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Tecnologias e Ontologias na Relagao Professor - Aluno
Seminarista : Leandro Alves da Silva

Sou professor universitario da rede particular desde 0 ana 2000, onde lecionei em
diversos cursos e atualmente estou concentrado no curso CiE'mcia da Computa<;ao.
Desde entao, tenho deparado com um publico de vocabulario heterogeneo e vindo das
mais diversas areas do conhecimento e atividades profissionais.
Com este cenario, ocorreu a motiva<;ao de estudar e utilizar uma possivel dinamica
do conhecimento
existente em sala de aula que seja capaz de resolver tal
heterogeneidade semantica, fornecendo assim, elementos capazes de diminuir a
lacuna que ha entre professor - aluno.

Considere 0 processo de comunica<;ao em sala de aula.
Para que haja a constru<;ao de um conhecimento por meio do processo de
comunica<;ao entre professor - aluno no ensino superior, se faz necessario que ambos
compartilhem
0
mesmo
universe
semantico.
Mesmo
quando
ocorre
tal
compartilhamento, ha necessidade de um grande preparo por parte do professor em
criar diversos tratamentos semanticos (homonimia, sinonimia e outros), para que 0
aluno entenda 0 conteudo da aula.
Semantica => Estudo do significado da palavra, que nos explica a origem e as variac;:6es da
significac;:ao vocabular.
Homonimia : Termos idemticos na forma fonetica (hom6fonos) e ou, na forma grafica (termos
hom6grafos) e ou em ambas.
Ex:
Sec;:ao(corte) , Sessao (reuniao)
=> Termos hom6fonos
Manga (fruta) , Manga (palet6) => Termos hom6fonos e hom6grafos
Sinonimia : Termos diferentes (sin6nimos),
Ex:
Carro, Autom6vel

que representam

0

mesmo conceito.

Para que a constru<;ao de um conhecimento ocorra ha necessidade de um tempo de
aprendizado e adapta<;ao do professor junto aos alunos e dos alunos com 0 professor.
Este aprendizado refere-se a compreensao do vocabulario que ambos detem sobre 0
conteudo a ser lecionado. Este tempo pode ser longo e mesmo assim, 0 professor
pode acabar nao compreendendo a linguagem e a constru<;ao dos significados que os
alunos fazem e vice e versa.

Por hip6tese acredita-se que
constrUl;ao de uma integra9ao
conhecimento e acompanhamento
sala de aula.
Pretende-se
de descrever
obter

utilizar
0

metodos

0

uso de tecnologias e ontologias possibilitem a
semantica para controle, usa da dinamica do
do processo de constru9ao do conhecimento em

0

conceito de ontologia como uma ferramenta capaz

domfnio de conhecimento escolhido e a partir desta escolha,
que

indexa9ao de termos,

auxiliem

na

representa9ao

do

conhecimento,

na

no reuse destes termos por outras ontologias e no

controle da heterogeneidade

semantica presente nos term os estudados.

Com 0 usa de tecnologias, pretende-se criar um ambiente computacional que utilize
ontologias para resolver a heterogeneidade semantica existente entre 0 professor aluno.

1) Representar 0 conhecimento do professor
professor informara ao sistema, termos que identifiquem 0 conhecimento a ser
apresentado para os alunos. CABRE, M.T. (1993).
Estes termos serao armazenados em um banco de dados com a estrutura de
thesaurus, onde respeitarao uma taxonomia rfgida. Assim, pretende-se caracterizar a
existencia de uma ontologia referente ao conhecimento do professor.

o

2) Representar 0 conhecimento do aluno
Com a mesma forma de armazenamento
e taxonomia rfgida, pretende-se
caracterizar a existencia de uma ontologia referente ao conhecimento do aluno.
A coleta dos termos que informam 0 conhecimento do aluno, sera feita com base na
abordagem "Sense-Making"
presente em DERVIN, B. (1980). Sera elaborado um
questionario onde 0 aluno respondera a que diz conhecer sobre 0 conteudo a ser
lecionado pelo professor.
3) Compartilhamento e Compara9ao entre Ontologias
Com as ontologias obtidas, 0 professor tera as informa90es necessanas para
sintonizar 0 conteudo a ser lecionado, com base no universo semantico que os alunos
possuem em compara9ao com 0 que ele possui. Para tanto, a semi6tica tera um papel
fundamental na obten9ao da heterogeneidade semantica desejada. PEIRCE, C. S.
(1977).
Pode-se tambem, utilizar a ontologia para armazenar e informar a processo cognitivo
de um grupo e ou um indivfduo. REISBERG, D. (1996)

Por hip6tese acredita-se que ap6s a obtengflo
poderemos obter novos metodos para:

e estudo das ontologias

obtidas,

Maximizar a comunicagflo professor - aluno.
Novas abordagens didaticas.
Estudos sobre 0 comportamento cognitivo dos alunos em sala de aula.
Agregar valor ao processo de comunicagflo por meio das relagoes interpessoais.
Novas integragoes entre as mais diversas areas do conhecimento, isto sendo
posslvel devido ao tratamento da heterogeneidade semantica.
Nova modelagem matematica capaz de perceber a dinamica de um dado
conhecimento individual e de grupos em sala de aula.

Durante 0 desenvolvimento
deste seminario, foram encontradas as seguintes
hip6teses de pesquisa :
E posslvel mapear a dinamica do conhecimento em uma sala de aula,
estabelecendo uma rede de relacionamentos entre termos (vocabulario professor aluno) e expressa-Ia em uma topologia?
MACHADO, N. J. (1999) ; LIMA, E. L. (1976)
; LIMA, E. L.(1993).
Pretende-se

utilizar

conceito

0

compreender

e orientar

que informe

a proximidade

0

de

topologia

como

uma

interface

percurso cognitivo do aluno e estabelecer
entre as significagoes

contidas

para

uma malha

no vocabulario

do

aluno.

Com base na dinamica do conhecimento obtida e posslvel mapear 0 processo
cognitivo, por meio de ontologias, individual e de grupos de alunos ? REISBERG, D.
(1996) ; SOWA, J. (1999).
Com base nas ontologias dos alunos, se colocarmos alunos com ontologias
"menores" pr6ximos de alunos com ontologias "maiores" podera ocorrer equivalencia
entre elas ?
Para verificagflo das perguntas acima, sera necessario :
Refletir sobre processos educativos da atualidade e suas relagoes com a
pratica docente no ensino superior.
Perceber caracterlsticas da aprendizagem do estudante adulto.
Estudar concepgoes contemporaneas de aprendizagem.
Perceber a aprendizagem significativo-cognitiva.
Oar incentivo a comunicagflo em sala de aula.
Perceber que a aprendizagem e um processo em construgflo permanente.
ROGERS, C. et.al. (1977) ; MOREIRA, D. A. (1997) ; GODOY, A. S. (1995).

Para haja a contextualizagao esperada deste seminario, se fazem necessarias as
definigoes dos instrumentos 16gicos-conceituais descritos abaixo :
Ontologia
A utilizagao de ontologias para integragao de heterogeneidade semantica implica em
se ter termos definidos e integrados de forma a serem utilizados par maquinas e
humanos, nao somente com objetivos de apresentagao, mas para automagao,
integragao e reutilizagao dos termos par varias aplicagoes.
Neste seminario utilizamos a seguinte definigao de ontologia : "Explicagao
sistematica de uma area do conhecimento, que possui termos e relagoes que
compreendem a vocabulario da area escolhida, como tambem regras para combinar
estes termos e relagoes para definir extensoes deste vocabulario." SOWA, J. (1999).
Serao utilizados as seguintes princfpios basicos para a desenvolvimento de uma
ontologia:
representagao do conhecimento
: as termos devem ser acompanhados de
definigoes que tragam as abstragoes obtidas pelo aluno e documenta-Ias em
linguagem natural.
completeza : uma definigao deve expressar as condigoes necessarias e suficientes
para expressar um termo, indo alem das necessidades circunstanciais de uma
aplicagao.
coerencia : permitir derivagao de inferencias que sejam consistentes com as
definigoes.
principia de distingao ontol6gica : as hierarquias definidas na ontologia devem ser
disjuntas, sem superposigao de conceitos e a diversificagao das hierarquias para
aproveitar ao maximo as mecanismos de heranga multipla entre termos.
minimizagao de distancia semantica entre conceitos similares, de forma a agrupalos e representa-Ios utilizando as mesmas primitivas.
padronizagao dos names sempre que passive!.
Taxonomia
A taxonomia representa a maneira como se organiza as termos em uma ontologia.
Uma taxonomia e um sistema de c1assificagao que agrupa e organiza a conhecimento
num domfnio usando relagoes de generalizagao / especializagao par meio de heranga
simples / multipla.
o objetivo principal de uma taxonomia e que seja facil e intuitiva para quem nela
procura significados de termos.
Thesaurus
Thesaurus e um fndice controlado utilizado tanto na indexagao quanta na
recuperagao de informagao e documentos. A hierarquia dos termos contidos em um
thesaurus e seus conceitos sao percebidos na forma como as mesmos sao
c1assificados.

A primeira etapa na constru<;ao de um Thesaurus e a extra<;ao de termos de um
conjunto de documentos.
Para que a recupera<;ao seja eficaz, as informa<;oes
disponfveis devem estar bem descritas e devem ser corretamente analisadas e estarem
consistentes em rela<;ao ao conteudo da fonte de dados original.
o processo de indexa<;ao consiste em extrair termos significativos de documentos e
organiza-Ios utilizando um modelo conceitual. 0 objetivo da indexa<;ao e determinar
uma representa<;ao intermediaria entre as informa<;oes textuais e as consultas
realizadas.
Um thesaurus e constituido de um conjunto de termos em Iinguagem natural e um
conjunto de rela<;oes semanticas hierarquicas entre esses termos.
Um metodo possivel de extra<;ao de termos e a associa<;ao entre pares de palavras.
Avalia-se a distancia entre duas palavras em diversas frases, quanto mais se repete
esta distancia maior a liga<;ao semantica.
CiEmcia Cognitiva
Pretende-se utilizar a Ci€mcia Cognitiva para modelar processos menta is a serem
interpretados por meio de programas de computadores.
Pretende-se
tambem estudar a Ciencia Cognitiva Dinamica, cuja forma de
interpretar a mente chama aten<;ao. Nela os pesquisadores
abrem mao do
funcionalismo e do representacionismo
para introduzir 0 conceito de consciente
coletivo, ou seja, entender a mente a partir da intera<;ao homem-meio e a proposta
fundamental.
Para Ciencia Cognitiva Dinamica a ciencia da mente nao seria necessariamente a
ciencia do cerebro, mas a analise do plano coletivo da a<;ao do sistema, baseada numa
observa<;ao sutil para se chegar a conclusoes. 0 cerebro e portanto apenas um dos
elementos, 0 outro e 0 sujeito que leva 0 cerebro, onde reside e existe a influencia do
ambiente. REISBERG, D. (1996).
Rede
Neste seminario a ideia de rede vira de MACHADO, N. J. (1999).
UNa rede os nos representam conceitos. As linhas que partem deles, ligando-os a
outros nos, sac as multiplas rela<;oes que se estabelecem proporcionando a perfeita
compreensao
dos mesmos. A aprendizagem
deve ocorrer de forma dinamica,
significativa, estimulando 0 aparecimento de um numero cada vez maior de conex6es
(rela<;oes). Respeitar as diferen<;as individuais, levar em considera<;ao os aspectos
afetivos, cognitivos e os valores de cada um, devem ser atitudes do professor. 0 papel
que este assume e 0 de timoneiro, navegando com 0 aluno pela rede, estabelecendo
mapas de relevancia e tecendo significados."
Topologia
Par meio de uma modelagem matematica sera obtida uma topologia que expressara
a malha da rede que contem a dinamica de um dado conhecimento. Neste contexto a
topologia traz a ideia de proximidade entre as significa<;oes. A topologia tratara de :
1) conjuntos abertos ; 2) rela<;oes entre conjuntos abertos e continuidade ; 3) espa<;os
topologicos e 4) conjuntos fechados. LIMA, E. L. (1976) ; __
.(1993).

Sense-Making
A ideia da abordagem Sense-Making vira de DERVIN, B. (1980) ;
. (1983) ;
__
. (1998) ;
. (1999).
"A estrategia proposta pela abordagem do Sense-Making parte da ideia basica de
que n6s humanos temos a capacidade de nos entender mutuamente apesar de cada
um de n6s ver as coisas par pontos de vista diferentes. Isto leva ao pressuposto de terse no mfnimo duas possibilidades para tudo. Para a Sense-Making
as pessoas
procuram informac;ao quando estao em um "gap" (lacuna) au quando estao em uma
situac;ao de mudanc;a au caos, em outras palavras, quando nao tem respostas c1aras
ou estao tratando de "fazer sentido". Para cruzar esse "gap" as pessoas constr6em
"pontes", quer dizer, tentativas de respostas frente ao que nao apresenta ter uma
resposta clara. Mesmo dos pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa precisam
de um enarme componente de flexibilidade para ter uma resposta aceita mutuamente".

Semi6tica
Pretende-se utilizar a semi6tica como ferramenta para auxiliar no conceito de nfveis
de representac;ao e a sua relac;ao com 0 processo de abstrac;ao do vocabulario utilizado
pelo professor e pelo aluno. Tal procedimento e necessaria pois, antes de inferir
qualquer correlac;ao entre termos presentes nas ontologias, tem de haver a descric;ao
dos mesmos quanta aos seus significados. Os signos lingOfsticos aumentam a
especificidade semfmtica e reduzem a heterogeneidade.
A semi6tica tem em Charles Sanders Peirce (1839-1914) um dos seus fundadores.
Estuda a evoluc;ao de uma ideia tendo como base os caracteres que a expressam. A
semi6tica divide-se em tres ramos: pragmatico (refere-se ao sujeito que escreve, isto
e, aquilo que se pretende comunicar), semantico (refere-se aos signos escolhidos para
comunicar-se) e a sintaxe (refere-se as relac;oes formais entre as signos escolhidos
em uma comunicac;ao). 0 objetivo fundamental da semi6tica e estudar a precisao entre
o que a "professor" (emissar) quer comunicar com a sua linguagem articulada e aquilo
que seu "aluno" (interpretante) entendera par meio da sua ac;ao decodificadora com
base em seu recorte lingOfstico.
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