processo simultâneo e sucessivo suportado cognitivamente, 
integrando as informações áudio-fonética e viso-motora. Desta forma, um canal 
preferencial forçará um pensamento sucessivo e simultâneo ligados ao pensamento 
verbal e o imagético verbal. 

Algumas limitações foram identificadas no protótipo como, por exemplo, a 
necessidade de existência de maiores mecanismos de percepção e a possibilidade de 
integração com ferramentas de comunicação, sejam elas síncronas ou assíncronas, o que 
facilitaria o trabalho dos grupos.  

Com esta abordagem metacognitiva, o design da proposta visa fornecer aos 
alunos e professores uma ferramenta que facilite a construção coletiva de textos, sendo 
possível também a sua utilização para realizar a Gestão do Conhecimento em ambientes 
organizacionais. Este modelo poderá contribuir para uma maior divulgação das 
produções textuais que muitas vezes deixam de existir ou ficam incompletas por falta de 
um ambiente que auxilie essa construção. Especificamente, esta proposta difere das 
demais ferramentas de construção coletiva de textos, porque além do propósito da 
produção textual, propõe uma reflexão sobre o próprio pensamento dos autores. 
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