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INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EAD) tem crescido mundialmente. O Brasil acompanha
essa tendência, que é incentivada pelo artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, publicada em 1996 (BRASIL, 1996; artigo 80): “O Poder Público
incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada”.
Este crescimento é evidenciado nos números informados no Anuário Brasileiro
de Educação a Aberta e a Distância (2006, 2007), resumidos na Tabela 1, onde
se

apontam

alguns

indicadores

que

demonstram

esse

crescimento,

especialmente no âmbito da Educação Baseada na Web (EBW):
Tabela 1 - Crescimento da EAD no Brasil

2006
Alunos matriculados em cursos EAD

2007

778.458

972.826

194

320

Número de alunos em cursos individuais (sem turmas fechadas)

179.845

269.055

Alunos de graduação e pós-gradualção

575.709

727.657

889

1181

56%

62,9%

Lançamento de cursos novos

Quantidade de cursos credenciados pelo MEC e conselhos
estaduais de educação
e-learning – 2ª. Mídia mais utilizada pelas Instituições de Ensino

No anuário também são apontados alguns indicadores que contribuíram para a
evasão ou para a insatisfação dos alunos dos cursos EAD e dentre eles
destacam-se:
 Material didático não foi agradável;
 Curso e/ou materiais didáticos eram difíceis;
 Escassez de materiais didáticos ou recursos para estudos;
 Ausência de interação com outros alunos.
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Para atender demandas dessa natureza, muitos softwares educacionais
oferecem recursos para gerenciamento de aprendizagem (LMS – Learning
Management Systems) como o WebCT1, Blackboard2, Moodle3, Docent4, COL5,
TIDIA6, SAKAI7, entre outros. Esses sistemas, de modo geral, auxiliam na
organização e controle das atividades programadas em um curso. No entanto,
não auxiliam o professor na preparação ou na escolha do conteúdo mais
adequado a ser apresentado e disponibilizado ao aluno, nem seu modelo
educacional indica como isso pode ser feito. Assim sendo, uma nova geração de
ferramentas educacionais está sendo pesquisada: os Sistemas Hipermídia
Adaptativos (SHA), capazes de apoiar os modelos de Aprendizagem Flexível e
Inteligentes, definidos por Taylor (2001).
Os Sistemas Hipermídia Adaptativos são coleções de documentos hipermídia
conectados por meio de links. Esses documentos são selecionados e/ou
personalizados para um determinado aluno, de acordo com suas características
e preferências.

Devedzic (2006), afirma que a personalização é a questão

central para produzir sistemas para Educação Baseada na Web adequados; no
entanto, de acordo com Oliveira (2006), a maioria dos sistemas de ensino
disponíveis na Web utiliza-se de páginas estáticas, o que leva esses ambientes
a não aproveitarem as grandes possibilidades oferecidas por um processamento
inteligente, para selecionar e apresentar os conteúdos de aprendizagem.
Segundo ele, a adaptação é uma característica chave para melhorar o
aproveitamento do ensino na Web.
No ensino presencial, para preparação de uma aula o professor pode considerar
fatores como:


Conteúdo a ser apresentado;

1

http://www.webct.com/

2

http://www.blackboard.com/us/index.Bb

3

http://moodle.org/

4

http://www.elearningbrasil.com.br/expo/tecnolog/docent.asp

5

http://col.usp.br/portal/

6

http://tidia-ae.incubadora.fapesp.br/portal

7

http://sakaiproject.org/
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Técnicas pedagógicas para abordagem do conteúdo;



Recursos de infra-estrutura disponíveis: carteiras, recursos áudio-visuais etc;



Recursos para exposição da aula: giz, lousa, voz, gestos, apresentação de
transparências etc.

Existem várias maneiras para o professor preparar uma aula; normalmente ele o
faz de acordo com seu próprio estilo de aprendizagem e, ao longo da aula,
realiza os ajustes necessários para atender a sua turma. Esses ajustes são uma
adaptação à aula inicialmente preparada e podem contemplar diferentes
maneiras de apresentar um mesmo conteúdo: som, imagem, texto, interação
entre os componentes do grupo, brainstorming e outras dinâmicas diversas.
Enfim, existem muitas possibilidades que podem ser combinadas, adaptadas e
variar de acordo com o conjunto de usuários (alunos e professores).
A grande questão que aqui desponta é: “Como transportar isso tudo, ou parte
disso, para o ambiente virtual?”.
A resposta para isso está na concepção de Sistemas Hipermídia Adaptativos
capazes de identificar características cognitivas/perceptivas do usuário Aluno e
oferecer um ambiente favorável ao seu processo de aprendizagem.
Uma das alternativas para a definição das características do aluno a serem
consideradas no processo de adaptatividade do sistema consiste no estudo do
seu estilo cognitivo por meio das Inteligências Múltiplas (IM).
De acordo com Walters (1995, p. 20), “a competência cognitiva humana é mais
bem descrita em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades
mentais chamado de inteligência“.
Gardner publicou seu primeiro trabalho sobre Inteligências Múltiplas em 1983;
atualmente, seus estudos contemplam nove inteligências, das quais oito já foram
comprovadas cientificamente. Dentre essas inteligências, a inteligência lógicomatemática é a mais conhecida e a que foi, tradicionalmente, considerada no
ensino, de maneira geral. Gardner (1995, p. 35) reforça a premissa de que ao se
escolher a maneira adequada para apresentação de um conteúdo, se está
contribuindo, significativamente, para o processo de aprendizado:
Na teoria das inteligências múltiplas, uma inteligência serve tanto
como o conteúdo da instrução quanto como meio para comunicar
aquele conteúdo. Este estado de coisas tem importantes ramificações
para a instrução. Por exemplo, suponham que uma criança está
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aprendendo algum princípio matemático, mas não é muito dotada na
inteligência lógico-matemática. Essa criança provavelmente terá certa
dificuldade durante o processo de aprendizagem. A razão para a
dificuldade é simples: o princípio matemático a ser aprendido
(conteúdo) existe apenas no mundo lógico-matemático e deve ser
comunicado através de matemática (o meio). Isto é, o princípio
matemático não pode ser traduzido inteiramente em palavras (um
meio lingüístico) ou em modelos espaciais (um meio espacial). Em
determinado ponto do processo de aprendizagem, a matemática do
princípio deve “falar por si mesma”... é exatamente nesse nível que o
aluno apresenta dificuldade – o aprendiz (que não é especialmente
“matemático”) e o problema (que é muito ‘matemático’) não estão de
acordo. A matemática, como um meio, teria falhado.

Pressupõe-se que um ambiente favorável ao aluno também contemple os
aspectos perceptuais (sons, imagens, cores, entre outros), que são oferecidos
como veículos de comunicação entre aluno e professor ou entre aluno e
conteúdo, representados nesse contexto pelos recursos do sistema. Para isso, a
Semiótica oferece elementos que podem auxiliar na compreensão da relação
entre os signos

8

e o significado que a comunicação terá para o interpretante,

seja ele o professor ou o aluno, possibilitando uma melhor comunicabilidade
entre eles no ambiente virtual.
As relações semióticas são triádicas, isto é, envolvem basicamente o signo, o
objeto que o signo representa e o interpretante, em que:


O signo pode ser genericamente considerado um elemento de comunicação,
que representa algo para alguém; desta maneira, os elementos ou recursos
utilizados na interface são signos;



O objeto que o signo representa é algo que, na interface, transmitirá uma
mensagem ao usuário, como por exemplo: uma funcionalidade, uma
mensagem de erro, um menu ou um conteúdo para a aprendizagem que
está sendo efetuada;



O interpretante é o receptor do signo, que, no contexto, pode ser o aluno ou o
professor.

A idéia central dos SHAs é fornecer ao usuário um ambiente adequado às suas
necessidades, preferências e/ou características individuais e que se adapte,
dinamicamente, a essas necessidades. Para isso, o sistema deve ser concebido

8

Representação dos objetos, que podem assumir o papel de elementos de comunicação no
contexto da interface computacional, em particular, para sistemas de aprendizagem.
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em torno de um Modelo de Usuário (MU) capaz de armazenar os atributos
necessários à formatação do ambiente. O Modelo de Usuário é assim uma base
de dados destinada a armazenar as características dos usuários que são
utilizadas para que o sistema possa realizar a adaptação.
A Figura 1 representa uma visão macro do processo de adaptação do sistema
que será aqui discutido. Nesta figura, um usuário está interagindo com um SHA.
Para permitir a adaptabilidade desse sistema, os componentes MU e Regras
atuam conjuntamente, direcionando a seleção dos signos mais adequados (de
Signos) à adaptação do sistema. O MU é atualizado através do processo de
interação com o usuário. As regras para adaptação, armazenadas em Regras,
estão relacionadas com os aspectos pedagógicos, com as Inteligências Múltiplas
e com outros aspectos gerais que norteiam o processo adaptativo. Os signos
representam conteúdos ou recursos de interação, que serão apresentados ao
aluno pela interface do sistema.

Figura 1 - Adaptabilidade do SHA-EBW - Visão do Aluno

Acredita-se que na etapa de modelagem de um sistema, a consideração dos
aspectos perceptuais e funcionais de um signo, associado com as características
de inteligências múltiplas de um aluno, poderá contribuir para a seleção de
signos mais apropriados ao estilo cognitivo do aluno, auxiliando no processo de
seleção de conteúdos e melhorando assim, a comunicabilidade no ambiente.
Além disso, características relacionadas a necessidades especiais poderiam,
futuramente, ser também incluídas facilmente no sistema, uma vez que muitas
delas, afetam de certa forma, as inteligências do portador. Por exemplo, pessoas
com deficiência visual têm geralmente a parte auditiva mais desenvolvida.
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1.1 Motivação

Duas perguntas que poderiam ocorrer são:
1. Por que a escolha da Semiótica?
2. Qual o papel da Semiótica no contexto dessa tese?
Nesta seção, procura-se responder a elas.

1.1.1 A escolha da Semiótica

A autora desenvolveu sua dissertação de mestrado envolvendo Semiótica e
Interfaces Humano-Computador (IHC), e nela realizou um estudo sobre a
evolução das interfaces do programa Word for Windows, de acordo com a tríade
semiótica “Ícone - Índice - Símbolo”9 (PUGA, 2002). Esse trabalho foi, então,
organizado da seguinte maneira:


No primeiro capítulo, foram apresentados conceitos sobre a Semiótica
Peirceana e sobre interfaces computacionais.



No segundo capítulo, foram enfocadas as interfaces do WordStar (versões
4.0, 5.0 e 6,0), Word for Windows (versões 1.0, 2.0, 6.0), Office 95 e Office
97, apontando-se as alterações visuais e funcionais que foram ocorrendo,
conforme se dava a evolução das versões.



No terceiro capítulo estabeleceu-se a comparação entre as interfaces, de
maneira a verificar como as alterações implementadas possibilitaram maior
compreensão dos recursos do software, e foram caracterizadas as interfaces
do ponto de vista simbólico, indicial e icônico.

Concluiu-se, com base na teoria da Semiótica Peirceana, nas definições de
símbolo, índice e ícone e, considerando os aspectos relevantes para a

9

O significado de tríade semiótica, ícone, índice e símbolo será apresentado sob o foco da Teoria
da Semiótica Peirceana no capítulo 3.
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elaboração de interfaces de computador, que se pode afirmar que todo software
nada mais é do que uma coleção de símbolos.
As interfaces com características simbólicas são as mais difíceis de serem
utilizadas, pois requerem usuários especializados em computação ou que
dediquem bastante tempo ao aprendizado. A evolução do hardware e o seu
barateamento popularizou o uso dos computadores, fazendo surgir a
necessidade do desenvolvimento de interfaces que possibilitassem ao usuário
comum maior agilidade em termos de aprendizado de uso e maior quantidade de
recursos facilitadores. Desse quadro, decorreu a criação de interfaces com
características indiciais-simbólicas, aquelas que possuíam, num primeiro
momento, menus de opções e caixas de diálogos, nos exemplos das interfaces
do WordStar. Num segundo momento, além de menus de opções e caixas de
diálogo, as interfaces passaram a apresentar botões com funções pré-definidas,
como observado nos exemplos das interfaces do Word for Windows, versão 1.0.
Conforme pôde ser constatado através do estudo das diversas versões do Word
for Windows, esse editor de textos apresentou, desde sua primeira versão,
características que o associavam a uma interface computacional basicamente
simbólica-indicial-icônica. A presença de índices é constante em todas as
versões, e é representada por meio dos menus, botões e (mesmo) ícones. A
partir da versão 2.0, a presença de ícones passa a ser mais intensa; nota-se que
diversos botões e itens de menu tomaram a forma de pictogramas10 que, com
suas imagens (tesoura, disquete etc), tentam imitar algo do mundo real, a fim de
que o usuário estabeleça conexões mentais com elementos conhecidos.
Quanto mais interativa e quanto mais recursos a interface apresentar, mais fácil
será o seu uso, menor será o tempo utilizado no aprendizado e menos esforço
será requerido do usuário para perceber o seu funcionamento. O uso de figuras
para representar objetos conhecidos pelo usuário representa o início da busca
pela interatividade. Entretanto, percebe-se que, hoje, outros recursos estão
sendo utilizados na realização da interação, como gestos, som, voz,

10

Conforme Lèvy (1998), pictogramas podem ser compreendidos como imagens ou figuras fixas
de algo.
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realimentação táctil e muitos outros recursos de Realidade Virtual e Aumentada,
que, porém, estão além do contexto dessa tese.

1.1.2 A Semiótica no contexto desta tese

Um fator importante a ser considerado na preparação de uma aula virtual é:
Como aumentar a comunicabilidade na troca de mensagens entre professores e
alunos no ambiente virtual?. De acordo com Moore (2002, p. 2):
Manipulando-se os meios de comunicação é possível ampliar o
diálogo entre alunos e seus professores e assim reduzir a distância
transacional.

Distância transacional é o espaço psicológico e comunicacional gerado pela
distância geográfica entre professores e alunos. De acordo com Moore (2002),
este espaço psicológico e comunicacional é um espaço de potenciais malentendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno.
A Figura 2 apresenta a interface de um SHA especialmente projetado para a
EBW, que está sendo utilizada como um meio de comunicação entre o aluno e o
professor. Por meio dela, o professor comunica e ensina o conteúdo aos alunos,
propõe atividades, interage com eles; também, por meio dela, os alunos
recebem o conteúdo, interagem com o professor e com o restante da turma
(comunicação, atividades em grupo) e realizam as tarefas propostas.
A interface é populada por signos. Esses signos produzem na mente do aluno e
do professor um processo de semiose ilimitado, produzindo novos signos de
interpretação, num processo recursivo, próprio da Semiótica Peirceana (de
Souza, 2005), reiniciando o ciclo da relação triádica ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Interface como meio de comunicação entre o Professor e o Aluno

Na Figura 2, a interface realiza a mediação do processo de comunicação entre o
professor e o aluno, e:


Os signos da interface representam a comunicação entre o professor e o
aluno;



Os signos da interface representam o conteúdo de uma aula;



O aluno interpreta os signos (processo de significação);



O aluno deve assimilar o conteúdo, integrando-o ao seu modelo mental
(processo de aprendizado).

Os signos da interface são produzidos pelo designer da interface, que não é
necessariamente o professor; note-se, aqui, que um novo usuário está sendo
introduzido no sistema – o designer – uma vez que, na maioria das vezes, o
material escolar não é produzido pelo professor responsável em ministrar a
disciplina para uma turma de alunos, mas por um profissional especialista em
mídia, muitas vezes denominado também de “conteudista”. Além disso,
interessantes pesquisas estão em curso, em que o material didático poderia ser
produzido (ou sugerido) pelos próprios alunos (BOARETTO; NUNES; FILATRO,
2006) .
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1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é propor um modelo para sistemas SHAs no
contexto da EBW, aplicando os conceitos da Semiótica Peirceana, aliados aos
conceitos das Inteligências Múltiplas, direcionando o processo de personalização
e privilegiando a comunicação entre o sistema e os usuários.
Com base nesse objetivo principal, outros objetivos, secundários, mas não
menos importantes e além disso, imprescindíveis, são colocados:


Apresentar os principais conceitos da Semiótica e a Teoria das Inteligências
Múltiplas de Gardner, aplicando-as em um contexto onde são pouco
exploradas;



Analisar a integração da Semiótica com as Inteligências Múltiplas nas
interfaces Humano-Computador;



Definir, com base nas Inteligências Múltiplas (IM), o conceito de persona
cognitiva11, a ser empregado nos Sistemas Hipermídia Adaptativa para
Educação Baseada na Web (EBW);



Analisar como esses aspectos podem interferir na geração de objetos de
aprendizagem (learning objects);



Analisar alguns aspectos sobre Ontologias, Web Semântica e Educação,
propostos por Araújo (2003), que propõe um modelo de Ontologia para EBW,
o que em parte motivou esse trabalho, pressupondo a utilização de formatos,
linguagens e vocabulários padronizados. A finalidade de Araújo é facilitar a
busca de conteúdos na Web, que possam ser reutilizados na composição de
aulas.

Não são objetivos deste trabalho:


Discutir as dificuldades da Educação Baseada na Web, nem as limitações
tecnológicas associadas a elas;

11

Personas serão introduzidas no capítulo 5 e analisadas no capítulo 6.
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Discutir a construção de objetos de aprendizagem, metodologias ou
estratégias educacionais, Educação a Distância propriamente dita, apesar de
que este trabalho poderá vir a contribuir significativamente para ela;



Discutir as tecnologias relacionadas à Web Semântica;



Discutir Interfaces Humano-Computador (IHC), sua tecnologia, princípios de
usabilidade ou padrões relacionados à IHC, por considerar que esse espaço
seria limitado para isso;



Aspectos de cooperação/colaboração em ambientes educacionais, apesar de
que esta tese também os aborda de forma colateral.

Entretanto, todos esses aspectos forneceram subsídios importantes para a
elaboração dessa tese. Os SHA para EBW aqui discutidos focam principalmente
dois aspectos: a adaptabilidade na Web e o domínio educacional.

1.3 Contribuições do Trabalho

Essa pesquisa, desde o seu início, visou o domínio educacional. O resultado
dela poderá contribuir para a melhoria dos ambientes para EBW, orientando a
disponibilização de conteúdos adequados ao perfil cognitivo dos alunos e, desta
maneira, poderá tornar o aprendizado mais fácil e agradável a diferentes
comunidades de alunos de diferentes cursos. Com relação aos professores e
designers, também poderá orientar na preparação de aulas e de conteúdos,
principalmente quando se visa a Educação a Distância.
A busca pela melhoria da interação entre sistema e alunos norteou a pesquisa
aqui efetuada, não descartando, entretanto, a possibilidade de orientar o
professor quanto à seleção de materiais didáticos para a preparação de aulas,
presenciais ou à distância.
O modelo de adaptação proposto nesta tese, privilegia o conjunto das IMs do
aluno que aliado aos conceitos da Semiótica, poderá contribuir também para a
inclusão digital dos indivíduos portadores de necessidades especiais, uma vez
que o sistema prevê a identificação das necessidades especiais apontadas no
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cadastro do aluno e a seleção de signos apropriados a elas, além de procurar
atender ao seu estilo cognitivo.
O sistema, a partir dos dados de cadastro de um curso e/ou plano de estudos
infere, automaticamente, os signos instrucionais mais apropriados para o
estudante e organiza um plano de estudos personalizado, possibilitando que o
professor, nesse contexto, atue como um mediador entre o aluno e o ambiente,
reduzindo a sua própria carga cognitiva.
Para que o modelo seja funcional, os signos devem ser catalogados
corretamente, possibilitando, a reutilização dos signos em diferentes cursos. O
processo de catalogação do SHA-EBW proposto, adicionou à lista de atributos
recomendados pelos diferentes padrões de objetos de aprendizado (LOM,
SCORM etc.) a necessidade de atributos para representação dos aspectos
perceptuais e funcionais-operacionais dos signos instrucionais, com base na
associação da Semiótica às Inteligências Múltiplas de Gardner. Considera-se
que tais aspectos são melhor inferidos pelo próprio designer, quando da geração
do material didático.
Criou-se um mecanismo para associação dos signos às IM segundo os
conceitos da Semiótica Peirceana; a seleção dos signos para implementação do
efeito adaptativo foi concebida a partir do que se chama, aqui, de personas
cognitivas, elaboradas a partir das características perceptuais e funcionaisoperacionais relacionadas às IM. Essa modelagem é também uma contribuição
central do trabalho. Para isso, investigou-se um grupo de pessoas, procurando
catalogar as suas principais formas de inteligência e associado-se à combinação
delas o conceito de persona cognitiva. A partir desses perfis, elaborou-se o
mecanismo adaptativo.

1.4 Metodologia

Os objetivos iniciais deste trabalho levaram a investigar os problemas
relacionados com a apresentação e recepção de conteúdos, tais como:
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Propiciar ao aluno a apresentação de um conteúdo adequado ao seu sistema
de aprendizagem;



Melhorar a comunicabilidade no ambiente por meio da interface.

Essas questões orientaram a pesquisa, realizada em livros, artigos e anais de
congresso. As etapas da pesquisa podem ser resumidas em quatro fases
principais, conforme se mostra a seguir.
a. Estudos

sobre

Semiótica,

interfaces

Humano-Computador,

sistemas

educacionais e Inteligências Múltiplas, em que se enfocou :
1. O estado da arte em Sistemas Hipermídia Adaptativos, das técnicas e
tecnologias utilizadas;
2. A aplicação da Semiótica a Sistemas Hipermídia Adaptativos;
3. Técnicas e tecnologias utilizadas para modelagem do perfil do usuário e
personas;
4. Objetos de aprendizagem, padrões para sua concepção, catalogação e
utilização em EBW e SHAs.
b. Fase de pesquisa aplicada, na qual se levantou as características de
inteligência dos usuários, para melhor compreensão das IMs e sobre como
utilizá-las na modelagem do usuário. Esta pesquisa, realizada através de um
questionário, tem seus resultados apresentados no Apêndice 1.
c. Elaboração do modelo proposto em que, com base em vários estudos
anteriores, procurou-se a forma de representar as características das IMs do
aluno e sua ligação com os signos do domínio e de interação. Para
elaboração do modelo, optou-se por utilizar UML – Unified Modeling
Language.
d. Realização de teste de conceito, no qual se modelou a parte do sistema
relacionada à montagem da interface de percepção mais adequada às
características do aluno. Para isso, modelou-se um repositório de objetos
educacionais e um sistema de regras para o domínio, conforme apresentado
na Figura 1.

32

1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado de acordo com o sumário apresentado. A seguir,
são apresentados as descrições e os objetivos de cada capítulo:

No Capítulo 1 – Introdução - tem-se o objetivo de apresentar uma visão geral do
trabalho, as bases nas quais está fundamentado, seus objetivos, a metodologia
para o seu desenvolvimento e a sua organização, na qual este tópico está
inserido.

No Capítulo 2 – Revisão da literatura - o objetivo é a pesquisa do estado da arte
na área na qual a pesquisa está inserida. Foi realizada uma extensa pesquisa
por meio da qual foi possível identificar os trabalhos de referência para a
fundamentação

das

idéias

propostas,

além

dos

trabalhos

relevantes,

relacionados, direta ou indiretamente, com o tema proposto e o estado da arte
na área da pesquisa.

No Capítulo 3 – Educação Baseada na Web - tem-se como principal objetivo a
investigação e apresentação das técnicas, tecnologias e estado da arte em
EBW. Para tanto, apresenta-se um resumo sobre as técnicas e tecnologias
utilizadas para obtenção da adaptação e sobre os modelos de referência para
modelagem de SHA que norteiam esta pesquisa.

No Capítulo 4 – A Semiótica e sua aplicação - Tem-se como grande objetivo
realizar uma apresentação geral da Semiótica e discorrer sobre a aplicação da
mesma nas áreas que servem de alicerce para sua aplicação na construção de
Sistemas Hipermídia Adaptativos. Para tanto, são discutidos temas como o
processo de aprendizagem humano, o conceito de inteligência, os conceitos de
Inteligências Múltiplas e sua aplicação para a construção de SHAs, a relação da
Semiótica com o processo de aprendizagem, a relação da Semiótica com as IM
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e, por fim, como estes elementos podem contribuir para a modelagem e
construção de SHAs.

No Capítulo 5 – Tecnologias Associadas aos SHA-EBW – Apresentam-se as
tecnologias relacionadas a SHA-EBW que são abordadas nesse trabalho.
Discute-se o conceito de Metadados para catalogação de Objetos de
Aprendizagem, Ontologias e técnicas e tecnologias para

Modelagem do

Usuário.

No capítulo 6 – Modelagem do SHA-EBW – Apresenta-se o modelo de
referência adequado à proposta de integração entre os conceitos da Semiótica
Peirceana e das Inteligências Múltiplas. Para isso, apresenta-se o contexto do
sistema e discute-se a modelagem do usuário, cujos aspectos cognitivos são
tratados através de personas, concebidas com as características relativas às
inteligências múltiplas.
Discute-se também a aplicação da semiótica à modelagem do conteúdo de
aprendizagem e dos recursos para interação, nesse momento relacionam-se as
características do signo com as inteligências Múltiplas.

No capítulo 7 – Teste de Conceito – Apresenta-se o protótipo do sistema, por
meio do qual, são testados os conceitos de adaptação propostos.

No capítulo 8 – Considerações Finais – discutem-se os resultados obtidos e são
apresentadas propostas para novos trabalhos.

Apêndice 1 – Pesquisa para investigação das IMs.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo apresenta-se um apanhado geral sobre os trabalhos que refletem
o estado da arte em SHA-EBW e sobre aqueles que serviram como referencial
teórico ou fonte de inspiração para elaboração desta tese. Para tanto,
inicialmente discute-se o contexto do cenário de pesquisa para a tese.

2.1 Contexto da pesquisa

O tema proposto nesta tese é multidisciplinar, isto é, envolve diversas áreas:
Hipermídia Adaptativa, Educação Baseada em Web, Ciências Cognitivas,
Semiótica e Comunicação.
Durante a fase de pesquisa e estudos observou-se que existem vários trabalhos
publicados sobre Sistemas Hipermídia Adaptativos, os quais discutem técnicas
para adaptação e que vão desde a apresentação dos elementos na interface, ao
uso de agentes para promoção de adaptação automática e inteligente.
Entretanto, atualmente, não foram identificados trabalhos que combinam a
aplicação da Semiótica aos processos de adaptação. Desta maneira, os estudos
foram direcionados ao estudo das áreas citadas anteriormente com o intuito de
propor uma integração entre elas, incorporando a Semiótica e o estudo das IMs
à modelagem de SHAs.

2.2 O estado da arte

Para se chegar ao estado da arte, essa pesquisa foi iniciada pelo estudo de
algumas obras consideradas referências básicas, ou seja, alguns clássicos nas
áreas estudadas e que serão citados ao longo de todo o trabalho. Por exemplo,
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em Semiótica a coleção de manuscritos de Peirce, datados do século XIX,
publicados em 1978 (PEIRCE, 1978). Em Hipermídia Adaptativa (HA) pode-se
citar Halasz e Schawartz (1990) com o modelo precursor da HA e Brusilovsky
(1998), que desde meados dos anos 90 também discute a hipermídia adaptativa
e, sobre as Inteligências Múltiplas, Howard Gardner (1995).
Ao longo da pesquisa foram encontrados diversos trabalhos publicados sobre
Sistemas Hipermídia Adaptativos: Palazzo (2002a, 2002b, 2006), Brusilovsky
(1996, 1998, 2001, 2003, 2004), Koch (2000), Koch e Wirsing (2002), de Bra
(1999, 2006). Nestes trabalhos são apresentadas e discutidas as técnicas e
tecnologias destinadas à modelagem e implementação desses sistemas.
O modelo Munich, apresentado por Koch (2000, 2002) foi utilizado como
referência na concepção do modelo apresentado nessa tese.
O AdaptWeb (OLIVEIRA, 2006; BRUNETTO et al., 2003) é um projeto
desenvolvido em parceria por professores e alunos das Universidades Estadual
de Londrina e Federal do Rio Grande do Sul. O projeto contempla a proposta de
um ambiente adaptativo para ensino e aprendizagem na Web, por meio do qual
o conteúdo educacional e o percurso navegacional podem ser modificados. O
ambiente é dividido nos componentes: 1) Autoria; 2) Armazenamento do
conteúdo em XML; 3) Adaptação do conteúdo baseado no modelo do aluno; 4)
Interface Adaptativa. Esse é um trabalho relevante à proposta desta tese, pois,
de maneira bastante diferente caminha no mesmo sentido desejado, inclusive
demonstrando, por meio de um estudo de caso, a adaptação sugerida. No
entanto, são consideradas apenas questões pertinentes ao ambiente de
conexão do aluno, curso e disciplina no qual está matriculado e conteúdo
disponível, de acordo com o curso/disciplina e preferência navegacional.
A modelagem do usuário é um fator de suma importância para a concepção de
SHAs, e algumas técnicas foram identificadas; para isso, o artigo “Modelos de
Usuário para Sistemas de Hipermídia Adaptativa”, de Cecatto, Macedo e Ferreira
(2006) destaca essa importância e discorre sobre algumas dessa técnicas; Koch
e Wirsing (2002) e Bugay (2006) também o fazem.
No Sistema de Hipermídia Adaptativo AHAM-MI, proposto por Bugay (2006), a
modelagem do usuário é realizada com base nas inteligências múltiplas de
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Gardner; ele constrói um protótipo, por meio do qual, foram realizados testes
para validar a proposta. Bugay sugere a apresentação de cenários instrucionais
apropriados ao aluno, de acordo com sua inteligência mais aguçada.
Nessa tese, o modelo do usuário, também será construído com base na
sondagem das IMs do aluno, no entanto, na aplicação dos resultados se procede
de maneira diferente. Bugay sugere o cenário instrucional de acordo com uma
inteligência, aquela mais evidenciada no aluno. Aqui, as IM serão utilizadas para
compor o que se chamou de persona cognitiva, ou simplesmente persona na
modelagem, que combina características de algumas IMs. Antunes (2001)
apresenta um questionário para auxiliar os professores na identificação das IMs
de seus alunos em sala de aula, esse estudo foi utilizado como base na proposta
de investigação das IMs utilizados nessa tese.
Seguindo os estudos, buscou-se encontrar publicações sobre a utilização dos
conceitos da Semiótica à concepção de SHA. Através da pesquisa foram
encontrados alguns trabalhos, a maioria deles em fase inicial, apesar da
Semiótica ser utilizada no âmbito de estudos sobre interfaces HumanoComputador desde a década de 80. Isso pode ser observado em Nadin (1988),
por exemplo. Andersen (1997) também utiliza os conceitos da Semiótica e define
a interface humano-computador como uma coleção de signos, em que todas as
partes do sistema são vistas ou ouvidas, usadas e interpretadas por uma
comunidade de usuários. Esses signos representam a linguagem que será
utilizada entre o usuário e o computador e podem ser imagens, sons ou textos. O
autor classifica os signos baseados em computador em três diferentes tipos, com
base em suas características:
 De manuseio, quando permite uma ação do usuário sobre si e esta ação tem
algum significado para a interface.
 Transientes, quando apresentam propriedades que podem ser alteradas.
 Permanentes, quando uma, ou mais, de suas propriedades não se altera ao
longo da vida do signo.
Jung, Bordin e Vicari (2006) propõem a utilização de agentes semióticos para
personalização das interfaces de sistemas. Esses agentes têm como objetivo
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buscar signos e instrumentos na base de dados para auxiliar a atividade de
aprendizado do aluno.
No artigo “Signs and Objects: Modeling Learning Objects on Peirce’s Theory of
Signs”, de Polsani (2007), aplica-se o conceito da Semiótica Peirceana à
produção de objetos de aprendizagem. O autor descreve o processo de
aprendizagem sobre o prisma da Semiótica e os passos para construção de um
objeto de aprendizagem, considerando-se conceitos da Semiótica, tais como:
signo, interpretante e objeto, e define-se o objeto de aprendizagem como um
signo em dois níveis em que, no primeiro nível, o objeto é um signo triádico que
contém três elementos (signo, objeto e interprentante) e, no segundo nível,
dentro da instrução, o objeto de aprendizagem tem um status somente de signo,
com um objeto e um interprentante. O interpretante, no segundo nível, está
relacionado, por um lado ao processo instrucional e, por outro lado, ao processo
interpretativo. Segundo Polsani (2007, p. 7):
As observações sobre os efeitos significantes que os signos
produzem e seus conceitos de informação, constituem o modelo ideal
para emular e criar adaptações para modelagem de objetos.

Essa afirmação reforça a hipótese de que a utilização dos conceitos da
Semiótica nos processos de personalização da interface pode colaborar para a
melhoria da comunicabilidade entre alunos e professores na EBW.
Smart, Rice e Wood (2000) fazem uma breve introdução à Semiótica na Web,
apresentam e discutem seis dimensões observadas na evolução do design para
a Web: Tipografia, Estrutura do Site e Design Cognitivo, Mediação do Usuário,
Caixas de Mensagem, Apresentação e Acessibilidade.
Cook (2006) sugere a utilização da Semiótica como uma ferramenta para tornar
os cursos online mais confortáveis aos estudantes, oferecendo símbolos,
metáforas e narrativas que priorizem o aprendizado sócio-cultural; entretanto, no
texto, não é relatado como isso pode ser feito. Um trabalho interessante e que
demonstra a importância da Semiótica para o contexto da Web Semântica foi
apresentado por Damjanovic, Gasevic e Devedzic (2004), que discutem a
organização

do

conhecimento

na

Web

na

forma

de

vocabulários

descentralizados, chamados de ontologias. Segundo eles

as pessoas

reorganizam padrões de informação e organizam novos significados de acordo
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com os signos que, por sua vez, são caracterizados de acordo com os
significados da conotação, denotação, sintagma e paradigma.
A conotação representa os vários aspectos sociais, implicações culturais ou
emocionais associados com o significado do signo. A denotação representa o
significado explícito ou referencial do signo, ou seja, o seu significado literal. O
sintagma representa as combinações de palavras, ou seja, as sentenças que
seguem as regras gramaticais e formam o significado de um texto, e o
paradigma é um conjunto de associações significado/significante com membros
de uma categoria definida. Neste contexto, os agentes pedagógicos são
constituídos por regras para facilitar o processo de aprendizado, para simplificar
a tomada de decisão e para preparar e encontrar materiais de aprendizagem
existentes, o que os ajuda a entender o conteúdo real do material pesquisado.
Em Santaella (2005), são discutidas as matrizes da linguagem e do pensamento
segundo o olhar da Semiótica Peirceana; o resultado desse trabalho foi a fonte
de inspiração para a realização de alguns dos estudos discutidos nessa tese
sobre a relação do signo com as IMs.

2.3 Conclusões

A revisão bibliográfica possibilitou a constatação de que existem várias
pesquisas em Sistemas Hipermídia Adaptativos. No entanto, não foram
encontrados, até o momento, trabalhos integrando a Semiótica e as IMs para
realização do efeito adaptativo em SHA para EBW.
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3 SISTEMAS HIPERMÍDIA PARA EDUCAÇÃO BASEADA NA
WEB

O termo Educação Baseada na Web (EBW) é uma extensão do termo Educação
a Distância, no sentido de ser um modelo educacional por meio do qual são
disponibilizados recursos para mediar, através da Web, o processo de ensinoaprendizagem quando os professores e alunos não estão em um mesmo espaço
geográfico.
Em EAD pressupõe-se que o aluno poderá ter acesso a diferentes mídias para
apresentação do conteúdo como textos impressos, textos digitais, vídeos, sons,
entre outros. No entanto, não há um tratamento personalizado ao aluno quanto à
escolha mais conveniente do material de estudo, nem ao professor ou designer,
quanto à sua organização. Além disso, também não há necessariamente, a
interação professor-aluno ou a intervenção direta do professor, ao longo do
processo de aprendizagem do aluno. O aluno, muitas vezes, desenvolve as
atividades de maneira isolada, sem contato com outros alunos. Já na EBW, o
conceito de distância pode ser entendido apenas como distância geográfica, e
não falta de proximidade e/ou interatividade entre alunos e professores.
A EBW, por meio dos ambientes para mediação do processo de ensinoaprendizagem,

possibilita

a

integração

das

diferentes

mídias

para

disponibilização do conteúdo, somando recursos para interação entre os
participantes como fóruns para discussão e troca de mensagens síncronas ou
assíncronas; as quais podem incluir textos, sons e imagens, podendo ainda,
oferecer ou disponibilizar estes recursos de maneira adaptativa.
Araújo (2003) apresenta a EBW como um modelo de EAD de quarta geração, ou
Modelo de Aprendizagem Flexível, que segundo Taylor (2001) deve oferecer
multimídia interativa Online, acesso a Web baseado em recursos e comunicação
mediada por computador. A EBW, implementada por meio de Sistemas
Hipermídia Adaptativos, pode ser classificada como um modelo EAD de quinta
geração, ou Modelo de Aprendizagem Flexível e Inteligente, o qual, segundo
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Taylor

(2001),

deve

utilizar

todos

os

recursos

da

quarta

geração,

complementando a comunicação mediada por computador com sistemas de
respostas automáticas e adicionando um portal para acesso aos recursos e
processos da instituição.
A personalização dos sistemas hipermídia para EBW pode ser implementada
através de métodos e técnicas que serão descritos neste capítulo.

3.1 Sistemas Hipermídia Adaptativos

A origem dos SHA surgiu a partir de estudos sobre os sistemas hipermídia e
sobre a modelagem de usuários. De acordo com Palazzo (2002):
A Hipermídia Adaptativa (HA) estuda o desenvolvimento de sistemas
capazes de promover a adaptação de conteúdos e recursos
hipermídia, vindos de qualquer fonte (bancos de dados, Internet,
serviços etc.) e apresentados em qualquer formato (texto, áudio,
vídeo... e suas combinações) ao perfil do modelo de seus usuários.

A idéia central dos SHAs, é fornecer ao usuário um ambiente hipermídia
preparado dinamicamente e adequado às suas necessidades, preferências e/ou
características individuais. Para isso, o sistema deve ser concebido a partir de
um MU capaz de armazenar as características necessárias à formatação do
ambiente.
No contexto educacional, um SHA, também precisa ser capaz de identificar os
conteúdos apropriados a um determinado aluno, possibilitar o acompanhamento
e o registro da sua evolução de maneira automatizada, de tal forma que, a cada
interação, o MU seja atualizado.

3.2 SH adaptáveis, adaptativos ou personalizáveis?
Esta é uma discussão que muitas vezes deixa dúvidas, por isso, antes da
explicação técnica, a seguir são apresentadas as definições dos termos em
questão.
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De acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss (http://houaiss.uol.com.br), o
termo adaptável refere-se ao que pode ser adaptado ou aquilo que seja capaz
de adaptação. A adaptação, por sua vez, representa a ação ou efeito de adaptar,
o ajuste de uma coisa à outra, ou ainda, a utilização de qualquer objeto ou
utensílio para finalidade diversa do seu uso primitivo. E adaptabilidade, é a
propriedade ou qualidade do que é adaptável; capacidade de alguém ou algo de
mostrar-se adaptável.
Personalizar refere-se a tornar algo pessoal, individual e a personalização referese ao ato ou efeito de personalizar. Desta maneira a personalização é uma
característica da adaptação.
O termo adaptativo é um neologismo, utilizado principalmente na área da
computação, e por isso, não foi encontrada uma definição nos dicionários
consultados, portanto, será tratado como uma extensão do termo adaptação.
No contexto dos SHAs, os termos adaptável e adaptativo são aplicados, muitas
vezes de maneira análoga; no entanto, são diferentes e, certamente
complementares.
Um SH adaptável pode ser classificado como um sistema que permite ao
usuário realizar a personalização da interface do sistema; por exemplo: cor de
fundo, fonte, ícones, entre outros. Os SH adaptativos são sistemas que operam
de maneira automática, com base em um MU que fornece as características
para realização da personalização, seja ela da interface, do conteúdo ou do
percurso de navegação.
Definidos os termos, pode-se concluir que os SHAs são sistemas que podem ser
adaptados e personalizados de acordo com as características, preferências e
interesses dos usuários. O que diferencia um sistema adaptativo de um sistema
adaptável é a maneira como o processo de adaptação é implementado:
automaticamente ou com a interferência direta do usuário.
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3.3 O que pode ser adaptado

Brusilovsky (1996, 2001) denominou as possibilidades de adaptação em HA
como Espaços de Adaptação e classificou estas possibilidades de acordo com
dois grandes espaços: 1) Conteúdo Adaptativo (CA) e 2) Navegação Adaptativa
(NA), conforme ilustra a Figura 3. Nela apresenta-se métodos e técnicas para
prover as adaptações.

Figura 3 - Espaços de Adaptação (BRUSILOVSKY, 2001, p. 100)

Para Brusilovsky a apresentação do conteúdo e o conteúdo em si, são tratados
no mesmo Espaço de Adaptação. Já Koch (2000), classifica as possibilidades de
adaptação de acordo com níveis, os quais define como: 1) Conteúdo Adaptativo
(CA); 2) Apresentação Adaptativa (AA) e 3) Navegação Adaptativa (NA). A
Figura 4 destaca os níveis de adaptação de conteúdo e apresentação propostos
por Koch (2000), com os respectivos métodos e técnicas.
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Desta maneira, os SHA, podem ser adaptados em:


Conteúdo: seleção de informações, textos, sons e imagens, de acordo com
o MU utilizado;



Apresentação: arranjo visual para apresentação do conteúdo, na interface;



Navegação: orientação ao usuário, quanto à sua localização no hiper-espaço
e direcionamento ou orientação, quanto ao percurso a ser seguido.

Figura 4 - Níveis de Adaptação segundo Koch (Extraído de: Vasquez (2006, p. 157))

3.4 Métodos e Técnicas para adaptabilidade em SHA

Para Brusilovsky (1996, 2001), as diferentes maneiras utilizadas para prover a
adaptabilidade são denominadas Tecnologias de Adaptação e podem ser
divididas conceitualmente em métodos e técnicas de adaptação. Para ele, os
métodos são generalizações de técnicas de adaptação existentes, que podem
ser representadas conceitualmente e implementadas através de diferentes
técnicas.
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Vasquez (2006, p. 155) explica que uma técnica pode ser caracterizada por um
tipo específico de representação do conhecimento e por um algoritmo específico
de adaptação.

3.4.1 Conteúdo Adaptativo

De acordo com Palazzo (2002), o conteúdo adaptativo consiste na adaptação de
um nó acessado por um usuário, aos conhecimentos e objetivos definidos em
seu MU, e, cita como exemplo, “para um usuário avançado, o conjunto de
informações apresentado poderia aprofundar e detalhar mais um determinado
assunto, enquanto que, para um usuário iniciante, poderiam ser oferecidas
explicações adicionais sobre o assunto”.
Os métodos definidos por Brusilovsky (1998), que são referenciados de maneira
similar em vários autores, tais como Palazzo (2002) e Koch (2000), estão
descritos no Quadro 1.

Método

Descrição

Explicação Adicional
(EA)

Pode-se ocultar partes do conteúdo que não são relevantes ao
usuário.

Explicação Requerida
(ER)

O sistema apresenta informações adicionais à informação requerida;
desta maneira, quando uma informação possui pré-requisitos, os
pré-requisitos são também apresentados, e os conteúdos são
ordenados de acordo com esta necessidade.

Explicação Comparativa
(EC)

À medida que são apresentados conceitos similares, o sistema
apresenta uma comparação entre eles.

Explicação Variante
(EV)

A partir do pressuposto que apresentar ou ocultar informações pode
não ser o suficiente para prover uma adaptação adequada, o
sistema armazena variantes sobre o conteúdo de uma página; o
usuário recebe as informações de acordo com o as suas
características armazenadas no MU.

Classificação de
Fragmentos (CF)

O sistema ordena fragmentos de informação sobre um conceito, de
acordo com a relevância para o usuário, com base nas suas
características armazenadas no MU.

Quadro 1 - Métodos para Adaptação de Conteúdo (Adaptado de: Palazzo (2002) e Brusilovsky (1996))
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Brusilovsky (1996), apresenta cinco técnicas para adaptação de conteúdo, as
quais estão listadas na Quadro 2.

Técnica

Descrição

Texto Condicional (TC)

Possibilita a seleção e a apresentação de partes de
informações, de acordo com o conhecimento do usuário com
base nas características armazenadas no MU.

Stretchtext (ST)

Tipo especial de hipertexto, onde os links podem ser
expandidos para os seus conteúdos ou concentrados em uma
palavra chave ou frase, de acordo com a relevância para o
usuário, identificada no MU.

Fragmentos Variantes (FV)

Uma página pode apresentar vários conceitos; cada um pode
possuir vários FV e a página é instanciada com a combinação
dos FV que melhor satisfizerem aos conhecimentos do usuário,
de acordo com suas características no MU.

Páginas Variantes (PV)

Consiste em disponibilizar páginas alternativas para cada
conceito, descrevendo-as de formas diferentes, adaptadas às
classes de usuários.

Frames (FR)

Toda informação sobre um conceito é representada por um
frame. Os slots do frame podem conter diversos FV sobre o
conceito, links para outros frames, exemplos, etc. A seleção
dos slots é realizada de acordo com regras armazenadas no
MU.
Quadro 2 - Técnicas para Apresentação Adaptativa
(Adaptado de: Palazzo (2002) e Brusilovsky (1996, 2001))

3.4.2 Apresentação Adaptativa

De acordo com Koch (2000), a AA permite adequação da configuração e/ou
arranjo visual dos elementos da interface às preferências e/ou necessidades do
usuário. A AA está diretamente relacionada ao conteúdo adaptativo e, dessa
maneira, o layout adaptativo é implementado por meio das técnicas de FV, PV,
ST e FR, descritas no Quadro 2. Outras técnicas para adaptação da
apresentação são:
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Guia de estilos: permite a aplicação de diferentes layouts baseados em
templates, que são selecionados pelo sistema de acordo com o MU (KOCH,
2000).



Multimídia Adaptativa: Consiste na apresentação de um conceito por meio
de diferentes mídias, selecionadas de acordo com o MU, e de acordo com
as limitações da infra-estrutura utilizada pelo usuário, como por exemplo, o
canal de comunicação utilizado, que pode ser banda larga ou linha discada.
Bugay (2006) explica que, diferente do texto, os conteúdos de uma
animação, áudio ou fragmento de vídeo não podem ser adaptados.

O Quadro 3, apresentado na página seguinte, resume os métodos de AA.

Método

Descrição

Multi-Idioma

O sistema realiza a adaptação para o idioma, de acordo com a
preferência ou contexto do usuário.

Layout variante

O sistema realiza a adaptação de cores, tipo e tamanho de fontes,
tamanho de imagens, ordenação de fragmentos de informação, de
acordo com as preferências do usuário.
Quadro 3 - Métodos para apresentação adaptativa
(Adaptado de: Koch (2000))

3.4.3 Navegação Adaptativa

A Navegação Adaptativa deve auxiliar o usuário quanto ao percurso que deve
ser seguido no ambiente hipermídia ou no hiper-espaço. Segundo Koch (2000),
os métodos para a navegação adaptativa fornecem e dão suporte à orientação
do usuário, gerando visualizações personalizadas e alterando a estrutura ou a
apresentação da navegação.Os métodos para NA, conforme Palazzo (2002),
estão apresentados no Quadro 4.
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Método

Descrição

Condução Global (CG)

Ocorre quando os usuários possuem algum objetivo global de
informação, que se encontra em um ou mais nós, localizados em
algum lugar do hiper-espaço; os usuários são “conduzidos” pelo
sistema nessa direção. O objetivo do método é ajudar o usuário a
encontrar o caminho mais curto para a informação que deseja,
com os possíveis desvios (indesejados) minimizados. A cada
passo da navegação, os links mais apropriados para o nós
seguinte são classificados por ordem de importância.

Condução Local

Similar à CG, no entanto com alcance menor, preocupando-se
com um único passo, e tentando sugerir ao usuário os links mais
relevantes, considerando suas preferências, conhecimento e
experiências.

Consiste em auxiliar o usuário a entender o seu posicionamento
Suporte à Orientação Local na rede do hipertexto local, correspondente ao domínio do
sistema.
Suporte à Orientação
Global

Consiste em auxiliar o usuário a compreender a estrutura de todo
o hiperespaço, que constitui o domínio de navegação do sistema.

Consiste na utilização de agentes capazes de gerar e atualizar
visualizações personalizadas do hiperespaço, por meio da
Visualização Personalizada localização de links apropriados ao usuário. Estes agentes
executam pesquisas regulares na Web, buscando novos links
relevantes e verificando a expiração dos links anteriores.
Quadro 4 - Métodos para Navegação Adaptativa
(Adaptado de: Palazzo (2002))

Koch (2002), diz que as técnicas para a adaptação da navegação manipulam
âncoras e links, tendo como finalidade adaptar a navegação dinamicamente às
características do usuário, dadas pelo estado atual do MU. O percurso disponível
é definido por links que conectam nós e hiper-documentos. Segundo Brusilovsky
(1996), os links podem ser classificados como:


Links locais: estes links não estão, necessariamente, relacionados ao
contexto do domínio e são representados por botões, menus ou listas.



Links contextuais: são os links relacionados ao contexto; são utilizados, por
exemplo, para explicar uma figura ou palavra no nó.



Links para índices e quadros de conteúdo.



Links para mapas locais e globais.
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As técnicas para prover navegação adaptativa, segundo Palazzo (2002) e
Brusilovsky (2004), estão apresentadas e descritas na Quadro 5.

Técnica

Descrição

Orientação Direta

Consiste em decidir, em cada ponto de navegação, qual é o
melhor nó a ser visitado a seguir, levando-se em conta o MU.
O sistema pode destacar visualmente o link para o melhor nó
ou apresentar um link dinâmico adicional.

Classificação Adaptativa

Consiste em classificar todos os links, partindo-se de um nó,
de acordo com sua relevância, calculada com base nos
dados no MU. Os links são apresentados em ordem
decrescente
de
relevância.
Pode
ser
aplicada,
satisfatoriamente, em links não contextuais.

Ocultação Adaptativa

Consiste em restringir o espaço de navegação, ocultando
links para nós não-relevantes. Pode ser aplicada a links
contextuais e não contextuais, ocultando informações ou
desativando os links.

Anotação Adaptativa

Links marcados com comentários oferecem informações
sobre o estado atual daquilo que está por trás deles. As
anotações de links podem ser fornecidas na forma textual ou
na forma de sinais visuais, utilizando ícones, cores, tamanhos
e tipos de fonte diferenciados.

Adaptação de Mapas

Bugay (2006) explica que esta técnica compreende diversas
formas de adaptação de mapas de hipermídia global e local,
mostrados ao usuário. O mapa apresentado pode ser filtrado
adaptativamente para apresentar uma visão geral das partes
do hiperdocumento relevantes para o usuário.
Quadro 5 - Técnicas para navegação adaptativa
(Adaptado de: Palazzo (2002) e Brusilovsky (2004))

3.5 Modelos de Referência para SHA

Os modelos de referência são utilizados para formalizar as representações
necessárias para um sistema. Entre os vários modelos de referência
encontrados na literatura, destacam-se os modelos Dexter, AHAM (Adaptative
Hypermedia Application Model), Munich e AHAM-MI (Modelo de Hipermídia
Adaptativa utilizando Inteligências Múltiplas). Estes modelos apresentam muitas
similaridades e foram inspirados no modelo Dexter, a ele acrescentando novas
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funcionalidades. Os modelos AHAM e AHAM-MI são dedicados especialmente à
Educação Baseada na Web. Sendo assim eles constituem referências
importantes para este trabalho.

3.5.1 Modelo Dexter

Proposto em Halasz e Schwartz (1990), é o precursor entre os modelos para
sistemas hipermídia. Este modelo não contempla a adaptatividade, mas serviu
como inspiração para os modelos sucessores. Ele considera o sistema dividido
em três camadas, conectadas através de duas interfaces, conforme mostra o
Quadro 6, apresentado na página seguinte. Nesse quadro, as interfaces
encontram-se destacadas em cinza claro.
Um componente da Camada de Armazenamento pode ser um átomo (nó do
sistema), um link (relações entre componentes; enlace de hipertexto) ou uma
entidade

composta

(agregado

de

componentes,

formado

por

vários

componentes atômicos, links ou por outros componentes compostos). Os
componentes

atômicos

ficam

armazenados

na

Camada

Interna

dos

Componentes, enquanto os componentes compostos e os links ficam na
Camada de Armazenamento (KOCH, 2000).
Cada componente possui uma identificação única no universo considerado e é
composto por duas partes: informação e especificação de conteúdo. A
informação do componente é um conjunto de atributos, uma especificação de
apresentação e uma lista de âncoras:


Os atributos são propriedades dos componentes; por exemplo, palavraschave associadas a ele.



A especificação da apresentação determina como ele será apresentado pela
Camada de Execução.



Uma âncora é um mecanismo que permite relacionar o componente com
outros componentes na rede de nós e links; ela especifica o ponto final do
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link de relacionamento do componente. Um componente pode relacionar-se
com muitos outros componentes.

CAMADA

DESCRIÇÃO

Camada de Execução

Constitui a camada de interação com o usuário, onde o hipertexto é
apresentado. Apresenta ferramentas para acesso, visualização e
manipulação do SH. O modelo fornece a realização de um conjunto
de interfaces, mas não se preocupa em cobrir todos os detalhes
desse nível.
Especificação de Apresentação (Presentation Specification)
Interface de comunicação entre a Camada de Execução e a Camada de Armazenamento
(Run-Time Layer)

Camada de
Armazenamento

Descreve a rede de nós e links, que constitui a base de dados de
informação do sistema e é composta por uma hierarquia de
(Storage Layer)
componentes de dados (sites, que contêm textos, gráficos, imagens
e animações) e que se interconectam através dos links. É o foco
principal do modelo.
Ancoragem (Anchoring)
Interface entre a Camada de Armazenamento e a Camada Interna dos Componentes,
responsável pela associação dos componentes da Camada de Armazenamento com os
respectivos conteúdos na Camada Interna dos Componentes. Bugay (2006, p.69) explica que é
crítica, e examina o mecanismo de endereço de localização dos itens, dentro do conteúdo de
cada componente individual.
Camada Interna dos
Especifica os conteúdos e a estrutura dos nós envolvidos na rede do
Componentes
sistema, descrita na Camada de Armazenamento.
(Within-Component Layer)
Quadro 6 - Camadas do modelo Dexter

A especificação de conteúdo é usada como a interface para a Camada Interna
de Armazenamento, onde ficam os conteúdos dos componentes atômicos.
Um componente de tipo link consiste de uma seqüência de especificadores, que
descrevem uma âncora do link. Cada um dos especificadores contém a
identificação de um componente, uma especificação de apresentação, uma
identificação de âncora e uma direção (“de”, “para”,”bidirecional”, ou “nenhuma”).
A identificação de âncora é composto por dois valores: o identificador de âncora
(ID) e o “valor de âncora”, um campo variável, que pode ter interpretações
diferentes conforme o componente, e que também é armazenado na Camada
Interna dos Componentes.
O modelo Dexter é centrado em camadas para hipermídia adaptativa abstrata e
descreve as estrutura dos nós e dos links com suas respectivas propriedades.
Não descreve os detalhes sobre a interface do usuário, nem sobre a camada de
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armazenamento residente no servidor. Provê uma interface entre o core da
hipermídia abstrata e a interface e entre o core da hipermídia e a camada de
dados, explica de Bra (2006).
O mecanismo de âncora encontra-se descrito detalhadamente em Koch (2000).
A Camada de Armazenamento do modelo foi descrita em notação UML, que
pode ser encontrada também em Koch (2000). A consulta a esses documentos
permite elucidar melhor os mecanismos descritos.

3.5.2 Modelo AHAM – Adaptive Hypermedia Application Model

A versão inicial deste modelo foi proposta por Wu, Houben e de Bra (1998) e é
uma extensão do modelo Dexter. O seu grande diferencial em relação ao
modelo Dexter é detalhar o mecanismo de adaptação. A Camada de
Armazenamento do modelo Dexter foi estendida para contemplar o modelos
relacionados com a área educacional: Modelo do Domínio, Modelo de Ensino e
Modelo do Usuário (aluno). O Modelo de Domínio contempla a visão dos autores
sobre o domínio da aplicação. O Modelo do Usuário contém a visão do sistema
sobre o usuário – no caso, o Aluno – e corresponde ao MU definido no capítulo
1.
O Modelo de Ensino contempla as regras pedagógicas para adaptação do
sistema, por exemplo, como direcionar o aluno de acordo com o modelo do
domínio e modelo do usuário. O modelo AHAM, assim como o modelo Dexter,
tem como foco a Camada de Armazenamento. De acordo com de Bra et al.
(2006), a principal inovação implementada pelo modelo foi a adição do Modelo
de Usuário à Camada de Armazenamento. Wu, Houben e De Bra (1998) apud.
Bugay (2006, p. 95), destacam os principais aspectos do modelo:



A adaptação é baseada nos modelo de Domínio, Usuário e Ensino.



Distinguem-se claramente as noções de conceitos e página.
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O modelo fornece um formalismo que permite aos autores criarem regras
pedagógicas sobre os conceitos, de maneira que elas possam ser aplicadas
automaticamente.



O modelo foi projetado especificamente para facilitar o desenvolvimento de
ferramentas de autoria.



O AHAM permite a construção de um Modelo de Usuário, não apenas
destinado à leitura e navegação, mas também como suporte a fontes
externas, como exames.

O Quadro 7 mostra as alterações desse modelo em relação ao Modelo Dexter,
destacando-se a divisão efetuada na Camada de Armazenamento do sistema;
nesse quadro, apenas a camada alterada se encontra em destaque.

CAMADA
Camada de Execução
(Run-Time Layer)

DESCRIÇÃO
Constitui a camada de interação com o usuário, onde o hipertexto
é apresentado. Apresenta ferramentas para acesso, visualização e
manipulação do SH. O modelo fornece a realização de um
conjunto de interfaces e não se preocupa em cobrir todos os
detalhes desse nível.

Especificação de Apresentação (Presentation Specification)
Interface de comunicação entre a Camada de Execução e a Camada de Armazenamento
Camada de
Armazenamento
(Storage Layer)

(como no Modelo Dexter)

Modelo de Domínio

Contempla a visão dos autores
sobre o domínio da aplicação.

Modelo de Usuário

Características do Usuário

Modelo de Ensino

Regras pedagógicas para
adaptação do sistema

Ancoragem (Anchoring)
Interface entre a Camada de Armazenamento e a Camada Interna dos Componentes,
responsável pela associação dos componentes da Camada de Armazenamento com os
respectivos conteúdos na Camada Interna dos Componentes. Bugay (2006, p.69) explica que é
crítica, e examina o mecanismo de endereço de localização dos itens, dentro do conteúdo de
cada componente individual.
Camada Interna dos
Componentes
(Within-Component Layer)

Especifica os conteúdos e a estrutura dos nós envolvidos na rede
do sistema, descrita na Camada de Armazenamento.

Quadro 7 - Camadas do modelo AHAM

53

O modelo

AHAM não foi concebido exclusivamente para aplicações

educacionais. De Bra et al. (2006) refere-se ao Modelo de Ensino, ilustrado
anteriormente no modelo de Wu e colaboradores (1998), como Modelo de
Adaptação, o que pode ser observado no Quadro 8. Este quadro descreve
brevemente as camadas do modelo AHAM para aplicações gerais.

CAMADA

DESCRIÇÃO

Camada de Execução (Run-Time
Layer)

Representa a interface com o usuário, não descreve
exatamente o quê a interface apresentará, mas provê
abstrações para especificação da apresentação.

Presentation Specifications
Interface de comunicação entre a camada de apresentação e camada de execução.
Camada de Armazenamento
(Storage Layer)
Modelo de Domínio

Descreve a estrutura do domínio da aplicação
hipermídia adaptativa.

Modelo de Usuário

Descreve o conhecimento que o usuário possui a
respeito do domínio

Modelo de Adaptação

Utilizado para construir e adaptar os conteúdos e
links, oferencendo uma biblioteca de funções para
construir páginas a partir de fragmentos com base no
modelo de usuário e domínio.
Anchoring

Interface de comunicação entre a camada de armazenamento e a camada interna dos
componentes.
Camada Interna dos Componentes
(Within-Component Layer)

Descreve a implementação interna dos objetos que
podem ser acessados através das âncoras.

Conteúdo e estrutura do site
Quadro 8 - Visão do modelo AHAM para aplicações gerais

No modelo AHAM, o domínio é representado por meio de conceitos e relações
entre conceitos. De Bra et al. (2006) definem “conceito” como uma entidade
abstrata que pode ser instanciada para fragmentos de textos. O conceito tem um
identificador único, que é por eles tratado, também, como “conceito informação”
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ou c-info. Ele tem uma parte fixa, isto é, uma seqüência de âncoras e
especificações de apresentação, e uma parte variável, representada por um
conjunto de pares atributo-valor.
A seqüência de âncoras identifica as subestruturas do conceito e indica o destino
do link, podendo ser utilizada uma âncora para cada conceito. A especificação
da apresentação é usada para comunicar à Camada de Execução como deve
ser a apresentação do conceito. No AHAM ela é apenas uma especificação de
apresentação default (de BRA et al., 2006, p. 9). Podem ser considerados dois
tipos de composição de conceito:


Páginas: compostas por fragmentos-filhos e conceitos atômicos;



Conceitos abstratos: hierarquia de conceitos-filhos (abstratos ou páginas),
utilizados para propagar o “conhecimento” de páginas para seções e de
seções para capítulos.

As relações entre conceitos são abstratas e denominadas hyperlinks. Uma
relação pode ser unidirecional ou bidirecional, e consta da interface de
especificação da apresentação, auxiliando a Camada de Apresentação a decidir
como apresentar a relação ou as suas âncoras.

O acesso às páginas e conceitos é implementado por duas funções:


Resolvedor: usada para encontrar conceitos baseados em descrições;



Acessor: usada para recuperar o conteúdo, com base no identificador do
conceito.

O modelo de adaptação do AHAM consiste em um conjunto de regras baseadas
na tríade evento-condição-ação e são descritas da seguinte maneira: as regras
são disparadas por eventos; quando uma regra é disparada, a condição é
avaliada; a condição é uma expressão booleana que utiliza os pares atributovalor dos modelos de domínio ou de usuário, e são usadas para instanciar, ou
checar, se a relação de pré-requisitos dos conceitos é satisfeita. Quando a
avaliação de uma condição resulta verdadeiro, a ação associada é executada. A
atualização dos atributos do modelo de usuário pode ser considerada um evento,
que é disparado por uma regra de adaptação. De Bra et al. (2006, p. 12)
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exemplifica uma regra geral de adaptação que avalia o conceito C; quando este
é acessado e “visitado” atribui-se à ação o valor “verdadeiro”:
Event: access (C);
Condition: true;
Action: C.visited := true;

Com base no modelo AHAM e utilizando a sua terminologia, de Bra et al. (2006)
apresentaram um caso de estudo de como criar aplicações adaptativas com o
modelo AHA! – Adaptative Hypermedia Architecture -, ou Hipermídia Adaptativa
para Todos! (Hypermidia Adaptiva for All!). Este projeto, concebido, modelado e
implementado pela Eindhoven University of Technology, tem como propósito
disponibilizar uma ferramenta para autoria de SHAs de uso geral. Apesar de ser
um sistema para criação de sistemas genéricos, apresenta um módulo
específico para SHAs Educacionais, que visa a criação de testes. É uma
aplicação de código aberto, baseado em Servlets Java e está disponível em
http://aha.win.tue.nl.

3.5.3 Modelo Munich

O Modelo de Referência Munich foi proposto por Koch e Wirsing (2002) na 2ª.
Conferência Internacional de Hipermídia Adaptativa e Sistemas Adaptativos
baseados na Web, em 2002, em Málaga, na Espanha. Originalmente proposto
por Koch, está descrito em sua tese de doutorado (KOCH, 2000).
O modelo Munich foi inspirado no modelo Dexter, mantendo a arquitetura de três
camadas, à qual se adicionou, na Camada de Armazenamento, os metamodelos
de Domínio, Usuário e Adaptação, mantendo as interfaces de Apresentação e
Ancoragem, conforme ilustra a Figura 5. O modelo contempla regras,
funcionalidades e utilização de terminologias gerais, para se que possa
implementar a adaptação em SHAs, independente da área de aplicação.
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A Camada de Execução é responsável pela sessão do usuário e deve ser capaz
de gerenciar diferentes sessões, uma para cada usuário, inserindo as suas
particularidades. Esta camada é responsável pelo monitoramento das interações
do usuário com a aplicação e pela atualização do modelo do usuário MU.
A Camada Interna de Componentes - Within-Component Layer -

contém o

conteúdo e a estrutura da hipermídia, sendo dependente da aplicação. De
acordo com Bugay (2006), não foi implementada no modelo Munich, assim como
não foi nos modelos Dexter e AHAM.

Figura 5 - Modelo Munich (Transcrita de: Koch ( 2000, p. 74))
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A Camada de Armazenamento é responsável pelo armazenamento dos dados e
das funcionalidades inerentes às operações requeridas para a adaptação; esta
extensão é fruto da abordagem orientada a objetos, que Koch (2000) propõe,
para modelagem de sistemas hipermídia adaptativos, além de gerar uma
especificação formal dos metamodelos. A modelagem utiliza UML e OCL (Object
Constraint Language) para essa especificação. Os metamodelos são:


Metamodelo de Domínio – gerencia as estruturas básicas da rede do
sistema hipermídia. Seu foco é a relação dos sites - recipientes de conteúdo
- e a estrutura de navegação entre eles.



Metamodelo de Usuário – gerencia um conjunto de usuários representados
por seus atributos - conhecimentos e características individuais -, que são
classificados como dependentes ou independentes do domínio.



Metamodelo de Adaptatividade – é o conjunto de regras para implementar a
adaptação dinamicamente. Existem vários tipos de funcionamento para
usuários, como: entrada de dados, inatividade e navegação.

A Interface de Apresentação é responsável pela criação das páginas
apresentadas ao usuário, com base em fragmentos selecionados, de acordo
com as regras estabelecidas no modelo de Adaptação.
A Interface de Ancoragem é explicada por Bugay (2006, p. 81) como o
mecanismo de endereçamento indireto que determina um ponto fixo a ser
usado pela Camada de Armazenamento, o qual é combinado com um campo
variável usado pela Camada Interna dos Componentes.
Na Figura 6, apresenta-se o diagrama de classes especificado por Koch e
Wirsing (2002), por meio do qual pode-se observar a relação entre as camadas
do modelo Munich, bem como as funcionalidades acrescidas a cada camada.
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Figura 6 - Modelo de Classes do modelo Munich (Adaptado de: Koch (2000))
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3.5.4 Modelo AHAM-MI – Modelo de Hipermídia Adaptativa
utilizando Inteligências Múltiplas

Este modelo foi proposto por Bugay como tese de doutorado, submetida à
Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2006. Ele usa o conceito de
regras pedagógicas, introduzidas por Wu, Houben e de Bra (1998) ao modelo
AHAM, e adapta o modelo Munich proposto por Koch (2000), acrescentando ao
Modelo de Adaptação e Usuário o conceito das Inteligências Múltiplas, que
também é alvo de estudos nesta tese.
De acordo com Bugay (2006), no AHAM-MI, o Modelo de Adaptação seleciona o
conteúdo a ser apresentado, levando em conta o conhecimento do usuário sobre
o assunto e utiliza o conhecimento adquirido sobre as suas inteligências mais
relevantes para influir na adaptação, de maneira que o aprendizado ocorra de
acordo com as necessidades específicas deste usuário.
Bugay (2006, p. 106) descreve as extensões agregadas ao modelo Munich:


No Modelo do Usuário acrescentaram-se pares “conceito-valor” para
representar o nível de desenvolvimento de cada uma das Inteligências
Múltiplas do usuário;



A inicialização do Modelo do Usuário obedece a um processo de sondagem
inicial para obtenção de dados cadastrais, conhecimento sobre o domínio e
nível de desenvolvimento das Inteligências Múltiplas.



O Modelo de Domínio modela o nível conceitual da representação da
aplicação hipermídia (conteúdo) e contém diversos cenários, um para cada
tipo de inteligência, definidos pelo autor da hipermídia.



O Modelo de Adaptação possui, além das regras de adaptação do conteúdo,
regras de adaptação para as Inteligências Múltiplas.



As regras são classificadas como regras de construção, regras de aquisição,
regras de inteligências múltiplas e regras de adaptação.

A Figura 7 apresenta o modelo conceitual do AHAM-MI e nele se destacam os
três componentes da Camada de Armazenamento: Usuário, Domínio e
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Adaptação. Sua finalidade é apresentar as principais entidades que comparecem
num SHA. O modelo preserva as funções Resolvedor – que encontra
conceitos com base em descrições - e Acessor – que recupera conteúdo com
base no identificador de conceito -, apresentadas no modelo AHAM e descritas
no item 3.3.2. Outras funções são mantidas e adaptadas para que o sistema
possa direcionar a seleção de cenários apropriados ao Modelo do Usuário.

Figura 7 - Diagrama Conceitual do AHAM-MI (Extraído de: Bugay (2006, p. 112))
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3.6 Conclusões

Os sistemas hipermídia adaptáveis são sistemas que possibilitam ao usuário que
realize a personalização da apresentação; já os sistemas hipermídia adaptativos
são sistemas que operam de maneira automática, com base em um MU.
A EBW, de acordo com as especificações apresentadas por Taylor (2001), deve
ser implementada por meio de SHAs, entretanto, deve oferecer flexibilidade para
que o usuário, neste caso o aluno, possa customizar sua aplicação.
Na EBW, o papel do aluno é preponderante para que haja sucesso no processo
de ensino-aprendizagem. No entanto, a Web, de maneira geral é marcada pela
diversidade e a EBW não é diferente. Instituições de ensino atendem alunos de
diferentes

culturas,

crenças,

níveis

(social,

econômico,

cultural),

com

necessidades e expectativas diferentes. Nesse contexto, conteúdo, ambiente e
mensagens comuns a todos os alunos dificultam esse processo. O que para um
aluno é extremamente fácil, pode ser inteligível para outro.
Os SHAs possibilitam que, de maneira automatizada, sejam consideradas
diversas características de um aluno em particular. Estas características, ao
serem cruzadas com os objetivos pedagógicos e com o seu histórico de
aprendizagem, tornam o ambiente mais adequado à realização de suas
atividades, possibilitando que sejam adaptados conteúdo, apresentação e
navegação. Para isso, a partir do MU e de um conjunto de regras préestabelecidas, pode-se aplicar métodos e técnicas que definem como a
adaptação será implementada.
A personalização pode propiciar à EBW um melhor aproveitamento do conteúdo,
tornando o ambiente mais agradável, adequado e estimulante, facilitando o
processo de ensino-aprendizagem e, possivelmente, reduzindo a evasão dos
alunos.
O modelo AHAM-MI, proposto por Bugay (2006), contempla o estudo das
Inteligências Múltiplas. Na presente tese, pretendeu-se ir mais além; dar ênfase
ao estudo com a intenção de adaptar o SHA-EBW ao estilo cognitivo do aluno, o
que seguirá orientações para seleção dos recursos de interação da interface e
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do conteúdo, associadas aos conceitos da Semiótica. Desta maneira, serão
utilizados como base de referência os modelos Munich, AHAM e AHAM-MI, que
serão estendidos e adequados para atenderem a proposta.
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4 A SEMIÓTICA E SUA APLICAÇÃO

A Semiótica é uma ciência relativamente nova, que passou a ser difundida em
meados do século XX, um dos seus objetivos é estudar os signos e os
processos de semiose, gerados a partir destes signos, no processo de
comunicação. Tendo como premissa que as interfaces de computador são
coleções de signos que intermediam a comunicação entre o usuário e o software
computacional, os conceitos da Semiótica podem contribuir para melhorar a
comunicabilidade entre eles, contribuindo para diminuição da distância
transacional. O software, entretanto, não é nunca o emissor de mensagens para
o usuário, mas essas provêm de um terceiro elemento que, geralmente, é o
professor ou um tutor, que as programou. O tutor pode ser uma pessoa real ou
um agente de software, que faz as vezes dessa pessoa física, que, de acordo
com a Engenharia Semiótica, atua como preposto do professor e do designer
instrucional. Sistemas tutores têm sido intensamente explorados nos últimos
tempos, entretanto estão fora do contexto desse trabalho.
Nesta tese, propõe-se que os conceitos da Semiótica sejam utilizados para
melhorar os processos comunicativos entre usuários (alunos) e softwares
educacionais voltados para EBW.
Existem três semióticas, cujas teorias surgiram quase na mesma época. São
elas: Semiótica Peirceana, Semiótica Estruturalista ou Semiologia e Semiótica
Russa ou Semiótica da Cultura. A Semiótica Peirceana foi eleita como referência
neste estudo devido à amplitude que sua teoria oferece.
O principal objetivo este trabalho é propor um modelo para sistemas SHAs no
contexto da EBW, aplicando os conceitos da Semiótica Peirceana, aliados aos
conceitos das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner (1994), direcionando o
processo de personalização e privilegiando a comunicação entre os usuários e o
sistema. Dessa maneira, deve-se considerar aspectos relacionados ao domínio
educacional e ao processo de aprendizagem do aluno, que é, eminentemente,
particular, sendo, por isso, a questão da adaptabilidade tão importante.
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Neste capítulo são abordados os assuntos que fundamentam a proposta de
modelagem desse SHA e, para tanto, são apresentado o panorama geral da
Semiótica Peirceana, a Engenharia Semiótica, aspectos que norteiam a
educação e uma breve descrição da Teoria das Inteligências Múltiplas .

4.1 Uma introdução à Semiótica Peirceana

O termo Semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. Para
Santaella (1999, p. 58), um signo é:
[...] uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só
pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar,
substituir uma outra coisa diferente dele.

De acordo com Peirce (2000, p. 51), o signo é constituído por três elementos
denominados: 1) Signo ou representâmen – representa o objeto; 2) Objeto –
aquele ou aquilo que determina o signo; 3) Interpretante – determinado
imediatamente pelo Signo e pelo Objeto. Peirce (apud SANTAELLA, 2000, p.
66), explica que:
Um signo “representa” algo para a idéia que provoca ou modifica. Ou
assim é um veículo que comunica à mente algo do exterior. O
“representado” e o seu objeto; o comunicado, a significação; a idéia
que provoca, o seu interpretante.

O signo, num primeiro momento, cria na mente de uma pessoa um signo
equivalente ou modificado a partir dele (objeto dinâmico); este processo é
chamado semiose. Este segundo signo, gerado na mente da pessoa, é
denominado interpretante e a “coisa” que está sendo representada pelo signo
recebe a denominação de objeto.
Santaella (2000, p. 63), explica:
Interpretante não significa, porém que não existem atos
interpretativos particulares e individuais. É evidente que sim, e cada
pensamento nosso, na cadeia de pensamento que somos nós, é um
atestado disso. A interpretação de um signo por uma pessoa é
primariamente uma atitude e contemplação, alerta e observação do
interpretante ou interpretantes que o signo é capaz de produzir.
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Em síntese, as relações semióticas são triádicas, isto é, envolvem basicamente
o signo, o objeto que o signo representa e o interpretante, como se vê na Figura
8, onde:


O signo pode ser genericamente considerado um elemento de comunicação
que representa algo para alguém; dessa maneira, os elementos ou recursos
utilizados na interface computacional são signos.



O objeto que o signo representa é algo que, na interface computacional, irá
comunicar algo ao usuário; por exemplo: uma funcionalidade representada
por um botão, uma mensagem de erro, um menu, entre outros.



O interpretante é o processo de recepção e cognição do signo, que no
contexto desta tese, pode ser produzido pelo aluno ou pelo professor.

Figura 8 - Tríade Semiótica

Como exemplo dessa relação triádica será utilizada a imagem apresentada na
Figura 9, que está disponível em http://www.sandrapuga.pro.br. Trata-se da
fotografia de uma pessoa: Sandra Puga. Esta fotografia é uma representação da
pessoa, um signo, e a pessoa representada é o objeto. Diferentes pessoas
acessam a página e visualizam a fotografia (receptores/usuários) e, num
primeiro momento, geram diferentes interpretações sobre a pessoa representada
na foto. Este é o processo de semiose interpretante. Por exemplo, podem
pensar: “É a figura de uma mulher qualquer” ou “É uma mulher trabalhando” ou
“É a Sandra Puga!”.
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Figura 9 – Cópia da página pessoal de Sandra Puga (disponível em: http://www.sandrapuga.pro.br)

Assim sendo, a tríade semiótica poderia ser representada da maneira mostrada
na Figura 10.

Figura 10 - Tríade Semiótica adaptada

4.1.1 Categorias Universais da Semiótica Peirceana

De acordo com Puga (2002, p. 9), Peirce desenvolveu uma fenomenologia em
três categorias universais, que denominou de primeiridade, secundidade e
terceiridade. A primeiridade está associada à sensação, a secundidade à dúvida
e a terceiridade à reflexão. Estabelecendo uma divisão triádica dos signos com
base nessas categorias, Peirce obteve 10 tricotomias que, combinadas, resultam
em 64 classes de signos e 59.049 tipos de signos. As classes mais exploradas
por Peirce estão representadas no Quadro 9.
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Tricotomias

I – Signo considerado
em si mesmo

II - Signo em relação ao III - Signo em relação
objeto
ao interpretante

Categorias
Primeiridade

Quali-signo

Ícone

Rema

Secundidade

Sin-signo

Índice

Discente

Terceiridade

Legi-signo

Símbolo

Argumento

Quadro 9 - Tricotomias versus categorias: classes de signos

A primeira tricotomia – Signo considerado em si mesmo – está relacionada à
anatomia do signo, ou seja, à relação que o signo possui consigo mesmo, por
uma qualidade, uma singularidade ou uma lei geral; desta maneira, o signo pode
ser um Quali-signo, Sin-signo ou Legi-signo.
De acordo com Peirce (1978, CP 2.244, p. 142), Quali-signo é uma qualidade
que é um signo. Não pode, em verdade, atuar como signo, enquanto não se
corporificar. Peirce explica que quando um signo se corporifica, passa a
pertencer à classe da secundidade, tornando-se um Sin-signo (Peirce, 1978, CP
2.245, p. 142). Já um Legi-signo é uma lei que é um signo (Peirce, 1978, CP
2.246, p. 142).
Na segunda tricotomia – Signo em relação ao objeto – o signo pode ser um
Ícone, um Índice ou um Símbolo. De acordo com Peirce (1978, CP 2.449, p.143):
O ícone é um signo cuja qualidade significante provém meramente da
sua qualidade. O índice é um signo que estabelece relações (de
caráter de casualidade, espacialidade e temporalidade) diádicas entre
representante e objeto e o símbolo é um signo que se refere ao objeto
que denota, em virtude de uma lei, normalmente uma associação de
idéias gerais.

Na terceira tricotomia - Signo em relação ao seu interpretante - o signo pode ser
um Rema, um Discente ou um Argumento. De acordo com Peirce, Rema referese à qualquer signo que não é nem verdadeiro nem falso, como quase cada
palavra por si, exceto sim e não (PEIRCE, 1978, CP 2257, p. 147), Discente é
um signo que veicula informação (PEIRCE, 1978, CP 2309, p. 174) e Argumento
é um signo de uma lei (PEIRCE, 1978, CP 2.252, p. 144).
Para ilustrar as relações de primeiridade, secundidade e terceiridade, Pignatari
(2004, p. 46), apresenta o seguinte exemplo:
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Estou caminhando por uma via de um grande centro urbano, sem que
nenhuma idéia me ocupe a mente de modo particular e nenhum
estímulo exterior enrijeça a minha atenção: em estado aberto de
percepção cândida, digamos. Ou seja, em estado de primeiridade.
Por um acidente qualquer – um raio de sol refletido num vidro de um
edifício – minha atenção isola o referido edifício do conjunto urbano,
arrancando-me da indeterminada situação perceptiva do estado
anterior, ancorando-me no aqui-e-agora da secundidade. Em
seguida, constato que essa construção é um “arranha-céu de vidro”,
que se insere no sistema criado por Mies van der Rohe, nos anos 20;
que Mies, por seu lado, nada mais fez do que desenvolver as
possibilidades construtivas do aço e do vidro, coisa que Paxton já
havia feito no seu famoso “palace made o’windows” (Thackeray), o
Palácio de Cristal, de Londres, em 1851 etc. etc. Este estado de
consciência corresponde à terceiridade.

4.2 A Semiótica e o processo de Aprendizagem

Polsani (2007, p. 2), descreve o processo de aprendizagem:
[...] Como parte da semiótica geral dentro da qual os signos
funcionam como interpretantes dos materiais aprendidos em
situações instrucionais. O princípio da educação é criar hábitos para
raciocinar e agir. Hábitos podem ser definidos como processos de
reconhecimento, interpretação e conexão dos signos e os
significantes de acordo com uma atividade.

Polsani nos descreve o processo de aprendizagem em termos semióticos mas,
antes de qualquer discussão, deve-se levar em conta “o que é aprendizagem” e
“como o indivíduo aprende ou apreende”.

4.2.1 Aprendizagem humana

Existem várias linhas para o estudo dos processos humanos de aprendizagem,
dentre elas:


Teoria baseada no Condicionamento Clássico e Teoria baseada no
Condicionamento Operante; colocam que, de maneira genérica, o ser
humano aprende por meio da associação entre estímulos e respostas.
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Teoria Comportamentista ou Behaviorista, na qual o conhecimento é uma
descoberta. Para estes, a experiência ou a experimentação planejada
constitue a base do conhecimento. Para os comportamentalistas, a ciência
consiste numa tentativa de descobrir a ordem na natureza e nos eventos.



Teorias baseadas na Gestalt:, em que, de acordo com Coutinho e Moreira
(1992, p. 76), os processos de aprendizagem são estudados a partir das leis
da percepção; enfatizam o processo de reestruturação da estrutura cognitiva
pela percepção das relações da situação como um todo.



Teorias interacionistas, em que a participação do indivíduo e dos objetos do
conhecimento e as relações entre eles fazem parte do processo de
aprendizagem.



Teorias cognitivistas, onde são consideradas as formas pelas quais as
pessoas lidam com os estímulos ambientais, organizam dados, sentem e
resolvem problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais. De
acordo com Mizukami (1986, p. 59), a ênfase é dada aos processos
cognitivos e à investigação científica, separada dos problemas sociais
contemporâneos.

Para Vygotsky, que defende a abordagem interacionaista, a aprendizagem é o
processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e
valores, a partir de seu contato com a realidade, com o meio ambiente e com as
outras pessoas. Ele estudou as funções psicológicas de aprendizagem humanas
a partir do estudo de fenômenos psicológicos, sem compará-las a princípios
extraídos da psicologia animal. Coutinho e Moreira (1992, p. 140) explicam que
com esse enfoque:
[...] as atividades humanas, ganham um novo status epistemológico,
sobressaindo-se a função da linguagem (mediação semiótica) no
desenvolvimento humano, especialmente na construção do
pensamento [...]

Coutinho e Moreira (1992, p. 158) descrevem algumas implicações pedagógicas
para a abordagem interacionista de Vygotsky:


A importância da atuação pedagógica na zona de desenvolvimento proximal.
A zona de desenvolvimento proximal é explicada por Coutinho e Moreira
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(1992, p. 156) como “a distância entre o nível de desenvolvimento real, que
se costuma determinar por testes psicológicos e que se refere à capacidade
de solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado pela solução de problemas sob orientação de um
adulto, em colaboração com companheiros mais capazes”.


O resgate e aproveitamento do conhecimento que o aluno já possui.



A formação e desenvolvimento de conceitos.



A importância da mediação do professor no processo de ensinoaprendizagem dos conteúdos escolares.



A relação existente entre conceitos espontâneos e científicos.



O papel dos conteúdos, enquanto ferramentas de ensino e aprendizagem, no
processo de desenvolvimento das funções psicológicas superior, entre
outras.

Segundo a abordagem cognitivista, aprendizagem significa organização e
integração de conceitos na estrutura cognitiva. De acordo com Ausubel apud.
Moreira e Masini (2002, p. 4), a estrutura cognitiva pode ser entendida como o
conteúdo total de idéias de um certo indivíduo e sua organização ou como o
conteúdo e organização de suas idéias em uma área particular de
conhecimento.
Ausubel separa a aprendizagem em significativa e mecânica. A aprendizagem
significativa é o processo pelo qual uma nova informação se relaciona com
algum conhecimento que o indivíduo já possui; a aprendizagem mecânica diz
respeito às informações adquiridas que têm pouca ou nenhuma associação com
conceitos relevantes, já conhecidos pelo indivíduo. Para que a aprendizagem
significativa ocorra, é essencial que as idéias ou conceitos a serem aprendidos
e, simbolicamente expressos, estejam relacionados de maneira substantiva e
não arbitrária ao que o indivíduo já conhece. No âmbito do processo educacional
formal, a idéia central é que os conceitos sejam abordados do nível mais geral
para o nível mais específico (top-down), isto é, ao se programar o conteúdo de
uma disciplina, os conceitos mais gerais e inclusivos devem ser apresentados
primeiro; então, de maneira progressiva, novos conceitos devem ser
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apresentados. Nesse contexto são sugeridos mapas conceituais para exposição
e organização desses conteúdos de maneira hierárquica.
Segundo Moreira e Masini (2002), existem alguns pressupostos para a
aprendizagem significativa, tais como:


Deve existir relação entre o que está sendo aprendido e o que o indivíduo já
conhece, de maneira que se possa estabelecer uma relação não arbitrária e
não literal.



O indivíduo deve estar disposto a relacionar o que será aprendido (de
maneira substantiva e não arbitrária) com outros conhecimentos de sua
estrutura cognitiva.

4.2.2 Mediação semiótica e o processo de aprendizagem

Mediação Semiótica para Vygotsky, Luria e Leontiev (2001), significa a
intervenção de signos na relação do homem com o psíquico dos outros homens.
Vygotsky, Luria e Leontiev (2001, p. 54) explicam:
À medida que esse estímulo auxiliar possui a função específica de
ação reversa ele confere à operação psicológica formas
qualitativamente novas e superiores, permitindo aos seres humanos,
com auxílio de estímulos extrínsecos, controlar o seu próprio
comportamento. O uso de signos conduz os seres humanos a uma
estrutura específica de comportamento que se destaca do
desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos
psicológicos enraizados na cultura.

Sua teoria está fundamentada na teoria marxista da produção, segundo a qual o
desenvolvimento humano é resultado do trabalho, que é definido por Marx (2002,
p. 202):
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e
a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação,
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza.
Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em
movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e
mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza,imprimindo-lhes
forma útil à vida humana.
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A mediação semiótica pode ser, de maneira simplificada, definida como um
processo de construção da significação a partir de processos mentais
elementares superiores; esta significação é o processo de semiose.
Ao longo da história, o cenário de trabalho do homem sofreu uma série de
alterações; no cenário atual, o trabalho não é uma relação singular com a
natureza, mas uma relação mais complexa que incorpora relações com outros
homens e com meios simbólicos, como, por exemplo, mercado financeiro,
educação, produção de bens e consumo, entre outros. E, para a realização do
trabalho, seja ele de qualquer natureza, o homem vem, ao longo de sua história,
criando e adaptando diversas ferramentas que agem como mediadoras entre ele
e a atividade que será desenvolvida para a conclusão do trabalho; um exemplo,
é o computador, que pode ser considerado como uma extensão do cérebro
humano, atuando como uma ferramenta de apoio a diversos trabalhos do
homem, dentre eles a tarefa da comunicação ou mediação na EBW. Pode-se ir
além nesta analogia, considerando a explicação de Jorna (1990), que afirma que
o computador, por sua elevada potencialidade de armazenamento e
manipulação de símbolos, imita a mente na sua capacidade de funcionar como
meio de computação. Puga (2002, p. 9), estende esta analogia afirmando que:
[...] o computador pode ser tratado como um instrumento de
comunicação, que transmite ao homem, por meio de representações,
o resultado de seu processamento, oriundo da “imitação” de algumas
funções humanas como computar, armazenar informações (memória)
e fazer comparações, representando o processo de comunicação [...]

De acordo com a abordagem de Vygotsky, o instrumento mediador é, também,
um instrumento social, uma vez que carrega consigo a função e o modo de
utilização para o qual foi criado e, ao mesmo tempo em que o homem atua na
natureza realizando modificações, estas também ocorrem em si, uma vez que
seus processos mentais sofrem alterações e desenvolvimentos. Isto é, o homem
cria instrumentos, propõe uma utilização para eles, desenvolve uma técnica para
utilizá-los e transmite tudo isso a outros homens. Este processo é chamado por
Vygotsky, Luria e Leontiev (2001), Vygotsky (2007) e por Gardner (1994) dentre
outros, de processos mentais superiores. O desenvolvimento de tais processos
está intimamente relacionado aos fatores culturais e sociais. Pode-se dizer que a
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maneira como o homem interage com o meio ambiente para criá-los ou
processá-los, está associado à sua inteligência.
A inteligência foi definida por Gardner (1995) como a capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente
ou comunidade cultural. E, de acordo com Piaget apud. Coutinho e Masini
(1992), é uma das formas que assumiu a adaptação do homem ao mundo
exterior. Essa adaptação se dá de forma progressiva e resulta da equilibração
majorante de estruturas que vão se constituindo ao longo do desenvolvimento.
Gardner (1995) desenvolveu estudos por meio dos quais pode concluir que o
homem possui inteligências múltiplas.

4.3 Inteligências múltiplas

A Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), proposta por Gardner (1994), é uma
alternativa para avaliação da inteligência de um ser humano de maneira
individualizada. Para ele, cada indivíduo tem um repertório de capacidades para
resolver diferentes tipos de problemas; estas capacidades são utilizadas de
acordo com o repertório que cada um possui e com os aspectos culturais
relacionados. Segundo ele, a “inteligência” não é uma só, como uma faculdade
humana reitificada que é convocada, literalmente, em qualquer colocação de
problema, mas um conjunto delas, que se manifestam diferentemente, em maior
ou menor grau. Sua teoria é fundamentada nas raízes biológicas da capacidade
de resolver problemas. Para definir as inteligências, uma capacidade também
deve ser vinculada ao estímulo cultural nesse domínio. Gardner (1994, p. 21)
exemplifica:
[...] a linguagem, uma capacidade universal, pode manifestar-se
particularmente como escrita em uma cultura, como oratória em outra,
e como a linguagem secreta dos anagramas numa terceira.

A inteligência, no primeiro ano de vida se manifesta como uma inteligência
“pura”, pois a criança ainda não opera com representações simbólicas. No
estágio seguinte, a inteligência passa a ser observada de acordo com o sistema
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simbólico: a linguagem, a música, os desenhos, entre outros. À medida que a
criança cresce, cada inteligência, com seu representante simbólico, é
representada em um sistema notacional, por exemplo: a matemática e a leitura.
Na adolescência e idade adulta, as inteligências são expressas através das
atividades profissionais e de passatempo. De acordo com Gardner (1994, p. 31):
A inteligência lógico-matemática, que começou como uma pura
capacidade de padronizar no período de bebê e desenvolveu-se por
meio do domínio simbólico na infância inicial e das notações nos anos
escolares, atinge uma expressão madura nos papéis de matemático,
contador, cientista, caixa.

A seguir apresentar-as-á uma breve descrição de cada uma das IM, com base
nas explicações de Gardner (1994, 1995, 2005) e Antunes (2005):



Inteligência sonora ou musical: é a capacidade do indivíduo em compreender
e compor músicas e melodias. Pessoas com esta inteligência são sensíveis a
tons sonoros, ritmos, melodias e entonação. Gardner (2005) cita Beethoven,
Berstein, Midori, Joni Mitchell e John Caltrane como exemplos.



Inteligência corporal-cinestésica: é a capacidade do indivíduo de controlar e
utilizar o corpo, ou uma parte do mesmo, em atividades motoras complexas e
em situações específicas. Estas pessoas costumam se comunicar por meio
de gestos e expressões, e desenvolvem melhor o aprendizado quando
“fazem” alguma coisa. Esta inteligência é facilmente percebida em atletas e
dançarinos. Martha Graham e Michel Jordan são citados por Gardner (2005)
como exemplos.



Inteligência lógico-matemática: é a capacidade de compreensão de
elementos da linguagem ou notação lógico-matemática. O indivíduo com esta
inteligência, demonstra facilidade para ordenar símbolos numéricos e
algébricos, quantidades, tempo e espaço. Einstein é citado como exemplo.



Inteligência naturalista: é a capacidade de percepção e compreensão dos
elementos naturais e da interdependência entre a vida animal e vegetal. As
pessoas com esta inteligência demonstram interesse e compreensão pela
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vida animal e vegetal. Antunes (2005, p. 9) explica que ela induz a
observações de padrões na natureza, identificando e classificando sistemas
naturais. Charles Darwin é um exemplo citado por Gardner (2005).


Inteligência lingüística ou verbal: é a capacidade do indivíduo de adquirir,
compreender e utilizar expressões de linguagem com facilidade e
complexidade. Pessoas com esta inteligência demonstram interesse pela
leitura, escrita e oratória. Noam Chomsky é um exemplo citado por Gardner
(2005).



Inteligência espacial: é a capacidade do indivíduo de relacionar o seu próprio
espaço com o espaço ao seu redor, percebendo e administrando distâncias e
pontos de referências. Pessoas com essa inteligência possuem habilidades
para decodificar imagens tridimensionais, para memorizar caminhos e se
localizar e habilidade manuais desenvolvidas, entre outras. Frida Kahlo é
citada como exemplo por Gardner (2005).



Inteligência interpessoal: é explicada por Antunes (2005, p. 9) como:
A inteligência de quem expressa grande facilidade para estabelecer
relações afetivas com o próprio eu, construindo uma percepção
apurada de si mesmo, fazendo despontar a auto-estima e
aprofundando o auto-conhecimento de sentimentos, temperamentos
e intenções.

Pessoas com esta inteligência, muitas vezes valorizam a privacidade.


Inteligência intrapessoal: é a capacidade do indivíduo de compreender os
outros indivíduos.



Existencial: explicada por Antunes (2005, p. 10), como:
A capacidade de se situar sobre os limites mais extremos do cosmos
e também em relação a elementos da condição humana como o
significado da vida, o sentido da morte, o destino final do mundo físico
e ainda outras reflexões de natureza filosófica ou metafísica.

Sartre, Kierkegaard e o Dalai Lama seriam alguns exemplos desse tipo de
inteligência,
comprovação.

que

segundo

Gardner

(2005),

depende

ainda

de
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4.3.1 A Semiótica e as Inteligências Múltiplas

É possível associar as etapas de aprendizagem propostas por Gardner (1994,
1995), às categorias semióticas de primeiridade, secundidade e terceiridade.
A trajetória natural de desenvolvimento em cada inteligência começa com a
capacidade pura de padronizar; um exemplo é a capacidade de diferenciar tons,
na inteligência musical, ou de apreciar arranjos tridimensionais, na inteligência
espacial. Estas são uma aprendizagem de primeiridade, não por se tratar de
uma inteligência desenvolvida especialmente no primeiro ano de vida, mas por
se tratar de um sentimento puro, contemplativo, inicial no processo de
aprendizado e que mais tarde conduzirá o indivíduo à realização de associações
e conclusões.
[...] No estágio seguinte, a inteligência é encontrada através de um
sistema simbólico: linguagem através de frases, música através das
canções [...] (GARDNER,1995).

Nesta associação, classificada como secundidade, o indivíduo passa a
estabelecer relações entre a memória, ou aprendizado de primeiridade, e os
recursos comunicacionais que o cercam: a fala, a escrita, a música, a
identificação de símbolos etc.
Na medida que o desenvolvimento progride, cada inteligência com
seu concomitante simbólico, é representada no sistema notacional. A
matemática, [...] a leitura [...] e assim por diante, são sistemas
simbólicos de 2ª. ordem e que traçados no papel representam
símbolos (GARDNER, 1995).

Nessa etapa, o processo de aprendizagem e o desenvolvimento das
inteligências pode ser classificado como um aprendizado de terceiridade, por
meio do qual o indivíduo é capaz de se comunicar e estabelecer conclusões,
respeitando as regras associadas à sua cultura, sejam gramaticais, orais ou de
conduta, entre outras.
No processo de desenvolvimento das inteligências, proposto por Gardner
(1995), observa-se a associação do processo com a idade do indivíduo, mas
acredita-se que este processo seja similar quando do aprendizado de algo novo,
como por exemplo, uma nova disciplina ou conteúdo de um determinado curso.
O indivíduo toma conhecimento sobre o que será ensinado, cria uma impressão,
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estabelece conexões com o que já conhece, exercita e, por fim, aprende total ou
parcialmente o que lhe foi oferecido.
No contexto desta dissertação, a faixa-etária abordada encontra-se na fase de
maturidade do

desenvolvimento das

inteligências,

ou seja,

idade

da

adolescência e adulta. A escolha deve-se ao fato de, nessa faixa-etária, o
indivíduo já estar familiarizado com os diversos sistemas notacionais de sua
cultura.

4.4

Engenharia Semiótica

A meta da Engenharia Semiótica consiste na extensa caracterização de
interfaces, para prover uma ontologia consistente para modelos e frameworks de
Interfaces Humano-Computador (IHC), de acordo com as particularidades
inerentes a cada uma (de SOUZA, 2005, p. 3).
Os artefatos de software são considerados artefatos de metacomunicação, isto
é, são comunicação sobre comunicação (SILVEIRA, 2002). Como exemplo,
pode-se observar o Diagrama de Caso de Uso, ilustrado na Figura 11, que
representa a relação entre um ator (aluno) que interage com um sistema
educacional, onde deve realizar as tarefas indicadas pelo instrutor; para isso, ele
tem acesso a uma série de funcionalidades, no exemplo, através de “Realizar
atividade”.

Figura 11 - Caso de Uso “Realizar atividade”.

Para de Souza (2005), o princípio da Engenharia Semiótica está fundamentado
na teoria da IHC, onde a IHC age como um mediador entre o designer do
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sistema e o usuário. Sendo assim, as interfaces comunicam mensagens
enviadas pelos designers aos usuários. Leite (1998), explica que a mensagem
designer-usuário deve ter como significado a resposta a duas perguntas
fundamentais:
1) Quais são as funcionalidades do sistema? Ou seja, quais são os problemas
que o sistema pode resolver?
2) Como interagir com o sistema, para resolver estes problemas?
O designer é autor de uma mensagem ao usuário, que transmitida pela
interação, caracteriza o processo metacomunicativo (de SOUZA et a., 1999).
Assim, o design de interfaces envolve não apenas a concepção do modelo da
aplicação, mas a comunicação deste com o usuário, de maneira que, na
interface, essa mensagem comunica tanto a funcionalidade, como o modelo de
interação. No caso dos SHAs destinados a EBW tem-se pelo menos dois
personagens que participam do processo metacomunicativo: o professor e o
designer.
O professor é o responsável por definir as estratégias pedagógicas para
abordagem do conteúdo e o designer do sistema é o responsável por traduzir as
estratégias em recursos de interação na interface. No meio deste processo, pode
ainda surgir, um terceiro personagem: o designer instrucional, que é o
responsável

por

transformar

o

conteúdo

instrucional

em

objetos

de

aprendizagem computacionais. Esses objetos de aprendizagem serão vistos
com maior detalhe no próximo capítulo.
De acordo com Andersen (1997), o designer constrói uma interface que somente
alguns usuários podem ou conseguem utilizar. A partir da perspectiva semiótica,
o designer pode combinar vários signos, para criar uma interface que conduza o
usuário ao significado planejado. De Souza et al. (1999) complementa
explicando que a Engenharia Semiótica, oferece subsídios para se definir o
plano de design, um processo semioticamente coeso e consistente, levando com
segurança a mensagem do produtor (professor/designer) ao consumidor
(usuário/aluno).
O processo de confecção de uma IHC é centrado no usuário e deve-se
acrescentar

a

fase

de

modelagem

da

comunicação

às

etapas

de
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desenvolvimento do software. Na etapa de testes e validação do software, devese dar atenção particular aos testes de usabilidade e à avaliação da
comunicabilidade, quando se pretende facilitar os processos cognitivos e
perceptivos.

4.5

Conclusões

A Semiótica é uma ciência que facilita a interpretação de uma comunicação e,
conseqüentemente, permite melhor planejamento dos diversos recursos e
elementos comunicacionais disponíveis em uma interface humano-computador.
No caso de SHAs, de maneira geral, a identificação do perfil do usuário é o
recurso utilizado para prover o SHA de adaptação adequada, tornando a
interação entre o usuário e o sistema satisfatória. Em SHA destinados à EBW,
esta adaptação acertiva é essencial para que o processo de ensinoaprendizagem seja eficaz, eficiente e agradável. Eficaz, no sentido de prover o
SHA de recursos comunicacionais efetivos para a seleção e controle do
conteúdo adequado ao aluno. Eficiente no sentido de prover o SHA de recursos
comunicacionais que privilegiem as capacidades individuais de cada aluno,
facilitando a compreensão, a assimilação e a aprendizagem, não somente do
conteúdo, mas também do próprio software. Agradável, por previlegiar suas
inteligências mais afloradas, facilitando o processo cognitivo.
Nesse sentido, serão analisadas as inteligências múltiplas do aluno; a idéia
central é que por meio da investigação de tais inteligências, seja possível
selecionar os recursos para interação e os conteúdos apropriados ao seu estilo
cognitivo. Cabe lembrar que outras características precisam ser consideradas
para que a adaptação seja efetiva e adequada ao contexto. Estas características
podem estar relacionadas aos recursos computacionais disponíveis como, por
exemplo, o tipo de conexão disponível, as características individuais do aluno ou
as necessidades especiais de adaptação, decorrentes de deficiências de visão
ou audição.

80

Para o estudo das IMs do aluno desenvolveu-se um formulário com questões
extraídas de Antunes (2001), destinadas à investigação das inteligências
múltiplas do aluno. Outras questões, destinadas à investigação de dados
pessoais, expertise e preferências em interação humano-computador também
foram consideradas. A tabulação dos resultados obtidos está disponível no
anexo 1 e as conclusões obtidas estão sintetizadas no item Modelagem do
Usuário do capítulo 6.
A partir do estudo da Semiótica pôde-se concluir sobre o seu potencial para
melhoria do processo metacomunicativo em sistemas hipermídia adaptativos
orientados a EBW. Tal conclusão conduziu esta pesquisa ao estudo de outros
recursos, que aliados à Semiótica, podem ser empregados na modelagem dos
SHA: Ontologia, Metadados e a Modelagem do Usuário com personas.
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5 TECNOLOGIAS ASSOCIADAS AOS SHA-EBW

Com o grande aumento na oferta de EBW, uma questão que desponta é a
necessidade da padronização de materiais instrucionais para fins de
disponibilização e recuperação, de maneira que estes recursos possam ser
facilmente identificados, seja na base de dados do sistema, seja na Web,
possibilitando o seu compartilhamento e reutilização. Quando a questão é
adaptabilidade em SH para EBW, a questão envolve também a adequação ao
contexto educacional e ao Modelo do Usuário, incluindo-se aí, o estilo cognitivo
do aluno.
Nesse cenário, surgem tópicos que podem contribuir para responder a essas
questões; entre eles, destacam-se, nessa pesquisa, as ontologias e as técnicas
para modelagem do usuário. Esses assuntos serão discutidos nesse capítulo.

5.1 Ontologias

Lee (2007) afirma que a hipermídia permite a exploração e a colaboração
inteligente entre o instrutor e os aprendizes para construir representações de
conhecimento únicas e cita que outros autores, já na década de 80, apontavam
que as estruturas de conhecimento subjacentes estão baseadas em relações
ontológicas. Quando tais estruturas são empregadas para formar a base
instrucional, elas permitem que os modelos mentais do instrutor e do aprendiz
coincidam, o que se traduz em aprendizado significativo.
As ontologias são utilizadas por pessoas, bancos de dados e aplicações que
necessitam compartilhar informações pertencentes a um domínio (LIMA, 2003).
Uma ontologia serve como ferramenta para organização, reutilização e
disseminação de conhecimento já especificado, facilitando a comunicação entre
os pares, sejam eles humanos ou agentes.
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Ontologia é definida por Studer, Benjamins e Fensel (1998) como “uma
especificação explícita e formal de uma conceituação compartilhada”. Esta
definição é complementada por Freitas (2003), que explica cada um dos termos
utilizados:


Especificação explícita: definições de conceitos, instâncias, relações,
restrições e axiomas;



Especificação formal: aquilo que é declarativamente definido, portanto,
compreensível para agentes e sistemas;



Conceitualização: que se trata de um modelo abstrato de uma área de
conhecimento ou de um universo limitado de discurso;

 Compartilhada: por se tratar de um conhecimento consensual, é uma
terminologia

comum

da

área

modelada,

ou

acordada,

entre

os

desenvolvedores de agentes que se comunicam.

Gómes-Pèrez, Pèrez e Corcho (2004) apud Breitman (2005, p. 40) propõem uma
classificação para as ontologias quanto ao tipo de informação que representam:


Ontologias para representação do conhecimento – capturam as primitivas de
representação do conhecimento tais como classes, subclasses, atributos
valores e axiomas.



Ontologias gerais e de uso comum – são utilizadas para representar o
conhecimento de senso comum e podem ser utilizadas em vários domínios,
como, por exemplo: tempo, comportamento, espaço, entre outros.



Ontologias de topo ou de nível superior – descrevem conceitos muito gerais.
O IEEE propôs a criação a de um grupo de trabalho para criação de uma
ontologia de topo padrão, a Standard Upper Ontology, que deu origem à
ontologia SUMO (Suggested Upper Merged Ontology). Os resultados obtidos
estão publicados em: http://suo.ieee.org.



Ontologias de domínio – descrevem um domínio específico, por exemplo:
domínio educacional, médico, farmacêutico, entre outros.



Ontologias de tarefas – descrevem o vocabulário relacionado a uma tarefa ou
atividade específica.
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Ontologias de domínio-tarefa – conforme explicado por Bretaim (2005, p. 40),
são ontologias de tarefas que podem ser reutilizadas em um dado domínio,
porém não em domínios similares.



Ontologias de métodos – descrevem conceitos e relacionamentos relevantes
para um processo com vistas a um objetivo.



Ontologias de aplicação – são utilizadas para especializar ou estender as
ontologias de domínio ou tarefa à uma aplicação.

Atualmente, existem várias ferramentas que dão suporte à criação de ontologias,
em seus vários aspectos. A Engenharia ontológica propõe que todo recurso na
Web seja descrito semanticamente, o que pode ser feito através de metadados
ou anotações semânticas, com a finalidade de facilitar a sua descoberta,
localização e utilização. Os motores de busca utilizam essa informação para
proporcionar consultas mais precisas, envolvendo não somente palavras, mas
outras propriedades descritas pelo autor do recurso, como formato, autores,
datas e outras características que podem incluir, inclusive, relações entre
conceitos ontológicos. A manipulação de ontologias envolve o uso de linguagens
específicas. Extensa bibliografia a respeito pode ser encontrada em Cantele
(2008).
A seguir, discute-se o assunto com relação ao domínio educacional.

5.1.1 Ontologias para o domínio Educacional

Santos, Campos e Vilela (2003) desenvolvem um trabalho vinculado ao projeto
OdysseyShare que consiste na proposta de ontologias para o domínio da
Educação Baseada na Web, o trabalho é baseado no modelo de features, o qual
está dividido em dois submodelos:


Categorias: onde se encontram os principais conceitos relacionados ao
domínio, subdividida em Setores e Subsetores.



Funcionalidades: onde estão as principais funcionalidades do domínio,
subdivididas em subfuncionalidades e funcionalidades específicas.
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A seguir apresenta-se um exemplo extraído de Santos, Campos e Vilela (2003,
p. 7-9), da ontologia proposta:

Setor: Sistemas integrados e distribuídos
Aplicações cliente/servidor que usam o protocolo padrão internet e são designados para
aplicações educacionais. Ambiente multi-usuário e o uso de ferramentas permitem a oferta de
condições síncronas e assíncronas de aprendizagem, que podem ser combinadas com
ferramentas do sistema presencial, permitindo a combinação de grande flexibilidade e
eficiência na aprendizagem final.
Subsetor: Salas de aulas virtuais
Aplicações cliente/servidor que usam protocolos da internet voltadas para aplicações
educacionais. Estas aplicações oferecem um espaço para armazenamento e distribuição de
cursos à distância. Os principais recursos dos sistemas de salas de aula virtuais permitem o
gerenciamento de cursos, a elaboração e entrega de material didático, a avaliação de alunos,
bem como a oferta de ferramentas de comunicação (e-mail, fórum de discussão e chat, entre
outros).
Funcionalidades

Ferramentas do professor

Sub-funcionalidades

Funcionalidades
Específicas

Suporte ao planejamento de
cursos

Modalidade de cursos:
Aula expositiva
Aula prática
Tópicos de ensino
Seminário
Laboratório

Quadro 10 - Proposta de ontologia para área de EBW

A partir de uma pesquisa simples, realizada em 01/06/2008, em algumas
bibliotecas e repositórios de ontologias, através do SWOOGLE12 foram
encontradas 116 ontologias que descrevem a área educacional das mais
diversas maneiras como, por exemplo, a descrição de um curso específico ou
dos processos administrativos de uma Universidade. Já para SHA na EBW, ou
mesmo e-learning, não foram encontradas ontologias específicas. De acordo
com Dvedzic (2006), um dos grandes problemas, para a criação de uma
ontologia aplicada à área educacional, está relacionado às particularidades
inerentes ao domínio, o que, segundo ele, inviabiliza a reutilização de uma
ontologia.

12

Semantic Web Search, disponível em: <http://swoogle.umbc.edu>. Trata-se de uma página
destinada à pesquisa de ontologias.
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A título de exemplo destaca-se a ontologia disponível na biblioteca DAML em:
http://www.cs.umd.edu/projects/plus/DAML/onts/univ1.0.daml.

Esta

ontologia

aborda o domínio da educação presencial, não entrando em detalhes sobre os
conteúdos de cursos ou à relação entre cursos.
Alguns esforços vêm sendo desenvolvidos no sentido de promover a discussão
do tema Ontologias

para área Educacional; o O4E,

disponível em:

http://iiscs.wssu.edu/o4e/, é um exemplo. Trata-se de um projeto de portal
colaborativo entre a Winston-Salem State University, a University of Pittsburgh e
a Saint-Petersburg State Polytechnic University, cujo principal objetivo é coletar e
disseminar recursos Web na área de aplicação de ontologias e tecnologias
relevantes, de acordo com as perspectives educacionais modernas.
Para Dicheva, Sosnovsky e Brusilovsky (2005), o tema Ontologia para Educação
é estruturado em dois blocos: usando ontologias na Educação e construindo
ontologias para Educação. Cantele (2008), resumiu os principais aspectos por
eles apontados no Quadro 11.
O conceito de ontologias vem sendo aplicado na área educacional através de
metadados dos Objetos de Aprendizagem (OA) e das ontologias para
estruturação do conteúdo e para descrição do domínio (GASÉVIC et al., 2005).
Os metadados e OAs são discutidos na seção que se segue.

5.2 Objetos de Aprendizagem e Metadados

Um OA é um recurso instrucional que pode ser utilizado de maneira isolada ou
integrado a outros objetos. De acordo com o Learning Technology Standards
Committee (disponível em: http://ltsc.ieee.org/wg12/index.htm), OAs podem ser
definidos como qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada,
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias.
Wiley (2000) complementa essa explicação ao afirmar que os objetos de
aprendizagem são apoiados no paradigma da orientação a objetos o que,
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segundo ele, valoriza a criação de componentes (chamados "objetos"), que
podem ser reutilizados em múltiplos contextos.

Usando ontologias na educação

Construindo ontologias para educação

Perspectiva tecnológica
1. Tecnologia p/ recuperação de
conhecimento
1.1. Organização do
conhecimento
1.2. Inferência do conhecimento
1.3. Planejamento
2. Tecnologia para recuperação de
informação
2.1. Visualização, Navegação e
Consultas
3. Tecnologia para WS
3.1. Anotação semântica para:
- Objetos de aprendizagem
- Atividades instrucionais
- Atividades de autoria
3.2. Arquiteturas e serviços
dirigidos pela ontologia
3.3. Compartilhamento de
conhecimento
3.4. Reuso e interoperabilidade de
conhecimento
Perspectiva da aplicação
1. Ferramentas cognitivas
1.1. Construção do conhecimento
1.2. Comunicação
1.3. Resultado
1.4. e-portfólio
1.5. Tipo de conhecimento
- Conhecimento subjetivo
- Conhecimento instrucional
- Conhecimento arquitetural

Ações teóricas na Engenharia de Ontologia
1. Elucidação do conhecimento
2. Estruturação do conhecimento
3. Formalização do conhecimento
4. Mapeamento e junção de ontologias
5. Evolução de ontologias
6. Modificação e versionamento de ontologias
7. Desenvolvimento de ontologias
7.1. Geração e extração de ontologias
- Aspectos de aprendizagem de máquinas
- Aspectos recuperação de informação
- Aspectos específicos de domínios formal
e semi-formal
7.2. Desenvolvimento manual de ontologias
- Projeto de conceitos, relacionamentos e
regras
- Restrições e ações pedagógicas
7.3. Desenvolvimento de ontologias
colaborativas
7.4. Suporte ao desenvolvimento de
ontologias
- Padrões e linguagens
- Ferramentas (editores de ontologia e
ambientes para engenharia de ontologias)

Quadro 11 - Estrutura da Ontologia para Educação (apud Cantele (2008))

Outra definição para OA, bastante apropriada ao propósito da EBW, é a de
Hesemeier e Sosteric (2002), que definem o OA como um arquivo digital (filme,
imagem, texto etc.), que pode ser utilizado para fins pedagógicos e que possui,
internamente ou através de associação, sugestões sobre o contexto apropriado
para sua utilização. Para que isso seja possível, especialmente em SHA para
EBW, é essencial que os metadados dos OAs estejam devidamente catalogados
e armazenados em um repositório de objetos de aprendizagem compartilhado,
para que possam ser recuperados através de sistemas de busca ou utilizados
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através de Sistemas de Gerenciamento de Curso (Learning Management
Systems ou LMS) e utilizados na composição de um conteúdo instrucional, aqui
definido como o material que compreende o conteúdo que deve ser estudado
pelo aluno.
O conceito de metadado é descrito por Araújo (2003, p. 88) como “...dados
estruturados que descrevem as características de um recurso. Consistem de um
número pré-definido de elementos que representam atributos específicos de um
recurso e cada elemento pode ter um ou mais valores”. Os recursos, citados por
Araújo, são, no âmbito da EBW, os OAs, e os metadados são os seus atributos,
que descrevem os objetivos educacionais e os aspectos técnicos, entre outros
dados.
Existem alguns padrões para especificação de metadados para o domínio
educacional como o Learning Object Metadata (LOM)13, o Dublin Core14 e o
SCORM15, dentre outros. Esses três padrões principais estão apresentados nas
seções seguintes. De acordo com Cantele (2008), os padrões são importantes
porque estabelecem os princípios para a aprendizagem, organizando os
recursos de aprendizagem e norteando o desenvolvimento de aplicações
educacionais. Segundo ela, os padrões também regulam a interoperabilidade
entre as aplicações e permitem o intercâmbio e o reuso de recursos de
aprendizagem, através de diferentes sistemas (LMS).

5.2.1 Learning Object Metadata (LOM)

Foi proposto pelo IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE –
LTSC) (2002), especifica a sintaxe e a semantica dos OAs, definindo os atributos
necessários para uma completa descrição (ROSSETTO; MORAES, 2007). Seus
atributos estão agrupados nas nove categorias apresentadas a seguir:
13

http://ieeeltsc.org/

14

http://dublincore.org/

15

http://www.adlnet.gov/
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 Geral (General) - refere-se à informação geral, que descreve o objeto de
aprendizagem.
 Ciclo de vida (Lifecycle) - agrupa os atributos referentes ao ciclo de vida de
um recurso: a história de um OA, a sua evolução e o seu estado atual.
 Meta-metadados (Metametadata) - reúne informações sobre a própria
instância dos metadados, descrevendo os metadados que indexam o OA.
 Técnica (Technical) - agrupa os requisitos e características técnicas do OA.
 Educacional (Educational) - agrupa os atributos pedagógicos do OA.
 Direitos (Rights) - agrupa os direitos de propriedade intelectual e condições de
utilização do OA.
 Relação (Relation) – indica a relação do objeto em questão com outros
objetos correlacionados.
 Anotação (Annotation) - permite o registro de comentários sobre o uso
educacional do OA.
 Classificação (Classification) - descreve a posição do OA em relação a um
sistema de classificação, como por exemplo, o UDC (Universal Decimal
Classification).

Devedzic (2006) faz críticas ao padrão LOM, afirmando que existem algumas
deficiências à sua aplicação e, com base em Brooks, McCalla e Winter (2005),
cita algumas delas:
 Poucos dos seus elementos são utilizados, na prática, para instanciar
metadados de OA, e muitos, nunca são utilizados por todos.
 Os elementos usados referem-se a costumes ou vocabulários locais, prática
que efetivamente elimina a interoperabilidade semântica.
 A geração automática de metadados não é fácil.
 As ferramentas que suportam o padrão completo são pobres.
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5.2.2 Dublin Core (DC)

É mantido pela Dublin Core Meta Iniciative16 (DCMI) e tornou-se o padrão ISO
15836, em 2003. Provê padrões simples para facilitação da pesquisa, descrição
e gerenciamento da informação. Em sua última versão, publicada em
14/01/2008, incluiu a descrição das propriedades, esquemas de codificação de
vocabulário, esquemas para codificação de sintaxes e classes. Apresenta um
conjunto de quinze atributos para descrição de um recurso:
 Titulo (Title) - título ou nome do recurso.
 Criador (Creator) - entidade responsável pela criação do recurso.
 Assunto (Subject) - assunto e palavras-chave que caracterizam o conteúdo do
recurso.
 Descrição (Description) - descrição ou resumo do conteúdo do recurso.
 Publicação (Publisher) - entidade responsável por editar, publicar ou manter
acessível o recurso.
 Contribuidor (Contributor) - entidade responsável por qualquer contribuição
para o conteúdo do recurso.
 Data (Date) - data da criação ou publicação do recurso.
 Tipo (Type) - tipo, função, natureza ou gênero do recurso.
 Formato (Format) - formato do recurso.
 Identificação (Identifier) - referência para identificar o recurso em um
determinado contexto, por exemplo: URI (Uniform Resource Identifier) ou
ISBN (International Standard Book Number).
 Origem (Source) - referência à origem do recurso, caso derive de outro
recurso.
 Idioma (Language) – idioma do conteúdo do recurso.
 Relação (Relation) - referência a um recurso relacionado.
 Cobertura (Coverage) - extensão, alcance ou âmbito do recurso.
 Direitos (Rights) – direitos relacionados à propriedade e ao uso.
16

http://dublincore.org
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Gonçalves (2007) explica que o DC inclui dois níveis para descrição dos
recursos: Simple Dublin Core Metadata, que contempla os quinze atributos
descritos anteriormente, e Dublin Core Qualifiers, que inclui, à lista os elementos,
Audience,

Provenance,

RightsHolder,

AccrualMethod,

accrualPeriodicity,

accrualPolicy, instrucionalMethod, entre outros. Ambos podem ser expressos em
XML e podem ser codificados em Expressing Simple Dublin Core in RDF/XML e
Expressing Qualified Dublin Core in RDF/XML.

5.2.3 Sharable Content Object Reference Model (SCORM)

Foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Departamento de Defesa
norte americano e indústrias de tecnologia, que deu origem a ADL17 - Advanced
Distribuited Learning, consórcio que tinha como objetivo desenvolver um padrão
único para os sistemas de educação a distância. De acordo com a ADL (2008) o
SCORM é uma coleção de padrões e especificações adaptada para vários
princípios a fim de prover um arcabouço para e-learning capaz de garantir a
interoperabilidade, acessibilidade e reusabilidade de conteúdo para ensino
baseado em Web.
De acordo com Frieda (2006), o padrão SCORM define um modelo de “como se
fazer”

e

“como

se

executar”

cursos

baseados

na

Web,

permitindo

interoperabilidade, acessibilidade e reutilização de conteúdo. Possibilita o
empacotamento de conteúdo educacional e metadados e a interoperabilidade
entre os repositórios de OA e o LMS. Vieira e Nicoleit (2007) complementam,
explicando que o padrão SCORM é uma junção de características das
especificações de objetos de aprendizagem realizadas por outras entidades,
resultando em um padrão mais geral e compatível.

17

http://www.adlnet.gov
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O SCORM, na versão 2004, é dividido em três publicações, conforme ilustra a
Figura 12, explicadas por Dutra e Tarouco (2006) da seguinte maneira:



Modelo de agregação de conteúdo, onde é especificado o dicionário de
metadados, o código XML, e este modelo, que define como deve ser
realizada a estruturação e o empacotamento do conteúdo do objeto.



Ambiente de execução, responsável pela comunicação entre o objeto de
aprendizagem e o LMS.



Seqüenciamento e navegação, responsável pela relação entre os objetos de
aprendizagem, especificando as avaliações que habilitam o aluno a progredir
no “contexto”.

Figura 12 - Bibliotecas do SCORM
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5.3 Ontologias e EBW

De acordo com Najjar et al. (2005) apud Cantele (2008), a estrutura ontológica
pode fornecer realimentação para autores de conteúdos sobre uso dos
conteúdos, durante o processo de aprendizagem, gerar retorno para os
instrutores sobre as atividades, o desempenho e a colaboração dos estudantes.
Ainda segundo Cantele (2008), a anotação ontológica também pode possibilitar
a personalização do ambiente para o processo de aprendizagem, para inferir os
OAs mais apropriados àquele contexto e personalizar rotas de aprendizagem
para os alunos.
Um outro tópico sobre ontologias aplicadas à EBW, que vem sendo bastante
discutido é a proposta de ontologias para modelagem de usuários. Antoniou e
van Harmelen (2004) sugerem a construção de Ontologias-base para modelos
de usuários. Denaux, Dimitrova e Aroyo (2007), seguem a mesma idéia e
propõem a integração entre as técnicas AIMS (Adaptive Learning Content
Management) e STyLE-OLM (Interactive Ontology-Based Student Modeling)
para conceber a modelagem de usuário para gerenciamento de personalização
de conteúdo para aprendizado. Acredita-se que, a partir de uma ontologia para
Modelagem de Usuários/Alunos, o modelo de um usuário possa ser
compreensível por diversos SHA-EBW.
A modelagem do usuário é uma etapa muito importante para a EBW: é por meio
das técnicas para modelagem que se torna possível o direcionamento e a
seleção de materiais instrucionais apropriados ao processo de aprendizagem do
aluno.
É fato que os paradigmas educacionais estão mudando; na EBW, o processo de
ensino aprendizagem está centrado no aluno, não é linear e é auto dirigido
(KOPER, 2004). O aluno demanda recursos diferenciados, adequados à sua
disponibilidade, interesse e processos de aprendizagem.
Gonçalves e Carrapatoso (2005) sugere que uma das possíveis soluções para
minimizar estes problemas consiste na criação de estruturas de metadados e
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ontologias para o e-learning baseadas na Web Semântica (WS), que satisfaçam
as necessidades de alunos e professores com vistas a um processo de ensino e
aprendizagem.
Araújo (2003) explica que a arquitetura da Web Semântica provê um ambiente,
no qual o significado do conteúdo disponível na Web pode ser automaticamente
interpretado e compreendido pelas máquinas, possibilitando novas formas de
navegação e acesso ao conteúdo. Com isso, alguns aspectos da EBW podem
ser melhorados, dentre os quais citam-se os selecionados com base em
Stojanovic, Staab e Studer (2001):
 Entrega: itens dos materiais de aprendizagem são distribuídos na Web, mas
são conectados através de uma ontologia comum. Isto possibilita consulta
semântica nos tópicos de interesse.
 Acesso: o aluno pode realizar pesquisas semânticas nos materiais de
aprendizagem disponíveis. Por exemplo, consultas do tipo “Quais materiais de
aprendizagem sobre

engenharia

de

software

estão

disponíveis

na

Universidade de São Paulo?”, os sistemas de busca irão “devolver” como
resposta não só os materiais educacionais disponibilizados para o curso do
aluno, como outros materiais desenvolvidos para outros cursos, que
eventualmente, poderiam também ser utilizados por ele para complementação
de estudos.
 Integração: potencial para integração entre as diversas plataformas de
negócios de uma organização com as atividades de aprendizagem;
 Distribuição: possibilita maior distribuição dos materiais de aprendizagem,
através da anotação semântica.
 Personalização: o material de aprendizagem pode ser personalizado de
acordo com as necessidades de cada aluno. A ontologia estabelece a
conexão entre estas necessidades e o material de aprendizagem.
O aspecto de melhoria relacionado à personalização é de especial interesse
nessa tese, sendo que para sua implementação é necessário que as
características relacionadas aos processos de aprendizagem do aluno sejam
identificadas e registradas no modelo do usuário; para isso existem algumas
técnicas que serão apresentadas a seguir.
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5.4 Modelagem do Usuário (MU)

De acordo com Wu, Houben e de Bra (2000), o modelo do usuário é o
componente do SHA que representa as características de um determinado
usuário que serão constantemente atualizadas, conforme ele, o usuário, interage
com o sistema. Estes dados serão utilizados para realizar a adaptação dinâmica
de conteúdo, navegação e apresentação, conforme já foi discutido no capítulo 3.
As características a serem armazenadas podem ser identificadas e selecionadas
de acordo com:
 O tipo de sistema implementado (domínio da aplicação);
 As metas que devem ser atingidas pelo usuário;
 O conhecimento que o usuário possui em interação humano-computador;
 O conhecimento que o usuário possui sobre domínio da aplicação;
 Os aspectos sociais e culturais do usuário, como por exemplo: religião,
origem;
 As preferências do usuário, quanto a apresentação das informações, cores,
fontes, entre outras.
 As necessidades especiais do usuário, por exemplo: baixa acuidade visual.
E, para os SHAs destinados ao EBW:
 Os estilos de aprendizagem do usuário Aluno.
Uma vez definidas as características do usuário, que deverão ser armazenadas
no MU, deve-se definir uma maneira para inicializá-las, e garantir que sejam
constantemente atualizadas, uma vez que, à medida que o usuário evolui, suas
características sofrem alterações. A Figura 13 ilustra o ciclo básico de adaptação
que retrata o processo de adaptação e realimentação do MU.
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Figura 13 - Laço de adaptação do sistema ao MU (PALAZZO, 2002)

A inicialização do MU pode ser realizada de maneira automática, pelo sistema,
com base em estereótipos ou através de questionários, o que envolve a
participação direta do usuário, por meio dos quais busca-se obter dados para as
características utilizadas no processo adaptativo.
A atualização do MU também pode ser realizada com ou sem a participação do
usuário, técnica ativa ou passiva. De acordo com Koch (2000), de modo geral os
sistemas combinam a utilização das duas técnicas.
Bugay(2008) apresenta outras técnicas que podem ser utilizadas no processo de
atualização do MU, dentre as quais são destacadas:
 Explícita ou Implícita – na técnica explícita, o usuário fornece conscientemente
as informações, enquanto nas implícitas, o sistema baseia-se na observação
do comportamento do usuário.
 Online ou Offline – referem-se ao momento da aquisição; online, ao longo da
utilização do sistema; offline, quando o usuário não está utilizando o sistema.
Para Koch (2000), os modelos de usuário podem ser classificados segundo
diversas características que estão apresentadas no Quadro 12.
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Característica

Classe A

Adaptável – a atualização se dá por
iniciativa do usuário. Também
Quem atualiza
referenciado como “configurável” ou
“customizável”
Como a
Consultas - diretas sobre
atualização é
parâmetros como preferências,
efetuada
conhecimento de um tópico
Quando a
Estática – as atualizaçãoes são
atualização
feitas em uma fase inicial e em
ocorre
intervalos regulares
Individual – modelos
Agrupamento especificamente gerados para cada
usuário

Classe B
Adaptativo – o sistema atualiza o
modelo baseado nas informações
capturadas das ações do usuário
Observação das interações do usuário
Dinâmica – o modelo é atualizado
constantemente a partir das interações
do usuário com o sistema
Grupo – Modelo baseados em
estereótipos de grupo

Negativo – o sistema modela
Positivo – o sistema modela
afirmações e negações sobre o
Sinal
afirmações sobre o usuário, tal como
usuário, tais como, informações que
informações de seu interesse
são e que não são do seu interesse
Interna – o modelo do usuário fica
Externa – o modelo é armazenado
Armazenagem
encapsulado na aplicação
independentemente da aplicação
Explícita – a representação é
Implícita – a representação é incluída
Localização
separada do modelo de domínio
no modelo de domínio
Visível – as informações do modelo
Opaca –as informações a respeito do
Visibilidade
são abertas para inspeção e
usuário não podem ser vistas por ele
modificadas diretamente pelo usuário
Curta –as informações do modelo
Longa – as informações do modelo
Duração
ficam disponíveis somente durante a persistem durante diversas sessões de
sessão
uso
Quadro 12 - Características dos modelos de usuário
(Adaptado de (CECCATTO et al., 2006))

5.4.1 Estrutura Interna dos Modelos

A maneira como o sistema pode atuar sobre as informações do usuário e a sua
interação com o sistema, podem ser definidas pela estrutura interna dos
modelos. Koch (2000) e Palazzo (2002) apresentam as estruturas: overlay, redes
semânticas, perfis de usuário, modelos baseados em estereótipos, modelos de
lógica difusa e redes bayesianas que são brevemente apresentados a seguir:
 Modelo overlay - também definido por Palazzo (2002) como modelo de
sobreposição conceitual. Considera o conhecimento do usuário em relação
ao domínio da aplicação. Nesse modelo são utilizadas estruturas
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hierárquicas ou redes semânticas, nas quais os sites correspondem aos
conceitos do domínio.
Uma maneira de implementar estas sobreposições consiste em atribuir um
peso numérico para cada conceito do conteúdo, o que indica o grau de
precisão que o sistema tem sobre o conhecimento do usuário (BUGAY,
2006); esse modelo tem se mostrado eficiente para aplicações educacionais.
 Redes Semânticas – é uma representação gráfica, em que os nós
representam as variáveis de interesse de um domínio e os arcos
representam a dependência condicional ou informativa entre as variáveis, ou
seja, as relações entre os nós. Cada nó representa uma variável que possui
uma tabela de probabilidade condicional associada e um arco, dirigido a
partir de um determinado nó até um outro, representa uma influência direta
do primeiro sobre o segundo (KOCH, 2000).
 Perfil de usuário – representa as capacidades cognitivas, habilidades
intelectuais, metas, estilos de aprendizagem e preferências de um usuário
em especial. De acordo com Bugay (2006, p. 65):
Em um perfil de usuário, para cada habilidade (conhecimentos) é
atribuído um valor, os quais geralmente pertencem a uma faixa de
valores válidos. Estes valores podem ser booleanos (verdadeiro para
conhecido ou falso para desconhecido), discreto( por exemplo: 1 para
baixo, 2 para médio e 3 para alto) ou valores probabilísticos (por
exemplo: 0 para nenhum, 0,5 para algum e 1 para todos).

 Modelo de Estereótipos - as propriedades e conhecimentos dos usuários são
representadas por pares de valores, como em perfis de usuário, e
classificados como iniciante, intermediário e experiente. Um usuário
associado a um estereótipo herda todas as suas propriedades. Dara-Abrams
(2002) define três tarefas que devem ser executadas para modelagem de
estereótipos: 1) Identificação dos sub-grupos de usuários; 2) Identificação
das características de cada sub-grupo; e 3) Representação da hierarquia de
seqüência de estereótipos.
 Lógica Fuzzy - Aplicada a SHAs pode conferir a eles capacidade para extrair
e representar informações não precisas através do uso de conjuntos
nebulosos e da realização de inferências. Bugay (2006, p. 53) explica que os
conjuntos nebulosos são caracterizados por uma função de pertinência “A”
que mapeia os elementos de um conjunto “U” para o intervalo [0,1]. A : U =>
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[0,1]. Sendo assim, a função de pertinência associa cada elemento “x”
pertencente a U com um número real “A(x)” no intervalo [0,1], representando
o grau de possibilidade de que o elemento “x” pertença a este conjunto. A
seguir são elencadas algumas características da lógica Fuzzy com base em
Bugay (2006):


É baseada em liguagem natural, por meio da qual, os valores verdade,
são expressos por palavras.



Utiliza modificadores de predicado (muito, pouco, mais, menos, etc).



Utiliza probabilidades lingüísticas, como provável e improvável, os quais
são interpretados e manipulados.



Manuseia toda gama de valores entre “0” e “1”.

5.4.2 Modelagem de Usuários com Personas

As personas são arquétipos hipotéticos de usuários do mundo real. É definida
por Blomkvist (2002) como um modelo de usuário com objetivo de possibilitar a
personalização de um artefato a um usuário.
As características a serem retratadas nas personas são identificadas durante o
processo de análise e originam personagens fictícios com nome, foto e um
conjunto de características.
De acordo com Aquino Jr. (2008) as personas são representações concretas e
específicas dos usuários que são o foco de um projeto embora possam ser
fictícias.
O termo persona tem sua origem na área de psicologia e, de acordo com
Houaiss (2008), pode ser definida como:
1. na teoria de C.G.Jung, personalidade que o indivíduo apresenta
aos outros como real, mas que, na verdade, é uma variante às
vezes muito diferente da verdadeira
2. personagem literário em que o autor se encarna
Ex.: David Cooperfield, p. de Dickens
3. imagem com que uma pessoa se apresenta em público
Ex.: <a p. de um político> <a p. de um ator>
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As personas utilizadas com a finalidade de representar um usuário em sistemas
computacionais podem ser comparadas ao item 3 de Houaiss (2008), no sentido
de que representam a imagem que sistema “percebe” de um usuário. Para isso
as personas devem ser concebidas a partir do estudo do comportamento e
características dos usuários. Quesenbery (2004) apud Aquino Jr. (2008) afirma
que, embora personas sejam tradicionalmente criadas a partir de pesquisas de
usuário, como por exemplo, entrevistas, verificação contextual e outros métodos
qualitativos, a informação necessária para sua concepção também pode ser
coletada junto a uma equipe ou corporação, sobre a visão que possui dos
usuários.
Aquino Jr. (2008) apresenta um extenso estudo sobre personas. Desse estudos
serão destacados resumidamente os passos para criação das personas
apresentados por ele, segundo Cooper (2007):


Identificar variáveis de comportamento.



Mapear os assuntos da entrevista para variáveis de comportamento.



Identificar padrões de comportamento significantes.



Sintetizar características e metas relevantes.



Verificar redundâncias e integralidades.



Descrever atributos e comportamentos.



Definir os tipos de persona.

As personas podem ser utilizadas para representar as características dos alunos
de um curso, no entanto, em se tratando de SHA-EBW, definir e modelar as
personas torna-se um trabalho difícil e extenso. Poderiam ser necessárias
inúmeras personas para representar o conjunto possível de usuários/alunos,
haja vista, que um aluno matriculado em um curso via Web pode estar em
qualquer parte do mundo. Desta maneira podem ser coletadas características
muito diversificadas. Goodwin (2004) recomenda que o conjunto de personas
seja pequeno e representativo.
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5.5 Conclusões

No contexto educacional, especialmente para EBW as ontologias podem ser
aplicadas na descrição dos conteúdos instrucionais comumente denominados
Objetos de Aprendizagem, convergindo, desta maneira não só para identificação
de objetos adequados ao modelo de estudos e cognitivo do aluno, mas também
rumo a uma adequação a Web Semântica.
O uso da ontologia possibilita a atribuição de significação no nível das máquinas,
ou seja, na troca de mensagens entre agentes, recuperação de informações
relevantes ao contexto do usuário, entre outros, bem como podendo contribuir de
maneira considerável com a EBW, possibilitando a identificação, seleção e
recuperação de conteúdos instrucionais que estejam espalhados pela Web.
Para recuperação de materiais instrucionais apropriados ao aluno é necessário
que dados sobre o aluno sejam mantidos pelo sistema; para isso utilizam-se
técnicas para Modelagem do Usuário.
Nesta tese, tem-se como objetivo a modelagem do usuário Aluno com a
finalidade de adaptar a ele o ambiente de estudos; para isso consideram-se
dados pessoais, preferências, conhecimento sobre o domínio (curso em
questão) e seu estilo cognitivo. Para investigação do estilo cognitivo do aluno,
optou-se por adotar a teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner
(1994). Essa teoria é favorável à integração com os conceitos da Semiótica
defendidos por Peirce desde meados do século XIX. Ainda, para representação
do estilo cognitivo do aluno, será desenvolvida uma adequação do conceito de
personas apresentado anteriormente, de modo que a persona possa representar
não o conjunto de características do indivíduo, mas sim o seu estilo cognitivo
segundo a teoria das IMs. Essa discussão será apresentada no capítulo 6.
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6 O MODELO SHA-EBW

Neste capítulo apresenta-se o modelo de HA para EBW, denominado SHASIM –
Sistema Hipermídia Adaptativo baseado em Semiótica e Inteligências Múltiplas.
SHASIM é um sistema para EBW, que considera as características relacionadas
às Inteligências Múltiplas do aluno para direcionar a adaptação, bem como aplica
os conceitos de Semiótica para estruturar a sua interface humano-computador.
Esta adaptação é concebida em nível de interação e de conteúdo instrucional,
tendo como base o modelo do usuário desse aluno. No nível de interação são
adaptados os signos com os quais o aluno poderá interagir para realizar alguma
tarefa e no nível de conteúdo instrucional são adaptados os signos para estudos.
A Figura 14 ilustra o processo de interação do aluno com SHASIM.
Sondagem
inicial
Dados pessoais,
preferências,
Inteligências Múltiplas,
expertise

Interação
Navegação,
aprendizagem,
customizações

SHASIM

Efeito adaptativo

Modelo do usuário

signos

regras

aprendizagem

características
navegação

Figura 14 - Visão geral do SHASIM

Para ter acesso ao sistema o aluno realiza a sua autenticação, conforme
orientado quando da realização da inscrição em um curso ou disciplina. Em
princípio, como ocorre na maioria dos sistemas, pode-se considerar o uso de um
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username18 e de uma senha. Ao acessar o SHASIM, verifica-se se o aluno já
possui um modelo do usuário armazenado no repositório do sistema e, em caso
afirmativo, configura-se a interface com os signos apropriados a esse modelo.
Inicia-se então o processo de monitoramento das interações do aluno com o
sistema, sendo então registrados os passos de sua navegação e o andamento
dos seus estudos. Os dados coletados na sessão são utilizados para atualizar o
modelo do usuário, de acordo com as regras estabelecidas. Existem duas
situações: se o dado coletado estiver relacionado à evolução dos estudos,
ocorrerá uma adaptação on-line (durante a sessão), disparada por uma regra
(triggered by) que orienta a seleção de novos conteúdos instrucionais; em caso
contrário, a adaptação será off-line, disparada quando o aluno realizar o logout;
nesse caso, as atualizações irão influenciar a adaptação da interface no próximo
acesso.
Quando o aluno acessa o SHASIM e não possui um modelo de usuário
armazenado no repositório, o sistema apresenta-lhe o formulário para sondagem
inicial, que deverá ser respondido completamente por ele, para que possam ser
calculados os indicadores necessários para a inicialização do modelo de usuário.
A arquitetura do SHASIM está baseada no modelo Munich, discutido no Capítulo
3, e que se encontra exibido novamente na Figura 15, à esquerda. Esse modelo
foi modificado para atender às peculiaridades do domínio educacional e os
critérios de adaptação propostos nesta tese, tendo sido acrescido do subsistema
Signos, cujo objetivo é promover a configuração da interface humanocomputador que será apresentada ao aluno. A arquitetura do SHASIM está
apresentada na Figura 15, à direita.
Neste capítulo serão discutidos detalhadamente os subsistemas do SHASIM.
Esses subsistemas são: Modelo de Domínio, Modelo de Usuário, Modelo de
Adaptação e Modelo de Signos. Para cada um deles discutem-se os detalhes da
modelagem assumida.

18

O username também é chamado de login
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Figura 15 - Arquitetura dos modelos Munich (original do autor) e SHASIM

6.1 Descrição do SHASIM

O SHASIM é um ambiente hipermídia que tem como objetivo prover recursos
que facilitem o processo de aprendizagem na EBW. A sua arquitetura foi dividida
em camadas (subsistemas) para uma melhor organização da estrutura lógica da
aplicação, a exemplo do Modelo Munich.
A Camada de Sessão é responsável pela conexão entre o usuário e o servidor
da aplicação. Uma sessão é iniciada quando o usuário acessa o SHASIM e a
sua autenticação é validada. Com relação ao Modelo Munich, ela equivaleria à
camada Run-time layer.
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A Camada de Armazenamento, que corresponde ao nível Storage Layer do
Modelo Munich foi dividida nos principais subsistemas do trabalho:


O Modelo do Usuário - ou MU - mantém armazenados e atualizados os
dados sobre as características do usuário (no caso, o aluno), suas
preferências, conhecimentos sobre o domínio, necessidades especiais e
alguns dados pessoais.



O Modelo do Domínio – contempla dados sobre os cursos e os planos de
estudos estabelecidos para alunos de uma disciplina ou curso.



O Modelo de Adaptação – é responsável pelas regras que mantêm os
dados do Modelo do Usuário atualizados e pelas regras que direcionam a
seleção dos signos para configuração da interface humano-computador do
aluno.



O Modelo de Signos – é responsável pela manutenção, seleção e
composição dos signos que serão utilizados para realizar o efeito
adaptativo do sistema. Este sistema substitui a Presentation specification
Interface do modelo Munich, sendo ele responsável pela configuração da
interface.

A Camada de Componentes é responsável pela estrutura dos componentes que
serão utilizados na interface. A arquitetura dos componentes não é alvo de
estudos desta tese. Os componentes serão utilizados como unidades atômicas
na composição dos signos.
A Camada de Armazenamento do SHASIM está apresentada na Figura 16, na
qual se ilustra de maneira simplificada a relação entre as três camadas. Cada
um dos componentes dessa camada será detalhado a seguir.
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Figura 16 - Modelo SHASIM - Visão geral
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6.2 Principais funcionalidades do SHASIM

O diagrama de casos de uso oferece uma representação visual e sucinta do
contexto do sistema, apresentando os atores e como eles interagem com o
sistema (LARMAN, 2007). Koch (2000) afirma que, além disso, o diagrama de
caso de uso oferece uma maneira intuitiva de representar as funcionalidades que
uma aplicação tem que fornecer para cada ator. Os atores que interagem com o
SHASIM são o Aluno, o Professor, o Designer de Signos e o Administrador.
Este trabalho está centrado no Aluno, que é assim o principal ator do sistema. O
aluno pode estar inscrito em um, ou em muitos, cursos ou disciplinas, e deverá
realizar as atividades de estudo propostas para cada curso ou disciplina.
Os aspectos do sistema relacionados aos demais atores não serão
contemplados aqui, no entanto, eles também estão citados – e, em alguns
casos, comparecem no Diagrama de Casos de Uso - para demonstrar a relação
entre eles e as operações realizadas. Assim sendo, as suas atribuições para
com o sistema são descritas de maneira muito sintética.


Professor

é

o

ator

responsável

pela

manutenção

de conteúdos

instrucionais, pelo acompanhamento da evolução dos estudos do Aluno e
pela emissão de feedback para ele.


Designer de signos ou simplesmente Designer é responsável pela
manutenção dos signos instrucionais e de interação.



Administrador é responsável pela manutenção do sistema como um todo; é
responsável pela criação e distribuição de login para os demais usuários,
criação das disciplinas e cursos, realização de backups etc.

O Diagrama de Casos de Uso da Figura 17 oferece uma visão sobre as
funcionalidades do SHASIM. O Quadro 13 apresenta as descrições sintéticas
desses casos de uso. Nessas descrições, o termo MU se refere ao repositório
denominado “Modelo de usuário” na Figura 14, englobando inclusive os demais
arquivos associados. As descrições completas dos casos de uso constam do
pacote SHASIM-DOCUMENTOS disponível em:
http://www.enjine.org/files/shasim-documentos/.
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Figura 17 - Diagrama de Casos de Uso do SHASIM
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Identificação

Nome

UC01

Realizar login

UC02

Responder
sondagem
inicial

UC03

Realizar logout

UC04

Atualizar MU

UC05

Acessar
conteúdo
instrucional

UC06

Realizar
atividades

UC07

Registrar ações

UC08

Alterar
configurações
da IU

Descrição
O Aluno solicita admissão no sistema, através do processo de
login (por exemplo, através de user e senha), informado
previamente pelo Administrador. Os dados são verificados na
base de dados; se forem válidos, verifica-se se o Aluno possui
um MU; se não possuir, aciona-se UC02 (realiza a sondagem
inicial); se possuir um MU, aciona-se UC10. Se os dados de
login não estiverem corretos, emite-se uma mensagem de
erro ao Aluno.
O Aluno recebe o formulário para preenchimento de dados
que serão utilizados na investigação das IM, das suas
preferências e de sua expertise em interação humanocomputador. Mesmo que ele interrompa o preenchimento do
questionário, suas respostas são armazenadas e no próximo
acesso ao sistema, o questionário parcialmente preenchido
lhe será apresentado para que complete o preenchimento.
Somente quando ele terminar esse preenchimento, ele poderá
evoluir no sistema. Então, o caso de uso UC09 é acionado,
gerando MU.
O Aluno sai do sistema e sua sessão é encerrada. Os dados
coletados ao longo dessa sessão devem atualizar o MU. Para
isso, solicita-se a execução de UC04, que irá atualizar o MU.
Esse caso de uso recupera os dados relativos à evolução do
Aluno durante a última sessão realizada, o conteúdo
estudado, as atividades realizadas, as interações realizadas
na interface e as personalizações feitas pelo Aluno; atualizamse, então, as bases de dados MU. A evolução do Aluno diz
respeito ao ponto do conteúdo que o Aluno está estudando,
isto é, a evolução do Aluno quanto ao planejamento dos
estudos.
O Aluno acessa o conteúdo instrucional associado ao curso e
selecionado de acordo com o plano de estudos e o seu
modelo de usuário. Nesse momento, deve-se iniciar o registro
das suas interações com o conteúdo instrucional e para isso,
executa-se UC07, para registrar as suas ações. Para realizar
alguma atividade, acessa-se UC06.
O Aluno inicia a realização das atividades programadas para o
curso; o sistema deve apresentar-lhe atividades selecionadas
de acordo com o plano de estudos e com o seu modelo de
usuário; nesse momento, deve-se iniciar o registro das suas
interações com o conteúdo; para isso, executa-se UC07.
Este caso de uso atualiza a base de dados com os dados
sobre a navegação realizada pelo Aluno, numa sessão, sua
evolução, o conteúdo estudado, as atividades e
personalizações realizadas e o tempo de permanência num
determinado módulo educacional (unidade de aprendizagem).
Este caso de uso é acionado quando o Aluno altera alguma
característica da interface de usuário (IU); nesse momento,
inicia-se UC07, e atualiza-se a base de dados relacionada às
preferências do Aluno. As preferências do Aluno aqui consideradas são, por exemplo: cor do tema da interface e tamanho
da fonte.

Quadro 13 - Descrições sintéticas dos casos de uso do SHASIM
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Identificação

Nome

UC09

Gerar MU

UC10

Montar interface

UC11

Manter signos
de interação

UC12

Manter signos
de conteúdo

UC13

Manter planos
de ensino

UC14

Manter regras
pedagógicas

UC15

Manter usuários

UC16

Manter
Inteligências
Múltiplas

UC17

Gerar Personas

UC18

Manter regras
para adaptação

UC19

Manter cursos

UC20

Manter
sondagem
Inicial

Descrição
Este caso de uso é acionado quando o preenchimento da
sondagem inicial está completo; ele é responsável pelo
cálculo dos indicadores necessários à geração do modelo do
usuário e pela seleção da persona apropriada ao estilo
cognitivo do Aluno.
Este caso de uso é acionado quando o Aluno realiza o login
(caso de uso UC01), já possuindo um MU. Ele responsável
pela seleção de signos de interação e signos instrucionais
apropriados para o Aluno. Para isso, consulta o plano de
estudos, o modelo do usuário e as regras para adaptação.
Este caso de uso é iniciado pelo Designer e consiste na
inclusão, consulta, exclusão e alteração de signos de
interação. Um signo de interação é composto por aspectos
perceptuais e aspectos funcionais/operacionais. Quando um
signo de interação é adicionado, o sistema deve relacionar
seu aspecto perceptual às IM.
Este caso de uso pode ser iniciado pelo Professor ou pelo
Designer de signos. Consiste na inclusão, consulta, exclusão
e alteração de signos de conteúdo. Quando um signo de
conteúdo é incluído, o sistema deve associá-lo às IM
correspondentes.
Este caso de uso é acionado pelo Professor e consiste na
inclusão, exclusão, consulta e alteração de planos de ensino.
Este caso de uso é responsável pela manutenção (inclusão,
consulta, alteração e exclusão) das regras pedagógicas. Pode
ser acionado pelo Professor ou pelo Administrador do
sistema.
Este caso de uso é iniciado pelo Administrador e consiste na
inclusão, consulta, alteração e exclusão de usuários, definição
de privilégios de acesso e manipulação do sistema.
Este caso de uso é iniciado pelo Administrador e consiste na
manutenção das IM (inclusão, consulta, alteração e exclusão).
Quando ocorre uma inclusão, alteração ou exclusão de
alguma IM, aciona-se o UC17 para geração de novas
personas.
Este caso de uso é acionado quando uma IM é adicionada,
excluída ou alterada na base de dados.
Este caso de uso é acionado pelo Administrador, Professor e
Designer e consiste na manutenção das regras para adaptação (inclusão, consulta, alteração e exclusão). As regras
para adaptação são consultadas na configuração da IU.
Este caso de uso é acionado pelo Administrador e consiste na
manutenção de cursos e disciplinas, isto é, na inclusão,
consulta, alteração e exclusão de cursos ou disciplinas.
Este caso de uso é responsável pelo registro das respostas
do aluno ao questionário de sondagem inicial e à recuperação
do ponto de parada, quando o aluno não conclui o processo.

Quadro 13 – Descrições sintéticas dos casos de uso do SHASIM (continuação)
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6.3 Subsistema Modelo do Usuário

O subsistema Modelo do Usuário ou MU faz parte da Camada de
Armazenamento e é responsável pela aquisição e atualização dos atributos do
usuário necessários para a adaptação. Nesse caso, o usuário é o Aluno. Koch
(2000) classifica estes atributos como dependentes e independentes do domínio.
Os atributos dependentes do domínio estão relacionados aos conhecimentos do
aluno sobre o domínio; no caso do SHASIM eles dizem respeito aos conteúdos
de um curso ou disciplina. Os atributos independentes do domínio descrevem as
características do aluno que não são influenciadas pelo domínio e estão
organizados de acordo com as seguintes categorias: dados pessoais,
preferências, necessidades especiais e personas. A Figura 18 apresenta esse
subsistema.
O Modelo do Usuário é representado por uma classe persistente (Aluno) que
armazena pares de atributos e valores (classe agregada AtributoAluno) e
que será consultada sempre que uma regra para adaptação for disparada. As
regras de adaptação pertencem ao Modelo de Adaptação. A classe
GerenciadorAluno contém as operações necessárias à manutenção do
Modelo do Usuário. Além disso, cada instância de Aluno será identificada de
forma única por um identificador idAluno.
O Modelo do Usuário fornece dados para a adaptação da sessão corrente e é
consultado no processo de montagem da interface, através da operação de
consulta consulta consultarMU, que recebe como parâmetro a identificação do
Aluno.
Quando o Aluno acessa o sistema, o que ocorre através da camada da Sessão,
a operação autenticarAluno, que recebe a sua identificação (dada por
login e senha) como parâmetro, é acionada, retornando uma instância de
aluno e seu correspondente idAluno.
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Figura 18 - Subsistema Modelo do Usuário

Em seguida, o sistema aciona a operação checarMu,

uma operação de

consulta, que verifica se o aluno já possui um modelo de usuário. Se o resultado
for verdadeiro, a interface é configurada da forma mais apropriada para ele,
através da operação configurarInterface, do Modelo de Signos. Esta
operação será vista na seção 6.6.7. Caso o aluno não possua um modelo de
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usuário, apresenta-se a ele a sondagem inicial, cujos dados obtidos serão
utilizados para a inicialização dos seus atributos. Essa situação caracteriza o que
se costuma chamar “primeiro acesso do usuário ao sistema” ou “definição de
perfil”.
As operações do GerenciadorAluno são acionadas a partir da camada de
sessão, conforme mostra a Figura 19. Quando o aluno acessa o sistema, iniciase uma sessão, caracterizada pela classe SessãoAluno. Toda sessão do aluno
deve ficar registrada no sistema.
Para melhor compreensão da inicialização do modelo do usuário, efetuada pela
operação inicializarMU, são descritos a seguir, os processos para
Sondagem Inicial e os critérios para modelagem das personas cognitivas,
utilizadas como um dos atributo de inicialização.

6.3.1 Sondagem Inicial

A sondagem inicial é realizada através do preenchimento de um questionário
pelo aluno no seu primeiro acesso ao SHASIM ou em acessos subseqüentes,
quando o preenchimento não é totalmente realizado na primeira vez. Dessa
forma, um aluno só é admitido no sistema quando todas as suas características
forem conhecidas. É representada no Modelo SHASIM por meio da classe
SondagemInicial, conforme mostra a Figura 20. O questionário relativo à
sondagem inicial é armazenado no repositório, caso não tenha sido respondido
completamente, e é recuperado quando o aluno inicia uma nova sessão. A
instância do aluno é inserida no sistema quando ele efetua a sua primeira
matrícula no sistema, recebendo então o par (login, senha) e o status da
SondagemInicial é inicializado como ‘INCOMPLETO’. Quando o questionário
está completamente respondido, seu status passa a ‘COMPLETO’.
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Figura 19 – Camada da Sessão e o Gerenciador de Alunos
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O questionário para sondagem inicial é composto por um conjunto de questões
para investigação das inteligências múltiplas do aluno, suas preferências e/ou
necessidades especiais. As questões para investigação das inteligências
múltiplas estão baseadas em Antunes (2001) e os resultados fornecem
subsídios ao sistema para que associe o aluno a uma persona.

Figura 20 – Classe Sondagem Inicial

A Figura 21 mostra o processo de autenticação do usuário e o preenchimento do
questionário. O sistema deverá registrar as respostas emitidas pelo aluno,
mesmo que o questionário não tenha sido totalmente respondido, para que em
seu próximo acesso possa continuar o preenchimento a partir do ponto de
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parada, esse procedimento é realizado pela operação registrarSondagem,
da classe SondagemInicial. Quando o reenchimento do questionário é
encerrado, as respostas são armazenadas e o modelo de usuário é inicializado,
incluindo-se a indicação de sua persona cognitiva. A interface de usuário (IU) é
então montada.

Figura 21 - Fluxo do processo para Sondagem Inicial e Inicialização do MU

6.3.2 As Personas ligadas às IM

As personas são arquétipos hipotéticos de usuários do mundo real, definidas por
Blomkvist (2002) como um modelo de usuário, com objetivo de possibilitar a
personalização de um artefato para esse usuário e que foram discutidas no
capítulo anterior.
Segundo Cooper (1999), as características a serem retratadas nas personas,
devem ser identificadas durante o processo de análise de sistema, originando os
personagens fictícios, representados por um nome, foto e um conjunto de
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características particulares, consideradas significativas para o aplicativo em
questão. As personas aqui propostas têm como objetivo sintetizar as
características associadas aos estilos de aprendizagem dos alunos e, desta
maneira, julga-se que não seja necessário atribuir uma foto a ela.
A modelagem das personas foi direcionada pela premissa de que um indivíduo
não possui uma única inteligência, mas sim um conjunto de inteligências, dentre
as quais algumas são mais desenvolvidas do que outras. O Quadro 14
apresenta o conjunto de inteligências conforme a proposta de Gardner (2005).
idIM

Nome da IM

1

Linguística-Verbal

2

Naturalista

3

Lógico-Matemática

4

Interpessoal

5

Vísuo-Espacial

6

Intrapessoal

7

Sonora-musical

8

Cinestésico-Corporal

9

Existencial

Quadro 14 – Inteligências Múltiplas

As personas que aqui se utilizam (conjunto cIM(5,3)) foram concebidas a partir das
combinações, sem repetição, das três inteligências mais destacadas em cada
indivíduo, dentre aquelas do conjunto cIM, formado pelas seguintes inteligências:
Lingüística-Verbal (1), Lógico-Matemática (3), Visuo-Espacial (5), SonoraMusical (7) e Cinestésica-Corporal (8).

cIM = {1, 3, 5, 7, 8}
cIM(5,3) = {135, 137, 138, 157, 158, 178, 357, 358, 378, 578}

As inteligências Naturalista (2), Existencial (9), Interpessoal (4) e Intrapessoal (6)
não foram consideradas na composição desse conjunto:
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Acredita-se que as características da inteligência Naturalista, não agreguem
indicadores para seleção de recursos de interação com o software.



A inteligência Existencial, de acordo com Gardner (2005), até o momento
ainda não está cientificamente comprovada.



As

inteligências

Interpessoal

e

Intrapessoal

serão

analisadas

separadamente, para sugerir a realização de atividades colaborativas ou
individuais. Esta decisão foi tomada a partir da análise dos dados da
pesquisa experimental, disponíveis no Apêndice 1. A avaliação dessas duas
inteligências revela o interesse ou conhecimento das pessoas sobre si
mesmas e a visão que possuem sobre as outras pessoas. Do ponto de vista
educacional, estes resultados podem ser utilizados para orientar o sistema
e/ou o professor na seleção de atividades individuais ou em grupo.

O conjunto das 10 personas geradas está descrito no Quadro 15. As
características nele apontadas foram especificadas de acordo com a teoria das
Matrizes da Linguagem e Pensamento apresentadas por Santaella (2005); tal
teoria serviu como embasamento para estabelecer a relação entre os signos e
as IMs, cuja discussão será retomada no item 6.6.3 deste capítulo. Também
utilizou-se a descrição de Antunes (2001), apresentada no Quadro 16.
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Persona
(idPersona)

Inteligências

Características

135

Lingüística-Verbal
Lógico-Matemática
Visuo-Espacial

Textual (leitura), Visual-Diagrama,
Visual-Gráfico, Visual-Mapa, Visual-Imagem

137

Lingüística-Verbal
Lógico-Matemática
Sonoro-Musical

Textual (leitura), Visual-Diagrama, Visual-Gráfico ,
Sonoro

138

Lingüística-Verbal
Lógico-Matemática
Cinestésico-Corporal

Textual (leitura), Visual-Diagrama, Visual-Gráfico,
Multimídia (Simulação), Multimídia (Demonstração)

157

Lingüística-Verbal
Visuo-Espacial
Sonoro-Musical

Textual (leitura), Visual-Mapa, Visual-imagem,
Sonoro

158

Lingüística-Verbal
Visuo-Espacial
Cinestésico-Corporal

Textual (leitura), Visual-Mapa, Visual-imagem,
Multimídia (Simulação), Multimídia (Demonstração)

178

Lingüística-Verbal
Sonoro-Musical
Cinestésico-Corporal

Textual (leitura), Multimídia (Simulação), Multimídia
(Demonstração), Sonoro

357

Lógico-Matemática
Visuo-Espacial
Sonoro-Musical

Visual-Diagrama, Visual-Gráfico, Visual-Mapa,
Visual-imagem, Sonoro

358

Lógico-Matemática
Visuo-Espacial
Cinestésico-Corporal

Visual-Diagrama, Visual-Gráfico, Visual-Mapa,
Visual-imagem, Multimídia (Simulação), Multimídia
(Demonstração)

378

Lógico-Matemática
Sonoro-Musical
Cinestésico-Corporal

Visual-Diagrama, Visual-Gráfico, Sonoro, Multimídia
(Simulação), Multimídia (Demonstração)

578

Visuo-Espacial
Sonoro-Musical
Cinestésico-Corporal

Sonoro, Multimídia (Simulação), Multimídia
(Demonstração), Visual-Mapa, Visual-imagem

Quadro 15 – Personas do SHASIM
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Inteligência

Descrição das características

Exemplos de recomendações para os signos

LingüísticaVerbal

É uma pessoa que gosta muito de ler. Sempre que está sem ter algo a fazer, procura algo para
ler, não importa o quê. Às vezes, tem interesse por algum assunto em especial. Gosta de falar e
admira pessoas que falam bem. Aprecia as letras das músicas e costuma gostar de poesia. É
falante; às vezes, até demais.

O material de aprendizado pode ser apresentado em formato
textual ou verbal. As atividades para este tipo de aluno
envolvem a leitura e interpretação de textos, músicas,
palestras ou seminários, por exemplo.

VisuoEspacial

É uma pessoa que gosta de desenhar; mesmo que não seja um bom desenhista sempre está
rabiscando. Aprecia arte, tem o hábito de combinar coisas (roupas, objetos etc.). Admira a
decoração dos ambientes e observa cada detalhe. Tem senso estético e, muitas vezes, gosta de
carnaval muito mais pelas alegorias e pela beleza, do que pelo próprio ritmo. Possui bom senso
de orientação, caminha por locais estranhos com desenvoltura; mantém a referência da entrada,
saída e caminhos percorridos. Possui habilidade para realização de tarefas manuais

Pode-se a esses aprendizes, oferecer liberdade para
navegação entre os nós da aplicação. A apresentação do
conteúdo pode ser originada a partir da combinação de
diferentes mídias (som, imagem, texto).

Intrapessoal

É uma pessoa com elevada auto-estima e raramente fica chateada com uma crítica,
considerando sempre os seus aspectos positivos. É tolerante consigo mesma e reconhece suas
limitações. Não fica aborrecida quando está sozinha e, às vezes, conversa consigo mesma,
realizando reflexões sobre sua vida de um modo geral. Gosta de trabalhar com pessoas, mas
não necessariamente, realizar tarefas em grupo. Valoriza a privacidade.

A apresentação do conteúdo pode ser originada a partir da
combinação de diferentes mídias (som, imagem, texto). Não
é recomendada a obrigatoriedade da realização de trabalhos
em grupos ou a participação em fóruns ou chats.

LógicoMatemática

É uma pessoa que não aprecia atrasos por parte de outras pessoas, gosta de números, cálculos
e compreendem com facilidade os gráficos e expressões matemáticas. É pragmática, gosta de
música. Tem prazer em assistir a filmes de mistério e adora adiantar-se às histórias antecipando
a trama e enredo. Costuma gostar de desafios.

A apresentação do conteúdo deve priorizar uma
apresentação sintética, com a possibilidade de complemento
selecionado pelo próprio usuário. O material deve ser
apresentado usando graus de complexidade crescentes e
cronogramas bem definidos.

Interpessoal

É uma pessoa que gosta de se envolver com as causas alheias e sempre procura ajudar a outras
pessoas, mesmo que não as conheça. Envolve-se com facilidade em causas humanitárias, gosta
de alegrar e estimular as pessoas próximas. Muitas vezes, divide suas próprias coisas. Gosta de
ler, sobretudo biografias ou histórias que relatem a vida de pessoas que se dedicaram a grandes
causas. Apreciam filmes, novelas e seriados. Normalmente, costuma analisar o perfil dos
personagens, tentando compreender as causas que os levam a determinados comportamentos.

A apresentação do conteúdo pode ser originada a partir da
combinação de diferentes mídias (som, imagem, texto). É
recomendada a realização de atividades colaborativas.

Quadro 16 - Descrição das características relacionadas as IMs.. (Adaptado de: Antunes (2001))
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Inteligência

Descrição das características

Exemplos de recomendações para os signos

CinestésicoCorporal

É uma pessoa que se comunica facilmente por meio de gestos e tem mais facilidade para
aprender algo quando realiza atividades práticas. Gosta de esportes e dança, realiza atividades
motoras (que envolvem o corpo, ou parte dele) com facilidade.

O SHA deve priorizar o oferecimento de um tutorial para
orientar o usuário a cada nova atividade prática. A utilização
de recursos de realidade virtual ou que simulem imersão do
aluno em cenários para realização de atividades, é
interessante.

Naturalista

É uma pessoa que adora dar e receber flores e sente que um dos lazeres preferidos é passear
pelo campo, ouvindo a música dos pássaros, sentindo a brisa no rosto e percebendo a dança do
vento sobre as folhas. Possui grande empatia com animais e sofre ao vê-los sofrer. Adora plantas
em geral e, se pudessem, jamais trocariam a vida bucólica de um sítio pela agitação das cidades.
Não se sentem bem em ambientes muito barulhentos e odeiam ruídos de trânsito que se opõe a
calma.

Existencial

Antunes (2005, p. 10), como: A capacidade de se situar sobre os limites mais extremos do
cosmos e também em relação a elementos da condição humana como o significado da vida, o
sentido da morte, o destino final do mundo físico e ainda outras reflexões de natureza filosófica
ou metafísica.

Não considerada

Não considerada

Quadro 16 - Descrição das características relacionadas as IM. (Adaptado de: Antunes (2001)) (continuação)

120

121

O Quadro 16 apresenta as características que um indivíduo possui quando uma
determinada Inteligência é mais evidenciada. A descrição das características é
fiel à narrativa de Antunes (2001) e, em conjunto com os resultados dos estudos
apresentados em AENC’s (1999), nortearam a delimitação das características
propostas para as inteligências e, conseqüentemente, para as personas. Na
coluna “Exemplos de Recomendações para os signos” do Quadro 15, estão
explanados alguns atributos da interface, propostos de acordo com as
características dominantes das IM.

6.3.3 Inicialização do Modelo do Usuário

A inicialização do Modelo do Usuário ocorre a partir das respostas do aluno ao
questionário de sondagem inicial. Para as questões associadas à investigação
das preferências, necessidades especiais e dados pessoais, a inicialização
ocorre de maneira direta, isto é, cada resposta é atribuída ao atributo
correspondente. Em princípio, essa inicialização corresponde à substituição de
valores nulos, gerados no instante de criação da instância a do aluno (pelo
Administrador), por valores aos quais ele atribuiu respostas no questionário. O
processo de sondagem inicial fornece uma instância s da sondagem, composta
por um conjunto de pares ordenados (questao, resposta) que deverão ser
incluídos na instância a de Aluno. Entretanto, o questionário possui também
questões às quais se atribui pesos e que contribuirão para a determinação da
persona cognitiva do aluno. Todas essas questões irão se traduzir num atributo
(Independente) idPersona, da classe Persona, que caracteriza o seu conjunto
de inteligênciasMúltiplas, em número de três.
A escolha da persona para inicialização do modelo do usuário (fornece
idPersona) ocorre da seguinte maneira:
1. O sistema calcula a pontuação média do aluno para cada inteligência, com
base nas suas respostas à sondagem inicial;
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2. O resultado obtido é ordenado; se a inteligência Interpessoal ou a
Intrapessoal estiverem entre as três primeiras, atribui-se aos atributos
correspondentes na categoria Preferências o valor verdadeiro; elas são
excluídas do conjunto de IM do aluno e o conjunto então é re-ordenado; em
caso contrário, os atributos recebem o valor falso.
3. O conjunto das IM do aluno é comparado às personas e a persona
equivalente, identificada pelo idPersona, lhe é atribuída como um par de
atributo e valor, por exemplo atributo = ‘Persona’ e valor = 358, onde
358 é o idPersona.

6.3.4 Atualização do Modelo do Usuário

Os atributos do modelo do usuário são atualizados de acordo com as ações ou
comportamentos do aluno. Para isso, as regras de aquisição são disparadas e
acionam a operação atualizarMu. No Quadro 17 são apresentados dois
exemplos:

Ação

Atributo atualizado

Ocorrência

Conclusão de uma atividade de
estudo

Conhecimento domínio

On-line

Alteração de uma configuração da
interface

Preferências

Off-line

Quadro 17 - Exemplos de ocorrências que geram a atualização do MU

As ações cuja ocorrência da atualização é on-line são refletidas imediatamente
no MU do aluno, isto é, durante a sessão o MU recebe um par de atributos
valores. Já as ocorrências off-line são refletidas no MU do aluno quando ele
encerrar a sessão.
A operação atualizarMu recebe como parâmetros a identificação do aluno e
um par (atributo, valor), similar ao que ocorre com a operação de inicialização
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do MU. Se o aluno já possuir uma ocorrência correspondente ao atributo que
está sendo incluído, este atributo é novamente incluído, com seu respectivo
valor, para que seja registrado o histórico de características do aluno. O histórico
de atualizações do MU poderá ser útil futuramente para que o possam ser
gerados dados estatísticos para orientar o sistema para realização de novas
inferências.

6.4 O Subsistema Domínio

O Modelo de Domínio, proposto por Koch (2000), descreve a estrutura da
aplicação. Consiste de um conjunto finito de componentes ligados ao domínio da
aplicação e de três funções: resolver, accessor e constructor. Estas
funções organizam os conceitos no hiper-espaço.
Um componente é uma representação abstrata de algum tipo de informação
referente ao domínio. Um componente pode ser um conceito ou uma relação
entre conceitos. Um conceito pode ser atômico ou composto. Um conceito
composto forma uma

hierarquia de conceitos

e pode ser

expresso

adequadamente pelo padrão de projeto Composite, descrito por Gamma et al.
(1996). Uma relação entre conceitos pode ser um link, um pré-requisito ou uma
relação todo-parte. Todo componente possui um identificador único (UID) no
sistema. A função resolver retorna o UID para uma determinada especificação
(ou para várias especificações) de componentes. A função accessor retorna,
dado um UID, o componente correspondente. A função constructor constrói
páginas a partir de conceitos atômicos (KOCH, 2000, p. 86). Uma página é um
conjunto composto (composite), cujos componentes são do tipo atômico, ou seja,
é uma árvore onde a raiz tem apenas filhos do tipo folha. Nesse caso, a função
accessor, que traduz os UIDs para componentes deve decidir quais os
componentes que serão apresentados na página. Os componentes atômicos são
também denominados fragmentos (KOCH, 2000, p. 82). Esse modelo mantém
muitas similaridades com a estrutura proposta no modelo Dexter. Nenhum dos
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modelos, no entanto, entra em detalhes específicos do domínio educacional. São
na verdade, modelos muito genéricos, podendo prestar-se a qualquer domínio.
Para a proposta aqui defendida, o modelo Munich foi alterado a fim de
contemplar o domínio educacional. Desta maneira, muitos aspectos relacionados
à configuração do hiper-espaço passaram a ser tratados no Modelo dos Signos.
No SHASIM o Subsistema Domínio é responsável pela manutenção do domínio
do sistema e pela sua adequação ao contexto selecionado pelo aluno. O
Subsistema Domínio, em conjunto com o Modelo do Usuário e o Modelo de
Adaptação, orientará a seleção e apresentação dos signos mais adequados à
composição da interface do Aluno, a fim de facilitar a cognição. A manutenção
do domínio consiste na organização do plano de estudos de um curso e do
acompanhamento dos estudos do aluno nesse curso.

6.4.1 Organização do domínio educacional

O domínio educacional é amplo e diverso, por isso, foram assumidas algumas
premissas para elaboração do SHASIM, que serão apresentadas a seguir.
Antes de mais nada, entretanto, é necessário colocar-se alguns conceitos,
sendo o primeiro deles, o que seria um curso e o segundo, uma disciplina.
Esses conceitos são normalmente utilizados na maioria dos sistemas voltados
para a educação. Segundo Houaiss (2007), um curso é:
[...]cada um dos programas de estudos específicos e organizados
segundo a atividade ou profissão pretendida.
Ex.: <c. de medicina> <c. de pilotagem>.
[...]
14 Derivação: por metonímia. Rubrica: pedagogia.
compêndio onde se encerram as lições de um ou mais desses
programas.
Ex.: comprou um c. de geometria.
15 Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: pedagogia.
preleção de qualquer disciplina, matéria, ponto etc. feita por
professor; aula.
Ex.: cansada, faltou ao c. de francês.
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Ainda, segundo Houaiss (2007), uma disciplina é:
[...]
7 ramo do conhecimento; ciência, matéria
Ex.: esse professor leciona as d. geografia e matemática

[...]
Adota-se aqui, para curso, o sentido expresso na derivação 14, ou seja, um
curso é um conjunto de lições a serem aprendidas por um aluno. A idéia é
generalizar curso de maneira que tanto cursos regulares como cursos abertos
(extensão) possam ser tratados de maneira uniforme. O que diferencia um do
outro é que um curso regular - por exemplo, bacharelado em Ciências da
Computação - é o conjunto de vários outros cursos – por exemplo, Física 1,
Arquitetura de Computadores, Linguagem de Programação etc.
O SHASIM destina-se à realização de cursos livres ou disciplinas vinculadas a
cursos de qualquer natureza. Um curso livre é caracterizado por ser um curso
com carga horária variável e pode ser cursado de maneira isolada. São cursos
denominados por algumas instituições de ensino como cursos de extensão. Tem
como foco a abordagem de algum assunto ou área específica. Um curso regular,
que tem como foco proporcionar ao educando uma formação abrangente sobre
determinada área, pode ser formado por várias disciplinas. Estas disciplinas
relacionam-se por meio do encadeamento do conteúdo para proporcionar a
organização que deverá ser seguida para o seu cumprimento.
Neste trabalho, confundem-se os conceitos de curso e disciplina, com a
finalidade de simplificar o modelo, sendo ambos denominados, simplesmente,
curso. Neste contexto, adota-se então:


O aluno pode participar de vários cursos; no entanto, quando inicia uma
sessão, seleciona um dos cursos dentre aqueles aos quais tem acesso. O
domínio é então configurado para o aluno em função desta escolha,
podendo ser alterado ao longo da sessão; no entanto, isso irá requerer
uma reconfiguração do domínio.



Um curso possui uma ementa, na qual estão descritos os conteúdos
educacionais que devem ser ensinados ao aluno. A ementa discrimina um
conjunto de conteúdos que devem ser aprendidos pelo aluno. Os
conteúdos, por sua vez são constituídos por unidades de menor
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granularidade que são denominadas conceitos. O conceito representa a
menor unidade de estudos que pode ser apresentada ao aluno. Por
exemplo, considerando o curso Lógica de Programação, um item de
conteúdo do plano de estudos poderia ser “variáveis”, que poderia, por sua
vez, contemplar a abordagem dos seguintes subitens: “definição de
variáveis”, “tipo de variáveis” – locais e globais -, “declaração de variáveis”,
“inicialização de variáveis”, “manipulação de variáveis”, dentre outros,
conforme apresentado na Figura 22. Desta maneira, um conceito
representa cada subitem necessário para compor a abordagem de um
conteúdo.

Figura 22- Organização dos conteúdos



Um conceito está associado a uma estratégia de ensino e, juntos,
compõem uma unidade de estudo. A estratégia representa a maneira
utilizada na abordagem do conteúdo, podendo ser aqui: exposição do
conteúdo, exercícios, avaliação, simulação etc.



Ao curso, está associado também um plano de ensino ou plano de estudos
do aluno, que o aluno deverá cumprir durante o curso. O plano de estudo é
constituído de um conjunto de unidades de estudo. A partir do plano de
estudos de um curso, deriva-se o plano de estudos especializado para um
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aluno determinado, adequando-o conforme as preferências e persona
desse aluno.
As estratégias, cursos, ementas, conteúdos e conceitos são previamente



cadastrados no sistema e podem ser alterados, de acordo com critérios
estabelecidos, que visem a preservação da memória de um curso.

A Figura 23 apresenta um trecho de um plano de ensino, conforme o exemplo
apresentado na página anteriormente.
Curso: Lógica de Programação
Ementa: ... Constantes, Variáveis (locais, globais), Estruturas de dados, ...

Unidade
de
Estudo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conceito

Plano de Ensino do curso
...
Conteúdo 1: Constantes em Java
Título

Estratégia

Conceito 1

Definição de Constantes
Exercícios sobre Constantes em Java
Conteúdo 2: Variáveis em Java

Exposição
Exercício

Conceito 1
Conceito 2
Conceito 3
Conceito 4
Conceito 5
Conceito 6
Conceito 7

Definição de Variáveis
Tipos de Variáveis
Variáveis locais
Variáveis Globais
Declaração de Variáveis
Definição de Tipos de Dados
Manipulação de variáveis
Exercícios sobre variáveis em Java
Conteúdo 3: Estruturas de dados
...

Exposição
Exposição
Exposição
Exposição
Exposição
Exposição
Exposição
Exercício

Figura 23 - Exemplo de trecho de plano de ensino

6.4.2 Modelagem do Domínio

O

Modelo

de

Domínio

está

apresentado

na

Figura

24.

A

classe

GerenciadorDominio é responsável por controlar a configuração do domínio
para o Aluno e por acompanhar os seus estudos. Todo curso (classe Curso) é
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identificado por um código (idCurso) e por um nome (nomeCurso). Além disso,
apresenta um período de vigência e um estado, que pode ser ‘ATIVO’ ou
‘INATIVO’.
Um curso está associado a uma ementa (classe Ementa), e a partir dessa
relação é gerado o plano de estudos (classe PlanoEstudo), que é único para o
curso e a ementa corrente. Quando a ementa sofre alguma alteração, um novo
plano de estudos deve ser gerado. A ementa anterior é persistida em um arquivo
de histórico, já que as ementas devem ser guardadas, por requisito de cunho
administrativo. A nova ementa só entra em vigor após o término do curso
corrente.

Figura 24 – Subsistema Modelo do Domínio
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O plano de estudos é gerado de acordo com a seqüência de conteúdos
cadastrados na ementa. Os conteúdos compreendem um conjunto de conceitos,
conforme ilustrado nas Figuras 22 e 23. Cada conceito está associado a uma
estratégia de ensino, inicialmente definidas, aqui, como “exposição”, “exercício”,
“simulação” ou “avaliação”; outras estratégias poderão ser futuramente incluídas.
Todos os conceitos devem ser abordados, primeiramente, de acordo com a
estratégia “exposição”. Antes de se passar ao próximo conteúdo, inclui-se uma
unidade de estudos cuja estratégia é “exercício”. Quando todos os conceitos de
um conteúdo já foram listados inclui-se uma unidade de estudos cuja estratégia
é “avaliação”.
Cada uma das unidades de estudo que compõe o plano de estudos é gerada
automaticamente pelo sistema, conforme a descrição anterior, entretanto é
possível que as unidades de estudo sejam modificadas, alterando, desta
maneira, o plano de estudos. A classe PlanoEstudosAluno é uma
especialização para o Aluno do plano de estudos do curso.
As principais operações do Modelo do Domínio são explicadas a seguir:


escolherCurso – esta operação é utilizada para apresentar ao Aluno as
opções de curso disponíveis para ele e, a partir da sua escolha por um dos
cursos, recuperar ou gerar o seu plano de estudos (PlanoEstudosAluno).



gerarPlanoEstudos - esta operação é utilizada para gerar um novo
plano de estudos, quando se altera a ementa de um curso; ela recebe como
parâmetro a identificação de um curso (idCurso) e a nova ementa;



gerarPlanoEstudosAluno

- a partir da identificação do curso

(idCurso), indicada pelo aluno no seu login, consulta-se o plano de
estudos do aluno (PlanoEstudoAluno); caso ainda não exista esse plano
(caso do primeiro acesso do aluno ao curso), gera-se uma instância, s, a
partir do plano de estudos vigente associado ao curso (PlanoEstudo).
Essa instância é personalizada para o aluno e isso se faz relacionando-se
um conjunto de signos instrucionais, selecionados de acordo com o seu
modelo de usuário.
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atualizarConteudoEmenta – esta operação atualiza uma ementa;



acompanharEstudos - o plano de estudos do aluno é utilizado no
acompanhamento dos seus estudos (classe PlanoEstudosAluno) e
deverá ser persistido na base de dados. No momento da sua geração, valor
do atributo statusUnidadeEstudo da primeira unidade de estudos é
‘CURSANDO’ e o valor das demais é ‘CURSAR’; já o valor do atributo
statusPlanoEstudo é ‘INCOMPLETO’, só se tornando ‘COMPLETO’,
quando ele encerrar a última unidade de estudo. Quando o aluno conclui
uma unidade de estudos (UnidadeDeEstudo), de acordo com as regras de
adaptação,

o

sistema

atualiza

o

plano

de

estudos

do

aluno

(PlanoEstudosAluno), alterando o status da unidade de estudo corrente
(statusUnidadeEstudo) para ‘CURSADO’, em seguida verifica se existe
uma ‘próxima’ unidade de estudos a ser cursada, em caso positivo atualiza
a unidade de estudos corrente e o altera o seu status é para ‘CURSANDO’.
Se o aluno tiver concluído todas as unidades de estudo, o status do plano
de

estudos

do

aluno

(statusPlanoEstudo)

é

alterado

para

‘COMPLETO’. A cada unidade de estudos concluída, o sistema atualiza o
atualiza o MU do aluno através da operação atualizarMu presente no
Modelo do Usuário.


alterarUnidadeEstudo:

possibilita a alteração da estratégia da

unidade de estudos.


incluirUnidadeEstudo: possibilita a inclusão de uma nova unidade de
estudos, por exemplo, outras avaliações ao longo do curso.



excluirUnidadeEstudo: possibilita a exclusão de uma unidade de
estudos.

6.5 Subsistema Modelo de Adaptação

O Modelo de Adaptação é um subsistema da Camada de Armazenamento e
consiste de um conjunto de regras e funções que serão disparadas (triggered)
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para realização da adaptação do sistema e para atualização do Modelo do
Usuário.
O modelo aqui adotado está baseado no modelo Munich de Koch(2002) e foi
adaptado para atender aos objetivos do SHASIM. Para isso, adotaram-se novas
regras que contemplam o Modelo de Signos.
Koch (2000) classifica as regras de acordo com três objetivos: construção,
adaptação e aquisição. As regras de adaptação, por sua vez, foram classificadas
por ela como: regras para adaptação de conteúdo, de links e de apresentação.
As regras aqui propostas seguem a mesma classificação, mas os propósitos
foram adequados ao modelo; são elas:



Regras de construção - são responsáveis pela orientação quanto à
composição do conteúdo instrucional. Estão relacionadas diretamente ao
Modelo do Domínio.



Regras

de

adaptação

-

são

responsáveis

pela

orientação

dos

procedimentos que devem ser seguidos para a realização da adaptação da
interface e para a seleção dos signos instrucionais que serão apresentados
ao Aluno. As regras de adaptação consideram o Modelo do Usuário e o
Modelo de Domínio; como resultado da sua execução, obtém-se o efeito
adaptativo da interface. A interface contempla a apresentação dos links,
representados pelos signos de interação, e do conteúdo, representado
pelos signos instrucionais. As técnicas para adaptação de links e conteúdos
(do tipo fragmento) foram apresentadas no capítulo três.



Regras de aquisição - são responsáveis pela orientação dos processos de
geração e atualização do Modelo do Usuário.



Regras de signos são responsáveis pela associação de um signo às
inteligências múltiplas e às unidades de estudo.
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As regras podem ser disparadas antes (PRE) ou depois (POS) da execução de
alguma ação do usuário; esta indicação está armazenada num atributo
denominado fase, pertencente à classe Regra, que pode ser observada na
Figura 25, onde apresenta-se a modelagem da hierarquia de regras. O modelo
completo do subsistema Modelo de Adaptação está apresentado na Figura 26.

Figura 25 - Modelo das Regras

Uma regra pode disparar a execução de outras regras e isto é definido através
do atributo propagar, também ligado à classe Regra do modelo. Uma regra
está associada a uma condição para sua execução e a uma ação que deverá
realizar, uma vez satisfeita a condição. A condição para sua execução pode ser
uma orientação pré-definida ou decorrente de uma ação realizada pelo Aluno,
definida em InteracoesAluno. As ações realizadas pelo Aluno são
monitoradas na Camada da Sessão. O registro das ações do Aluno com o
sistema permite avaliar a sua utilização do sistema (através das entradas e
saídas no sistema, o tipo de suas interações com o sistema ou a falta delas (o
que caracteriza a Inatividade).
As regras podem ser especificadas através de linguagens formais ou por meio
de linguagem natural e são incorporadas ao sistema por meio de linguagens de
programação, tais como Java, C#, Procedural language for SQL, entre outras.
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Figura 26 - Subsistema Modelo de Adaptação

O SHASIM possui várias regras que serão executadas para garantir a
preparação do ambiente de estudos apropriado ao aluno, a seleção de
conteúdos instrucionais adequados ao seu estilo de aprendizagem e o
acompanhamento dos seus estudos. As regras podem ser invocadas por
operações e, ao longo da explicação destas operações algumas regras foram
ilustradas. Nos Quadros 18, 19 e 20, algumas regras do modelo SHASIM estão
descritas.
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Regra - Apresentação de conteúdo e adaptação de links – com conhecimento prévio.
Tipo: Regra de Adaptação
Descrição: Se o aluno já possuir conhecimento sobre um conteúdo, os conceitos associados a
este conteúdo devem ser oferecidos a ele, porém não deverão ser requeridos para que o próximo
item a ser estudado seja disponibilizado; no entanto, quando a estratégia associada à abordagem
do conceito for “avaliação” ou “exercício” o aluno deverá que realizá-lo para seguir a diante.
O conhecimento do aluno sobre o domínio é apurado pelo sistema, tendo como crença que os
conceitos já estudados pelo aluno e registrados no atributo conhecimento

da classe

ConhecimentoDominio, apresentada no Modelo do Usuário, são por ele conhecidos.

Regra – Apresentação de conteúdo e adaptação de links – sem conhecimento prévio.
Tipo: Regra de Adaptação
Descrição: Se o aluno não possuir conhecimentos prévios sobre um determinado conteúdo,
todos os itens a serem estudados sobre o conteúdo devem ser apresentados ao aluno, porém os
signos instrucionais e os signos de interação associados a estes conteúdos deverão ser
acessados pelo aluno seguindo a hierarquia estabelecida no plano de estudos.
Quadro 18 - Exemplos de regras de adaptação

Regra: Inicialização do MU
Tipo: Regra de Aquisição
Descrição: Se o aluno não possuir MU, isto é, se não existirem pares de atributos e valores
associados ao identificador do aluno, e se o aluno já tiver respondido por completo o questionário
para sondagem inicial, então o sistema deve calcular os indicadores para associá-lo a uma
persona. Em seguida, deve atribuir os pares de atributos e valores correspondentes às respostas
registradas no processo de sondagem inicial e a persona atribuída, ao modelo de usuário do
aluno.
Regra: Atualização do MU
Tipo: Regra de Aquisição
Descrição: O MU do aluno deve ser atualizado quando o aluno concluir uma Unidade de
Estudos, para isso, o atributo conhecimento, da classe ConhecimentoDominio recebe como
valor o identificador do conceito associado à unidade de estudos, ou quando alterar algum
parâmetro de configuração da interface. Nesse caso, o atributo preferências deverá ser
atualizado.
Outras situações não previstas poderão ser adicionadas como regras para atualização do MU.
Quadro 19 - Exemplos de regras de aquisição
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Regra: Associação do Signo instrucional à persona
Tipo: Regra de Signos
Descrição: Quando um signo é catalogado na base de dados os atributos perceptual e
funcional_operacional devem ser preenchidos. Estes valores são então comparados às
características das IMs e o objeto é então associado à persona. Para que o objeto seja
relacionado a uma persona deve atender pelo menos uma das inteligências que a compõe.

Regra: Elaboração do Plano de Estudos
Tipo: Regra de Construção
Descrição: O plano de estudos é elaborado quando um curso completo é cadastrado no sistema.
É gerado então, a partir dos conteúdos cadastrados em uma ementa; para isso, os conteúdos
devem ser adicionados de forma organizada e seguindo a ordem seqüencial de prioridade. Para
cada conteúdo, devem ser listados todos os conceitos, também ordenados. Todos os conceitos
de um determinado conteúdo devem ser apresentados no curso, conforme a estratégia
‘exposição’; abordados todos os conceitos de um conteúdo de acordo com essa estratégia, o
próximo item deverá contemplar a estratégia ‘exercício’ sobre o conteúdo. Em seguida, à
apresentação de todos os conteúdos, deve-se testar o aprendizado desse conteúdo, de acordo
com a estratégia ‘avaliação’.

Regra: Elaboração do Plano de Estudos do Aluno
Tipo: Regra de Construção
Descrição: O plano de estudos do Aluno é gerado quando um aluno, previamente inscrito no
curso, acessa o curso pela primeira vez. É uma instância do plano de estudos do curso,
adicionado dos atributos statusUnidadeEStudo e statusPlanoEstudos. No momento da
sua geração o status da primeira unidade de estudos recebe o valor ‘CURSANDO’ e as demais
unidades ‘CURSAR’ e o status do plano de estudos recebe o valor ‘INCOMPLETO’. Quando o
aluno conclui todas as atividades programadas em uma unidade de estudos, o status dessa
unidade deve ser alterado para ‘CURSADO’. Se todas as unidades já estiverem sido cursadas o
status do plano de estudos deve ser alterado para ‘COMPLETO’.
Quadro 20 - Exemplos de regras de construção e de signos
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6.6 Subsistema Modelo dos Signos

Este subsistema é responsável pela seleção e organização dos signos que
serão apresentados ao aluno, garantindo que esta configuração seja consistente
e contínua ao longo dos acessos que o aluno fará ao sistema.
Peirce (CP 2228) define um signo como qualquer coisa que, para alguém, está
no lugar de outra, sob determinados aspectos ou capacidades. Andersen (1997)
estende esta definição às interfaces de software, afirmando que uma interface é
uma coleção de signos baseados em computador, isto é, todas as partes do
sistema são vistas ou ouvidas, usadas e interpretadas por uma comunidade de
usuários. Estas definições sustentam a premissa aqui assumida de que um
sistema para Educação Baseada em Web é uma coleção de signos que media o
processo de ensino aprendizagem através da interface.
Sendo assim, antes da apresentação do subsistema do Modelo dos Signos,
serão apresentados e discutidos os signos do sistema.

6.6.1 Signos do domínio

Os signos do domínio representam os aspectos relevantes que devem ser
considerados a cerca de uma área de conhecimento específica. Silveira (2002)
acrescenta que o foco dado à definição do domínio está na natureza do trabalho
e no detalhamento dos signos de domínio utilizados (informações apresentadas
ao/manipuladas pelo usuário). O estudo do domínio possibilita a identificação
das pessoas envolvidas no processo, seus papéis e tarefas, orientando, dessa
maneira, a identificação dos signos da aplicação. No Quadro 21 estão descritos
alguns exemplos de signos do domínio do SHASIM.
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Signo

Descrição

Aluno

Pessoa matriculada em um curso.

Professor

Pessoa responsável pelo curso e habilitada a incluir descrições de conceitos no sistema.

Curso

Entidade que mantém a organização de conteúdos associados a um objetivo pedagógico.
Possui um conjunto de conteúdos organizados, denominado ementa e um plano de
estudos, elaborado automaticamente para um aluno.

Signo
instrucional

Representa conteúdos que descrevem um tópico da ementa. São utilizados para compor
o conteúdo para os estudos do aluno.

Signo de
interação

Representa os elementos apresentados na interface para estabelecer o processo
metacomunicativo entre o aluno e o conteúdo, o aluno e o professor ou o aluno e o
designer do sistema. É utilizado para interação do usuário com o sistema.

Ementa

Descrição dos conteúdos e objetivos que devem ser contemplados em um curso.

Atividades de
estudo

Qualquer atividade relacionada ao desenvolvimento dos estudos do aluno. Compreende a
realização de exercícios, simulações, leitura, audição, entre outros. Podem ser incluídas
pelo professor.

Sondagem
inicial

Formulário composto por questões para investigação das inteligências múltiplas, expertise
do usuário em interação humano-computador, preferências, necessidades especiais e
dados cadastrais.

Modelo do
usuário

Conjunto de características que representam o perfil do usuário. Contempla características
relacionadas ao estilo cognitivo do aluno (IM), conhecimento sobre o domínio, evolução da
aprendizagem, preferências, expertise em interação humano-computador, necessidades
especiais, dados pessoais. É utilizado para direcionar o processo de adaptação.

Plano de
estudos

Organização hierárquica dos conteúdos e estratégias de abordagem que deverão ser
seguidos pelo aluno.

Estratégias
para
abordagem do
conteúdo

Consiste no recurso pedagógico que deve orientar a seleção do conteúdo instrucional. Por
exemplo: exposição geral do conceito, exposição aprofundada do conceito, avaliação,
atividade desenvolvida em grupo, atividade individual, simulação, entre outros.
Quadro 21 - Exemplos de signos do domínio do SHASIM

A identificação dos signos de domínio é a primeira etapa da especificação de
uma ontologia de domínio; no entanto, não cabe neste momento enveredar por
este caminho, mas apenas deixá-lo preparado para uma ação futura.

6.6.2 Signos da Aplicação

Os signos de aplicação são as representações dos signos do domínio que
compõem a interface. São os recursos que proporcionam a interação entre o
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usuário e o sistema, tais como widgets, hiperlinks e, no caso do SHASIM, os
conteúdos instrucionais.
O signo da aplicação possui aspectos perceptuais, funcionais e operacionais,
que possibilitam a sua associação às características relacionadas às IM.
O aspecto perceptual do signo está associado com a sua aparência ou som, isto
é, com a maneira como o signo é utilizado para transmitir a mensagem do
preposto (professor/designer) ao usuário (aluno). O aspecto funcional do signo
está associado à tarefa que ele, o signo, deve realizar quando acionado pelo
usuário, e o aspecto operacional diz respeito à maneira como o usuário deve
proceder para acionar o signo.

Figura 27- Interface de uma Sala Virtual do Universia

Na Figura 27 apresenta-se a interface de uma das salas de aulas virtuais do
portal Universia19, cuja interface não é adaptativa. O item material de apoio, em

19

“A Universia é uma rede de 1056 universidades em 11 países - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Espanha, México, Peru, Porto Rico, Portugal, Uruguai e Venezuela - congregando aproximadamente 75%
da comunidade universitária da região, que tem como parceiro financeiro-estratégico o Grupo Santander
Central Hispano.” Universia (2008) – http:// www.universia.com.br.
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destaque, representa um signo que sob o aspecto visual pode ser descrito da
seguinte maneira: formato retangular, na cor vinho, com dimensões aproximadas
de 0,3 cm x 5 cm, com texto “Material de Apoio”, sublinhado e em fonte Arial 10,
na cor branca. Sob o aspecto funcional, subentende-se que este item
apresentará a lista de materiais de apoio disponíveis ao usuário. Sob o aspecto
operacional, quando o usuário posiciona o mouse sobre o signo, o cursor
assume a figura de uma mãozinha, indicando que o usuário poderá selecionar o
signo. A forma de interação com o signo é por meio de um click no botão
esquerdo do mouse.
De acordo com a abordagem semiótica, pode-se afirmar que signo da interface
possui os aspectos:


Icônicos, relacionados aos elementos perceptuais;



Indiciais, relacionados à associação entre o signo e o código que o realiza
e/ou entre o signo e a tarefa que representa;



Simbólicos, que está associado com a “linguagem de representação”
utilizada para a realização da comunicação, por exemplo os comandos de
uma linguagem de programação, que transmite ao “computador” as
instruções do programador.

No âmbito da Engenharia Semiótica as mensagens são uma metacomunicação
entre designer e usuário (de Souza, 2007). Abstraindo este processo através da
representação destacada na Figura 27, pode-se dizer que o que o designer,
talvez quisesse comunicar ao usuário, através daquele signo seria o seguinte:
“Professor, se você clicar no signo

poderá acessar os

materiais de apoio disponíveis, tais como: apostilas, planejamentos, entre
outros”.

6.6.3 Os signos de aplicação versus IM

Para atender à proposta de selecionar o signo apropriado às inteligências do
aluno, houve a necessidade de tipificar os signos de maneira que pudessem ser
relacionados a elas. Para isso, foi utilizado como base teórica os estudos de
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Santaella (2005), que estabeleceu uma relação entre as matrizes da linguagem e
do pensamento (visual, sonora e verbal), definidas por Jackendoff (1990), com
as categorias Peirceanas. Através deste estudo Santaella categorizou a
linguagem sonora como sendo de primeiridade, a linguagem visual, por suas
características indiciais como sendo de secundidade e a verbal, por suas
características simbólicas, como sendo de terceiridade.
Estendendo o estudo de Santaella (2005) sobre as matrizes da linguagem e do
pensamento, os signos visuais, sonoros e verbais foram combinados,
considerando que, em uma interface de software, um signo verbal é também um
signo visual e textual e que, os signos visuais podem, ainda, serem
categorizados como mapa, diagrama e imagem, definindo-se o aspecto
perceptual do signo. As combinações originadas são então associadas às IM,
conforme se apresenta no Quadro 22.

Perceptual

IM

Exemplo

Visual-imagético
Visual-textual

Lingüística-Verbal
Visuo-espacial

Ícones, Botões, menus, caixas de diálogo,
hiperlinks entre outros.

Textual

Lingüística-Verbal

Texto

Visual-gráfico

Lógico-Matemática

Gráficos em qualquer formato.

Visual-diagrama

Lógico-Matemática
Visuo-espacial

Diagramas e mapas conceituais

Visual-mapa

Lógico-Matemática
Visuo-espacial

Mapas geográficos

Visual-sonoro

Sonora-Musical

Mensagens compostas por sons e recursos
visuais, tutoriais e vídeos.

Sonoro

Sonora-Musical
Lógico-matemática

Sinais de alerta, músicas, apresentações
orais.

Multimídia

Visuo-espacial
Sonoro-musical

Vídeos, animações e simuladores

Quadro 22 - Aspecto perceptual do signo versus IM

Quanto aos aspectos operacionais, a maioria dos signos utilizados em
aplicações para Web são acionados por seleção direta através de clicks do
mouse, podendo ser associados à inteligência cinestésico-corporal. No entanto,
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existem outras opções, dentre as quais estão destacadas algumas no Quadro
23.

Aspecto Operacional

IM

Click, seleção direta

Cinestésico-Corporal

Teclas de atalho

Cinestésico-Corporal
Lógico-Matemática

Comando de voz

Sonora
Lingüístico-verbal

Linhas de comando

Lingüístico-verbal

Reconhecimento de gestos

Cinestésico-Corporal

Quadro 23 - Aspecto operacional do signo versus IM

Na Figura 28 estão exemplificados os aspectos perceptuais, operacionais e
funcionais do signo, compondo assim o que foi aqui denominado tríade dos
signos da aplicação.

Aspecto Perceptual

Aspecto Operacional

Aspecto Funcional

Aquilo que o usuário vê,

Como o usuário interage

O que o signo faz?

ouve ou sente com relação

com o signo?

a interface.
Deve posicionar o ponteiro

Signo da aplicação

do mouse sobre o signo e

Reporta o usuário para a

pressionar o seu botão

área de exercícios

esquerdo

Figura 28 - Exemplo da tríade de aspectos para um signo de aplicação

Os signos da aplicação podem ser divididos em: signos instrucionais, signos de
interação e signos de informação, os quais são apresentados a seguir.
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6.6.4 Signos instrucionais

Estes signos contemplam o conteúdo instrucional que será apresentado ao
aluno e estão associados aos objetivos pedagógicos, delimitados na ementa do
curso e no conteúdo nela especificado.
O conteúdo instrucional está associado às regras estabelecidas, de acordo com
o Modelo do Domínio e com as regras para adaptação, definidas no Modelo de
Adaptação. Esta combinação determina os critérios para seleção e apresentação
dos signos instrucionais.
Os signos instrucionais podem ser representados por um único signo ou signo
atômico ou por um conjunto de signos, constituindo o que se chama signo
composto. Um signo atômico pode, por sua vez, ser um objeto de aprendizagem
(OA) – apresentado no capítulo anterior. Os OAs devem, preferencialmente,
seguir os padrões de catalogação recomendados pelo IEEE Learning Tecnology
Standards Commitee (IEEE P1484) ou ISO Information Technology for Learning
Educational and Training. Entretanto, foram adicionados atributos ao OA com a
finalidade de associa-lo às IM, esses atributos descrevem os seus aspectos
perceptuais e funcionais-operacionais conforme descrito na seção 6.6.7.

Figura 30 - Modelagem Conceitual do OA
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6.6.5 Signos de interação

Os signos de interação representam as opções de escolha que o aluno terá com
o sistema. Por exemplo: realizar uma tarefa, fazer uma atividade, estudar o
conteúdo, entre outras. Na Figura 31 estão apresentados alguns exemplos de
signos de interação, que poderão ser configurados na interface do sistema,
conforme o que se pretende e o perfil do aluno.

Figura 31 - Exemplos de signos de interação

A opção Atividades de Estudo contempla as atividades relacionadas ao
conteúdo instrucional que será apresentado ao aluno e está vinculada ao Modelo
do Domínio e às Regras de Adaptação para a seleção e ordenação das
unidades de estudo e conceitos, que deverão ser apresentados ao aluno. Ainda
servem para apresentação ou ocultação dos itens que compõem a opção, como
por exemplo: Estudar

conteúdo,

Realizar

atividades, fazer

perguntas ao professor ou acompanhar estudos.
A opção Customizar Interface contempla itens que possibilitam ao aluno
alterar a configuração original da interface, tais como: Alterar cor do plano
de fundo, Alterar o tamanho da fonte e alterar o estilo do
diálogo.
A opção Logout representa a saída do sistema, o que provoca o fechamento da
sessão do usuário e dispara o processo de atualização do Modelo do Usuário.
A opção Selecionar outro Curso possibilita a mudança de curso; esta
ação dispara o processo de nova consulta ao modelo do usuário e atualização
dos signos da interface.
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A Figura 32 mostra a constituição de um signo de interação. Ele é composto por
um aspecto perceptual e um aspecto funcional e operacional, conforme discutido
na seção 6.6.3, e que são selecionados de acordo com a persona do aluno por
meio da operação comporSigno(), da classe GerenciadorSigno, que
será vista no Modelo de Signos. Para tanto, o signo deve ser qualificado quanto
à forma de apresentação ao Aluno (textual, visual, sonora ou a combinação
destas) e à maneira como o aluno deve interagir com o signo (click em algum
botão do mouse, comando de voz, gestos, entre outros).

Figura 32 - Representação conceitual do signo de interação

6.6.6 Signos de informação

Os signos de informação comunicam ao Aluno o status da aplicação ou algum
tipo de mensagem, tais como mensagens de erro ou prompts (orientação para
realização de alguma atividade), entre outras. É representado pela composição
de um ou muitos signos de interação e o conteúdo que vai expressar a
mensagem. Este conteúdo está associado a um ou muitos aspectos perceptuais,
podendo ser expresso por meio de som, imagem, texto ou pela combinação
destes. Desta maneira, um signo de informação é também um signo de
interação, não sendo, por isso, tratado em separado.
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6.6.7 Descrição do Subsistema Modelo de Signos

A Figura 33 apresenta o subsistema Modelos de Signos do SHASIM. O modelo
SHASIM foi concebido tomando como referência o modelo Munich. Realizando
uma comparação entre eles, pode-se dizer que os signos da aplicação
representam os componentes descritos por Koch (2000) no Modelo do Domínio,
onde os componentes são utilizados para representar os conteúdos que
compõem o domínio. Para Koch (2000) um componente pode ser um conceito
ou uma relação entre conceitos; esta relação pode ser: um pré-requisito entre
conceitos, uma página, um link, entre outros. Um conceito, por sua vez, pode ser
atômico ou composto. Os conceitos atômicos pertencem ao Within-Component
Layer e, são utilizados na composição de páginas.
No SHASIM os signos podem ser compostos ou atômicos, um signo atômico
pertence a Camada de Componentes e pode ser um ObjetoAprendizagem,
que representa um signo instrucional que será ser utilizado para compor o
material instrucional de uma unidade de estudos pode ser também um signo
perceptual ou um signo Funcional-operacional.
O Perceptual representa o aspecto perceptual do signo e pode ser um
atributo do OA ou um componente do signo de interação. O perceptual,
enquanto

componente

do

signo

instrucional

está

relacionado

ao

ElemPerceptual, que é o próprio signo armazenado na base dados; por
exemplo, um botão.
O Funcional_operacional representa a maneira como o usuário interage
com o signo e o código de implementação (do próprio signo). Assim como no
perceptual, atributo do OA ou um componente do signo de interação, está
relacionado ao ElemFuncOper; por exemplo, o programa que implementa o
botão.
Na figura 34 apresenta-se um exemplo das possibilidades de combinação entre
o ElemenPerceptual e o ElemenFuncOper.
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Figura 33 - Modelo dos signos e a Camada dos Componentes

147
No lado direito da figura 34 apresentam-se três ElemenPerceptuais que que
representam a operação de alteração da cor da fonte, para a cor vermelha. No
lado

esquerdo

apresenta-se

o

ElemenFuncOper

que

representa

a

implementação dessa operação. O signo de interação poderia ser composto pela
combinação de um dos ElemPerceptual com o ElemFuncOper.

Figura 34 - Exemplo elemPerceptual e elemFuncOper

A operação comporSigno da classe GerenciadorSigno é responsável pela
composição do signo que será apresentado ao aluno, estabelecendo as relações
de pré-requisito entre os signos instrucionais e as relações de direcionamento
para os signos de interação (links). O signo recebe um idSigno que o identifica
maneira única, garantindo, dessa maneira que, nos acessos seguintes do aluno
ao sistema, o mesmo signo seja selecionado.
A classe Interface é responsável pela apresentação do ambiente de estudos
ao aluno. Representa a interface do sistema, propriamente dita, é composta
pelos

frames

de

interação

(FrameInteracao)

e

frame

instrucional

(FrameInstrucional) essas duas classes são responsáveis por posicionar os
signos selecionados no frame.
Quando um aluno inicia uma sessão e já possui um modelo de usuário, por
meio da classe GerenciadorSignos, a interface do SHASIM é configurada para
ele. Esta configuração será discutida a seguir.
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6.6.8 Configuração da interface

A interface é configurada para um aluno de acordo os signos selecionados pela
operação ConfigurarInterface, da classe GerenciadorSignos. Sua
configuração é armazenada para que no próximo login seja apresentada ao
aluno,

com

o

mesmo

conjunto

e

organização

de

signos

(registrarInterface).
A operação configurarInteface recebe como parâmetro o identificador do
aluno e o identificador do curso (idAluno, idCurso) através destes dados
consulta o MU do aluno e obtém sua persona e demais atributos que
influenciarão na seleção de signos adequados ao seu estilo cognitivo e
preferências. O Modelo do Domínio também é consultado, de onde obtém-se o
plano de estudos do aluno, correspondente ao curso apropriado. O resultado da
combinação entre aspectos perceptuais, funcionais e operacionais do signo e as
unidades de estudo por ele contempladas, as características do aluno e o plano
de estudos do aluno resultará no efeito adaptativo implementado na interface.
Através dos aspectos perceptuais e funcionais_operacionais, o signo é
associado às Inteligências Múltiplas.
O signo de interação é associado ao plano de estudos do aluno; a partir dele são
selecionados os itens que irão compor o Roteiro de estudos do aluno. O Roteiro
de estudos é um menu, no qual os itens são apresentados em formato textual
(unidade de estudos associada) e pode ser apresentado, também, em formato
sonoro ou possuir uma imagem dependendo da persona do aluno. Na figura 36
são ilustrados exemplos de signos de interação, extraídos de interfaces de
softwares disponíveis na plataforma Microsoft Windows.

Figura 36 - Signos de Interação (Menu)
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O signo instrucional é associado à unidade de estudos; a unidade de estudos é
vinculada ao plano de estudos do aluno e desta maneira o signo de interação do
roteiro de estudos é vinculado ao signo instrucional.
O signo instrucional também é associado previamente às IMs através dos seus
aspectos perceptuais e funcionais-operacionais.
A seguir são apresentados exemplos de signos instrucionais (OAs), relacionados
às IMs. Nos três exemplos que se seguem, figuras 37, 38 e 39, o signo
instrucional contempla uma mesma unidade de estudos, denonimada ‘Introdução
a Movimento Uniforme’.
O exemplo da figura 37, de acordo com a matriz de aspectos perceptuais versus
IMs, o signo instrucional possui os aspectos perceptuais “Visual – imagético” e
“Textual”, contemplando as personas: {135, 137, 138, 157, 178, 357, 578}

Figura 37 - Exemplo OA - IM: Lingüística-Verbal

O signo instrucional apresentado no exemplo da figura 38, possui aspectos
perceptuais “visual-diagrama”, atendendo desta maneira, as personas: { 135,
137, 138, 157, 158, 357, 358, 378, 578}.
Já o exemplo apresentado na figura 39, possui aspectos perceptuais do tipo
“animação”, e atende as personas: {135, 138, 157, 158, 178, 357, 358, 378,
578}.
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Figura 38 - Exemplo OA - IMs: Lógico-Matemática e Visuo-Espacial
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Figura 39 - Exemplo OA - IM: Visuo-Espacial
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Na figura 35, apresenta-se uma visão geral das relações entre Modelo dos
signos e os Modelos de Domínio e do Usuário. Nesse modelo são suprimidas
algumas classes apresentadas nos exemplos anteriores.

Figura 40 - Relação entre o Modelo dos Signos e os demais Modelos

Por meio da interface do SHASIM o aluno realizará suas atividades de estudo,
desta maneira, além de considerar os aspectos cognitivos do aluno relacionados
às suas IMs, outros fatores colaboram para a concepção de uma interface que
seja fácil para o aluno aprender a utilizar. Para isso, os critérios utilizados para a
configuração da interface foram planejados de acordo com alguns dos princípios
de diálogo estabelecidos na ISO 9241:10, (ISO, 1996 apud Cybis, 2003), às
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Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994) e às regras de ouro de
Shneiderman e Catherine (2004), os quais são resumidamente apresentados
nos Quadros 24, 25 e 26.

Os princípios mais evidentes contemplados no

SHASIM são listados a seguir e encontram-se destacados nos quadros:
 A escolha dos signos apropriados ao estilo cognitivo do aluno, facilitando a
aprendizagem e o reconhecimento dos mesmos.
 A manutenção dos padrões e da consistência da interface, através do registro
dos signos selecionados e apresentados ao aluno, para que na próxima
sessão sejam apresentados ao aluno.
 A adaptação dos aspectos perceptuais da interface às preferências ou
necessidades do aluno.

Heurísticas de usabilidade
Visibilidade do estado do sistema
Mapeamento entre o sistema e o mundo real
Liberdade e controle ao usuário
Consistência e padrões
Prevenção de erros
Reconhecer em vez de relembrar
Flexibilidade e eficiência de uso
Design estético e minimalista
Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros
Ajuda e documentação
Quadro 24 - Resumo das Heurísticas da Usabilidade (NIELSEN, 1994)

ISO 9241:10
Adaptação à tarefa
Auto-descrição (feedback)
Controle ao usuário
Conformidade às expectativas do usuário
Tolerância aos erros
Facilidade de individualização
Facilidade de aprendizagem
Quadro 25 - Resumo das diretrizes para diálogo segundo a ISO 9241:10 (Adaptado de Cybis( 2003))

154

Regras de Ouro
Perseguir a consistência
Fornecer atalhos
Fornecer feedback informativo
Marcar o final dos diálogos
Fornecer prevenção e manipulação simples de erros
Permitir o cancelamento das ações
Fornecer controle e iniciativa ao usuário
Reduzir a carga de memória de trabalho
Quadro 26 - Resumo das Regras de Ouro (SHNEIDERMAN; CATHERINE(2004))

A associação dos signos às inteligências múltiplas visa facilitar a aprendizagem,
tanto do conteúdo instrucional quanto da funcionalidade do sistema.

6.6.9 Apresentação dos signos

A interface foi dividida em três áreas, conforme se vê na Figura 40, onde estão
numerados de 1 a 3. Os frames 1 e 2 são as áreas onde se apresentarão os
signos instrucionais (2) e de interação (1). Descreve-se a seguir cada um deles:
1) Frame para Interação - contém os itens para interação do aluno com o
sistema. É composto por:
 Área de Escolha do Curso: contém a lista de cursos que podem ser realizados
pelo aluno. A partir da escolha do curso o roteiro de estudos é configurado.
 Área de Roteiro de Estudos: configurada dinamicamente de acordo com o
plano de estudos do aluno para o curso escolhido; os itens são apresentados
segundo as regras de adaptação; por exemplo, a partir da navegação do
aluno pelo conteúdo instrucional estes itens vão sendo apresentados ou
habilitados.
 Área de Configuração da Interface: apresenta as opções para escolha das
cores da interface, tamanho da fonte e outras configurações customizáveis.
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3

1

2

Figura 41 - Layout da interface

2) Frame Instrucional - é área onde estão apresentados os conteúdos
instrucionais para o aluno, isto é, o seu material para estudos. Os conteúdos
instrucionais são apresentados de acordo com a unidade de estudos
selecionada pelo aluno através da opção Roteiro de estudos do Frame de
Interação. São selecionados de acordo com as regras de adaptação, que
definem quais signos serão apresentados e a ordem em que isso deverá
ocorrer.
3) Frame Geral - é utilizado para comunicar ao aluno status do sistema ou para
apresentação de mensagens ou recursos complementares.
No capítulo seguinte será apresentado o protótipo do SHASIM no qual se ilustra
a implementação dos recursos de configuração da interface.

6.7 Conclusões

Nesse capítulo foram apresentados os modelos e as operações utilizados para
implementação da adaptabilidade do SHASIM. Para elaboração dos modelos o
modelo Munich (Koch, 2000) foi utilizado como principal referência.
Ao longo do processo de modelagem do SHASIM foram identificadas as
modificações que deveriam ser realizadas neste modelo para que fosse atendida
a proposta desta tese. Desta maneira, ao modelo Munich foi acrescido o Modelo
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dos Signos, onde são definidas as classes e operações para configuração da
interface. E, ao Modelo do Usuário, foram acrescidas as operações para
investigação das IMs dos alunos. O Modelo do Domínio foi modificado para
atender às especificações do domínio educacional.
Na introdução deste trabalho, apresentou-se a preocupação de “Como auxiliar o
professor na preparação de uma aula virtual? Como adaptar a aula virtual, ao
estilo de aprendizagem do aluno?” O modelo aqui proposto, através das
operações e regras para adaptação vislumbra auxiliar o professor nesse
processo. O SHASIM realiza algumas tarefas de maneira automática, no
entanto, não excluí o professor do processo; este pode interceder no plano
preparado e modificá-lo da maneira que achar apropriada, por exemplo,
alterando a estratégia de uma unidade de estudos.
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7 PROTÓTIPO DO SHASIM

Para validar o modelo proposto foi desenvolvido um protótipo do SHASIM,
através do qual as principais funcionalidades para seleção de signos
instrucionais foram implementadas. Optou-se por privilegiar a demonstração dos
procedimentos para associação do signos às inteligências múltiplas e, a partir
daí, relacioná-lo com as personas.
O protótipo foi desenvolvido segundo a arquitetura de camadas, sendo que
grande parte das regras para manutenção do sistema, foram implementadas na
camada do banco de dados por meio de triggers (gatilhos) que são acionados à
medida que o aluno interage com o sistema. Foram utilizadas as tecnologias
C#.Net para o desenvolvimento das interfaces, Oracle para implementação do
banco de dados e PL/SQL para a construção das operações e gatilhos que
implementam as regras.
Ao longo da apresentação do protótipo serão ilustrados exemplos das interfaces
geradas, os códigos da implementação dos algoritmos e os resultados obtidos.

7.1 Inicialização do Modelo do Usuário

A inicialização do MU foi realizada com base nos dados reais, coletados na
pesquisa para sondagem inicial realizada no período de Julho e Agosto de 2007,
cujos resultados estão disponíveis no Anexo 1.
O MU foi concebido a partir de um metamodelo, através do qual são atribuídos a
um usuário, no caso o aluno, os pares de atributos e valores correspondentes às
suas características.
O MU foi inicializado para cada aluno que participou da pesquisa experimental,
com os valores correspondentes à sua persona, configuração de tema padrão da
interface e inteligências interpessoal e intrapessoal, conforme é ilustrado a no
Quadro 27.
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ID_ALUNO

NOME_ATRIBUTO

VALOR_ATRIBUTO

2

Intrapessoal

verdadeiro

2

Interpessoal

verdadeiro

2

Persona

358

2

tema da interface

tema azul

Quadro 27 - Exemplo de inicialização do MU (aluno 2) -

O processo de inicialização do MU está subordinado às Regras de Aquisição, e
para que isso seja efetivado, realiza-se uma série de operações, as quais são
brevemente descritas a seguir:

Contexto: (Modelo do Usuário) GerenciadorAluno :: inicializarMU
Tipo da Regra: Regra de Aquisição
Ação: Dispara o trigger INICIALIZA_MU.
Condição: Quando o status do questionário para sondagem inicial é alterado para ‘COMPLETO’.
Descrição: Operações para inicialização do Modelo do Usuário.
Principais Operações envolvidas:
Operações
int_aluno(id_aluno),
gera_distribuicao(id_aluno,
id_int_multipla),
distribuição_im(id_aluno),
inicia_inter_inta(id_aluno)
Escolhe_persona(id_aluno)
inicia_aparencia(id_aluno)

Breve descrição
calcula os indicadores estatísticos necessários para
investigação das IMs.
inicializa os atributos relacionados às inteligências
Interpessoal e Intrapessoal.
seleciona a persona apropriada ao conjunto de IMs do
aluno e inicializar o atributo correspondente no MU.
Inicializa os atributos para configuração da interface
do sistema, tais como cor e tamanho da fonte.

Quadro 28 - Operações envolvidas na inicialização do MU

O Quadro 29, apresenta o código de implementação da operação int_aluno, esta
operação calcula a pontuação de cada IM do aluno:
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create or replace procedure Int_Aluno(aluno in aluno.id_aluno%type)
is
cursor GABARITO is
select aluno_resposta.id_questao,
aluno_resposta.id_alternativa,
questao.id_int_multipla inteligencia,
alternativa.descricao_alternativa descricao
from aluno_resposta, aluno, alternativa, questao
where aluno.id_aluno = aluno and
aluno.id_aluno = aluno_resposta.id_aluno and
aluno_resposta.id_questao = questao.id_questao and
aluno_resposta.id_alternativa
=
alternativa.id_alternativa;
soma_1
soma_2
soma_3
soma_4
soma_5
soma_7
soma_8

number(4)
number(4)
number(4)
number(4)
number(4)
number(4)
number(4)

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

begin
for reg_gabarito in gabarito loop
if reg_gabarito.descricao = '0' or
reg_gabarito.descricao = '1' or reg_gabarito.descricao =
'2'or reg_gabarito.descricao = '3' then
if reg_gabarito.inteligencia = 1 then
soma_1 := soma_1 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 2 then
soma_2 := soma_2 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 3 then
soma_3 := soma_3 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 4 then
soma_4 := soma_4 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 5 then
soma_5 := soma_5 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 7 then
soma_7 := soma_7 + to_number(reg_gabarito.descricao);
elsif reg_gabarito.inteligencia = 8 then
soma_8 := soma_8 + to_number(reg_gabarito.descricao);
end if;
end if;
end loop;
insert into Aluno_tot_int values(aluno,soma_1,soma_2, soma_3, soma_4,
soma_5,soma_7, soma_8);
end;
Quadro 29 - Código para implementação da operação de inicialização do MU
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7.2 Acesso do aluno ao sistema

Cada aluno que participou da pesquisa foi incluído na base de dados e
associado ao curso criado para realização de testes. Estes alunos receberam um
login, que é o seu próprio nome, e a senha “shasim”.

Figura 42 - SHASIM - Interface para login

7.3 Apresentação da Interface do SHASIM

A interface do sistema é adaptativa e personalizável, isto
é, o sistema é capaz de realizar adaptações de acordo
com o MU do aluno, mas também pode sofrer alterações
em algumas de suas configurações de acordo com a
preferência do aluno. Os itens que podem ser alterados
Figura 43 - Configuração do
tamanho da fonte

pelo aluno, em princípio são o tema da interface e
tamanho da fonte. A fonte é configurada, por padrão, com

tamanho pequeno; se o aluno tiver a necessidade especial “baixa acuidade
visual” o sistema seleciona o tamanho grande; no entanto, ao longo da utilização
do sistema o aluno poderá selecionar o tamanho de fonte que lhe for mais
agradável. O sistema registra a sua seleção e no próximo login inicializa a
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interface com o tamanho escolhido. Já o tema da interface é configurado por
padrão como “tema azul” e pode ser alterado de acordo com a Figura 44.

Figura 44 - Opções de temas para a interface do SHASIM

Os temas propostos estão baseados nos temas disponibilizados pela Microsoft
em: http:// www.microsoft.com/downloads.
A interface do SHASIM é dividida em três frames ou áreas, como exposto no
capítulo anterior: área de interação, a área instrucional e a área de informações.
A área de interação, por sua vez, é dividida em: Roteiro de Estudos e Shasim
Temas. Quando o aluno seleciona o curso desejado, o Roteiro de Estudos é
preenchido com as unidades de estudo que devem ser percorridas pelo aluno.
As unidades de estudo são selecionados de acordo com o Plano de Estudos do
Curso do Aluno, os detalhes sobre os processos para geração do Plano de
Estudos do Curso do Aluno e os critérios para seleção dos OAs serão abordados
na próximas seções.
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Figura 45 - Roteiro de Estudos

Paralelamente à configuração do Roteiro de Estudos, os processos para dos
signos instrucionais são realizados, sendo os signos instrucionais selecionados
exibidos na área instrucional:

Figura 46 - Área Instrucional

Para realização dos testes de configuração da interface com base nos critérios
de adaptação propostos, foi cadastrado um pequeno curso denominado Física
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Geral 1, o qual representará a instanciação do domínio da aplicação hipermídia
nesse contexto. Ao longo da apresentação do curso, serão descritos e ilustrados
os resultados dos processos utilizados para implementação da adaptabilidade no
SHASIM e as regras que são aplicadas para isso.

7.4 Configuração do Domínio

A configuração do domínio é realizada com base no Modelo do Domínio descrito
no Capítulo 6, que pode ser resumido no seguinte: um curso possui uma
ementa vigente, que por sua vez, possui um conjunto de conteúdos ordenados.
Os conteúdos são compostos por um conjunto de conceitos que, em conjunto
com a estratégia de ensino formam uma unidade de estudos. As unidades de
estudos são organizadas em um Plano de Estudos. Para cada nova ementa de
um curso, um novo Plano de Estudos é gerado. O Plano de Estudos é
instanciado para cada aluno e, através do Plano de Estudos do Aluno é realizado
o acompanhamento dos estudos do aluno; ele também é utilizado para a seleção
dos signos de interação e dos signos instrucionais.

7.4.1 Inclusão do Curso

O curso de Física Geral 1, ao ser cadastrado, recebeu o identificador (idCurso)
4, Este atributo será utilizado para referenciar o curso durante o seu ciclo de
vida. O ciclo de vida do curso é o período compreendido entre o início e o fim de
sua vigência. Os dados do curso encontram-se no Quadro 30.
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IdCurso: 4
nomeCurso: Física Geral 1
Início da Vigência Início: 19/05/2008
Fim da vigência do curso: nulo
Status do curso: ’ATIVO’
Pré Requisito: {1} – curso de Matemática 1
Quadro 30 - Dados do curso de Física Geral 1

O curso possui uma ementa que é composta por um conjunto de conteúdos
ordenados. A ementa do curso, assim como o curso, também tem um ciclo de
vida; sempre que um novo conteúdo é adicionado à ementa ou esta sofre algum
tipo de alteração, o status da ementa corrente é alterado para ‘INATIVO’ e o
atributo vigenciaFim recebe a data corrente. Nesse momento uma nova
ementa é criada. O Quadro 31 apresenta os dados usados para a ementa.

Início da vigência da ementa: 01/05/2008
Fim da vigência da ementa: nulo
Status da ementa: ativo
Objetivo do curso: Abordar os conceitos básicos sobre Movimento
Quadro 31 - Dados da ementa do curso Física Geral 1

A este curso foram atribuídos os seguintes conteúdos mostrados no Quadro 32..
Ordem

Conteúdo

1

Movimento

2

Movimento Linear

3

Movimento Uniforme

4

Movimento Uniformemente Variado

5

Vetores

6

Sistemas de Grandezas

7

Queda-Livre

Quadro 32 - Conteúdos para o curso de Física Geral 1

Para cada conteúdo foram cadastrados conceitos conforme apresentado no
Quadro 33.
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Ordem do
Conteúdo
1

Movimento

Ordem do
conceito
1

Introdução à Movimento

1

Movimento

1

Definição De Movimento

1

Movimento

2

Tipos De Movimento

2

Movimento Linear

1

Introdução A Movimento Linear

2

Movimento Linear

2

Posição

2

Movimento Linear

3

Tempo

2

Movimento Linear

4

Velocidade

3

Movimento Uniforme

1

Definição De Movimento Uniforme

3

Movimento Uniforme

2

Introdução A Movimento Uniforme

3

Movimento Uniforme

3

Exemplos De Movimento Uniforme

4

Movimento Uniformemente
Variado

1

Definição De Movimento Uniformemente
Variado

4

Movimento Uniformemente
Variado

2

Introdução A Movimento Uniformemente
Variado

4

Movimento Uniformemente
Variado

3

Exemplos De Movimento Uniformemente
Variado

5

Vetores

1

Introdução A Vetores

5

Vetores

2

Álgebra Vetorial Simples

6

Sistemas De Grandezas

1

Introdução A Sistemas De Grandezas

6

Sistemas De Grandezas

2

Unidades De Grandezas

6

Sistemas De Grandezas

3

Exemplos De Grandezas

7

Queda Livre

1

Introdução A Queda Livre

Conteúdo

Conceito

Quadro 33 - Conteúdos e Conceitos para o curso de Física Geral 1

Quando a ementa do curso é registrada, o Plano de Estudos do Curso é gerado
(PlanoEstudosCurso). Para isso, para cada conteúdo/conceito é criada uma
unidade de estudos correspondente. Esse processo é descrito na seção
seguinte.

7.4.2 Plano de Estudos

O plano de estudos do curso é único para cada ementa vigente. Um plano de
estudos do curso é criado sempre que a ementa do curso é inserida na base de
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dados ou quando sofre alguma alteração. É composto por um conjunto ordenado
de unidades de estudo (UnidadeDeEstudo) e a sua configuração está
subordinada às Regras de Construção, descritas a seguir:
 Quando a relação de conteúdos da ementa de um curso é inserida na base de
dados ou quando o seu conteúdo é alterado, é disparado um trigger de banco
de dados (gatilho), que realiza a operação gerar_plano_estudo. Esta
operação recebe como parâmetros o identificador do curso e o identificador
da ementa vigente,e alimenta a tabela plano_estudo, cujos dados serão
utilizados para gerar os planos de estudos individuais de cada aluno. O
Quadro 34 mostra um trecho de plano de estudo.
Ordem
unidade
estudo

Conteúdo

1

Sistemas de grandezas

Introdução a sistemas de grandezas

Exposição

1

Sistemas de grandezas

Unidades de grandezas

Exposição

1

Sistemas de grandezas

Exemplos de grandezas

Exposição

1

Sistemas de grandezas

Conceito

Estratégia

Exercício

...
Avaliação
Quadro 34 - Exemplo de Plano de Estudos (parcial)

O plano de estudos do aluno é criado a partir do plano de estudos do curso,
quando o aluno é inscrito em um curso e realiza o seu primeiro acesso a ele. O
plano de estudos do aluno é composto por um conjunto de unidades de estudo
que são associadas a signos instrucionais. Além dos atributos do plano de
estudos o plano de estudos do aluno possui o atributo status do plano de
estudos, que permite ao sistema identificar quando o aluno concluiu todo o plano
de estudos e conseqüentemente o curso.
Os processos para criação e manutenção do plano de estudos do aluno serão
abordados na seção 7.5.3.
A realização das operações para configuração do domínio estão subordinadas
às Regras de Construção. A seguir são apresentados alguns exemplos da sua
implementação, no Quadro 35.
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Contexto: Modelo do Domínio:: GerenciadorDomínio
Tipo da Regra: Regra de Construção
Ação: Dispara o trigger TRIGGER_PLANO_ESTUDO
Condição: Uma inclusão ou alteração na tabela ementa_conteúdo
Descrição: Operações para gerar o plano de estudos do curso
Operações envolvidas: prodedimento gera_plano_estudo(id_curso, id_ementa)
Trigger
create or replace trigger trigger_plano_estudo
after update or insert on ementa_conteudo
begin
gera_plano_estudo(:new.id_curso,:new.id_ementa);
end;

Procedimento
create or replace procedure gera_plano_estudo
(c curso.id_curso%type, e ementa.id_ementa%type)
is
cursor plan_est is
select ementa.id_ementa, conteudo.id_conteudo,
ementa_conteudo.ordem_conteudo, conceito.id_conceito,
conceito.ordem_conceito
from
ementa, ementa_conteudo, conceito, conteudo
where ementa.id_ementa = ementa_conteudo.id_ementa and
ementa_conteudo.id_conteudo = conteudo.id_conteudo and
conteudo.id_conteudo = conceito.id_conteudo and
ementa.id_curso = c and ementa.id_ementa = e
order by ordem_conteudo, ordem_conceito;
conteudo_anterior conteudo.id_conteudo%type;
conteudo_atual conteudo.id_conteudo%type;
o_ue number(5) := 0;
n_unid_estudo number(38):= 0;
cod_pe number(5) := c || e;
begin
insert into plano_estudo (id_pe, id_ementa)values (cod_pe, e);
for reg_pe in plan_est loop -- rpe registro plano estudo
n_unid_estudo := c || e || reg_pe.id_conteudo ||
reg_pe.id_conceito;
o_ue := o_ue + 1;
if conteudo_atual is null then
conteudo_atual := reg_pe.id_conteudo;
end if;
if reg_pe.id_conteudo = conteudo_atual then
insert into unidade_estudo(id_ue, id_ementa,
id_conteudo, id_conceito,
id_estrategia, ordem_ue,id_pe)
values(n_unid_estudo,e, reg_pe.id_conteudo,
reg_pe.id_conceito,1,o_ue, cod_pe);
else
conteudo_atual := reg_pe.id_conteudo;
insert into unidade_estudo(id_ue, id_ementa,
id_conteudo, id_conceito, id_estrategia,
ordem_ue, id_pe)
values(n_unid_estudo,e,reg_pe.id_conteudo,
reg_pe.id_conceito,2, o_ue, cod_pe);
end if;
end loop;
n_unid_estudo := c || e || 0000;
insert into unidade_estudo(id_ue, id_ementa,
id_conteudo, id_conceito, id_estrategia,
ordem_ue, id_pe)
values(n_unid_estudo,e,null,null,3,o_ue, cod_pe);
end;
Quadro 35 – Exemplo de código para Configuração do Plano de Estudos
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Em seguida à elaboração do plano de estudos do aluno, cada unidade de
estudos deve ser associada aos signos instrucionais. Para isso, consulta-se o
MU para identificação da persona do aluno e outras características relevantes à
escolha dos signos instrucionais. O sistema também consulta a base de dados
de signos instrucionais registrando na Tabela de Unidades de Estudo do Aluno
versus OAs (unid_est_aluno_oa)os signos instrucionais que atendem as
condições estabelecidas no Modelo do Domínio e no Modelo do Usuário.
A organização dos signos se dá por unidade de estudos, havendo vários signos
para uma mesma unidade de estudos o sistema seleciona o signo com maior
prioridade.

7.5 Manutenção dos Signos

Os signos devem ser catalogados na base de dados do sistema, este
procedimento é realizado seguindo o conceito de metadados proposto para
catalogação de OAs, os atributos considerados estão em consonância com os
padrões discutidos no Capítulo 5, e foram agrupadas em categorias de acordo
com o modelo lá proposto, conforme ilustra-se no Quadro 37. Desta maneira um
OA possui os atributos cujos pares (atributo, valor) lhe forem atribuídos,
conforme ilustra-se no quadro 36, no qual são apresentados os atributos e
valores do signo instrucional de idSigno = 12. O idSigno, o identificador do
signo, lhe é atribuído quando do seu cadastro no repositório ou composição
(esta operação será vista mais adiante).
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NOME_ATRIBUTO

VALOR

título
descrição
palavras chave
palavras chave
status
data
formato
localizacao
recurso de aprendizagem
nível de interatividade
usuário final esperado
ambiente de utilização
faixa etária
direito autoral
aspecto_perceptual
conceito

movimento retílineo uniforme
movimento retílineo uniforme
movimento uniforme
movimento retílineo
ativo
27/05/2008
html
c:\objetos_aprendizagem
exposição
baixa
iniciante
web
a partir de 14 anos
sefirvi
textual
movimento retilíneo uniforme–introdução

Quadro 36 - Exemplo de atributos e valores de um signo

Atributo

Categora

Título

Geral

Idioma
Descrição
Palavras Chave
Versão

Geral
Geral
Geral
Ciclo de vida

Status
Tipo de contribuição
Entidades que contribuiram
Data

Ciclo de vida
Ciclo de vida
Ciclo de vida
Ciclo de vida

Formato
Tamanho
Localização
Tipo de tecnologia

Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Nome da tecnologia
Duração
Aspectos Perceptuais
Aspectos Funcionais_Operacionais

Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Tipo da interatividade
Nível de interatividade
Conceitos Abordados
Recurso de Aprendizagem

Técnica
Técnica
Educacional
Educacional

Faixa-etária
Usuário final esperado
Ambiente para utilização
Descrição

Educacional
Educacional
Educacional
Educacional

Custo
Direito Autoral
Condições de Uso

Propriedade Intelectual
Propriedade Intelectual
Propriedade Intelectual

Quadro 37 - Categorias de atributos para catalogação dos OAs
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Os atributos que representam os aspectos perceptuais e operacionaisfuncionais, bem como os conceitos, são atribuídos ao objeto por meio de
associação.

7.5.1 Relação do Signo com a persona

Quando um signo é cadastrado na base de dados, os seus aspectos perceptuais
e funcionais-operacionais são preenchidos como atributos do signo. Os valores
possíveis de serem atribuídos, são listados à partir da matriz de Aspectos
relacionados às IMs, conforme discutido no Capítulo 6.
Desta maneira, quando um novo signo é adicionado à base de dados, é
automaticamente associado a uma ou várias persona. Nesse processo, registrase também a quantidade de inteligências da persona em questão, que o signo
contempla. No exemplo apresentado a seguir, ao signo com idSigno = 2
foram atribuídos o aspecto perceptual “Texto”. Este aspecto atende as IMs “1 –
Lingüística ou Verbal” e “ 3 - Lógico Matemática”. Desta maneira, atende ao
seguinte conjunto de personas:
PERSONA {135,137,138,157,158,357,358,378}

Movimento retilíneo
Movimento retilíneo, em Mecânica, é aquele movimento
em que o corpo ou ponto material se desloca apenas em
trajetórias retas. Para tanto, ou a velocidade se mantém
constante ou a variação da velocidade dá-se somente em
módulo, nunca em direção. A aceleração, se variar,
também variará apenas em módulo e nunca em direção, e
deverá orientar-se sempre em paralelo com a velocidade.
Figura 47 - Parte do OA de idSigno = 2
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No Quadro 38, ilustra-se também a quantidade de inteligências contempladas
pelo signo em relação à persona:
Persona
Total IM
---------- ---------135
2
137
2
138
2
157
1
158
1
178
1
357
1
358
1
378
1
Quadro 38 - Número de IMs contempladas pelo
signo idSigno = 12 por persona

No Quadro 39 estão ilustradas as operações para associação do signo à
persona.
Contexto: Modelo de Signos:: GerenciadorSigno
Tipo da Regra: Regra de Signos
Ação: Dispara o trigger associa_signo_im_persona
Condição: Uma inclusão na tabela signo_aspecto_perceptual
Descrição: Operações para associação do signo com as IMs e com as personas
Operações envolvidas: procedimentos oa_im(signo: id_signo) e oa_persona(signo: id_signo)
create or replace trigger associa_oa_im
after insert on signo_aspecto_perceptual
for each row
begin
oa_im(:new.id_signo);
oa_persona(:new.id_signo);
end;
Exemplo de operação para associar o signo à persona
create or replace procedure oa_persona
(oa objeto_aprendizagem.id_oa%type)is
cursor signo_persona is
select id_persona, id_oa, count(signo_im.id_int_multipla) total_im
from signo_im, persona_int_multipla
where signo_im.id_int_multipla =
persona_int_multipla.id_int_multipla and id_oa = oa
group by id_persona, id_oa;
begin
for reg_sp in signo_persona loop
insert into signo_persona values
(reg_sp.id_oa, reg_sp.id_persona,reg_sp.total_im);
end loop;
end;

Quadro 39 - Exemplo de código para associação do signo com a persona
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As operações responsáveis pela associação do signo com a persona fazem
parte do Modelo dos Signos e estão subordinadas às regras de Signos. Estas
regras consideram o Modelo dos Signos e o Modelo do Usuário, para realizar a
associação do signo. Uma vez definidos os critérios para realização da
associação, estas operações são simples de serem implementadas; a partir de
consultas à base de dados e da realização do cruzamento entre os dados
obtém-se o resultado que fica armazenado em uma tabela de apoio.

7.5.2 Relação do Signo com a unidade de estudos

Uma vez criadas as unidades de estudo, estas devem ser associadas aos signos
que podem atendê-las em relação aos conceitos contemplados. O processo para
isso é similar ao processo de associação do signo com a persona. Nesse caso,
quando um signo é cadastrado na base de dados, os conteúdos e conceitos por
ele contemplados são preenchidos como atributos do signo. Os valores
possíveis de serem atribuídos, são listados à partir dos conteúdos e conceitos
que já foram inseridos na base de dados quando da inclusão ou alteração de
uma ementa, entretanto, novos conteúdos e conceitos podem ser cadastrados.
De qualquer maneira, quando o signo é catalogado os seus conteúdos e
conceitos já lhe são atribuídos. Já o atributo “Recurso educacional” do signo é
preenchido com valores correspondentes à estratégia de ensino. Em seguida o
signo é associado à unidade de estudos a partir do cruzamento entre os dados
da estratégia e conceito da unidade de estudo com os dados do recurso
educacional e conceito contemplados pelo signo_instrucional ou OA. As
operações responsáveis pela associação do signo com a persona fazem parte
do Modelo dos Signos e estão subordinadas às regras de Signos. Estas regras
consideram o Modelo dos Signos e o Modelo do Domínio.
apresenta uma das regras.

O Quadro 40
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Contexto: Modelo de Signos:: GerenciadorSigno
Tipo da Regra: Regra de Signos
Ação: Dispara o trigger associa_signo_ue
Condição: A inclusão uma unidade de estudos
Descrição: Operações para associação do signo com as unidades de estudo
Operações envolvidas: ao_ue
create or replace trigger associa_signo_ue
after insert on unidade_estudo
for each row
begin
oa_ue(:new.id_ue,:new.id_conceito, :new.id_estrategia,:new.id_ue);
end;
Exemplo de operação para associar o signo à unidade de estudo
create or replace procedure oa_ue(signo signo.id_signo%type, c
conceito.id_conceito%type, e estrategia.id_estrategia%type,
unidade_estudo.id_ue%type) is

ue

cursor s_conceito is
select signo_conceito.id_oa
from signo_conceito, signo_estrategia
where signo_conceito.id_conceito = c and
signo_estrategia.id_estrategia = e and
signo_estrategia.id_oa = signo_conceito.id_oa
and signo_conceito.id_oa = signo;
begin
for reg_conceito in s_conceito loop
insert into signo_ue(id_signo, id_ue)
values (reg_conceito.id_oa, ue);
end loop;
end;
Quadro 40 - Exemplo de código para associação do signo à Unidade de Estudos

7.5.3 Relação do Signo com a unidade de estudos do aluno

Conforme descrito anteriormente, o plano de estudos do aluno é criado quando o
aluno é inscrito em um curso e realiza o seu primeiro acesso a ele.
O Plano de Estudos do Aluno é uma instância do Plano de Estudos do curso, e
as suas unidades de estudo também são as mesmas, podendo ser modificadas.
Entretanto, às unidades de estudo do aluno adiciona-se um atributo para
identificar o status da unidade de estudos, que pode ser ‘CURSAR’,
‘CURSANDO’ ou ‘CURSADO’.

174

O Plano de Estudos do Aluno instancia todas as suas unidades de estudo,
sendo que o valor do status da sua primeira unidade de estudos recebe o valor
‘CURSANDO’ e as demais ‘CURSAR’. O Quadro 41 apresenta um Plano de
Estudos do Aluno, visão parcial.
Ordem
do
Conteúdo
1

Movimento

Introdução à Movimento

Exposição

Cursando

1

Movimento

Definição De Movimento

Exposição

Cursar

1

Movimento

Tipos De Movimento

Exposição

Cursar

1

Movimento

Exercício

Cursar

2

Movimento Linear

Posição

2

Movimento Linear

Tempo

Exposição

Cursar

2

Movimento Linear

Velocidade

Exposição

Cursar

2

Movimento Linear

Exercício

Cursar

Avaliação

Cursar

Conteúdo

Conceito

Estratégia

Status

...

Quadro 41 - Plano de Estudos do Aluno (parcial)

Em seguida à elaboração do Plano de Estudos do Aluno e das suas unidades de
estudo, essas são associadas aos signos instrucionais. Esse processo é
realizado a partir do cruzamento entre as características perceptuais e
funcionais-operacionais associadas à persona do aluno - que foram previamente
catalogadas para os signos instrucionais – e os conteúdos e conceitos
abordados nas unidades de estudo do aluno, com os signos associados às
unidades de estudo do Plano de Estudos do curso.
Os signos instrucionais são selecionados de acordo com o seu nível de
prioridade, que pode ser 1, 2, ou 3. Quando o signo instrucional é associado à
persona, verifica-se a quantidade de IMs contempladas pelo signo; o signo que
atende maior número de IMs possui nível de prioridade maior. Havendo vários
signos para uma mesma unidade o sistema seleciona o primeiro da lista e
disponibiliza alguns outros como materiais complementares.
Os signos instrucionais são organizados seqüencialmente de acordo com as
unidades de estudo do aluno para cada conteúdo em questão; cada ocorrência
gerada fica registrada em uma tabela de apoio. As unidades de estudo
subseqüentes são geradas à medida que o status da unidade de estudos
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corrente é alterado para ‘CURSADO’, nesse momento a próxima unidade de
estudos é alterada para ‘CURSANDO’. Estas operações estão vinculadas à
camada da sessão e estão associadas a uma Regra de Construção disparada
por uma interação do aluno, isto é, quando o aluno percorre todas as páginas
organizadas para um determinado conteúdo, é disparada uma regra atualizando
o status da unidade de estudos do aluno na base de dados. Estas operações
ocorrem no contexto do Modelo do Domínio, uma vez que consulta e atualiza a
unidade de estudos do aluno; ao Modelo dos Signos, uma vez que as relações
entre signo e persona e signo e conceito são gerenciadas a partir dele; e ao
modelo do usuário, uma vez que através dele é informada a persona do aluno. A
regra para seleção dos signos instrucionais é exemplificada no Quadro 42. Em
seguida, nas figuras 47 e 48 ilustra-se o ambiente gerado pela aplicação das
regras para seleção de signos, aplicada à configuração do ambiente para o
aluno com idAluno = 2 e idPersona = 358.

Contexto: Modelo do Signo:: GerenciadorSigno
Tipo da Regra: Regra de Signos
Ação: Dispara o trigger atualiza_oa_uea
Condição: Quando ocorre uma atualização no status da unidade de estudos do aluno, alterando
o seu valor para ‘cursando’.
Descrição: Realiza as operações para seleção de signos apropriados à persona do aluno e à
unidade de estudos.
Operações envolvidas: ao_ue
create or replace trigger atualiza_uea
after update of status_uea on unidade_estudo_aluno
for each row
begin
if :new.status_uea = 'cursando' then
seleciona_oa_uea(:new.id_aluno, :new.id_ue, :new.ordem_ue);
end if;
end;

Quadro 42 - Exemplo de código para seleção de signos instrucionais
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Operação
create or replace procedure seleciona_oa_uea
(a aluno.id_aluno%type, uea unidade_estudo_aluno.id_ue%type,
ordem unidade_estudo_aluno.ordem_ue%type)is
cursor sig_ue is
select signo_ue.id_signo, signo_persona.total_im
from signo_ue, signo_persona
where signo_ue.id_signo = signo_persona.id_oa and
signo_persona.id_persona = descobre_persona(a) and
id_ue = uea;
begin
for sue in sig_ue loop
if sue.total_im = 3 then
insert into signo_uea(id_ue,
values(uea, a, sue.id_signo,
elsif sue.total_im = 2 then
insert into signo_uea(id_ue,
values(uea, a, sue.id_signo,
else
insert into signo_uea(id_ue,
values(uea, a, sue.id_signo,
end if;
end loop;
end;

id_aluno, id_signo, prioridade, ordem)
1, ordem);
id_aluno, id_signo, prioridade, ordem)
2, ordem);
id_aluno, id_signo, prioridade, ordem)
3, ordem);

Quadro 43 - Exemplo de Código para seleção de signos instrucionais

.
Figura 48 – Exemplo de Conteúdo Instrucional
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Figura 49 - Controles de Interação para navegação entre os signos instrucionais

7.5.4 Composição de signos

Os signos de interação ou instrucionais podem ser atômicos ou compostos. Os
signos atômicos são apresentados na interface sozinhos, ao passo que os
signos compostos são combinados para realização da sua apresentação.
Os signos instrucionais atômicos são, por exemplo, objetos de aprendizagem
para simulação ou apresentação de um conteúdo e sozinhos são capazes de
representar uma unidade de estudos. Esta característica do signo é informada
no momento de sua inclusão na base de dados.
Os signos instrucionais compostos são formados por unidades que podem ser
combinadas para representar um conteúdo ou conceito.
Esta combinação deve ser informada quando o signo é catalogado, isto é, o
responsável pela inclusão do signo deve informar a relação que existe entre os
signos instrucionais compostos; por exemplo, se o texto sobre movimento
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uniforme tem relação com o mapa conceitual sobre o movimento uniforme ou
com o gráfico que descreve o movimento.
Nessa etapa de desenvolvimento do SHASIM, não se tem como pretensão
desenvolver ou abordar o seqüenciamento dos objetos; futuramente, pretendese adicionar ao modelo, regras que compreendam este assunto; entretanto,
nesse momento, para representar a seleção dos signos, optou-se por definir
como regra para composição do signo que o frame instrucional será composto
sempre por: um signo com aspecto perceptual textual que deverá ser
posicionado do lado esquerdo da tela e um signo complementar ao texto e que
será selecionado conforme a persona do aluno. Os dois signos poderiam ser
selecionados de acordo com a persona do aluno, entretanto, ao apresentar um
mapa e um diagrama, o material instrucional fica carente de definições,
introduções, contextualizações etc. Como exemplo pode ser observado o
conteúdo instrucional apresentado na Figura 48. Tal combinação atende com
nível de prioridade 1 as personas 135, 137, 138; atende as inteligências “1 –
Lingüística Verbal” e “3 – Lógico Matemática”, e nível de prioridade 2 as
personas 357, 358 e 378.
A combinação de signos instrucionais visa a preparação de um cenário
instrucional adequado às IMs do aluno, com menor esforço do professor para
isso, possibilitando também a reutilização dos signos catalogados na
composição de diferentes cenários para diferentes cursos e alunos.
A seguir (Figuras 50 a 53) são ilustrados alguns exemplos de signos
instrucionais que podem ser combinados:
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Figura 50 – Exemplo de Signo Instrucional Composto do tipo Mapa conceitual

Figura 51 – Exemplo de Signo Instrucional Composto do tipo Animação
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Figura 52 - Exemplo de Signo Instrucional composto do tipo Texto

Figura 53 – Exemplo de Signo Instrucional composto do tipo Gráfico

A composição dos signos de interação foi abordada na seção 6.6, e não foi
implementada para realização nessa etapa de realização de testes. No exemplo
apresentado na figura 45, o frame de interação, ou área de interação foi
preenchida com signos atômicos do tipo textual concebido a partir da seleção
das unidades de estudo do aluno.
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7.6 Conclusões

A implementação parcial do modelo SHASIM demonstrou a viabilidade da
proposta, provando que é possível conceber a adaptação dinâmica do ambiente
instrucional a partir da seleção de signos apropriados ao estilo cognitivo do
aluno.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho se propôs o modelo SHASIM, um sistema para dar suporte
pedagógico à Educação Baseada na Web. Nesse capítulo discutir-se-ão os
resultados obtidos. Primeiramente será apresentada a síntese do trabalho, onde
se busca resumir os principais pontos trabalhados. Em seguida serão descritas
as contribuições que o trabalho oferece à comunidade científica, acadêmica e
profissional e, por último, apresentam-se os trabalhos futuros para continuidade
da pesquisa.

8.1 Síntese do trabalho

O modelo SHASIM foi concebido tendo como referência o modelo para Sistema
Hipermídia Adaptativa Munich que foi defendido por Koch (2000, 2002). A idéia
inicial consistia em aplicar os conceitos da Semiótica Peirceana ao processo de
seleção dos signos da interface que intermediam a comunicação entre o aluno e
o professor ou entre o aluno e o material instrucional. Surgiu, então, uma dúvida:
“Como os signos poderiam ser selecionados? Quais seriam os critérios para
seleção?” Após a realização de pesquisas e estudos, à idéia inicial, adicionou-se
a proposta da investigação das Inteligências Múltiplas do aluno segundo a teoria
de Howard Gardner (1995). A motivação para essa escolha deu-se pela
possibilidade de identificação do estilo cognitivo do aluno, a partir das
características que, segundo Gardner (1994, 1995) e Antunes (2001), um
indivíduo com determinada inteligência possui com maior ou menor evidência.
Os trabalhos foram iniciados tendo como princípios norteadores estes três
elementos principais: Modelo Munich, Semiótica Peirceana e Inteligências
Múltiplas.
Gardner (1994) explica que o individuo não possui uma única inteligênica, mas
sim um conjunto de inteligências, sendo que o diferencia um indivíduo do outro é
o desenvolvimento maior ou menor de cada uma das inteligências. Em
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decorrência disso, tendo como base o processo de ensino aprendizagem
presencial, surgiu mais uma dúvida: “Como direcionar a seleção de signos?
Tomar como base apenas a inteligência mais desenvolvida seria suficiente para
oferecer ao aluno um ambiente que lhe seja agradável e favorável a
aprendizagem?”. Como resposta a isso, criou-se as “personas cognitivas”,
denominadas no contexto da tese apenas como personas.
As personas foram definidas com um único objetivo: agrupar o conjunto de
características das inteligências mais desenvolvidas no aluno.
A Semiótica foi aplicada ao processo de identificação e qualificação do signo
segundo o que se denominou aspectos perceptuais e funcionais-operacionais do
signo. Isto é, como o individuo percebe o signo, se através de um sinal sonoro,
visual imagético, textual etc. ou como pode interagir com o signo, por exemplo,
por meio do click do mouse, por um comando de voz etc. e, como interpreta a
sua funcionalidade, isso é, que tarefa o signo representa, ou seja, o que ele faz.
Para isso, foi criada a matriz de aspectos do signo em relação às Inteligências
Múltiplas, baseada nos estudos de Santaella (2005).
Definidos os princípios básicos para adaptabilidade do SHASIM, estendeu-se o
modelo Munich, que é dividido nas camadas RunTime Layer, Storage Layer e
Whitin Component Layer; tendo como foco a Storage Layer, aqui denominada
Camada de Armazenamento, que por sua vez se divide em User Model, Domain
Model e Adaptation Model, a ele adicionou-se, nessa camada, o Modelo dos
Signos. Outras alterações relevantes implementadas no SHASIM são:


A adequação do Domain Model, denominado Modelo do Domínio, para
contemplar a área educacional.



A adequação do User Model, denominado Modelo do Usuário, para
contemplar a investigação das Inteligências Múltiplas e, a partir disso,
adicionar ao modelo do usuário, como um atributo, a persona do aluno.



A exploração da camada Within Component Layer, denominada Camada
dos Componentes, que não foi contemplada no modelo Munich, nem nos
seus antecessores, para possibilitar a investigação dos aspectos
perceptuais e funcionais-operacionais do signo.
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O modelo SHASIM foi parcialmente implementado, a fim de se avaliar a
viabilidade da adaptabilidade proposta. A seguir serão discutidos os resultados e
contribuições obtidos.
Nesse trabalho desenvolveu-se a pesquisa científica e aplicada, por meio da
qual foi possível concluir a viabilidade de implementação e utilização do modelo
proposto.

8.2 Resultados e Contribuições

Para implementação do SHASIM, foram criadas dez personas cognitivas,
contemplando as três inteligências mais desenvolvidas do aluno de acordo com
os critérios discutidos no Capítulo 6. Para composição da persona foram
excluídas as inteligências Interpessoal e Intrapessoal, as quais foram utilizadas
como atributos do Modelo do Usuário. Como resultado, para realização do efeito
adaptativo, o algoritmo de seleção dos signos identifica e combina signos que
possam contemplar o maior número de inteligências da persona. Criou-se um
mecanismo

para

catalogação

dos

signos

instrucionais

(objetos

de

aprendizagem), aderente aos padrões atuais, ao qual adicionou-se os atributos
correspondentes, para identificação dos aspectos perceptuais e funcionaisoperacionais do signo, possibilitando ao sistema a identificação automática do
signo mais apropriado à persona. Esse mecanismo também pode ser aplicado à
identificação de signos adequados aos portadores de necessidades especiais,
uma vez que, indicador é investigado no processo de sondagem das
características do aluno. Diante disso, o SHASIM também pode ser utilizado
para inclusão digital de portadores de necessidades especiais, possibilitando a
esses indivíduos a oportunidade de participar de processos de capacitação
independente da região geográfica em que se encontram, estando dessa
maneira em consonância com os princípios da universalidade discutidos por
Aquino Jr. (2008, p. 23) e resumidos por ele:
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[...] Três conceitos expressam a universalidade de produtos e
serviços. O conceito da usabilidade universal implica que a
tecnologia de informação e comunicação seja usável por todas
as pessoas. O conceito de acessibilidade universal pressupõe
recursos e ambientes acessíveis para todas as pessoas. Por fim,
o conceito de projeto universal apresenta recomendações para
construção de projetos considerando que todos devem utilizálos.

Para averiguar a viabilidade disso, criou-se um curso e catalogou-se um
conjunto de signos instrucionais (material de estudos). Os testes de seleção dos
signos foram realizados e o resultado foi satisfatório.
Uma pergunta que se pode fazer sobre isso tudo, é se tais mecanismos se
prestam a outros domínios de conhecimento, e a resposta muito terá a ver com a
forma de atuação das pessoas no domínio. Diferentemente de outros SHA
existentes, que realizam a adaptação com base na navegação do usuário, ou
procuram inferir o seu perfil a partir de variáveis a ele relacionadas, a definição
das personas cognitivas se faz através de respostas a um questionário que visa
detectar as inteligências mais afloradas no indivíduo. Geralmente, as pessoas
não gostam de responder questionários e em muitos sistemas – como aqueles
de comércio eletrônico – é quase impossível pretender que elas o façam.
Sistemas comuns na Web, provavelmente, não se poderiam beneficiar dessa
iniciativa, mesmo porque toda pesquisa nessa direção esbarra em mecanismos
que protegem a segurança e a privacidade dos usuários. Nessa pesquisa, os
usuários são informados, inicialmente, sobre o mecanismo de coleta e devem
autorizá-la para que ela se efetue (PUGA; FERREIRA, 2007). Num sistema Web
comum isso é substancialmente mais complicado do que num sistema para fins
educacionais, onde a população de usuários é mais restrita e controlada.
Entretanto, em sistemas ambientados em empresas, talvez, tal adaptação
pudesse ser realizada.

8.3 Continuidade das pesquisas

O SHASIM foi concebido com base em padrões para catalogação dos signos
instrucionais com o objetivo de realizar a sua adequação aos princípios da Web
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Semântica. Como proposta de trabalho futuro pretende-se implementar esse
objetivo, criando mecanismos tais como a criação de uma ontologia de domínio
compartilhada, o que poderia possibilitar, por exemplo o reconhecimento do
modelo do usuário por outros sistemas hipermídia adaptativos, sendo
desnecessário que o usuário fornecesse novamente os seus dados. Outra
possibilidade é a criação de agentes capazes de identificar alguma necessidade
e buscar recursos na Web.
Alguns

trabalhos

paralelos, com base

no SHASIM,

já

estão

sendo

desenvolvidos:
 Talaya et al. (2008) realizaram um estudo sobre a manutenção do banco de
dados que dá suporte ao SHASIM. Como resultado propõem estratégias para
realização de backup e análise da performance do banco. Esse estudo foii
apresentado como trabalho de conclusão de curso à Faculdade IBTA.
 Kurz et al. realiza estudos sobre a implementação de um banco de dados
Orientado a Objetos para dar suporte ao SHASIM, proposta de trabalho de
conclusão de curso.
Pretende-se dar continuidade à implementação do SHASIM, desenvolvendo
outras funcionalidades e aplicando a um curso real, com vistas à investigação da
melhoria dos

processos de aprendizagem. Esse trabalho deverá ser

desenvolvido em parceria com profissionais da área de educação.
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GLOSSÁRIO

Agente: De acordo com o MIT – Instituto de Tecnologia de Massachussets,
agentes são sistemas computacionais que realizam de maneira semi-autônoma,
pró-ativa e adaptativa, tarefas para as quais foram projetados. (MIT, 2007)

Âncora: Utilizada para especificar os pontos de ligação de um documento com
outros documentos (links).
Anotação: uma nota explicativa ou crítica anexada ao recurso.

Associação: uma descrição de um conjunto relacionado de ligações entre
objetos de duas classes.
Aspecto funcional: representa a funcionalidade do signo em uma interface de
software. Isto é, a tarefa que o signo realiza ao ser acionado. Por exemplo, o
signo representado por uma impressora tem como funcionalidade imprimir os
documentos selecionados. A funcionalidade está relacionada ao código de
implementação deste signo, ou seja, programa de computador escrito em uma
linguagem compreensível pelo computador para que possa realizar a tarefa
proposta

Aspecto Operacional: representa a maneira que o usuário deverá interagir com
o signo de interface de software para realizar alguma tarefa, por exemplo, para
imprimir um documento, o usuário deve posicionar o mouse sobre o signo
(ícone) que representa a impressora, deve dar um click e preencher os dados
solicitados. Neste caso, os aspectos operacionais são relacionados ao click do
mouse e a entrada de dados.
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Aspecto perceptual: representa a maneira que o usuário percebe o signo na
interface de software, por exemplo: uma imagem que representa a impressora,
um som que representa um sinal de alerta, um vídeo que representa um
exercício para simulação.

Camada: é definida por Larman (2007, p. 221), como um agrupamento de
granularidade muito grossa de classes, pacotes ou subsistemas que tem
responsabilidade coesiva sobre um tópico importante do sistema.

Conceito: menor unidade que descreve um conteúdo instrucional. Por exemplo:
O conteúdo de ensino é “Variáveis em Java”, os conceitos utilizados para
descrever este conteúdos são: “Definição de variável”, “Declaração de variável”,
“Tipos de dados”, entre outros.

Conceito: representa um conteúdo, pode ser entendido como algo com o qual o
indivíduo pode interagir e aprender; por exemplo: diferenciar temperaturas, saber
a função de um objeto, localizar posições geográficas, reconhecer cores, entre
outros.

Conteúdo: assunto ou tópico que deverá ser ensinado em um curso. É descrito
através de um ou vários conceitos.

Conteúdo Instrucional: material de estudos que será apresentado ao aluno.

Criptografia: técnica pela qual uma mensagem legível é transformada em algo
ilegível. O receptor da mensagem deve possuir uma chave para descriptografála.
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Curso: determina o plano de estudos que deverá ser seguido pelo aluno.
Compreende um conteúdo que está associado a uma ementa. Um curso pode
ser caracterizado como um curso livre, denominado por algumas instituições
como cursos de extensão curricular, ou cursos regulares com vistas à uma
formação específica e mais abrangente, por exemplo cursos de graduação.
Neste caso o curso é composto por outros cursos, que representam as suas
disciplinas. Desta maneira, um curso pode ser uma disciplina ou um curso.

DAML+OIL: Linguagem de para a Web Semântica que permite a representação
de informações da Web tanto no aspecto semântico quanto no sintático, foi
substituída pela OWL.

Designer: Pessoa responsável pelo desenvolvimento da interface do sistema.

Designer

dos

signos:

Pessoa

responsável

pelo

desenvolvimento

e

disponibilização dos signos instrucionais e de interação do sistema.

Distância transacional: É o espaço psicológico e comunicacional gerado pela
distância geográfica entre professores e alunos. De acordo com Moore (2002),
este espaço psicológico e comunicacional, é um espaço de potenciais malentendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno.
Domínio ontológico:

um campo particular do conhecimento representado

numa ontologia.

Domínio: um campo particular do conhecimento ou um limite formal que define
um assunto ou área de interesse em particular.

Ementa: conjunto de conteúdos associados a um objetivo que descrevem um
curso.
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Estereótipo: É uma imagem pré-concebida de um usuário do sistema.

Fragmento: trecho de um conteúdo, unidades isoladas que representam
conceitos.

Fragmentos Variantes: Uma página pode apresentar vários conceitos; cada um
pode possuir vários FV e a página é instanciada com a combinação dos FV que
melhor satisfizerem aos conhecimentos do usuário, de acordo com seu MU.

Frame: De acordo com Mattos (2003), é uma coleção de atributos denominados
slots e um conjunto de valores a eles associados. Os sistemas de frames servem
para codificar conhecimentos e dar suporte a raciocínios. Cada frame representa
uma classe (um conjunto) ou uma instância (um elemento de uma classe). No
contexto dessa tese é uma parte ou divisão da interface, utilizado, nesta tese,
para agrupar e organizar os signos.

Hipermídia:

é a reunião de várias mídias reunidas em um ambiente

computaciona.

Ícone: de acordo com Peirce (1978), é um signo cuja qualidade significante
provém meramente da sua qualidade. Por exemplo: uma fotografia qualquer.

Índice: de acordo com Peirce (1978), é um signo que estabelece relações (de
caráter de casualidade, espacialidade e temporalidade) diádicas entre
representante e objeto. Segundo ele, o índice esta fisicamente conectado com o
seu objeto; formam, ambos, um par orgânico. Porém, a mente interpretativa não
tem nada a ver com essa conexão, exceto o fato de registrá-la, depois de
estabelecida. Por exemplo, a relação que existe entre a fotografia e o signo nela
representado.
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Layout: representa a organização dos elementos que irão compor a interface

Link: pontos de ligação de um documento a outros documentos.

Mapas conceituais: são ferramentas ou diagramas que podem ser utilizados
para organizar e representar o conhecimento.

Material Instrucional: é o material oferecido ao aluno para estudos.

Metacomunicação: comunicação sobre comunicação, ou ainda, alternativas à
interpretação de uma mensagem com base em um contexto, como por exemplo,
o recurso de ajuda ao usuário.

Metadados: dados capazes de descrever outros dados.
Metamodelo: um modelo que define e descreve toda a estrutua conceitual
sintática e semântica dos diferentes modelos que o compõem e permite criar
mecanismos para verificar a consistência dos/entre seus diferentes modelos.
(CANTELE, 2008)
Modelo: uma descrição das características estáticas e/ou dinâmicas de uma
área de interesse, retratada por meio de diversão visões.

Modelo do Usuário: representação das características individuais de um
usuário, tais como: estilos de aprendizagem, conhecimento sobre um domínio,
preferências, entre outras.
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Modelo de referência: são modelos que já foram submetidos à avaliação da
comunidade

científico-acadêmica

e

são

utilizados

para

formalizar

as

representações necessárias para um sistema.

Nó ou nodo: representa cada ponto de inter-conexão com uma estrutura ou
equipamento de rede, independente da função do equipamento representado
por ele.

Objetos de aprendizagem: de acordo com o Learning Objects Metadata
Workgroup

é qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada,

reutilizada ou referenciada, durante o aprendizado suportado por tecnologias

OCL – Object Constraint Language: é uma notação complementar a UML,
utilizada para definir restrições sobre objetos.

Personas: são arquétipos hipotéticos de usuários do mundo real. É definida por
Blomkvist (2002) como um modelo de usuário com objetivo de possibilitar a
personalização de um artefato a um usuário.

Personas Cognitivas: são representações dos estilos cognitivos de uma aluno,
obtidas à partir da combinação das características do aluno em relação às
Inteligências Múltiplas que possui com maior destaque.

RDF - Resource Description Framework: Linguagem utilizada para descrever
informações na Web com sintaxe e semântica interpretável por máquina.

Recurso: Uma entidade identificada por um identificador único (URI). Por
exemplo, uma página da Web, uma pessoa, um email.

209

Relação (é um) is-a: relação hierárquica entre conceitos onde o predicado é “éum” – expressa hierarquia. (CANTELE, 2008)

Relação (é parte de) part-of:: relação hieráquica entre conceitos de
classificação parte-de (classe e subclasse); alguma coisa faz parte de outra.
(CANTELE, 2008)

Semiose: É o processo pelo qual, uma pessoa interpreta um signo, criando em
sua mente, um signo equivalente.

Semiótica: De acordo com Santaella (1999), é uma ciência que tem por objeto a
investigação de todas as linguagens possíveis, ou seja, todo e qualquer
fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. Este
processo, de significação e sentido, está relacionado à recepção de mensagens
ou estímulos e à interpretação que o indivíduo lhes atribui.

Servlet:

é uma Extensão a plataforma de programação Java, que provê

recursos para o desenvolvimento de aplicações Java.

Signo Atômico: é um signo que, sozinho, é capaz de representar um signo
instrucional. Trata-se de um signo armazenado na base de dados ou que possui
sua uma referência para a sua localização, por exemplo, um objeto de
aprendizagem.

Signo Composto: é um conjunto de signos atômicos, que juntos, representam
um signo instrucional, por exemplo, um fragmento associado a um objeto de
aprendizagem.
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Signo de Informação: elemento ou componente da interface do sistema
utilizado para apresentar informações ao usuário, como por exemplo,
mensagens de erro, status da aplicação, tempo para realização de uma
operação, mapa de navegação do usuário.

Signo de Interação: elemento ou componente da interface do sistema que
possui funcionalidades associadas à realização de ações ou tarefas, por
exemplo, um link para outra página.

Signo Instrucional: conteúdo instrucional utilizado no processo de ensino
aprendizagem. Pode ser representado por um objeto de aprendizagem.

Signo: é uma coisa que representa outra coisa: seu objeto. (Santaella (1999, p.
58)). Por exemplo, a fotografia de uma pessoa representa uma pessoa em
particular.

Símbolo: De acordo com Peirce (1978), é um signo que se refere ao objeto que
denota, em virtude de uma lei, normalmente uma associação de idéias gerais

Spam: É uma mensagem eletrônica enviada sem o consentimento dos
receptores.

Stretchtext: Tipo especial de hipertexto, onde os links podem ser expandidos
para os seus conteúdos ou concentrados em uma palavra chave ou frase, de
acordo com a relevância para o usuário, identificada no MU.

Subsistema: um programa ou conjunto de programas organizados, que fazem
parte de um sistema maior.
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Template: modelo para apresentação ou formatação de algo.

Trigger: também chamado de gatilho, é um programa armazenado na camada
do banco de dados, que é executado (disparado) automaticamente, quando um
determinado evento ocorre no banco de dados.

UDC- Universal Decimal Classification: é um esquema internacional de
classificação de documentos.

UML - Unified Model Language: de acordo com a OMG (2000), é uma
linguagem para especificação, visualização, construção e documentação de
artefatos de software, modelagem de negócios e outros sistemas, não
necessariamente de software.
URI - Uniform Resource Identifier: É uma cadeia de caracteres utilizada para
identificar um recurso na Web. É dividido em três partes: 1) O esquema de
nomenclatura do mecanismo usado para acessar o recurso; 2) O nome da
máquina hospedeira do recurso e 3) O nome do próprio recurso, fixado como um
nome-de-caminho.
XMI – XML Metadata Interchange:

linguagem da OMG que define um

conjunto de regras para mapear meta-metamodelo, metamodelos e modelos
para documentos XML. Os documentos XML têm o objetivo de prover, de
maneira simples e independente de plataforma, a interoperabilidade através do
uso de cadeias de textos dotadas de descrições. XMI utiliza a Document Type
Definition (DTD) para validar os documentos XML de acordo com os seus
respectivos metamodelos. A DTD define a estrutura dos elementos que podem
ser descritos nos documentos XML
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XML - eXtensible Markup Language: Linguagem extensível de formatação, é
uma especificação técnica desenvolvida pela W3C, é define um formato
universal para dados estruturados na Web. Esses dados consistem em tabelas,
desenhos, parâmetros de configuração, etc.

Web Semântica: de acordo com Berners-Lee et al. (2001), é uma extensão da
Web atual, na qual a informação é utilizada com significado bem definido,
aumentando a capacidade dos computadores para trabalharem em cooperação
com as pessoas.
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APÊNDICE 1 – PESQUISA PARA INVESTIGAÇÃO DAS IM

Neste item são apresentados os resultados da análise dos dados coletados na
pesquisa experimental para investigação das IMs dos alunos.
A pesquisa foi motivada pelos seguintes objetivos:
1) coletar dados que para a geração automática de indicadores, que
possibilitassem a identificação das Inteligências Múltiplas de um
aluno;
2) coletar dados que indicassem a experiência do usuário quanto a
utilização de sistemas computacionais e suas preferências em
recursos de interação de Interfaces-Humano-Computador;

Metodologia

Foi

desenvolvido

um

formulário

eletrônico,

disponibilizado

em

http://

www.sandrapuga.pro.br/pesquisa, dividido da seguinte maneira:
 Dados Pessoais: nome e data de nascimento
 Dados sobre a escolaridade do aluno
 Dados sobre a freqüência, interesse e uso de recursos computacionais, tais
como: softwares, internet, jogos, entre outros.
 Dados sobre o nível de experiência na utilização de recursos computacionais
 Dados sobre o nível de interesse em tópicos relacionados às IM. Estas
questões foram adaptadas de Antunes (2005)
Foram encaminhados 80 e-mails, convidando alunos de graduação e pósgraduação (lato-sensu e stricto-sensu, dentre eles, 29 participaram
voluntariamente da pesquisa, respondendo por completo o questionário no
período de 06/07/2007 a 14/08/2007.
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Informações Técnicas para elaboração do formulário
 Formulário desenvolvido em ASP com HTML.
 Base de dados desenvolvida em Access e ORACLE.
 Operações, para apuração dos indicadores, desenvolvidas em PL/SQL.
 Amostra aleatória simples.
 Análise dos dados foi baseada na Estatística de Inferência.

Resultados Obtidos

A idade média dos respondentes é de 32,9 anos, sendo que o participante com
menor idade possuía 20,6 anos, na época da pesquisa, e o participante com
maior idade 54,9 anos. O gráfico da figura 53 ilustra a distribuição das idades de
acordo com as faixas-etárias.
Faixa-etária dos respondentes - Pesquisa realizada em
Julho/2007

7%

3%

3%

17%

28%

21%
21%

idade < 25

idade >= 25 e idade < 30

idade >= 30 e idade < 35

idade >= 35 e idade < 40

idade >= 40 e idade < 45

idade >= 45 e idade < 50

idade >= 50

Figura 54 – Participantes por faixa-etária
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Os respondentes, de modo geral apresentam alto nível de escolaridade, 55,2%
dos respondentes é pós-graduado, conforme pode ser observado na figura 54.
Escolaridade dos respondentes
0

Pós-graduação em curso

16

Pós-graduação
6

Ensino superior em curso
Ensino superior

6

Ensino médio em curso

0

Ensino médio completo

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Figura 55 - Escolaridade dos respondentes

Por meio da pesquisa, foi constatado que os respondentes se consideram
usuários experientes na realização de atividades que envolvem interação
humano-computador. 44,8% responderam que fazem tudo sozinho, mas às
vezes recorrem a alguém mais experiente para esclarecer dúvidas e 55,2%
responderam fazer tudo sozinho e quando não sabem o que fazer, buscam uma
solução em manuais de ajuda. 95,6% deles utilizam o computador diariamente
para realização de diversas atividades de acordo com a tabela a seguir:
Tabela 2 - Atividades envolvidas na utilização do Computador

Atividade

Quantidade

Acesso à internet para pesquisa

29

Digitação de Textos

27

Acesso à internet para realizar compras

25

Confecção de Planilhas ( por exemplo Excel )

23

Desenvolvimento de apresentações no PowerPoint ou programa similar

20

Desenvolvimento de diagramas e fluxogramas

14

Tratamento de Imagens

14

Jogar jogos individuais

12

Acesso à internet para participar de cursos on-line

10

Criação de home-pages

7

Jogar jogos em rede

5

Acesso à internet para participar de salas de bate-papo

4

Não utilizo o computador

0
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Quando questionados sobre os recursos disponíveis nas interfaces de software
para interação, pode-se observar que os respondentes, de modo geral gostam
de ícones para representação das ações/tarefas a realizar e de menus, mas não
gostam de recursos sonoros e caixas de diálogo. A tabela 3 apresenta a
distribuição das respostas:
Tabela 3 - Recursos de Interação versus Preferências dos respondentes

Alternativa

Gosto
Muito

Gosto
Pouco

Não
gosto

Não sei
o que é

Apresenta ícones para representar as ações que devo
realizar.

20

8

1

0

Mostram textos explicativos quando posiciono o mouse.

15

13

1

0

Apresentam menus de opções.

20

9

0

0

Apresentam barras de ferramentas com os principais
comandos.

21

6

2

0

Apresentam teclas de atalho.

20

8

1

0

Mostram o status da realização da tarefa, por exemplo, um
relógio mostrando o tempo restante para concretizar o
download.

18

9

2

0

Oferecem ajuda (help).

19

9

1

0

Apresenta recursos sonoros, por exemplo, um som quando
uma janela é aberta ou quando um ícone é selecionado.

2

13

13

1

Conduzem à realização da tarefa, por exemplo,
apresentando caixas de diálogo dizendo o que devo fazer.

9

12

8

0

Dando continuidade a análise das preferências dos respondentes quanto aos
recursos de interação das interfaces humano-computador, também pode-se
observar que os usuários, mesmo aqueles que se consideram experientes,
preferem não utilizar teclas de atalho para realização da tarefa de seleção de
itens de menu ou ícones, conforme ilustra a tabela 4:

217

Tabela 4 - Recursos de interação da interface versus preferências dos respondentes

Sempre

De vez
em
quando

Nunca

Não sei
o que é

Clica nos ícones

14

15

0

0

Clica nos menus

16

13

0

0

Digita as teclas de atalho

9

15

5

0

Seleciona os ícones por meio do teclado (por exemplo
com o TAB)

5

15

9

0

Seleciona os menus por meio do teclado, por exemplo,
com o TAB.

2

21

6

0

Alternativa

Um outro fator que buscou-se observar por meio do questionário, foi a autonomia
do usuário quanto a resolução de problemas durante a realização de alguma
tarefa, ou quando não sabe realizar algo para concluir uma tarefa. As respostas
obtidas estão computadas na tabela 5, apresentada a seguir:
Tabela 5 - Comportamento do usuário quando enfrenta dificuldades para conclusão de uma tarefa

Sempre

De vez
em
quando

Nunca

Não sei
o que é

Chama alguém mais experiente

5

20

4

0

Desiste imediatamente

5

24

0

0

Desiste após algumas tentativas

1

14

14

0

Tenta até conseguir

8

20

1

0

Tenta algumas vezes e chama alguém para ajudá-lo

4

21

4

0

Procura ajuda em manuais ou fóruns imediatamente

12

10

7

0

Não desiste enquanto não resolve o problema

9

16

4

0

Alternativa

Análise das Inteligências Múltiplas
A investigação das IM foi baseada no trabalho “Como identificar em você e em
seus alunos as Inteligências Múltiplas”, de Antunes (2001).
Para cada inteligência é proposto um conjunto que varia entre 17 e 20 itens,
relacionados com diversos aspectos que são mais interessantes ou menos
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interessantes a um indivíduo. O aluno indica o seu nível de interesse sobre o
item em questão, podendo selecionar:
0 – nenhum interesse.
1 – pouco interesse.
2 – algum interesse.
3 – muito interesse.

Nessa versão do questionário para sondagem inicial, o participante respondeu o
questionário completo, composto por cerca de 150 itens e a pontuação para
cada inteligência foi computada de acordo com a somatória do valor atribuído a
cada nível de interesse. Desta maneira, pode-se assumir a hipótese de que as
pontuações maiores indicam maior nível de interesse e, conseqüentemente,
maior probabilidade do indivíduo possuir características e preferências
relacionadas às inteligências com maior pontuação.

Para classificação das IM foi utilizado o método de inferência estatística, que
possibilita a análise da amostra para obtenção de conclusões gerais a cerca da
população observada, possibilitando obter informações individualizadas, tais
como:
 Distribuição da freqüência do nível de interesse para cada inteligência.
 O desvio médio entre as inteligências de cada indivíduo.
 O desvio padrão entre a inteligência de um indivíduo em relação ao grupo.

Para cada indicador foram desenvolvidas operações (procedimentos ou funções)
que possibilitam a geração automática dos indicadores estatísticos. Como
exemplo, serão apresentados a seguir, os indicadores gerados para o aluno
representado pelo código de identificação 2.
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Tabela 6 - Pontuações obtidas para cada inteligência (aluno 2)

Inteligência

Pontuação

inteligência interpressoal

46

inteligência intrapessoal

42

inteligência visuo-espacial

38

inteligência cinestésico-corporal

33

inteligência naturalista

31

inteligência lógico-matemática

30

inteligência linguistica ou verbal

29

inteligência sonora ou musical

29

A tabela 6 apresenta as pontuações calculadas para cada inteligência,
organizadas em ordem crescente. Ao realizar a análise de pontuação das
inteligências dos participantes da pesquisa pode-se constatar que:

o 55% da amostra (16 respondentes) apontaram a inteligência interpessoal
como uma das 3 IM com maior média de interesse. Desse conjunto:
 56,25% (9 respondentes) apontam como a 1ª. maior média de IM obtida;
 37,5% (6 respondentes) apontaram como a 2ª. maior média de IM obtida;
 6,25% (1 respondente) apontaram como a 3ª. maior média de IM obtida;
o 52% da amostra (15 respondentes) apontaram a inteligência intrapessoal
como uma das 3 IM com maior média de interesse. Desse conjunto:
 33,33% (5 respondentes) apontam como a 1ª. maior média de IM obtida;
 40% (6 respondentes) apontaram como a 2ª. maior média de IM obtida;
 26,67 (4 respondentes) apontaram como a 3ª. maior média de IM obtida;
o 82,7% da amostra ( 24 respondentes distintos) apontaram em alguma das
classificações as inteligências interpessoal e intrapessoal.
 Desse conjunto 33,33 % (8 respondentes) apontaram ambas inteligências.
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Na tabela 7 é apresenta a distribuição dos graus de interesse para cada
inteligência, as inteligências com maior média estão destacadas em vermelho:
Tabela 7 - Distribuição das respostas de acordo com o nível de interesse por IM

Inteligência

Quantidade
de questões

média

inteligência lingüística ou verbal

20

1,45

inteligência intrapessoal

20

inteligência lógico-matemática

0

1

2

3

0 11

9

0

2,1

0

5

8

7

18

1,67

0

7 10

1

inteligência interpressoal

18

2,5

0

1

inteligência visuo-espacial

20

1,9

1

4 11

4

inteligência naturalista

17

1,82

1

6

5

5

inteligência sonora ou musical

18

1,61

0 19

5

3

inteligência cinestésico-corporal

18

1,83

1

8

4

5

6 11

A partir dos dados obtidos para as tabelas 6 e 7, foram realizados os cálculos
para a obtenção das médias, desvio, desvio padrão, variância das inteligências
de um aluno, entre si e em relação aos valores do grupo.
Tabela 8 - Desvio Padrão, média e margem de confiança

Inteligência
inteligência lingüística ou verbal
inteligência intrapessoal
inteligência lógico-matemática

Média IM
1,45
2,1
1,67

inteligência interpressoal

2,5

inteligência visuo-espacial

1,9

inteligência naturalista

1,82

inteligência sonora ou musical

1,61

inteligência cinestésico-corporal

1,83

desvio padrão
média
intervalo de confiança

0,324698
1,86
0,225

margem de confiança - limite superior

2,31

margem de confiança - limite inferior

1,635
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A tabela 8 mostra os valores médios das inteligências do aluno 2, o cálculo do
desvio e a margem de confiança. As inteligências com maior e menor pontuação
estão fora da margem de confiança, conforme pode ser observado na figura 55
Entretanto, para alguns outros alunos, esta análise não é verdadeira, conforme
ilustra a figura 56.
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Figura 56 - Inteligência em relação a média das IM (Aluno 2)

Para alguns alunos, onde a discrepância entre uma a maior e a menor
inteligência é muito grande, ficando vários valores fora da margem de confiança.
No gráfico apresentado na figura 56, observa-se que 3 valores estão fora da
margem estabelecida; em outros casos foram observados até 5 valores.

222

IM em relação a média das inteligências do aluno 5
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Figura 57 - Inteligência e relação a média das IM - Aluno 5

Conclusões

Em decorrência das variações apontadas na análise dos dados da pesquisa,
optou-se por assumir como hipótese que, se a persona apresentar traços das
três

inteligências

com

maior

pontuação,

excluindo-se

as

inteligências

interpessoal, intrapessoal e naturalista poderá ser contemplada a seleção de
recursos adaptativos adequados ao favorecimento do processo de ensino
aprendizagem.
Essa hipótese também é reforça pelos resultados obtidos através de um estudo
sobre a modelagem de personas (cognitivas) com base nas IM do aluno. Através
deste estudo pôde ser observado que as personas baseadas em uma única
inteligência conduzem à recomendação de signos instrucionais que privilegiam
apenas está inteligência e, de acordo com Gardner (1995) o individuo não possui
uma única inteligência estratificada. Por isso, a segunda versão das personas
(cognitivas), estas passaram a contemplar as três inteligências com maior ênfase
no aluno.

