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O trabalho apresenta um relato de pesquisa voltada para análise do conhecimento gerado em comunidades e sua 
influência na eficácia dos processos sócio-econômicos do espaço social, através da verificação do ambiente, 
avaliando se o mesmo propicia a criação, armazenamento, disseminação do conhecimento; da identificação dos 
tipos de conhecimentos predominantes na comunidade e suas fontes; da relação entre o conhecimento 
identificado e as atividades produtivas da comunidade. O projeto prevê o desenvolvimento de uma ferramenta 
informacional para identificação e mapeamento do conhecimento do espaço social. Os passos da pesquisa serão 
de forma resumida: identificação dos potenciais de conhecimento, mapeamento do conhecimento através de 
construção de mapas cognitivos, modelagem do mapeamento do conhecimento social. Trata-se de uma pesquisa 
voltada para a gestão e difusão social de conhecimento, viabilizando a democratização da ciência e tecnologia, 
uma vez que tem na produção de um software de mapeamento do processo de produção de saberes e 
conhecimento científico seu objetivo principal.  
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Os estudos que estão sendo realizados para dar aporte teórico às atividades de pesquisa 

ligadas ao mapeamento do conhecimento social são baseados em conceitos contemporâneos 

que abrangem as áreas da dinâmica social, aprendizagem, mapas cognitivos e modelagem 

computacional. Através da relação entre esses conceitos será possível entender os 

mecanismos de controle e de autoforma do sistema dinâmico das comunidades estudadas. O 

delineamento do ambiente de estudo é dependente do olhar sistêmico decorrendo no 

tratamento de índices de forma não linear. O que se pretende a partir dos estudos dos 

conceitos é a criação de uma visão de tratamento de dados não convencional que permita uma 

relação não estática que externalize as condições do ambiente estudado de maneira global e 

relacional. 

O ambiente social contemporâneo remete a um olhar totalizante, que prioriza as 

relações em detrimento ao indivíduo, o que está em jogo nessa visão de organização social 

não é a luta individual do ator social, mas as suas relações com os outros e com o contexto 

que o insere. O indivíduo é visto como um nó em uma rede que influencia e é influenciado 

pelo espaço social, ajudando a mantê-lo e transformá-lo, cooperando com a construção de 

uma identidade coletiva do seu meio, construindo suas fronteiras e demarcando suas 

vizinhanças. A convergência para o pensamento sistêmico do ambiente social vem trazendo 

uma profunda relação com o desenvolvimento tecnológico dos meios digitais da informação e 

comunicação. Para Wurman (1995), esse contexto que ele denomina de era da informação, 

possibilita o acesso a um volume considerável de dados, mas não garante a transformação de 

dados em informação comprometendo assim a compreensão e aprendizagem. Dessa forma o 

que se torna fundamental não é a interação direta com os dados e sim a construção e acesso à 

informação que viabilizará a compreensão e conseqüente aprendizagem. O indivíduo que está 

imerso nesse contexto deve conhecer e ser capaz de selecionar dados prioritários para a 

construção das informações essenciais à compreensão e a aprendizagem que estabilize seu 

ambiente social, fazendo-o produtivo e auto-sustentável. 

Muitos desses dados não estão presentes no ambiente convencional. Uma grande 

parcela desses dados está armazenada em ambientes digitais. Essa busca de interação do 

indivíduo com os ambientes digitais é tratada com propriedade por Pierre Levy, através do 

conceito da cibercultura. Para Levy (1999), essa atividade de busca pelos dados para a 

construção das informações se estabelece a partir de um conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, dando origem a práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que evoluem 

de forma síncrona com o crescimento tecnológico dos ambientes de informação e 

comunicação digitais. A relação entre o espaço social convencional e as redes digitais de 



 

informação e comunicação nos remete a uma dinâmica social de interações abertas onde a 

vizinhança social não se baseia somente em interações geográficas locais, concebendo 

também que esta vizinhança é fruto de interações virtuais não locais. 

O conhecimento nesse contexto extrapola a concepção do saber formal, e passa ser 

peça fundamental de sobrevivência e auto-sustentação do espaço social. A necessidade de 

reconhecer dados fundamentais para a elaboração de informações vitais ao ambiente social 

qualifica o conhecimento como processo prioritário de manutenção e transformação das 

atividades produtivas e sociais do ambiente, garantindo a compreensão do contexto e a 

aprendizagem dos processos que mantém a coesão do grupo social. 

Para Ausubel (1982), os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, dessa forma a sua complexidade depende 

mais das relações que esses conceitos estabelecem em si que do número de conceitos 

presentes. Prioriza-se o caráter qualitativo das relações do que o quantitativo de conceitos 

dominados pelo indivíduo. Essas relações apresentam um caráter hierárquico, dessa forma a 

estrutura cognitiva é concebida como uma rede de conceitos organizados hierarquicamente 

tendo como referência o grau de abstração e de generalização. Dentro dessa ótica, a 

aprendizagem se caracteriza de forma global como assimilação a essa rede de determinados 

corpos de conhecimentos conceituais, selecionados socialmente como relevantes e 

organizados nas áreas de conhecimento. 

Para tratar o mapeamento do conhecimento no ambiente social de forma condizente 

com os conceitos apresentados se faz necessária uma representação lógica que demonstre o 

caráter relacional dos conceitos, dessa forma se introduz o conceito de mapas conceituais na 

pesquisa. Para Novak (1988), os mapas conceituais têm por objetivo representar relações 

significativas entre conceitos na forma de proposições, dando origem a uma proposição. Essa 

proposição que une conceitos através de palavras que os relacionam constituem uma unidade 

semântica. Os mapas conceituais são ferramentas significativas para o reconhecimento de 

concepções equivocadas e interpretações divergentes de conceitos. Os mapas seguem uma 

estrutura hierárquica que têm como referência o grau de generalidade e o grau de inclusão do 

conceito. São utilizados também na negociação de significados, apresentando uma forma 

aberta e participativa de composição. 

Para a construção de uma modelagem computacional que seja capaz de identificar 

fontes de conhecimento e relacioná-las, possibilitando a prospecção futura de ações que 

viabilizem o ambiente social através de ações baseadas em produtividade e auto-

sustentabilidade são utilizados como referencial os modelos de simulação dinâmica espacial 



 

que baseiam-se em modelos de ecossistemas com extensões para acomodar a heterogeneidade 

espacial e processos humanos de tomada de decisão. A abordagem escolhida para desenvolver 

o modelo de simulação dinâmica espacial do mapeamento do conhecimento social é 

representar o espaço social como uma matriz de células e aplicar as equações matemáticas a 

cada uma das células da matriz, simultaneamente. Cada célula do modelo está conectada com 

suas células vizinhas, de tal forma que é possível estabelecer um fluxo entre células 

adjacentes. Dessa forma simplifica-se o mecanismo de predições do sistema porque, a caráter 

de vizinhança das células fazem com que as mesmas tenham a tendência de conservarem 

estados aproximados. Entretanto, este raciocínio simplista pode ser aperfeiçoado através do 

uso de regras de transição. Esse modelo também possibilita incorporação de processos de 

tomada de decisões. Modelos que incorporam este mecanismo são chamados modelos 

baseados em regras. As regras de tomada de decisão são representadas através de abstrações 

muito semelhantes àquelas que ocorrem na mente humana. Para Lambin (1994), os modelos 

devem ser escalonáveis através da concepção de submodelos, o que caracteriza o modelo 

como multi-escala. Além disto, o modelo é considerado como uma ferramenta de simulação, 

pois não se restringe a fazer predições, mas sim a servir como instrumento para responder 

questionamentos.  

Após a apresentação dos principais conceitos que norteiam a pesquisa, serão expostas 

as informações pertinentes ao projeto de pesquisa referido. O projeto denominado 

Mapeamento do Conhecimento Social é voltado para análise do conhecimento gerado em 

comunidades e sua influência na eficácia dos processos sócio-econômicos do espaço social, 

através da verificação do ambiente, avaliando se o mesmo propicia a criação, armazenamento, 

disseminação do conhecimento. Essa análise é realizada a partir da identificação dos tipos de 

conhecimentos predominantes na comunidade, suas fontes e fazendo as relações necessárias 

entre o conhecimento identificado e as atividades produtivas da comunidade.  

O projeto prevê o desenvolvimento de uma ferramenta informacional para 

identificação e mapeamento do conhecimento do espaço social. Os passos da pesquisa se 

darão de acordo com uma visão processual de contexto e se reflete nas seguintes ações: 

identificação dos potenciais de conhecimento, mapeamento do conhecimento através de 

construção de mapas cognitivos, modelagem do mapeamento do conhecimento social. 

A identificação, o compartilhamento e a criação do conhecimento proporcionam um 

ambiente onde a comunidade é capaz de acessar informações, experiências, competências e 

habilidades inerentes aos indivíduos e setores do seu espaço social. A gestão do conhecimento 

faz com que o mesmo não fique restrito a pequenos grupos ou simplesmente não seja 



 

percebido pela comunidade. O mapeamento de fontes de conhecimento serve de estrutura 

básica para se compartilhar o conhecimento explícito e tácito. Conhecendo o seu mapa das 

fontes de conhecimento a comunidade poderá identificar agentes com afinidades, habilidades, 

experiências específicas para as soluções dos seus problemas emergentes. A comunidade 

poderá avaliar seus processos produtivos, aumentando seus índices de produtividade e 

competitividade.  

Dessa forma o objetivo geral da pesquisa é a análise do conhecimento gerado na 

comunidade e sua influência nos processos sócio-econômicos do espaço social, 

proporcionando o mapeamento e modelagem do conhecimento para servir de apoio ao 

desenvolvimento de atividades que possibilitem a auto-sustentabilidade da comunidade. Esse 

objetivo geral será possível de ser alcançado a partir dos objetivos específicos a seguir: 

Análise do ambiente comunitário, verificando se o mesmo propicia a criação, armazenamento, 

disseminação do conhecimento. Identificação dos tipos de conhecimentos predominantes na 

comunidade e suas fontes. Verificação da relação entre o conhecimento e as atividades 

produtivas da Comunidade. Desenvolvimento do mapeamento dos potencias de conhecimento 

através da construção de mapas cognitivos. Desenvolvimento da modelagem para o 

mapeamento do conhecimento social a partir dos conceitos dos modelos dinâmicos espaciais.  

Desenvolvimento de software de análise envolvendo mapeamento e simulações para apoiar a 

criação ou manutenção de atividades produtivas auto-sustentáveis da comunidade. 

O desenvolvimento da pesquisa converge com as ações previstas em sua metodologia. 

A escolha do público alvo se deu a partir das relações entre as comunidades e as instituições 

acadêmicas envolvidas. A Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas já 

desenvolve atividades de pesquisa e extensão na Associação de Moradores de Barreiros na 

Cidade de Alagoinhas Bahia. Da mesma forma o Centro Universitário da Bahia FIB, já vem 

desenvolvendo várias atividades junto à Associação de Moradores Santa Rosa de Lima no 

bairro do Costa Azul na cidade de Salvador Bahia. Esse tipo de relação anterior entre as 

instituições foi fator crucial para a escola do público alvo. O levantamento de dados nessas 

comunidades será feito através de entrevistas, preenchimento dos questionários, análise dos 

dados socioeconômicos que servirão de subsídio para a identificação dos atores no processo. 

A partir da identificação dos atores serão levantadas as fontes de conhecimento tácito e de 

conhecimento formal das comunidades que serão utilizadas para a construção dos indicadores 

quantitativos e qualitativos para a construção dos mapas conceituais e análise dos algoritmos 

do modelo dinâmico espacial. Após a fase de construção dos mapas conceituais será 

desenvolvida a modelagem específica do problema do mapeamento do conhecimento social 



 

seguida do desenvolvimento e implementação de ferramenta informacional digital para a 

modelagem proposta.  

Durante a execução do projeto são esperados os seguintes resultados: envolvimento da 

comunidade no projeto; envolvimento de alunos e pesquisadores com a comunidade; 

conhecimento dos processos produtivos da comunidade; conhecimento de fontes de 

habilidades e competências tácitas e formais; desenvolvimento da visão do conhecimento 

local como potencial de produtividade e auto-sustentabilidade; formalização de habilidades e 

competências tácitas, transformando o tácito em explícito; percepção da relação entre o 

conhecimento identificado e as atividades produtivas da comunidade; utilização do 

conhecimento identificado para melhorar ou criar novas atividades produtivas. 

Ao concluir a pesquisa esperam-se atingir as seguintes metas: mapeamento do 

conhecimento social das comunidades pesquisadas; sistema de acompanhamento das fontes 

de conhecimento possibilitando projeções e simulações a partir da inserção ou modificação de 

variáveis quantitativas e ou qualitativas no ambiente da comunidade. 

Os impactos previstos com a pesquisa estão mais localizados nas próprias 

comunidades, porém no campo científico será interessante a produção em âmbito nacional de 

uma modelagem do conhecimento social que se apresenta atualmente como um desafio de 

fronteira científica dos estudos sobre conhecimento, a construção de uma ferramenta 

informacional baseada em algoritmos não lineares para mapear o conhecimento social é uma 

contribuição notória para o desenvolvimento de estudos futuros na área de educação, 

representando uma iniciativa concreta para ser analisada e aperfeiçoada por outros 

pesquisadores voltados para o mesmo foco de interesse científico. A possibilidade de mapear 

o conhecimento social através de um meio digital, abre uma vertente na área tecnológica 

digital, o da intervenção de instrumentos baseados em tecnologia digital nos processos 

sociais. O estudo sobre essas intervenções é de fundamental importância para o elo entre 

tecnologias inteligentes e os processos sociais. 

A partir da ferramenta desenvolvida é possível orientar as atividades produtivas da 

comunidade para ações baseadas no conhecimento inerente ao ambiente social da comunidade 

e a ações  auto-sustentáveis.  Com o desenvolvimento do projeto a comunidade será capaz de 

identificar suas habilidades e competências ligadas aos seus processos produtivos, e 

conseqüentemente possibilitar o aperfeiçoamento de suas atividade melhorando a qualidade 

de vida naquele espaço social. 

A pesquisa se encontra em fase inicial, o grupo de estudo interinstitucional ligado ao 

grupo de Pesquisa do CNPq Tecnologias Inteligentes e Educação, coordenado pelo Prof. Dr. 



 

Arnaud Soares de Lima Júnior e ao NETI – Núcleo de Tecnologias da Inteligência da FACED 

UNEB composto pelo Prof. M. Sc. Marcus Túlio de Freitas Pinheiro, autor do projeto e 

orientador dos alunos de iniciação científica da UNEB Ivan do Carmo Machado, Ednara 

Oliveira Santos e Luciana Dantas Trindade. O grupo é composto também pela Linha de 

Pesquisa GET – Gestão, Educação e Tecnologia do Núcleo de Pesquisa do Centro 

Universitário da Bahia FIB, que conta com a coordenação do Professor Marcus Túlio, com a 

Professora Dyane Brito e com a aluna bolsista de iniciação científica Fabiana Cristina Pinto 

de Santana. As atividades desenvolvidas até o momento foram o estudo dos referenciais 

teóricos, o estudo do software Cmaps para a construção dos mapas conceituais, o 

desenvolvimento dos mapas conceituais dos conteúdos estudados. Atualmente o grupo está 

estudando sistemas dinâmicos de simulações espaciais e entrando em contato com as 

comunidades para estreitar os laços de convivência através de reuniões e eventos tanto nas 

instituições como nas comunidades. 

 
 
 



 

Referências 
 
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: 
Moraes, 1982. 

Lambin, E. F. Modeling Deforestation Processes - A Review. Trees series B: Research 
Report. European Commission, Luxembourg. 1994. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. 1.ed. Trad. de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed.34, 1999. 

NOVAK, J. D. Teoria y practica de la educación.  Espanha: Ed.Alianza, 1988. 

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar informação em 
compreensão. Trad. Virgílio Freire. 5. ed. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1995. 


