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Resumo 

Neste trabalho propomos uma arquitetura em rede para sistemas tutores com 

o objetivo de auxiliar estudantes no aprendizado de Matemática. A arquitetura baseou-se no 

modelo de Michener que propõe representar qualquer teoria de Matemática através de redes 

envolvendo três categorias do conhecimento: conceitos, exemplos e resultados. Estendemos 
este modelo introduzindo, para fins tutoriais, duas novas categorias: exercícios e catálogo de 

bugs. Além disso, nosso modelo possui um meta-nível que relaciona os conceitos de cada 

item curricular a ser apresentado ao estudante. As estratégias tutoriais são definidas como 
caminhos através da rede. O conhecimento do sistema está dividido em quatro módulos: 

Módulo do Domínio, Modelo do Estudante, Módulo Tutorial e Módulo da Interface. 



Abstract 

In this work we propose a network-based architecture for a tutoring system to 

help students learning mathematical theories. The model is based on Michener's network 

model, which intends to organize ali mathematical theory in a network which contains a 

knowledge base partitioned into three categories: concepts, examples and results. We extend 
this model by introducing the bases of exercises and frequent student's bugs in the domain. 
In addition, our model has a meta-levei which links the concepts of each curricular item to 

be proposed to the student. Tutorial strategies are then defmed as paths through the network. 

The system knowledge is divided into four modules: the Domam Module, the Student Model, 

the Tutorial Module and the Interface Module. 
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Introdução

O interesse em sistemas computacionais de auxílio ao ensino existe desde o

início da própria Ciência da Computação. Pode-se dizer que os problemas inerentes ao

ensino, tanto em quantidade (muitos estudantes, um único professor, pouco tempo de

instrução, poucas informações transmitidas) quanto em qualidade (utilização escassa de

recursos na transmissão de informações, geralmente através de um único método

pedagógico), motivaram esse interesse. Reduzir esses problemas poderia possibilitar o

aprimoramento da eficiência (transmissão efetiva de informações) e da eficácia (assimilação

efetiva de conhecimento pelo estudante) dessa tarefa [Burger&DeSoi 92].

Os primeiros sistemas computacionais desenvolvidos com essa finalidade, os

sistemas CAI (Computer-Assisted Instruction) - Sistemas de Instrução Assistida por

Computador — não obtiveram muito sucesso e nem tiveram grande aceitação, pois a forma

como procediam apresentava pouca ou nenhuma vantagem sobre as ferramentas impressas

tradicionais de ensino — por exemplo, um livro ou qualquer outra fonte de informação similar

[Oberem et al. 92]. O estilo utilizado por esses sistemas é, por causa disso, frequentemente

apontado como o de "folhear páginas eletrônicas" (browsing) [Rickel 89].
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Um sistema que utiliza uma forma de ensino linear não possibilita flexibilidade

na aprendizagem, pois todos os estudantes que se utilizam dele têm acesso a um mesmº
material instrucional, apresentado da mesma forma, na mesma sequência, independentemente

tanto do nível'de pré-conhecimento que possuam do domínio (conhecimento específico de

uma área - por exemplo: Geometria Euclidiana na Matemática) quanto de suas habilidades

e dificuldades em relação ao assunto ensinado [Nwana 90].

Para que um sistema CAI conseguisse alcançar os objetivos a que se propunha,

teria que superar sua maior limitação: a falta de individualização do ensino. Para tanto, além

do conhecimento do domínio, seria necessário que o sistema fosse capaz de adequar sua

metodologia de ensino ao perfil e desempenho de cada estudante, e consequentemente ser

capaz de deduzir e manter um modelo detalhado do estudante e usar tais informações para
poder superar essa limitação [Oberem et al. 92].

Conhecimento é fundamental a fim de que um sistema CAI possa
individualizar o ensino, pois é necessário que ele saiba sobre ª, QM e ªmº está

ensinando [Self 74]. Porém, ter noção sobre todos esses aspectos envolve vários campos do

conhecimento, desde o domínio de ensino até a psicologia do aprendizado, passando por
didática, comunicação, entre outros. Consequentemente, isso exige do sistema uma

capacidade de representar e manipular tais conhecimentos de forma "inteligente" [Rickel 89].

Alguns pesquisadores defendiam a idéia de que o uso de técnicas de Inteligência Artificial

(IA) nesses sistemas poderia ser a solução do problema. Em 1970, Jaime Carbonel]1

publicou um artigo onde defendia essa idéia, marcando o começo da era dos ICAI (Intelligent

Computer—Aided Instruction) que, portanto, emergiram da tentativa de solucionar as

limitações impostas pelos sistemas CAI.

Os sistemas computacionais de auxílio ao ensino que passaram a usar técnicas

de IA são também denominados, por alguns autores, de Sistemas fªtores Inteligentgs (STIs).
Para os nossos propósitos, ICAI e STI são considerados sinônimos.

1
[Carbone]! 70] unid [Nwm 90].
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A pesquisa em STIs é um exemplo concreto do crescimento de aplicações de

IA na área educacional. Como já dito, conhecimento, e, consequentemente, mecanismos

eficazes de representação e manipulação constituem os principais requisitos para a

viabilização dos STIs. Portanto, assim como outros sistemas com características de

"inteligente", sob o ponto de vista da IA, um STI tem na representação e manipulação de

conhecimento seu maior desafio, justificando a relevância do emprego de técnicas e

metodologias de IA na sua construção.

A investigação de STIs oferece desafios interessantes tanto a pesquisadores em

Educação quanto a pesquisadores em IA. Para os educadores existe, entre outras coisas, a

possibilidade de entenderem mais sobre os processos que contribuem para uma interação

educacional. Para os pesquisadores em IA, a investigação de tópicos relacionados aos STIs

oferece a possibilidade de colocar em prática e avaliar métodos e técnicas conhecidas em IA.

Isso permite que se verifique sua adequação quanto a este tipo de sistemas, além de oferecer

a oportunidade de vivenciar, na prática, uma experiência interdisciplinar, visto que o projeto

de um STI envolve diversas áreas do conhecimento - Computação (IA), Educação

(Psicologia Cognitiva, Didática, entre outros), Comunicação, além daquelas específicas do

domínio escolhido.

Nesta dissertação, apresentamos uma arquitetura de STI cuja representação do

conhecimento foi elaborada através de um modelo em rede. Esta arquitetura é uma proposta
de arquiteturagenérica para STIs 'emMatemática. Denominada de ARQTEMA (ARQuitetura

para Tutores no Ensino da MAtemática), esta arquitetura faz parte de um projeto maior

destinado ao estudo amplo de STIs: o PROTEMA (PROjeto para Tutores no Ensino da

MAtemática). Este projeto teve como ponto de partida o estudo do ARQTEMA, sendo

seguido de dois outros projetos de pesquisa em andamento: INTEMA (Módulo de INTeração

para Tutores no Ensino da MAtemática) e TOOTEMA (Ferramenta — TOOl - para

construção de Tutores no Ensino da MAtemática). INTEMA é um gerador de explicações

do sistema tutor [Maltempi 93] [Maltempi&Hasegawa 93] e TOOTEMA é uma ferramenta

utilizada para construção de STIs com arquitetura ARQTEMA [Hasegawa 93]

[Maltempi&Hasegawa 93].
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A fim de chegarmos a esta arquitetura, procuramos analisar a maioria dos

aspectos necessários à construção de um STI que possibilitassem o aprimoramento tanto da
eficiência quanto da eíicácia do ensino. Isso envolveu estudos sobre tipos de arquitetUras já
existentes, seus módulos componentes e mecanismos de interação, sobre as possíveis formas

de representação e manipulação de conhecimento, entre outros.

A possibilidade de que a construção do protótipo possa evoluir para um
sistema de ensino que seja de utilidade prática e possa oferecer subsídios para futuras

pesquisas em IA e em Educação, também são motivações para essa investigação.

Esta dissertação está organizada em seis capítulos.

0 segundo capítulo contém uma revisão bibliográfica, onde apresentamos uma

definição do que sejam os STIs, um pequeno histórico sobre eles e uma arquitetura básica.

São descritos, também neste capítulo, os módulos que compõem a arquitetura básica, dando-

se ênfase às características que possibilitam a individualização do ensino.

No terceiro capítulo, apresentamos um modelo de representação do

conhecimento matemático, proposto por Michener [Michener 78]. Utilizando este modelo

que, segundo a autora, permite a representação de qualquer teoria matemática, propomos um
modelo genérico para STIs em Matemática - o ARQTEMA.

O capítulo quatro descreve a arquitetura ARQTEMA apresentando seus

componentes de forma pormenorizada.

No quinto capítulo, mostramos um exemplo de interação com um protótipo

de sistema tutor, baseado na arquitetura ARQTEMA, sobre Lógica de Primeira Ordem.

No sexto capítulo, apresentamos as conclusões, contribuições e sugestões de

trabalhos futuros no âmbito do projeto PROTEMA e, em especial, do ARQTEMA.
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Neste texto, alguns termos específicos da área de STIs são apresentados tal

qual são originalmente conhecidos, pois são termos consagrados na literatura. Eles estão
escritos em itálico e são explicados ao final deste trabalho, no Glossário. Contudo, a maioria

desses termos consagrados possuem explicações sobre seu conceito tão logo sejam Citados

no texto.



Capítulo 2

Sistemas Tutores Inteligentes

2.1 - Considerações Iniciais

A utilização de computadores no auxílio ao ensino evoluiu muito desde os

primeiros sistemas CAls. Os objetivos pretendidos com essa utilização - tais como o ensino

para um grupo cada vez maior de estudantes em uma quantidade de tempo menor, e a

individualização do ensino, entre outros — foram motivando a evolução dos sistemas CAI para
os atuais STls. A pesquisa em STIs é um exemplo concreto disso, mostrando como as

técnicas da IA estão sendo, cada vez mais, empregadas para possibilitar um ensino mais

efetivo e eficaz.

Sistemas Tutores Inteligentes são programas computacionais de auxílio ao

ensino projetados para incorporar técnicas de Inteligência Artificial, de modo a fazê-los

capazes de saber o_gªê ensinam, a9% ensinam e cºmº devem ensinar [Nwana 90]. Elsom-

Cook1 observa que assim como a IA tenta reproduzir no computador um comportamento que,

se realizado por um ser humano, seria considerado "inteligente", os STIs tentam reproduzir

um comportamento no computador que, se realizado por um ser humano (professor), seria

descrito como o de um "bom ensino".

1
[Elm-Cook8713pud [Nwana 90].
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Isso significa que STIs devem ser capazes de ensinar conceitos, mostrar
resultados e exemplos, e mais, explicar seu conhecimento e seu raciocínio. Também têm que
ser capazes de individualizar o ensino, o que significa ensinar de tal forma que o estudante

se sinta como que privilegiado nesse sistema. Isso ocorre quando quem ensina é capaz de
detectar características do estudante a quem ele está ensinando e, decorrente dessas

informações, ensina—lo da melhor forma possível. Dentro do conceito de "ensinar da melhor

forma possível" pode-se citar como necessário: adequar a forma de ensino ao estudante sem,
no entanto, impossibilita-lo de descobrir o "mundo do domínio" por si mesmo; perceber

quando o usuário está com concepções erradas e reapresentar (de forma alternativa) os
conceitos-base para a correção do problema; permitir que o estudante também tenha iniciativa

no percurso do aprendizado; entre outros requisitos [Self 74] [Rickel 89] [Oberem et al. 92]
[Nwana 90].

.

Decorrente de tudo que
envolve a pesquisa de STIs, estes são

sistemas cujo projeto e desenvolvimento se

encontram na intersecção das áreas de

Computação, Psicologia Cognitiva e

Educação, área esta chamada de Ciência

Cognitiva (Fig. 2.1).

Bªtª inter—relação entreas Figura 2.1: STI — intersecção entre IA,
três áreas de pesquisa permite aos Educação e Psicologia Cognitiva.

pesquisadores avaliarem suas idéias na

prática. Os pesquisadores da área de Psicologia Cognitiva podem testar suas teorias de

aprendizado com maior facilidade. Já os cientistas da' área de Computação podem

experimentar muitas das teorias sobre conhecimento (representação e manipulação), além de

possibilitar muitas vezes, através do uso do computador, um meio de aprendizado e pesquisa
viável econômica e socialmente, com um grau de qualidade superior ao do ensino tradicional

(muitos estudantes, apenas um professor). Os pesquisadores em Educação, por sua vez,

conseguem um retomo mais rápido e eficiente para suas teorias, conseguindo assim entender
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mais sobre os processos que contribuem para uma interação educacional.

Observando a evolução dos sistemas tutores, notamos que a idéia de utilizar

sistemas computacionais que auxiliem o ensino tem origem no começo da própria Ciência da

Computação. Na década de 50, os primeiros sistemas CAI tinham como abordagem de ensino

a psicologia behaviorista (também conhecida por psicologia estímulo-resposta de Skinner)

[Oberem et al. 92] [Nwana 90]. Essa abordagem caracteriza—se pelo conceito de programa

linear baseado no princípio do condicionamento operante. Ou seja, nesse tipo de sistema, o

material instrucional é selecionado, arranjado e armazenado em uma sequência pré-

determinada de frames, apresentada ao estudante de forma fixa. Ao final de cada

apresentação, o estudante é submetido a uma avaliação (normalmente com testes de

certo/errado) que o qualificam apto ou não, a prosseguir no estudo. No caso em que o

estudante acerta todos os testes, o sistema julga-o apto a prosseguir e inicia nova

apresentação. Já no caso em que o estudante não acerta um teste qualquer (independente das

reais causas da resposta incorreta, como por exemplo, distração, não compreensão do teste,

entre outros), o sistema julga—o inapto e repete a apresentação contendo as _mg3_r_n_a_s

informações, do mesmo modo, até que o estudante acerte o teste. Não é avaliado se o

estudante "aprendeu" o conhecimento transmitido, apenas é considerado que, se o estudante

acerta a questão é porque ele supostamente aprendeu o conteúdo da informação a ele

transmitido. Avaliar se alguém aprendeu algo, ou não, é de fato, uma tarefa complexa; é

muito mais do que simplesmente admitir que se alguém acerta uma questão, tem

conhecimento acerca do assunto abordado na questão, e se erra, não conhece nada sobre o

assunto abordado.

Uma série de frames pré—armazenados, apresentados em sequência pré-

determinada, sem possibilitar alternativa alguma, é simplesmente uma mudança do meio de

ensino (de uma ferramenta impressa tradicional, por exemplo livros, para uma ferramenta

computacional) sem, no entanto, mudar a forma de ensino (linear). Esse estilo de sistema CAI

é denominado de AFO (ad—hoc fame-oriented) CAI. Percebe—se, facilmente, que uma das

maiores limitações impostas por esses sistemas CAI é a falta de individualização do ensino.
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Para amenizar o problema, Crowder2 propôs que as respostas do estudante
dessem suporte na escolha das próximas informações que o estudante fosse receber. Não mais
como nos programas lineares, os novos sistemas CAI passaram a ser conhecidos como
"programas ramilicados" porque eles mesmos podiam adaptar seu curso de atuação às

respostas do estudante. Estes sistemas, apesar de terem seus vários percursos pré-
determinados, são mais flexíveis que os programas lineares. Contudo, isso tornou o
desenvolvimento de tais sistemas muito mais difícil, pois a criação do material instrucional
tornou-se mais complexa. Surgiram, assim, linguagens próprias para a especificação desse
material instrucional, denominadas de linguagens de autoria (author languages).

Já no final da década de 60 e quase no início dos anos 70, surgiram os
" sistemas generativos" (também conhecidos por "sistemas adaptativos"). Decorrente da idéia
de que o material instrucional poderia ser gerado, parcial ou totalmente, pelo próprio sistema,
os CAI generativos têm a capacidade tanto de gerar quanto de solucionar problemas. Em
domínios tais como a Aritmética, é possivel deixar ao sistema a tarefa de gerar tanto o
material instrucional quanto os problemas, soluções, diagnósticos associados, sem que se faça
necessário o pré-armazenamento de tais informações. Isso possibilita uma redução drástica

no uso da memória do computador, além da geração e disposição dos problemas de acordo

com o nível de dificuldade do estudante. Contudo, até mesmo os bons CAI generativos não
são capazes de responder a perguntas mais profundas do estudante a respeito de& fora
obtida a solução, pois estes sistemas não possuem uma representação do processo humano de

resolução dos problemas propostos (a forma como tais sistemas solucionam os problemas é
realizada através de algoritmos não comprometidos com o processo humano de resolução
desses problemas), não podendo, então, fornecer uma explicação didaticamente útil da
solução. Os exercícios, nesses sistemas, continuam sendo de Gxação (drill), e o modelo do
estudante é quantitativo - o estudante é modelado por um simples valor inteiro que indica seu
nível de competência [Viccari&Oliveira 92].

As limitações impostaspelos sistemas CAI generativos — esquema de diálogo
fixo; estratégias de ensino limitadas; falta de conhecimento do domínio a ser ensinado,

2 [Crowder59] lpud [Nwm 90]
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consequentemente impossibilitando o estudante a fazer perguntas do tipo "Por quê?" e
"Como?" — levaram alguns pesquisadores a defenderem a idéia da utilização de técnicas de
IA como forma de superar tais problemas. O uso de técnicas de IA nos sistemas CAI

promoveu uma nova geração de sistemas computacionais de auxílio ao ensino, designados de

Sistemas Tutores Inteligentes (STIs).

Seguindo a orientação que prevalece na literatura, a discussão sobre STIs

é feita, nas seções seguintes, através da apresentação de uma arquitetura de STI considerada

básica e dos módulos que usualmente a compõem: módulo do domínio, modelo do estudante,
módulo tutorial e módulo da interface.

2.2 - Uma Arquitetura Básica para STIs

Desde o início da era dos STIs até a década de 80, vários sistemas tutores

foram implementados. Podemos citar, entre os mais representativos, os pioneiros PROUST

[Johnson&Soloway 84h], GUIDON [Clancey 83], Tutor—LISP [Reiser et al. 85] e SOPHIE
I—II-III [Brown et al. 82], entre outros. As arquiteturas que emergiram durante esse período

propunham que um STI deveria possuir [Viccari&Oliveira 92]:

(1) um modelo explícito do domínio e um programa especialista capaz de resolver

problemas neste domínio;

(2) um modelo do estudante identificando, a um nível mais ou menos detalhado, o

que o estudante compreende do domínio;

(3) um modelo de ensino capaz de prover instrução, apresentar novos materiais

instrucionais e sanar concepções incorretas.
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Ainda que essas arquiteturas variem muito de uma implementação para
outra, existem alguns componentes funcionais que podem ser observados na maioria dos

casos. Estes componentes são:

(a) base de conhecimento específico (módulo do domínio)

(b) modelo do estudante

(e) estratégias de ensino (módulo tutorial)

(d) interface com o estudante

Na tentativa de preencher os requisitos mínimos de um STI, estes quatro

componentes são considerados componetes elementares, formando uma arquitetura básica para
os STIs (Fig. 2.2).

Estes componentes elementares são, respectivamente, denominados de

Módulo do Domínio, Modelo do Estudante, Módulo Tutorial e Módulo da Interface.

?))

Estudante

Figura 2.2: Arquitetura Básica de um STI.
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Através do conhecimento contido no Módulo do Domínio e das informações
do Modelo do Estudante, o Módulo Tutorial é capaz de decidir o quê, quando e como

apresentar o material instrucional para um determinado estudante. Ele pode ser considerado

o cerne de um STI. 0Módulo da Interface, a partir de infomações do Módulo Tutorial sobre

o material instrucional a ser apresentado e do Modelo do Estudante, decide pela forma de

apresentação do conteúdo ao estudante.

Algumas vezes, os componentes elementares não aparecem tão

explicitamente na arquitetura, o que nos faz detectar modelos razoavelmente distintos da

arquitetura básica (p.ex. [Anderson et al. 85], [Oliveira&Viccari 92] ). Contudo, a arquitetura
básica tem sido frequentemente uma referência dos componentes mínimos necessários a um
STI.

Nas próximas seções, serão vistos, com mais detalhes, cada um desses

quatro módulos.

2.3 - 0 Módulo do Domínio

Ensinar envolve, num certo nível, a transmissão de infomações a alguém,
possibilitando-lhe a aquisição de conhecimento. Isso implica numa necessidade de
conhecimento acerca do que será ensinado por parte de quem irá transmitir tais informações,
"comunicando" seu conhecimento. Ou seja, para que se possa ensinar é fundamental ter o
conhecimento sobre o assunto a ser ensinado. Portanto, um sistema que se destina ao ensino

deve possuir conhecimento sobre o assunto que ministra.

Num STI, o Módulo do Domínio é aquele que contém o conhecimento do

assunto a ser ensinado, o qual compreende os fatos e regras desse domínio. A maneira como

este conhecimento é armazenado (explícita ou implicitamente) é um dos fatores que
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determinam a diferença entre um STI e um sistema CAI convencional.

Nos sistemas CAI, o conhecimento do domínio é geralmente implícito, está
contido no material instrucional pré—armazenado que é mostrado ao estudante. Essa
representação implícita é inadequada a um sistema que pretende ensinar, pois impossibilita

que o sistema dê explicações sobre o domínio de conhecimento. Na transição dos sistemas

CAI para os STI, a forma de representação do conhecimento foi uma das primeirasmudanças
ocorridas: passou a ser explícito, armazenado em uma base de conhecimento. A partir de uma
base de conhecimento, o sistema tem a possibilidade de raciocinar sobre a estrutura do
conteúdo a ser ministrado, permitindo—lhe ser não apenas um "virador de páginas eletrônico".
Em muitos casos, esta representação não é somente uma descrição de vários conceitos e
habilidades que o estudante está para adquirir, como nos currículos escolares, mas pode ser
considerado como um modelo verdadeiro que representa um domínio específico e restrito, e
fornece ao sistema uma forma dinâmica de experiência [Wenger 87]. Percebe—se, então, que
o Módulo do Domínio é um elemento decisivo num STI.

A forma de representação do conhecimento a ser utilizada no Módulo do
Domínio é determinada tanto pelo domínio a ser ensinado quanto pelo tipo de manipulação
a ser efetuada pelo tutor. A representação do conhecimento pode ser puramente declarativa

em domínios de natureza descritiva (p.ex. usando redes semânticas ou lógica), procedimental
em domínios orientados a tarefas (via programas) ou pode ser híbrida quando o domínio é
descritivo mas também possui procedimentos inerentes ao seu conhecimento (p.ex. usando
sistemas de produção ou frames) [Viccari&01iveira 92][Nilsson 80].

0 Módulo do Domínio exerce duas funções principais:

a) Serve como fonte de conhecimento do assunto a ser ensinado ao estudante, o que
inclui ser capaz de gerar explicações e respostas para os estudantes, bem como tarefas e
questões a serem realizadas; e
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b) Serve como um padrão para avaliar o desempenho geral do estudante, e, para isto,
o sistema deve ser capaz de gerar soluções para os problemas no mesmo contexto do
estudante, para que suas respectivas respostas sejam comparadas. Segundo Woolf
[Woolf&McDonald 84], mesmo que o Módulo do Domínio não tenha necessariamente

habilidades para resolver todos os problemas para o estudante, ele deve pelo menos
reconhecer uma resposta incorreta.

Se, num determinado momento, o objetivo do STI e orientar ou monitorar

o estudante a resolver um tipo específico de problema, o Módulo do Domínio deve gerar os
possíveis caminhos de solução para que os passos intermediários sejam comparados. Se o
objetivo únal do sistema é tentar individualizar o ensino, descobrindo qual é o tipo de

raciocínio usado pelo estudante, então é mais importante que ele seja capaz de gerar múltiplos
caminhos de solução.

2.4 - O Modelo do Estudante

Segundo Self [Self 74], dentre os três tipos de conhecimento-chave no

processo de ensino - conhecimento de como ensinar, conhecimento de o quê está sendo
ensinado e conhecimento de quem está sendo ensinado - este último (i.é., () conhecimento
de um estudante em particular) é especialmente relevante para o objetivo de individªliªçâo
do ensino. A esse conhecimento denomina-se Modelo do Estudante (ME).

Um bom ME deve ser um modelo qualitativo que representa, entre outras

coisas, o estado atual de conhecimento, por parte do estudante, sobre o assunto que está

sendo ensinado. É um dos componentes mais importantes dos STIs porque um bom sistema

tutor é aquele que "entende" claramente o estudante (os conceitos que ele conhece, as
estratégias que utiliza e suas misconceptions), adaptando—se às suas capacidades [Costa et al.
88].
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0 MB deve, então, modelar o "processo" de aprendizagem do estudante, ou

seja, representar dinamicamente as habilidades do estudante. Idealmente, este modelo deveria

incluir todos aqueles aspectos de comportamento e conhecimento do estudante que,

possivelmente, tenham repercussão em seu desempenho e aprendizado. Mas a tarefa de

construir este modelo completo é, além de não-trivial, provavelmente impossível,

especialmente considerando que o canal de comunicação entre o STI e o estudante ainda é

muito restritivo (informações via teclado, mouse, entre outros) [Nwana 90].

A construção do ME e realizada durante uma fase de Diagnose, onde se

tenta descobrir o estado cognitivo do estudante (o conhecimento do estudante sobre o assunto

em questão). 0 MB é, portanto, uma estrutura de dados e a diagnose é um processo que a

manipula. Os dois componentes devem ser projetados juntos e envolvem uma certa

complexidade, o que originou o chamado Problema da Modelagem do Estudante [VanLehn

88].

0 MB é utilizado por outros módulos do STI para muitos propósitos.

Abaixo, citam-se as funções e utilizações mais comuns do MB de acordo com Seliª e

VanLehn [VanLehn 88].

Self identificou mais de vinte utilizações que têm sido encontradas para os

MES dos STIs existentes. Classificou—asde acordo com seis tipos de funções básicas:

1. Corretiva: para ajudar a eliminar bugs do conhecimento do estudante.

2. Elaborativa: para ajudar a complementar o conhecimento incompleto do

estudante.

3. Estratégica: para ajudar a promover mudanças significativasna estratégia

tutorial.

3 [sar 88h] apud [Nwm 901.



O)

Capítulo 2 - Sistemas “tores Inteligentes

inclui:

4. de Diagnóstico: para ajudar a diagnosticar bugs no conhecimento do
estudante.

5 . de Prognóstico: para ajudar a determinar as prováveis respostas do
estudante às ações do tutor.

6. Avaliativa: para ajudar a determinar o estado tanto do estudante como do

STI.

16

Tais funções do ME permitem que o STI apresente um comportamento que

Controle de Progresso (Advancement). Alguns STIs usam a estrutura de
currículo: o estudante só avança para um próximo tópico se tem domínio do

tópico que está vendo no momento. O sistema então utiliza o MB para
verificar o nível de "aprendizado" do estudante e decidir se o atual

estudante pode avançar ou não para o próximo tópico.

Oferªimento de conselhos não solicitados. Alguns STIs têm que conhecer

o estudante para saber se e quando ele precisa de conselhos. Para tanto,
utiliza o MB para obter tais informações.

Geração de problemª. Através de um ME é possível individualizar a

instrução até nos tipos de exercícios que o etudante efetuará, visto que o
sistema através do ME tem conhecimento do tipo de ensino a que o
estudante melhor se adapta e quais os conhecimentos que ele possui para
resolver os problemas a serem propostos.

Explicaçg" s adaptativas. É claro que, para explicar algo ao estudante, o

sistema tem que usar os conceitos que esse estudante possui. E para
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verificar os conceitos assimilados pelo estudante, o sistema se utiliza do
ME.

Essas classificações, realizadas por Selfe VanLehn, de funções e utilizações
mais comuns do ME, são generalizações feitas a partir dos STIs disponíveis na literatura. Não
há uma padronização rígida dos métodos de classificação, nem tampouco da própria
classiiicação do MES. No entanto, alguns autores da área classiiicam os MEs de acordo com
as características pertinentes a cada tipo, segundo a avaliação dos mesmos.

De acordo com uma classificação generalizada, segundo a avaliação de

alguns autores [Nwana 90] [Rickel 89] [Vassileva 90], existem quatro tipos de MES: Modelo

Overlay, Modelo de Perturbação, Modelo Procedimental e Modelo Diferencial. No entanto,
essa divisão em tipos nem sempre ocorre, pois dependendo da especificação do sistema e da
forma como o ME foi construído, podem aparecer características de mais de um tipo
agrupados numa mesma construção de ME. Segue-se uma descrição sucinta de cada um dos

tipos de ME citados.

Modelo Overlªy. Neste modelo, o conhecimento do

estudante é representado como um subconjunto da base de
conhecimento do sistema tutor (Fig. 2.3), por meio de uma
lista de habilidades e/ou conceitos que se acredita

conhecidos pelo estudante. Isso significa que as

representações de conhecimento, utilizadas tanto no ME
, , _

Figura 2.3: Modelo Overlay.
quanto na base de conhecrmento do Módulo do Dominio,
têm qUe ser compatíveis.

Este modelo assume, implícita ou explicitamente, que os erros ou

comportamentos anômalos do estudante são sempre consequências da ausência de alguma

informação presente na base de conhecimento do Módulo do Domínio. Esta suposição é
excessivamente simplista, pois muitos dos comportamentos incorretos do estudante decorrem,
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na realidade, da presença de concepções incorretas na mente do estudante. Apesar diSso, este

método de modelagem do estudante, introduzido por Ira Goldstein“, é atualmente muito

utilizado nos STIs.

tálogo de

Bugs

Figura 2.4: Modelo de
Pertubação.

Mªgic de Perturbaçaº' . Este modelo tem a mesma

abordagem de representação do Modelo Overlay.

Contudo, o ME não é representado apenas como um

subconjunto da base de conhecimento, mas também

pode conter listas de bugs específicos, de seqiiências

errôneas de ações, ou ainda, uma lista de regras ligeiramente modificadas (perturbadas), tudo

isso incluído numa biblioteca de erros (Fig. 2.4). O conteúdo desta biblioteca é determinado

pelo tipo de conhecimento representado no Módulo do Domínio.

Modelo Procedimental. Modelos Procedimentais usam uma

abordagem na qual técnicas especiais podem ser construídas no

domínio do especialista para fazê-lo imitar o modo como o

estudante soluciona seus problemas. Neste modelo (Fig. 2.5), os

passos utilizados pelo estudante na resolução de problemas é que

alimentarão o ME.

Aúl'uedu
Mam

Figura 2.6: Modelo Diferencial

Problema

º
Em

uuaºo

“

1
Solução

Figura 2.5: Modelo
Procedimental

MSXIQIQ Diferencial. Estes

modelos fazem o uso de comparação entre as respostas

que um especialista no domínio daria e a resposta que

o estudante dá, quando resolvendo um problema (Fig.

2.6). Baseado na análise das diferenças entre essas

respostas é que o ME, através do uso de técnicas especiais, é construído. Como exemplo de

sistema que se utiliza desse modelo, cita-se o sistema WEST [Burton&Brown 77].

" [Goldmin'n]apud [nickel 391.
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Sendo o ME um dos componentes relevantes na individualização do ensino

em um STI, existem estudos específicos de classificação de MEs e técnicas de modelagens

na literatura. Entre alguns, citam—se [VanLehn 88] e [Vassileva 90]. Um levantamento e

apresentação dessas classificações podem ser encontrados de forma mais detalhada em

[Takehara 93] .

2.5 — 0 Módulo Tutorial

Um bom professor é mais do que um bom conhecedor de um certo domínio

e de seus interlocutores. Ele deve também saber como agir para alcançar seu objetivo:

ensinar.

No ensino, a transmissão de informações do professor para o estudante

exige, além do conhecimento a ser transmitido, técnicas e estratégias para poder atingir seus

objetivos [Rickel 89].

0Módulo Tutorial é o componente do STI que planeja e dirige as interações

com o estudante. Contém estratégias e técnicas de ensino que são selecionadas e combinadas

dinamicamente de acordo com as reações dos estudantes. Este módulo é fonte e administrador

de todas as intervenções pedagógicas feitas pelo sistema.

Uma estratégia de ensino pode ser vista como um plano, isto é, uma

estrutura de ações visando atingir determinados objetivos. As estratégias constituem o

conhecimento sobre como ensinar. Isto é, como gerar, a partir de informações sobre o

estudante (fornecidas pelo Modelo do Estudante) e de sua própria estrutura tutorial, uma

sequência de atividades pedagógicas capaz de apresentar com sucesso um determinado tópico

a um determinado estudante.
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É um dos objetivos dos STIs representar explicitamente o conhecimento
embutido no Módulo Tutorial. Isto facilita a modificação e manipulação deste conhecimento

por parte de pesquisadores bem como pelo próprio sistema. A representação explícita do
conhecimento no Módulo Tutorial possibilita ao sistema adaptar—se e melhorar suas estratégias
de ensino com o decorrer do tempo ("self-improving—tutors"). Segundo Kearsley [Kearsley
87], é de importância fundamental para um STI adaptar suas estratégias de ensino a um
determinado estudante. A representação explícita do. conhecimento no Módulo Tutorial
também possibilita que algumas estratégias sejam reutilizadas em outros domínios.

As estratégias delinidas no Módulo Tutorial abordam, principalmente:

(a) a forma de divisão do controle, isto é, como se dará o gerenciamento da

iniciativa no controle do aprendizado. Essa decisão pode variar de:

(i) controle total do sistema sobre a forma de aprendizado
- monitoração. Ou seja, o sistema monitora todas as
atividades realizadas pelo estudante, o qual apenas
responde às questões formuladas pelo sistema;

(ii) controle baseado na iniciativa mista - sistema e
estudante revezam-se no controle do aprendizado. Isto é,
ambos podem perguntar e responder questões;

(HDMÉJQMLQMIQ'éWªOCSWdªmeª
possibilidade de controlar totalmente o sistema. Este é o
tipo de controle utilizado em ambientes de aprendizagem
por descoberta ou em sistemas de treinamento ("coach
systems");

(b) os critérios de avaliação do estudante quanto ao conteúdo ministrado;

(c) os critérios de quando interromper o estudante, o quê dizer a ele e como fazer

isto, o que, segundo Rickel [Rickel 89] é a mais importante decisão pedagógica. Esta

questão desdobra—se em: seleção dos tópicos a serem apresentados e ordenação dos
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tópicos, se houver mais de um.

Toda essa gama de infomações e decisões que o sistema tem que ter e fazer

permite concluir que o ensino requer muita versatilidade, sendo extremamente difícil sua

representação e manipulação num STI [Nwana 90].

Muitos STIs têm representado seu conhecimento tutorial (pedagógico) através

de regras de produção. Isto facilita a alteração do conhecimento, visto que a inclusão,

remoção e alteração de regras é, de certo modo, simples. GUIDON e SOPHIE são exemplos

de STIs que utilizam essa forma de representação neste módulo [Rickel 89].

A representação do conhecimento no Módulo Tutorial de forma efetiva é um

dos mais importantes objetivos no estudo sobre STIs. Com certeza, será objeto de muita

pesquisa a fim de conseguirmos um ensino efetivo e eficaz.

2.6 - 0 Módulo da Interface

Comunicação abrange os métodos, mecanismos e meios envolvidos na

transferência de informações. O papel da comunicação no ensino é muito importante, pois é

um dos elementos essenciais do processo de aprendizagem. Se houver diliculdades no

processo inicial de interação do estudante com o professor, pode—se criar grandes barreiras

que tornam difícil o aprendizado. Portanto, quanto melhor for a comunicação entre o

estudante e o professor, melhores serão as possibilidades de se conseguir atingir os objetivos

do ensino.

0 Módulo da Interface é o componente de comunicação de um STI que

controla a interação entre o sistema e o estudante. Enquanto o Módulo Tutorial decide,
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essencialmente, o conteúdo do material instrucional a ser apresentado parao estudante, o
Módulo da Interface preocupa-se com a forma final da apresentação deste material para o

estudante.

Dentre alguns dos objetivos deste módulo, estão [Viccari&01iveira 92]:

(a) possibilitar que a comunicação se dê numa linguagem compreensível para o

estudante. Isto inclui a utilização de vários recursos para apresentar o material instrucional

diversificando os meios de apresentação, permitindo ao estudante uma experiência mais rica;

(b) facilitar a troca da iniciativa do diálogo, permitindo que o estudante intervenha

facilmente no diálogo com o tutor e vice-versa;

(c) manter o tempo de resposta do sistema dentro de limites aceitáveis;

(d) realizar a monitoração do estudante em "background", para não sobrecarregar

o estudante com questionários excessivos.

Desse modo, o estudante poderá sentir—se inserido no seu ambiente de

aprendizagem o que, por sua vez, poderá estimular a assimilação, de forma mais fácil, do

conteúdo a ele ministrado.

No projeto de interfaces, deve-se levar em conta os diferentes tipos de

usuários do sistema. No caso de STIs, além do'estudante, um usuário potencial, geralmente

esquecido pelos projetistas, é o professor. A interação entre o professor e o STI difere

substancialmente da interação sistema-estudante. Não existe o compromisso do sistema

ensinar, mas sim, expor e explicar de diversas formas o funcionamento e a estrutura do

sistema, além de prover dados sobre o desempenho dos estudantes que interagem com este.

Deve—se ressaltar que não se trata de um professor se passando por um estudante, mas de uma

interação projetada especialmente para ele (professor). Esta interação teria como funções:
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(a) permitir que o professor verifique e faça alterações, se necessário, no sistema,

adequando—o às suas necessidades de ensino. Para isto, seria necessário que o sistema se
"mostrasse" ao professor, apontando os pontos passíveis de alteração e a forma (explicação)
de como pode ser alterado, e

(b) servir como fonte para avaliações dos estudantes pelo professor. A partir das
informações do ME (representado através de gráficos, tabelas, textos, entre outros), o

professor teria meios de avaliar tanto o estudante quanto o sistema.

A apresentação do material instrucional para um estudante, bem como a
apresentação de dados para um professor, incluem como requisito, entre outros, a facilidade

de compreensão da linguagem utilizada na comunicação. Entre alguns dos possíveis recursos

para a comunicação temos:

(a) Linguagem Natural: é a linguagem do próprio usuário. Isto implica em facilidade

de uso, visto que, o usuário não precisará aprender outra linguagem de comunicação para
interagir com o sistema. Um estudante poderia explicar seu raciocínio através de linguagem

natural, o que traria grandes benefícios à interação estudante-sistema tutor. Contudo, isso

implica também em um tarefa complexa para o sistema. Compreender e gerar linguagem
natural é, até hoje, um dos grandes desafios da IA. Por isso, a maioria dos STIs prefere
contornar este problema utilizando-se de menus e entradas gráficas.

(b) Linguagens de Comando: linguagens especiais que especificamum conjunto de

palavras—chaves e expressões aceitas e consideradas válidas pelo interpretador de comandos.

Um comando consiste de uma sequência de palavras, letras ou caracteres especiais que
especificam a ação desejada pelo usuário. Apesar de oferecer flexibilidade para usuários

especializados que conseguem utilizar a linguagemde comandos para programar, o que já não
ocorre em interfaces gráficas, os iniciantes têm que aprender e memorizar tais comandos

sendo que isso acarreta em taxas de erros elevadas na utilização do sistema.
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(c) Menus: uma lista de opções na qual o usuário de um sistema pode selecionar a

ação desejada. Isso faz com que o usuário apenas necessite reconhecer a entrada desejada,

dispensando o aprendizado e memorização de comandos. Contudo, para usuários

especializados, esse tipo de comunicação pode se tornar tedioso.

(d) Janelas: nas interfaces gráficas, uma parte da tela pode conter um documento ou

uma mensagem própria. As janelas contêm menus e controles que podem ser próprios a cada

uma. Esse tipo de recurso não exige memorização e permite que várias janelas com

informações diferentes possam ser abertas facilitando o trabalho do usuário.

(e) Hipermídia: a integração de textos, gráficos, sons, imagens ou qualquer

combinação desses elementos em um sistema associativo de armazenamento e recuperação de

dados. Os hipermeios, em particular no formato interativo, onde as opções são controladas

pelo usuário, são estruturados a partir da idéia de se criar um ambiente de trabalho e

aprendizado que se aproxime do raciocínio humano - ou seja, um ambiente que permita ao

usuário fazer associações entre os assuntos, em vez de passar sequencialmente de um tópico

para outro. Os tópicos ficam interligados, mas não mais linearmente. O usuário pode ir de

um tópico para outro conforme sua necessidade. Ele pode " saltar" tópicos e ir para outros que
lhe interessem mais. Do ponto de vista do ensino, isso é um dos meios mais favoráveis visto

que o estudante não ficaria preso a uma sequência curricular. Contudo, a avaliação por parte
do tutor toma—se muito mais difícil.

Podemos concluir que existem recursos potenciais para que a comunicação

entre um STI e seu usuário seja o mais eficiente possível dentro de parâmetros determinados.

A interface de um STI tem o poder de determinar sua aceitação ou rejeição,

não importando quão inteligente o sistema interno possa ser, além de influenciar diretamente

o alcance dos objetivos do ensino [Nwana 90].
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2.7 - Considerações Finais

Neste capítulo foi vista, inicialmente, uma introdução & STIs, onde foram

apresentados uma definição e um pequeno histórico, seguidos da descrição de uma arquitetura

básica para tais sistemas.

A arquitetura a ser proposta neste trabalho é baseada nos estudos feitos a

partir das características desejadas de um STI. Tais características foram levantadas a partir
do estudo de- cada módulo componente da arquitetura básica. Entre as características

desejadas, mostraram-se relevantes a necessidade de um ME qualitativo capaz de possibilitar

a individualização do ensino, a necessidade de uma representação do domínio coerente com

a natureza do conhecimento, e o uso de controle misto no gerenciamento do sistema.

Discutiremos, no capítulo seguinte, um modelo de representação do

conhecimento matemático utilizado em nosso trabalho, para, no capítulo 4 apresentarmos

nosso modelo de STI no domínio matemático.



Capítulo 3

a Um Modelo de Representação do

Conhecimento Matemático

3.1 — Considerações Iniciais

Em seu artigo "StructuringMathematical Knowledge" , E. Michener [Michener

78] propõe um modelo de representação do conhecimento matemático. Este modelo,

denominado por nós de Modelo de Michener, consiste da representação de qualquer teoria

matemática através de redes envolvendo três categorias do conhecimento: conceitos,

resultados e exemplos.

Neste capítulo são apresentadas as três categorias, suas relações intrínsecas e

duais, além das classes epistemológicas pertencentes a cada uma.
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3.2 - O Modelo de Michener

Examinando como os matemáticos usam e explicam seu conhecimento,

Michener concluiu que existem, no mínimo, três categorias de informações necessárias para

representar o conhecimento matemático(Fig.3. 1).

Conceitos Resultados
Uma delas é a categoria de

resultados que contém os aspectos lógicos

tradicionais da matemática, isto é, os teoremas e

suas provas. Outra categoria existente é a de

exemplos, contendo o material ilustrativo. Por

fim, a categoria de conceitos, da qual fazem parte VÇ.
as definições e os princípios matemáticos. Exemplos

, _ , _ Figura 3.1: As três categorias do
Alem da clas51f1caçao em Modelo de Michener.

categorias, Michener estabeleceu classes

epistemológicas, baseada no fato de que os ítens da teoria desempenham funções distintas e

que, portanto, existe uma divisão taxonômica para esses ítens com relação a seu papel na

nossa compreensão e às atribuições especiais que desempenham de forma única.

3.2.1 — Categoria de Conceitos

Os conceitos, uma vez agrupados, podem ser estruturados por uma relação de

ordem pedagógica, onde se estabelece que um conceito A deve ser introduzido ou

apresentado, ensinado, antes que um conceito B. Algumas vezes esta relação reflete o fato

de que o conceito A faz parte da definição do conceito B; outras vezes, reflete preferências

na ordem de exposição dos conceitos (opção didática). Em Álgebra Linear, por exemplo,

alguns autores definem um auto—valor X de uma matriz A em termos da equação Av = Xv,

enquanto outros o definem como raiz da equação característica det(A - M) = 0. Logo, duas
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abordagens diferentes, respectivamente, geométrica e algébrica. Para a primeira definição,

0 conceito de auto-valor é mais intuitivo, sendo necessário um pré—conhecimento sobre auto-

vetores. Já na segunda abordagem, não necessariamente é preciso saber o que é um auto-

vetor, mas é preciso conhecimento sobre determinantes e polinômios.

A categoria de conceitos possui três classes epistemológicas: Definições,

Mega—Princípios e Contra-Princípios.

A classe de Definições, como o

nome indica, fornece as definições contidas na

teoria tratada.

Os Mega—Princípios fornecem

núcleos de conhecimento na forma de fortes

sugestões ou heurísticas. Por exemplo,

"matrizes simétricas são boas" é um Mega-

Princípio da Álgebra Linear. Este mega—

princípio é, de certa forma, um resumo de & Cºmª-Pdºdpiºs

muitos resultados que mostram que matrizes ......:.:«:-:-:-:.:-

simétricas são diagonalízáveis e bem- Figura 3-23 A categoria de conceitos.

condicionadas.

Contra—Princípios são avisos que indicam possíveis fontes de erros ou

problemas. Por exemplo, "não dividir por zero” 6 um contra-princípio bem familiar. A

Figura 3.2 ilustra a categoria de conceitos.

3.2.2 - Categoria de Resultados

Os resultados podem ser estruturados pela relação de dedução lógica, na qual

"A precede B" significa que o resultado A é usado para provar o resultado B.
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A categoria de resultados possui duas classes epistemológicas, denominadas

Resultados Básicos e Resultados Culminantes.

Resultados Básicos
estabelecem propriedades elementares,

mas importantes, de conceitos, enquanto

que Resultados Culminantes são aqueles

para os quais a teoria se direciona, ou

seja, são os pontos principais da teoria.

Um resultado básico da Álgebra Linear

seria, por exemplo: )x é um auto-valor da

matriz A se, e somente se, dª(A ' M) : Figura 3.3: A categoria de resultados.
0. Um resultado culminante no estudo de

polinômios seria, por exemplo, o Teorema Fundamental da Álgebra.

A Figura 3.3 ilustra a estrutura da categoria de resultados tendo a dedução

lógica como relação entre seus ítens.

3.2.3 — Categoria de Exemplos

Os exemplos podem ser organizados pela relação de derivação fabricacional,

na qual "A precede B" significa que o exemplo A é usado para construir o exemplo B. Por

exemplo, a partir dos números naturais N, pode-se gerar os inteiros Z (pela inclusão de

números negativos), dos quais pode—se gerar os racionaisQ (pela formação dos quocientes),

dos quais pode—se construir os números reais R (completando com a Sequência de Cauchy).

A categoria de exemplos possui quatro classes epistemológicas, denominadas

Exemplos Iniciais, Exemplos de Referência, Exemplos Modelos e Contra—Exemplos.
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A Figura 3.4 ilustra a

estrutura da categoria exemplos, onde seus

ítens são relacionados via derivação

fabricacional.

Exemplos Iniciais são

aqueles que auxiliam a introduzir um novo

assunto, motivando suas definições e

resultados básicos. Um exemplo inicial no

estudo de curvatura de curvas planas seria
Figura 5.4;A categona 'd'é' satanas;

o seguinte: mostrar um segmento de reta, um círculo e outro círculo menor (Fig. 3.5).

()/&
Figura 3.5: Um exemplo inicial no estudo de
curvaturas planas.

Há de se concordar que
círculos se curvam e linhas não. Além

disso, círculos menores "curvam mais"

que círculos grandes. (Isto é consistente

com a observação das linhas que são um

caso limite). Através desse desenho, é

possível mostrar que a curvatura é

inversamente proporcional ao raio.

Continuando o estudo sobre o desenho de círculos e retas, pode-se observar que este exemplo

motiva conceitos fundamentais sobre a teoria e que é possível entendê—lo através de uma

única base (no caso um desenho). Além disso, ele é "projetivo" , pois permite a generalização
da situação.

Exemplos Modelos são situações—padrão

que sugerem a essência de um resultado ou conceito.

Eles indicam situações genéricas que, geralmente,

devem ser adequadas às especificidades do problema
Figura 3.6: Modelos para
exemplificar inclusão de conjuntos

em questão. Exemplos Modelos para a idéia de inclusão e triângulo retângulo.
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de conjuntos e triângulo retângulo são mostrados na Figura 3.6.

Exemplos de Referência fornecem um nó comum através do qual vários

resultados e conceitos são ligados. Portanto, são exemplos referidos várias vezes durante o

desenvolvimento de uma teoria. Por exemplo, na teoria dos números, os inteiros são sempre
referenciados para facilitar o entendimento. Contra-Exemplos são muito conhecidos e

mostram que uma asserção não é verdadeira. Assim como os Contra-Princípios, os Contra—

Exemplos nos advertem sobre os limites das propriedades de uma teoria.

Vistas em detalhes as três categorias que representam uma teoria matemática,

pode-se fazer algumas considerações: Exemplos Modelos, Mega—Princípios e Resultados

Culminantes representam os ítens mais importantes de uma teoria; Contra-Exemplos e

Contra—Princípios mostram os limites de uma teoria; Resultados Básicos e Exemplos Iniciais

são pontos de entrada para introduzir uma teoria. Em adição a estas analogias, pode-se

considerar relações específicas entre ítens em diferentes categorias, como veremos a seguir.

3.2.4 - O relacionamento entre as categorias

No modelo proposto por Michener, a representação de um item também

considera os ítens fora da categoria a qual ele pertence. A idéia "dual" realça as relações

entre os três espaços de representações. Estes são considerados "espaços epistemológicos

duais" de cada outro. Assim, cada uma das três categorias (conceitos, exemplos, resultados)

possui ítens duais nas outras duas categorias.

Por exemplo, seja C um item da categoria de conceitos, R um item da

categoria de resultados e E um item da categoria de exemplos:

> Um exemplo (E) possui como ítens duais:

. os conceitos (C,) e resultados (R,) necessários para sua

discussão ou fabricação, e
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0 os conceitos (C2) e resultados (R2) motivados por ele.

> Um resultado (R) possui como ítens duais:

. os exemplos (E,) que o motivam e os conceitos (Cl)

necessários para ele e para sua prova, e

0 os conceitos (C2) e exemplos (Ez) derivados dele.

CNCR/Cz
Elj' Ke,

> Um conceito (C) possui como ítens duais:

. os exemplos (E) que o motivam e os resultados (R1) que

preparam sua base, e

. os exemplos (E,) que o ilustram e os resultados (RZ) que

provam coisas sobre ele.

ENC/Ez
R/ K+K,

A Figura 3.7 ilustra, através das relações duais, as ligações entre as três

categorias de conhecimento. Cada relação dual pode ser de um tipo (ilustra, prepara, deriva,
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constrói, motiva, entre outras).

Figura 3.7: O relacionamento entre as três
categorias.

Por simplificação, denota-se 0 dual de um item I por D(I). Em particular, os

exemplos duais de 1 (onde I é um resultado ou conceito) por E(I); os conceitos duais de I

(onde 1 é um resultado ou exemplo) por C(I); e os resultados duais de 1 (onde 1 é um

conceito ou exemplo) por R(I). Portanto, 0 dual de um exemplo E é D(E) = R(E) U C(E).

Analogamente, D(C) = E(C) U R(C), onde C é um conceito, e D(R) = E(R) U C(R), onde

R é um resultado.

Por outro lado, dois ítens relacionam—se via a idéia dual (-——) se eles

compartilham ítens duais:

A — B©D(A) n D(B) # 9

Mais especificamente,

. são conceitualmente duais (..e) se compartilham conceitos:

A —CB<=»C(A) n C(B) # Z
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. são ilustrativamente duais (q,) se compartilham exemplos:

A »EBeEm) n E(B) # z

. são dedutivamente duais ("n) se compartilham resultados:

A —RB<=>R(A) n R(B) # 9

Dois ítens são equivalentesduaismódulo um item se, e somente se, este item

é comum no conjunto dual de ambos, isto é:

A EMBmodCece D(A) nD(B)

,Esta relação e muito útil pelo fato de mostrar de que maneiras certas

informações, que aparentemente não se relacionam, se associam.

Uma relação muito forte é a de equivalência dual, definindo que dois ítens

são equivalentes duais se, e somente se, os seus ítens duais forem iguais, isto é:

A EM E <=> D(A) = D(B)

Neste caso, o item A pode ser substituído por B em qualquer situação e vice—

versa.

3.3 - Considerações Finais

0 modelo proposto por Michener nos parece ser uma forma bastante

promissora de representar e manipular conhecimentosno domínio da matemática. Ele oferece

riqueza de representação e precisão suíicientes para especiíicar uma base de'conhecimento

para matemática. Dadas as características deste modelo, nota-se a possibilidade de se
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representar o módulo do domínio de um STI (na área matemática) através dele. E é isso o

que propomos no próximo capítulo.



Capítulo 4

ARQTEMA - Uma Arquitetura
para STIs em Matemática

4.1 — Considerações Iniciais

ARQTEMA é uma arquitetura de STI desenvolvida para o ensino de

domínios na área Matemática. A arquitetura geral é composta pelos quatro módulos

pertencentes à arquitetura básica de um STI: Módulo do Domínio, Modelo do Estudante,
Módulo Tutorial e Módulo da Interface, já discutidos no capítulo 2.

0 Módulo do Domínio tem a forma de uma rede de conhecimento complexa

que é baseada no Modelo de Michener, apresentado no capítulo anterior. Este modelo foi

estendido para comportar mais duas categorias, visando os propósitos de um STI:

"Exercícios" e "Catálogo de Bugs". As cinco categorias formam um nível denominado

Básico, sendo que existe um meta-nível formado por tópicos da teoria, denominado Nível

Tópicos. O fato do Módulo do Domínio ser baseado no Modelo de Michener possibilitou-nos

pensar em uma arquitetura genérica de STI para o ensino da Matemática. Essa generalidade

permite, por exemplo, que a troca de domínios seja possível — o que deu origem ao

TOOTEMA, uma ferramenta automática para construção de STIs usando a arquitetura

ARQTEMA [Hasegawa 93] [Maltempi&Hasegawa 93].
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O Modelo do Estudante no ARQTEMA é formado por parâmetros

qualitativos: itens do domínio estudados e o percurso seguido através deles, exercícios

efetuados pelo estudante e desempenho obtido, bugs detectados associado a informação de

quais exercícios os detectaram, exemplos mostrados, entre outros. A escolha de tais

parâmetros foi realizada através de observação feita sobre as necessidades primordiais do

sistema, sempre com o objetivo de possibilitar a individualização do ensino. No entanto, se

a individualização do ensino ocorre efetivamente ou não, neste sistema, é uma questão que
só poderá ser avaliada durante cuidadosos testes com o protótipo.

Os MES armazenados poderão ser utilizados numa avaliação, entre outras

coisas, sobre o desempenho do tutor como um todo. Isto é, depois de algum tempo de uso,
poderemos avaliar os MES armazenados e verificar os perfis dos estudantes, segundo a visão

do tutor. Poderemos avaliar um possível aprendizado destes estudantes baseados nas

informações dos MEs. "Possível" aprendizado porque é extremamente difícil assegurar o

aprendizado de um estudante, ainda mais quando as informações obtidas para tal avaliação

são tão frágeis para tal conclusão. Ahrmar que um estudante aprendeu algo, ou não, é um
tanto quanto perigoso mesmo para um ser humano. Supor e crer no aprendizado é possível.

0 Módulo Tutorial no ARQTEMA procura representar explicitamente o
conhecimento acerca do ensino. Através de regras de produção estruturadas, representamos
algumas regras de ensino. No entanto, não nos atemos a métodos de ensino específicos.
Procuramos desenvolver o sistema de forma que a aula seja dada cobrindo todos os ítens

necessários (segundo o modelo) para que o estudante possa ter condições de entender todo

o tópico dado em aula.

0 Módulo da Interface não possui uma representação explícita do

conhecimento sobre a forma de apresentação do material instrucional, tal como sugere a
arquitetura básica de um STI. Essa abordagem estenderia demais este trabalho. Como o
Módulo da Interface se vale do conhecimento do domínio e do Modelo de Estudante, um
estudo maior seria necessário com relação a cada um desses módulos para que possibilitasse

o desempenho do Módulo da Interface tal qual gostaríamos que fosse. Porém, não existe
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inviabilidade de um estudo profundo sobre este módulo de forma & acopla-lo ao ARQTEMA.
Pelo contrário, isto é muito desejável.

Neste capítulo veremos, em detalhes, cada um desses módulos componentes
do ARQTEMA.

4.2 - 0 Módulo do Domínio

0 Módulo do Domínio do ARQTEMA é uma estrutura dividida em dois
níveis: 0 Nível Tópicos e o Nível Básico (Fig. 4.1).

0 Nível Tópicos é uma rede

formada por tópicos da teoria tratada. A cada

tópico está relacionado um conjunto de ítens do

domínio. Este conjunto de ítens estabelece uma
sub—rede no domínio. Esta sub-rede determina

a meta do tutor. Isto é, ao ensinar um tópico,

o tutor deverá percorrer todos os nós da sub-

rede para concluir sua aula.

As relações entre os tópicos

' 1” d ecedª", nde tó' ssao re açoes e pr enem º os pIcº Figura 4.1: Módulo do Domínio do
seguem uma ordem pedagógica tal qual a de ARQTEMA - representação gráfica.
pré-requisitos. '

Esse meta—nível possibilita que se mude as relações de precedências sem,
contudo, alterar o domínio. Isto é, o conhecimento explícito da teoria é único, mas as

relações entre os tópicos podem ser mudadas assim como o conjunto de ítens do domínio
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associado a cada um deles. Desse modo, pode-se pensar na utilização do sistema de modo a
possibilitar o estudo, digamos por um professor, sobre suas idéias e a aplicação de seu
conhecimento pedagógico.

A estrutura de dados que representa os tópicos contém basicamente:

IDENTIFICADORDO TÓPICO
PONTEIRO PARA O PRÓXIMO TOPICO
PONTEIRO PARA ITEM DO DOMINIO ASSOCIADO

0 Nível Básico consiste, como já dito, de cinco categorias: Conceitos,

Resultados, Exemplos, Exercícios e Catálogo de Bugs.

A categoria Conceitos, Resultados e Exemplos representam, como propõe
Michener, qualquer teoria da Matemática. Isto significa que o domínio a ser ensinado,

qualquer que seja ele pertencente a Matemática, pode ser representado explicitamente no
domínio por esse modelo.

Michener propôs uma estrutura de dados similar para os ítens das três

categorias que foi utilizada como fonte para a representação desses ítens no ARQTEMA.
Basicamente, a estrutura de dados de um conceito contém:

IDENTIFICADOR: número que identifica o conceito
NOME: nome dado ao conceito
CLASSE: classe a que pertence o conceito (deãnição, mega-princípio ou contra-
princípio)
CLASSIFICAÇÃO DE SUA IMPORTANCIA NA TEORIA: variando entre 1 e

4, indica a importância do item na teoria, respectivamente, de menor para
maior importância

TEXTO: definição do conceito
PONTEIROS PARA SEUS SUCESSORES E PREDECESSORES: indicam a

posição pedagógica do conceito dentro de sua categoria
PONTEIROS DUAIS: indicam seus ítens duais
PONTEIROS PARA EXERCÍCIOS: indicam quais exercícios estão relacionados

a esse conceito dentro da classificação Básico, Médio e Avançado



Capítulo 4 - ARQTEMA - Uma arquitetura para STIs em Matemática 40

As estruturas de dados tanto de um resultado quanto de um exemplo não
diferem muito da estrutura acima, observando—se, claro, que têm particularidades próprias.
Por exemplo, a classe epistemológica de um resultado não será a mesma que a de um
conceito ou um exemplo. Aliás, este item - exemplo - não tem o último campo, pois não se
relaciona com a categoria de Exercícios.

Um conceito ou resultado tem ponteiros para os exercícios divididos em três

tipos: Básico, Médio e Avançado. Isso indica que para um determinado conceito, os
exercícios podem ser classificados como de fácil, média e difícil resolução, respectivamente.

No entanto, um exercício considerado difícil para um conceito pode ser considerado médio

ou fácil para outro.

Com relação às categorias Exercícios e Catálogo de Bugs, como elas foram
introduzidas para fll'lS tutoriais, não possuem as mesmas características das categorias do
Modelo de Michener. Por exemplo, não se aplica a relação dual aos ítens dessas duas

categorias e nem tampouco a relação entre seus ítens segue uma ordem pedagógica, de

dedução lógica ou de derivação fabricacional.

Na categoria de Exercícios encontram—seos problemas e exercícios relativos
à teoria tratada. Os elementos desta categoria estão estruturados em classes que compõem
tipos de resolução similares. Por exemplo, exercícios que propõem a resolução de equações
de primeiro, segundo ou outro grau qualquer podem ser classificados numa mesma classe.

Mas, cada qual tem uma única identiíicação. Isto e, existe uma identificação única para o
exercício que propõe, por exemplo, a resolução de equações de segundo grau. E a cada tipo
de exercício estão associadas várias instâncias. Instância é o exercício com parâmetros
definidos. Isto é, a proposta do exercício é a mesma, mas os valores/parâmetros que
compõem o exercício são diferentes em cada instância. No caso do exercício que propõe a
resolução de equações de segundo grau, onde temos ax2+bx+c=0, uma instância poderia

ser: a=2, b=3 e c=0; ou a=1, b=2 e c=—l, entre diversos outros. Uma estrutura de dados

básica para exercícios é dada a seguir:
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IDENTIFICADOR: número que identifica o exercício
NOME: nome dado ao exercício
RESOLUÇÃO: explicação sobre o exercício e sua resolução
CLASSE A QUE PERTENCE POR TIPO DE RESOLUÇÃO: um exercício possui

sua própria resolução, contudo ele pode ser classificado pela forma como
soluciona o problema.

PONTEIRO PARA EXERCÍCIOS RESOLVIDOS: indica um conjunto de
exercícios resolvidos deste mesmo tipo.

PONTEIROS PARA EXERCICIOS—TEXTO: indicam um conjunto de instâncias
para este tipo de exercício. Cada instância é identificada por um número,
tem seu texto de exercício, as alternativas propostas com as respectivas
respostas. Associado a cada resposta errada está o provável bug.

PONTEIROS PARA ÍTENS CONCEITUAIS: indicam os ítens conceituais que são
utilizados em sua resolução

Como pode-se notar acima, existem exercícios resolvidos associados a cada

tipo de exercício, além dos textos de exercícios para instanciação contendo informações sobre

número da instância, o texto da instância e as alternativas àquela instância. Associados a cada

alternativa incorreta estão os prováveis bugs que podem estar levando o estudante a dar tal

resposta incorreta.

0 Módulo do Domínio do ARQTEMA, por ser um modelo genérico, não

permite a resolução de problemas baseado em seu conhecimento. Contudo, futuramente,

pretendemos incorporarumMódulo de Resolução ao ARQTEMA, especílico a cada domínio,

que estará ligado ao Módulo do Domínio e permitirá a resolução de problemas do domínio.

Quando possível, pretendemos não aplicar exercícios de múltipla—escolhadeixando o estudante

responder livremente. Ou seja, desde que o Módulo de Resolução consiga processar a

resposta dada pelo estudante e verificar se está correta ou não, os exercícios de múltipla

escolha serão abolidos. Isto, claro, envolverá também um processo de detecção de bugs

(conhecimento sobre as situações de bugs), já que não existirá uma associação pré-definida

entre resposta incorreta/bugs.

A relação desta categoria com a de conceitos e resultados é uma relação de

"envolvimento na resolução". Ou seja, um exercício relaciona-se com os conceitos e/ou



Capítulo 4 - ARQTEMA - Uma arquitetura para SUS em Matemática 42

resultados que ele utiliza em sua resolução.

O Catálogo de Bugs contém informações sobre os possíveis bugs da teoria
tratada. Isto é, bugs são aqui considerados como erros frequentemente cometidos durante
exercícios sobre uma teoria. Esses bugs são especíticos à cada teoria precisando-se, então,
averiguá—la para determinar quais e como são os bugs associados a ela.

No ARQTEMA, os bugs relacionam—se com os exercícios que os detectam

e com outros bugs que podem ser, também, causadores dos erros cometidos. Isto é, existe

um bug mais provável relacionado à resposta incorreta, mas pode acontecer dele não ser
exatamente o causador do erro e, sim, um bug co-relacionado. Existe uma relação que
identifica isto e permite ao tutor atacar o problema de diversas formas com o objetivo de
sanar o problema. Existe também a informação de quais são os possíveis ítens conceituais
envolvidos no bug.

A estrutura de dados básica de um bug é mostrada a seguir:

IDENTIFICADOR: número que identifica o bug
NOME: nome dado ao bug
EXPLICAÇÃO: explicação sobre o bug
PONTEIRO PARA EXERCICIOS QUE O DETECTAM: indica um conjunto de

exercícios que podem apresentar esse bug.
ÍTENS CONCEITUAIS ENVOLVIDOS: indicam os possíveis ítens conceituais

que, por serem mal compreendidos, podem estar ocasionando tal bug.
PONTEIRO PARA BUGS CO—RELACIONADOS: indicam bugs co-relacionados

com este que podem ser indícios de prováveis causas de problemas.
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4.3 - O Modelo do Estudante

Sendo o ME a chave para a individualização do ensino num STI, o ME do

ARQTEMA procura representar o estudante para o sistema de forma a possibilitar tal

individualização. Nesta arquitetura, o ME é dado por parâmetros qualitativos. Procuramos

especificar os parâmetros que determinariam um perúl do estudante suficientes para tal

individualização. Isso não significa que os parâmetros do ME do ARQTEMA são absolutos.

Caso a utilização do sistema mostre necessários outros parâmetros e/ou desnecessários os que
foram especificados, a alteração do ME será possível e desejável, desde que se mantenha a
consistência entre ele e os demais componentes do sistema.

As informações que compõem o ME na arquitetura ARQTEMA incluem:

(1) Nome do Estudante (Identificação):

O nome do estudante é um dado que o sistema usa para
armazenamento e recuperação do ME em arquivo. Além do que, o tutor usa

essa informação para se comunicar de forma personalizada com o estudante.

(2) Número da Sessão, Tópicos Abordados por Sessão, Lista de Exemplos e Informações

sobre Exercícios por Tópico Abordado:

O Número da Sessão, 11, representa a n-ésima vez em que o

estudante utilizou o sistema.

Relacionados a cada sessão, temos os Tópicos Abordados (tópicos

que foram apresentados ao estudante) durante seu período. Por exemplo,
João em sua terceira sessão viu os tópicos Tópico-6, Tópico—7 e Tópico—8.

A cada tópico abordado está vinculada uma lista dos exemplos que



Capítulo 4 — ARQTEMA — Uma arquitetura para STIs em Matemática

o estudante viu e um campo com informações sobre os exercícios que o

estudante fez (vazio, se o estudante não quis ser avaliado). Neste campo,
temos uma lista dos exercícios que o estudante fez, o nível fmal atribuído

ao estudante por seu desempenho nos exercícios, o resultado da primeira

avaliação e o resultado da segunda avaliação. O nível final varia entre zero

e 100% de acertos, assim como o resultado da primeira avaliação. O

resultado da segunda avaliação pode variar entre 0 e 100% de acertos como

pode valer -1 quando o estudante não ãzer revisão. No caso do estudante

perguntar por seu desempenho, este será dado numa escala de 0 a 100, de

acordo com a porcentagem de acertos final, ou a mensagem "Não avaliado"

será mostrada quando o campo de informações sobre os exercícios for

vazio.

Quanto ao nível final do estudante, pensamos que se ele tem chance

de melhorar seu desempenho através das revisões, o critério de nível final

deve considerar tal fato. Por exemplo, um estudante que acertar, em sua

primeira tentativa, 60% dos exercícios e com a revisão conseguir um total

absoluto de 100% de acertos, não deveria ter o mesmo desempenho de

quem acertou 100% logo na primeira vez. Por isso, o critério utilizado para
calcular o desempenho ânal é:

DF = PP + (PS*(100% — PP)/100)/2, onde

DF = desempenho final

PP = porcentagem de acertos na primeira vez

PS = porcentagem de acertos na segunda vez

Exemplos do uso do critério acima:

Estudante A: PP = 60%, PS = 80% (significa que acertou 80% dos 40%

anteriormente errados). Então:
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DF(A) = 60% + ((80% * 40%)/100)/2 =
= 60% + (32%)/2 =
= 76%

Estudante B: PP = 60%, PS = 100% (significa que acertou 100% dos 40%
anteriormente errados). Então:

DF(B) = 60% + «100% * 40%)/100)/2 =
= 60% + (40%)l2 =
= 80%

Estudante C: PP = 80%, PS = 70% (significa que acertou 70% dos 20%
anteriormente errados). Então:

DF(C) = 80% + ((70% * 20%)/100)/2 =
= 80% + (14%)/2 =
= 87%

Observamos que este critério não tem fundamento em algum estudo
científico e poderá ser modificado durante a fase de testes do sistema.

O Número da Sessão é atualizado a cada nova sessão, mas Tópicos
Abordados por Sessão, Lista de Exemplos e Informações sobre Exercícios
por Tópico Abordado são atualizados ao únal de cada tópico.

(3) Conceitos Supostamente Vistos:

É bom esclarecer que, por força de linguagem, adotamos
”conceito" como algo mais abrangente, não diferenciando conceito de
resultado. Assim, quando não explícito neste capítulo, conceito significa a
idéia de informação da teoria como um todo, referindo-se tanto aos
conceitos quanto aos resultados de Michener.

45
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Quando um estudante entra no sistema pela primeira vez, ele

escolhe o tópico inicial de sua primeira sessão. Se o tópico escolhido não

for o primeiro, significa, para o tutor, que o estudante acredita cºnhecer os
tópicos anteriores e, consequentemente, os conceitos a ele relacionados.

Conceitos Supostamente Vistos são, então, aqueles conceitos que o tutor

supõe que o estudante sabe devido ao fato de ele (estudante) não ter iniciado

seus estudos por tais conceitos.

Exemplos não serão armazenados como supostamente vistos, pois
eles não são necessários para que se saiba qual conteúdo da teoria o
estudante pensa que sabe. Além do que, o estudante pode ver um exemplo

que esteja relacionado dualmente com os Conceitos Supostamente Vistos

sem nenhuma objeção, pois o exemplo pode estar também relacionado

dualmente com algum conceito/resultado que ele está trabalhando.

(4) Conceitos Vistos Anteriormente/Número da Sessão/Tópico:

Conceitos Vistos Anteriormente são aqueles conceitos que foram

dados ao estudante em sessões anteriores. Sabemos quais tópicos foram

vistos em determinada sessão. Porém, também é importante sabermos

exatamente quais e como foram dados os conceitos, visto que o percurso

pela rede de conceitos e resultados pode diferir de um estudante para outro.
O número da sessão permite-nos a visão de como o estudante percorre por
si próprio a teoria. Isto é, supondo que o estudante queira ver um
determinado conceito, não diretamente relacionado ao tópico que ele está

vendo, então teremos no ME essa informação. Por exemplo, João está

estudando o Tópico—20. Porém, ocorre—lhe a idéia de que talvez o resultado

visto no Tópico—11 esteja relacionado com o resultado que ele vê

atualmente. Então, ele procura rever o tal resultado do Tópico—11 para tirar

suas próprias conclusões. Isto não significa que ele reviu o Tópico-11, mas

apenas o resultado que lhe interessava naquele tópico. Esta informação pode
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ser importante numa avaliação, não necessariamente para o tutor, mas para
alguém que queira verificar o perth/desempenho dos estudantes que se
utilizam do sistema.

(5) Conceitos Vistos/Número da Sessão/Tópico:

Conceitos Vistos são aqueles conceitos atualmente em estudo pelo
estudante, isto é, todos os conceitos dados ao estudante na sessão que ele
está desenvolvendo. A partir do momento que o estudante deixa o sistema,

os conceitos vistos passam a ser conceitos vistos anteriormente, ficando este

campo vazio no ME. Este tipo de diferenciação deve-se ao fato de que um
conceito que já foi tratado em outra sessão possa ser, por exemplo,

esquecido pelo estudante. Já, se o conceito está sendo tratado atualmente

pelo sistema, a possibilidade de esquecimento é, de certa forma, remota,
sendo mais provável, por exemplo, uma confusão por parte do estudante.
Sabendo se o conceito foi dado em outras sessões ou na atual, o tutor pode
seguir caminhos diferentes no tratamento de um erro, por exemplo. A cada

novo conceito dado, o sistema atualiza esta informação acrescentando—o à

lista de conceitos dados.

É bom ressaltar que, caso um estudante inicie um tópico mas pare
antes de termina—lo, o tópico e toda a informação a ele relacionada serão

simplesmente ignorados. Só serão considerados os conceitos, exercícios,
entre outras informações, relacionados a tópicos dados e íinalizados.

(6) Exemplos Vistos:

Exemplos Vistos são os exemplos que são dados ao estudante

enquanto ele está vendo um determinado tópico. Existe a possibilidade de

a cada conceito ou resultado, o estudante ter acesso aos exemplos, sendo

que isto precisa ser armazenado para que o sistema saiba quais os exemplos
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que já foram mostrados com relação ao tópico em andamento. Ao final de
cada tópico, estas informações são atualizadas no parâmetro (2), sendo
colocadas na Lista de Exemplos, e este parâmer passa a ser nulo

novamente.

(7) Exercícios/Número da Sessão/Tópico:

Os exercícios são a forma pela qual o tutor pode tentar avaliar o
estudante. Neste campo do ME serão armazenados todos os exercícios dados

ao estudante. Através da identificação, temos uma lista de exercícios aos

quais estarão relacionadas informações sobre qual a sessão e qual o tópico

em que foram aplicados, número do exercício aplicado, se acertou ou não,

se houve ou não revisão e, em caso positivo, qual exercício resolvido foi

mostrado.

O campo de exercícios será atualizado a cada vez que o estudante

hzer uma sessão de exercícios.

(8) Bugs Detectados/Número da Sessão/Tópico:

Bugs detectados são aqueles que são determinados através dos

exercícios que o estudante erra. Este parâmer é uma lista de bugs
identificados contendo informações sobre em que sessão e tópico foram

identificados e quais os exercícios que os revelaram.

Os bugs identificados são utilizados para que o tutor verifique se

o estudante já cometeu o mesmo erro anteriormente. Isto poderia significar

que o estudante está com deíiciência em algum conceito anterior que não foi

suprida totalmente. Então ele ataca a deficiência relacionada ao conceito

anterior antes de fazê—lo com o atual. Este parâmetro é atualizado a cada

bug identificado.



Capítulo 4 - ARQTEMA - Uma arquitetura para SUS em Matemática 49

Um exemplo fictício de instanciação do ME no ARQTEMA pode ser visto

esquematicamente na Fig.4.2, seguindo a numeração dos parâmetros dada acima. Observe

que o ME está em uso porque o parâmer Conceitos Vistos (CV) - parâmetro 5 - não está

vazio, assim como o parâmer 6 - Exemplos Vistos (EV).
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. 7 n n n .,
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Figura 4.2: Exemplo de uma instanciação do ME no ARQTEMA.

Das infomações contidas no ME fictício, podemos concluir, entre outras

coisas, que:

— o estudante está em sua segunda sessão com o sistema (através do parâmer 2) vendo o

tópico 3 (parâmetro 5);

— ele não fez nenhum exercício no tópico 1 (parâmetro 2), mas fez no tópico 2 com nota final

igual a 75, porque ele acertou 50% dos exercícios da primeira vez e 100% na revisão;
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- ele revisou os exercícios Ex004 e ExOOS utilizando os exercícios resolvidos números ExROl

correspondente ao Ex004 e ExROl correspondente ao ExOOS (parâmetro 7);

— acertou todos os exercícios propostos no tópico 2, pois temos no campo de acertou/errou

(A/E) do parâmer 7, todos com valor A;

— o sistema detectou o bug BOOl através dos exercícios Ex004 e 1311005, dados no tópico 2

da sessão 1.

4.4 - 0 Módulo Tutorial

0 Módulo Tutorial no ARQTEMA é dado por um sistema de regras de

produção estruturadas [Nilsson 33][Rich&Knight 93]. De acordo com o contexto, regras são

acionadas para dar continuidade a sessão.

Porém, antes de uma sessão, existe uma fase inicial do sistema tutor onde

o estudante, após escolher o domínio de ensino que quer estudar, entra com seu nome para

que o sistema possa descobrir se ele já utilizou alguma outra vez este mesmo tutor

(sistema/domínio escolhido). Quando o estudante digita seu nome, uma função de busca de

MES é acionada.

Se o ME não é encontrado (estudante é novato), o tutor pede ao novo

estudante que escolha um tópico inicial para sua primeira aula — sequência de tópicos dada

pelo Nível Tópicos. Assim, após escolher o tópico inicial de sua primeira sessão, o sistema

cria e atualiza o ME dele com a informação de que os conceitos pertinentes aos tópicos

anteriores ao escolhido são supostamente vistos e inicia o sistema de regras.

Caso o estudante não seja novato, o tutor irá mostrar a ele seu histórico.
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Através das informações contidas no ME, o tutor informa quantas sessões o estudante já teve,
quais tópicos foram dados em cada sessão e o desempenho obtido por ele em cada tópico.

Assim, o estudante pode escolher por continuar - o que significa seguir a ordem dada no

Nível Tópicos - ou iniciar sua sessão por outro tópico qualqúer.

Se o estudante decide continuar, o próximo tópico, segundo a ordem do

Nível Tópicos e a informação do último tópico visto por ele, é o tópico inicial da nova sessão
— iniciando o sistema de regras. Caso contrário, a mesma sequência de tópicos dada a um

novato é mostrada ao estudante, porém existe a informação de quais tópicos ele já viu. Isso

é feito através de um sinal É (checkmark) que indica que ele já viu o tópico marcado.

Apesar de alguns tópicos estarem marcados como já vistos, o estudante tem toda a liberdade

de revê-los. Quando fizer isto, o sistema iniciará o sistema de regras pelo tópico escolhido

e, após ter dado o tópico, armazenará no ME todas as informações obtidas na revisão dos

tópicos tal como se fosse um tópico ainda não estudado. Caso o estudante escolha um tópico

que foi supostamente visto, o sistema de regras é acionado e o tutor, após ter dado o tópico,

atualiza o campo de Conceitos Supostamente Vistos retirando os conceitos relacionados ao

tópico dado, pois a partir de então, serão Conceitos Vistos. E, por Em, se o estudante

escolher como tópico inicial da sessão um tópico que está situado a frente do que seria

aconselhado (segundo o Nível Tópicos e o ME), 0 sistema atualiza o ME com a informação

de que os conceitos pertinentes aos tópicos entre o último visto e o que será dado são

supostamente vistos, e o sistema de regras é acionado para dar o tópico escolhido.

Uma sessão consiste, basicamente, em mostrar ao estudante os conceitos e

resultados especíãcos do tópico em estudo, permitir que ele veja exemplos e que faça

exercícios.

Os conceitos e resultados são determinados através da sub-rede do domínio

relacionado ao tópico escolhido. Após a escolha do tópico, 0 sistema determina em que ordem

serão apresentados os conceitos e resultados, preparando sua aula. As relações pertinentes a

cada classe, mais as relações duais, permitem que o tutor determine um percurso diferente,

caso necessário, para um outro estudante (i.é, o tutor pode apresentar os conceitos e
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resultados em ordens diferentes para estudantes diferentes).

Quando o sistema possibilita exemplificação para o que está sendo dado, um

button, denominado de Exemplos, torna-se acionável. Se o estudante deseja ver exemplos,
ele aciona o button Exemplos e uma outra janela é aberta para mostrar os exemplos

relacionados aos conceitos/resultados que estão sendo estudados. É facultado ao estudante

determinar se quer, ou não, ver exemplos, assim como fazer exercícios.

Após cada tópico, 0 button Exercícios torna-se habilitado para que o

estudante possa exercitar o que viu. Se o estudante acionar este button, o sistema determina

que tipo de exercícios dará àquele estudante em particular através das informações contidas

no ME. Por exemplo, se o estudante está vendo pela primeira vez o tópico, então os

exercícios a serem aplicados a ele compõem-se dos três tipos de grau de dificuldade de

resolução (Básico, Médio e Avançado). Caso o ME informe que o estudante já viu o tópico,

fez exercícios e está revendo/refazendo o tópico, pode-se pensar que ele esteja treinando sua

habilidade nos exercícios. Neste caso, o sistema pode aplicar mais execícios de classificação

Média e Avançada.

Os exercícios aplicados são de múltipla—escolha e são dados em blocos ao
final do tópico. Observamos que a avaliação do estudante é feita através dos exercícios que

'

o estudante resolve e se ele não o faz," o sistema não poderá avalia—lo. A cada exercício-

instância proposto, o estudante terá que assinalar a resposta que pensa ser a correta e avisar

que a resposta está pronta com um okey. Assim, ao final do bloco de exercícios, o sistema

pode fazer uma avaliação do estudante pelos exercícios-instâncias resolvidos e pelos erros

encontrados, conseguindo assim, determinar possíveis bugs cometidos pelo estudante. Essa

primeira avaliação dá o nível inicial do estudante. Feita a avaliação, começa a revisão dos

exercícios—instâncias que o estudante errou. A revisão, denominada de Revisão Parcial, é feita

através de apresentação de um exercício resolvido do mesmo tipo do exercício—instância

proposto. Após ver a resolução de um exercício similar, é proposto ao estudante que refaça

o exercício-instância. Caso o estudante tenha errado mais de uma instância do mesmo

exercício, se ele acertar a primeira instância após ter visto o exercício resolvido similar, o
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tutor não se preocupa em mostrar a ele novamente um exercício resolvido similar. Isto só

ocorrerá se o estudante errar na primeira tentativa ou se errar em alguma tentativa posterior.

Ao linal da revisão, os acertos computam o nível de revisão do estudante, como mostrado na

seção anterior.

O estudante não é obrigado a fazer revisão. Assim, se ele não úzer, ele

ficará com o nível final igual ao nível inicial. Mas, existe uma revisão, denominada de

Revisão Final, que sempre é dada ao estudante que acertou menos de 50% dos exercícios—

instâncias em sua primeira tentativa — independentemente do resultado da revisão.

A Revisão Final é uma revisão sobre alguns dos ítens mais importantes da

teoria naquele tópico - resultados em especial.

Alguns exemplos de regras do sistema de produção são mostrados a seguir.

O conjunto completo das regras encontra—se no apêndice II. A variável geral de contexto,

tratada no texto pela letra C, poderá assumir um dos seguintes valores:

INI = INÍcio

TPO = TiPO de aula que será dada

AUC = AUla de Conceitos
AUR = AUla de Resultados
ENC = ENsina Conceito

DUL = ensina conceito DUaL

EDE = Ensina Duais à Esquerda
EDD = Ensina Duais à Direita

EDU = Ensina DUaís

Algumas regras conforme CONTEXTO de diálogo sistema-estudante:

C=INI

SE (tópico-escolhido # NULL) /* se o tópico foi escolhido */
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ENTÃO determina—elemento(elemento—relacionado,tópico-escolhido)e preparar-aula(tópico—
escolhido,elemento—relacionado,aula)e (C = TPO) /* então determina o elemento
relacionado ao tópico escolhido, prepara aula sobre o tópico e muda contexto para
o tipo de aula que será dado */

C=TPO

SE é-conceito(elemento-relacionado) /"É se o elemento relacionado com o tópico escolhido é
um conceito */

ENTÃO (C = AUC) /* então muda contextopara aula de conceitos */

SE é—resultado(elemento-relacionado)/* se o elemento relacionado com o tópico escolhido
é um resultado */

ENTÃO (C = AUR) /* então muda contextopara aula de resultados */

C=AUC

SE (elemento = = NULL) e (aula # NULL) /* se elemento está vazio mas a pilha aula
possui topo */

ENTÃO elemento = desimpilha(aula) /* então elemento recebe o conteúdo do topo da pilha
aula */

SE (elemento = = NULL) e (aula == NULL) /* se elemento está vazio e a pilha aula
também */

ENTÃO (C = FIM) /* então muda contextopara fim de aula */

C=ENC

SE pertence—CVA(elemento) e nível-estudante(fraco) /* se elemento pertence ao ME como
conceito visto anteriormente — CVA - e o nível do estudante éfraco */

ENTÃO mostra(elernento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante
novamente e elementofica vazio */

SE pertence-CSV(elemento) e nível-estudante(fraco) /* se elemento pertence ao ME como
conceito supostamente visto CSV - e o nível do estudante éfraco */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante
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novamente e elementofica vazio */

C = AUR

SE (elemento = = NULL) e (aula # NULL) /* se elemento está vazio mas a pilha aula
possui topo */

ENTÃO elemento = desimpilha(aula) /* então elemento recebe o conteúdo do topo da pilha
aula */

SE (elemento = = NULL) e (aula == NULL) /* se elemento está vazio e a pilha aula
também */

ENTÃO (C = FIM) /* então muda contextopara fim de aula */

C=DUL

SE (CD = = NULL) e (CDD = NULL) e (elemento = = NULL) /* se a lista de conceitos
duais à esquerda e à direita estão nulas e o elemento está vazio */

ENTÃO (C = AUR) /* então muda contextopara aula de resultados */

SE (CDE # NULL) /* se a lista de conceitos duais à esquerda de elemento não está vazia
*/

ENTÃO (C = EDE) / * então muda contextopara ensinar os conceitos duais & esquerda de
elemento */

C=EDE

SE (elemento—dual = = NULL) e (CDE # NULL) /* se elemento dual está vazio mas a lista
de conceitos duais não está vazia */

ENTÃO elemento—dual = primeiro—da—lista(CDE)/* então elemento dual recebe o conteúdo
do primeiro elemento da lista que a partir de então passa a ter como primeiro
elemento o próximo da lista */

SE (elemento-dual = = NULL) e (CD = = NULL) /* se elemento dual está vazio e alista
de conceitos duais também */

ENTÃO (C = DUL) /* então muda contextopara ensinar elementos duais */
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C=EDD

SE (elemento-du = = NULL) e (CDD # NULL) /* se elemento dual está vazio mas a lista
de conceitos duais não está vazia */

_

ENTÃO elemento-dual = primeiro—da-lista(CDD) /* então elemento dual recebe o conteúdo
do primeiro elemento da lista que a partir de então passa a ter como primeiro
elemento o próximo da lista */

SE (elemento-du = = NULL) e (CDD = = NULL) /* se elemento dual está vazio e a
lista de conceitos duais também */

ENTÃO (C = DUL) /* então muda contextopara ensinar elementos duais */

C=EDU

SE pertence—CVA(elemento-dua1) e nível—estudante(fraco) /* se elementodualpertence aoME
como conceito visto anteriormente - CVA - e o nível do estudante é fraco */

ENTÃO mostra(elemento—dual) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao
estudante novamente e elemento dualfica vazio */

SE pertence—CSV(elemento—dual) e nível-estudante(fraco) /* se elementodualpertence aoME
como conceito supostamente visto CSV - e o nível do estudante é fraco */

ENTÃO mostra(elemento—dual) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao
estudante novamente e elemento dualfica vazio *!

4.4.1 - PreparaçãoDinâmica da "Aula"

Uma sessão com um estudante pode conter várias aulas sobre os tópicos

escolhidos. A cada tópico escolhido, o tutor prepara uma aula especílíca.

A cada tópico está ligado um conjunto de ítens do domínio que devem ser

apresentados ao estudante. Esta ligação é feita com um conceito ou, mais comumente, com

um resultado do domínio. A meta do sistema torna-se ensinar o conceito ou o resultado, mas

para tanto é necessário dar o suporte para tal apresentação. Isso significa mostrar ao estudante
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todos os conceitos, resultados e exemplos dentro do escopo do tópico escolhido. A ligação
de um tópico com um conceito ocorre principalmente no início de uma teoria, após o qual

geralmente é feita com um resultado.

Como vimos, determinado o tópico, 0 sistema aciona o sistema de regras

que por sua vez chama um procedimento de preparação de aula que será, de acordo com as

regras, apresentada ao estudante. Tal algoritmo de preparação da aula é dado por:

preparar—aula(tópico: T; nó—conceito: ELEMENTO; stack: AULA):

variáveis internaszí
PARA: boolean;
i: integer;
ESPERA: stack;

) /* jim de variáveis internas */

/* início de preparar—aula */
(

PARA := FALSE;
empilha(AULA, ELEMENTO); /* empílha ELEMENTO em AULA */
repeat

i := 0;
while (ELEMENTO.ANT(i) # NULL) do /* enquanto houver

antecessores de ELEMENTO */
(

if (ELEMENTO.ANT(i).TIPO = T) /* se o antecessor está
dentro do escopo do tópico T */

then empilha(ESPERA, ELEMENTO.ANT(i)); /*
empilha o antecessor de ELEMENTO em ESPERA */

i := i + l;
) /*jim de while */
if (ESPERA.TOPO # NULL) /* se existe elemento em ESPERA */

then (
ELEMENTO := desimpilha(ESPERA); /*

ELEMENTO recebe conteúdo do topo de ESPERA */
empilha(AULA, ELEMENTO); /* empilha

ELEMENTO em AULA */
] /* fim de then */
else PARA := TRUE; /* não existe mais antecessores dentro

do escopo do tópico T */
until PARA;

)
/* fim de preparar-aula */
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Vamos ver um exemplo de como seria uma aula segundo o algoritmo de

preparação de aula e as regras do sistema de produção baseado num domínio fictício dado

pela Figura 4.3.
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Figura 4.3: Representação gráãca de um domínio flCtÍCiO.

Dado que o estudante escolheu o tópico T2 para sua primeira aula e supondo

que esta seja sua primeira sessão com o sistema, temos que o ME dele foi criado e atualizado

com informações de quais conceitos são supostamente vistos (de CO à C14, tópicos T0 e T1).
Após isto, inicia—se o sistema de regras com a preparação da aula a ser dada. O algoritmo

"preparar-aula" é acionado dado que o tópico é T2 e o elemento a ele relacionado 6 R4,
retornando a seguinte pilha de elementos a serem dados ao estudante (topo é o extremo
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direito) :

AULA=[R4-R2-R1—R3—R1-R3-Rl]

Seguindo as regras, temos que R1 é o primeiro resultado a ser dado, mas

antes é preciso dar os conceitos duais à esquerda de R1, no caso C16 e C17. Quando o

sistema descobre que precisa dar C16, ele prepara uma aula composta da seguinte pilha:

AULA-C16 = [C16 - C15 — C13 - C14]

Existe um campo de informação em cada ligação que indica a que tópico

pertence. Na figura acima, por exemplo, a ligação entre C13 e C14 pertence ao escopo do

tópico T1. Já a ligação entre C13 e C15, C14 e C16, C15 e C16 e assim por diante

pertencem ao escopo do tópico T2. Assim é que o sistema consegue determinar os limites da

aula a ser dada.

Tendo a aula preparada para ensinar C16, o tutor começa mostrando ao

estudante C14 seguido de C13, C15 e C16. Como o estudante é novato e não existe

informação em seu ME sobre seu desempenho nos exercícios, a função "nível—estudante"

retoma o valor "desconhecido". Assim, o tutor sabendo que o estudante tem nível

desconhecido, decidiu mostrar a ele os conceitos C13 e C14, apesar de serem supostamente

,
vistos (conhecidos, portanto). Isso implica em uma mudança no ME que será efetuada após

a finalização deste tópico, já que C13 e C14 já não são mais supostamente vistos.

Após terminar o processo de C16, 0 sistema inicia sua preparação de aula

para o outro conceito dual à esquerda de R1, C17. A aula é dada pela pilha que segue:

AULA-Cl7 = [017 — C16 - CIS — C13 — C14]

0 tutor inicia seu processo para mostrar os conceitos da pilha AULA—C17.

Como C14, C13, C15, e C16 pertencem a conceitos vistos, eles não são mostrados. O único
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conceito que é mostrado ao estudante é C17, finalizando os conceitos duais à esquerda de R1.

Isso faz o sistema mostrar ao estudante o resultado R1 e iniciar o processo para mostrar os

conceitos duais à direita de R1, no caso, Cl9 e C20. As aulas preparadas para Cl9 e C20

são dadas pelas pilhas abaixo AULA-Cl9 e AULA—C20:

AULA-C19 = [C19 - C17 - C16 — CIS — C13 - C14 — C18 — C17 - C16 — CIS — C13 - C14]

AULA-C20 = [C20 - C17 - C16 - C15 - C13 - C14]
.

O tutor mostra, seguindo as regras, C18, C19 e C20. Após isso, o próximo

resultado a ser dado 6 R3. Seguindo os mesmos caminhos de R1, o estudante verá C21, R3,

C22, C23 e C24. 0 próximo resultado que ainda não foi visto é R2. Como os conceitos duais

de R2 (tanto da esquerda quanto da direita) já foram mostrados, R2 é dado seguido de R4,

pelo mesmo motivo. Após R4 ter sido dado, C25 e C26 são apresentados ao estudante,

finalizando a aula sobre o tópico T2. Visualmente, através da Figura 4.4, temos a

configuração para a aula dada.

Ou seja:

C14, C13, C15, C16, C17, R1, 18, Cl9, C20, C21, R3, C22, C23, C24, R2, R4, C25,
C26.

A configuração da aula poderia ser outra, se por exemplo, o estudante já
tivesse visto o tópico T1, consequentemente, os conceitos C13 e C14, e tivesse um nível

classificado como "forte" (nível tina] dos exercícios noME acima de 80, por exemplo). Neste

caso, a aula sobre o tópico T2 começaria por CIS seguido por C16 e assim por diante.
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Figura 4.4: Representação gráfica da aula dada.

4.5 - 0 Módulo da Interface

0 Módulo da Interface do ARQTEMAInão possui, por enquanto, uma

representação explícita do conhecimento sobre a forma de apresentação do material

instrucional tal qual sugerido na arquitetura básica de um STI. Existe um trabalho de

mestrado em andamento, o qual pretende incorporar um sub-módulo de explicações,

denominado de INTEMA [Maltempi 93], ao Módulo da Interface do ARQTEMA. Este é o

primeiro passo em direção à representação explícita do conhecimento neste módulo.
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O primeiro protótipo de STI em construção, que se utiliza do ARQTEMA,

tem uma interface construída através do Andrew Toolkit (ATK). Este é um ambicioso sistema

que auxilia os programadores na construção de programas complexos, com multimídia, para
a comunicação com o usuário [Borenstein 90][Hansen 88]. Este foi um dos fatores mais

importantes na escolha de tal ferramenta. A questão da interface na interação usuário—

computador tomou—se de importância significativa desde a última década. A qualidade da

interface de um sistema interativo com seu usuário influencia seu sucesso independentemente

de sua funcionalidade, e hipermídia é uma tecnologia emergente que tem grande potencial

para facilitar a interação das pessoas com o mundo da informação em que vivem, podendo

enriquecer, e muito, o processo de ensino-aprendizagem [Duchastel 90][Jonassen 90].

O sistema Andrew foi desenvolvido pela Carnegie Mellon University e

estamos utilizando a versão 5.1 que é de domínio público. O Andrew possui uma linguagem

própria para programação de aplicativos em seu ambiente - a linguagem Ness, mas permite

também o uso da linguagem de programação C. O Andrew é um sistema portável, podendo

rodar em diversos ambientes de janelas e ser transferido para vários sistemas operacionais.

Ele inclui algumas características que ajudam no desenvolvimento e na implementação de

sistemas, tais como ligação dinâmica para diminuir o tempo de desenvolvimento, um pré-

processador que permite abstrações de alto nível para serem compilados com eficientes

códigos na linguagem de programação C, mecanismo de herança que permite a programação
orientada a objetos, uma rica biblioteca de objetos e mecanismos que permitem a construção

de interfaces, como por exemplo: gerenciador de janelas (permite que múltiplos processos

compartilhem uma tela), pacotes para manipulação de textos e gráficos, e aplicações que
utilizam o gerenciador de janelas e os pacotes.

Inicialmente, o protótipo está sendo desenvolvido em estações de trabalho

SUN, utilizando a ferramenta Andrew na construção da interface, a linguagem de

programação C e respectivo compilador, específicos da SUN.

A interface que está sendo desenvolvida para o protótipo utiliza janelas,

menus, buttons, entre outros recursos de uma interface gráfica. Um exemplo do uso de
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alguns desses recursos pode ser visto na Figura 4.5.

hotm- : Pronto dl Tutorun . Euln“ muuuita.llpmkm unamWu um...
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Figura 4.5: Exemplo de uma das janelas da interface do protótipo.

Os textos dos ítens do domínio (conceitos, resultados, etc.), das explicações
sobre o sistema, entre outros, estão sendo editados através do editor multimídia EZ do

Andrew (Fig. 4.6). Este editor possibilita o uso de vários meios - texto, gráãco, animação,
” som, entre outros - que podem ser inseridos durante a edição de deânições, exemplos, entre

outros, tomando a apresentação mais rica.
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Descxigío dos buttons

* A acolh-do button TUTOR indica wevooê
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rimam fundou-rl meum tumor. Ao clicar nene
[um oMana pedirá wevocemuecomum nome
completo, I fim demantaum histórico douro que
vocefui dele.

* A encolh- dobumAVAL 1AÇÃO indica que
você utilizari o sistema como um professor, ou seis, 0
sistema posibiliuriquevooe avalie o desempenho de
usuários que nenhum utilizndo o rim- oomo tutor.

Figura 4.6: Exemplo do uso EZ para editar textos do sistema.

Por enquanto, muito dos recursos do Andrew ainda não foram totalmente

usados, mas futuramente, esperamos utiliza-los de forma a tomar a interface construída para
o ARQTEMA, uma interface multimídia. Entre eles, pretendemos inserir helps através do uso

de palavras-chaves como meio de acesso. Isto é, utilizar uma palavra como âncora para textos

explicativos tornando o texto um hipertexto.
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4.6 - Considerações Finais

Apresentamos neste capítulo o ARQTEMA — arquitetura genérica para
sistemas tutores inteligentes no domínio da Matemática. Baseado no Modelo de Michener,

o ARQTEMA ainda não está completamente desenvolvido. A generalidade proporcionada pela

arquitetura limitou algumas características desejáveis em um STI, como por exemplo

resolução de problemas baseado em seu próprio conhecimento. Contudo, uma arquitetura

genérica no sentido de permitir a representação de teorias diversas da Matemática é bem

interessante sob um ponto de vista investigativo. Além disso, existe a possibilidade de

incrementarmos a arquitetura com um módulo que resolva problemas da teoria - um
resolvedor de problemas. Acoplando este módulo ao ARQTEMA, teríamos um tutor mais

eficiente, pois ele permitiria que o estudante pudesse, por exemplo, entrar com sua própria
resposta que seria analisada ao invés de escolher uma das alternativas propostas pelo tutor.

Isso faria com que o estudante ficasse livre em relação as respostas que quisesse dar.

Existem complementações/mudanças a serem efetuadas para que o sistema
'

possa desempenhar minimamente seu papel tal qual gostaríamos. Para tanto, precisaremos
avaliar o primeiro protótipo diante das escolhas efetuadas, muda—las se necessário, ajustando

o sistema às necessidades que forem sendo detectadas. Procuramos, portanto, deixar a

arquitetura modular, além de genérica com relação ao domínio de ensino, facilitando as

mudanças de inclusão de outros módulos, alterações nas bases de conhecimento, entre outros.

Entre algumas inclusões que estão sendo efetivadas, cita-se o INTEMA [Maltempi 93].

O projeto PROTEMA, ao qual pertence o ARQTEMA, é um trabalho

extenso. O ARQTEMA é o primeiro passo dado em direção aos objetivos pretendidos pelo

projeto e, portanto, um trabalho pioneiro que terá com certeza muito a ser feito/refeito para
que o PROTEMA seja concluído com sucesso.

Veremos, no capítulo seguinte, um exemplo fictício de interação de um

estudante com o sistema. O domínio de ensino escolhido para esta exemplificação foi a
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Lógica de Primeira Ordem apesar do domínio em implementação no primeiro protótipo ser
o Cálculo Proposicional. Isto deve—se ao fato de que o Cálculo Proposicional é um primitivo
passo em direção ao domínio realmente pretendido: Lógica de Primeira Ordem.



Capítulo 5

Exemplo de um STI em
Lógica de Primeira Ordem

5.1 - Considerações Iniciais

Neste capítulo, vamos mostrar uma sessão de um estudante fictício com o
sistema através de simulações. O domínio escolhido para simular o ensino é a Lógica de

Primeira Ordem, pois é o domínio objetivo do protótipo em construção.

Imaginemos um estudante que já utilizou o sistema e queira usá—lo

novamente.

5.2 — Um exemplo de sessão

Acionado o sistema, a primeira tela que o estudante vê mostra o logotipo

do projeto PROTEMA (Fig. 5.1). Logo a seguir, temos a tela que permite a escolha entre

o TOOTEMA — ferramenta para construção de STIs em outros domínios matemáticos - e o
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TEMA — tutor para o ensino de domínios da Matemática (Fig. 5.2). As infomações sobre

cada um desses buttons pode ser conseguida através do button Informações.

_Mu : mim do Tumm . Euln de "muda.
Futon: Mais... |

PROTEMA
Universidadede São Paulo

Campus de São Carlos

[CMSC— lm decimal Mnmít'mu &.Sin Cub:

[IST-'
thdndc pelªCopa-.:,CNPq : FAPESP.

Figura 5.1: Tela inicial mostrando o logotipo do projeto PROTEMA.

O

";
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Informações _ Sair lª'% .!

Figura 5.2: Tela de escolha entre TOOTEMA e TEMA.

Nosso estudante clica o button TEMA, após o qual aparecem os possíveis

domínios de ensino do tutor (Fig. 5.3). Decidido a continuar seu estudo sobre Lógica, a

próxima tela (Fig. 5.4) mostra o nome do tutor escolhido - LogicTutor - o qual (nome) é um

canal de acesso a informações sobre este específico tutor. Clicando em cima da palavra

"IogicTutor" temos informações sobre qual o escopo de ensino dele, no caso, Lógica de

PrimeiraOrdem, quais foram as fontes utilizadas para construção do conhecimento de ensino

- referências a livros, professores, entre outras informações.



Capítulo 5 - Exemplo de um STI em Lógica de Primeira Ordem 70

mn- : Proj-u ll Tutorpono Ensino |. Motorama.

Fleuma II:-Ind. Dhlop Bulk-çã- Hak... |

PROTEMA

Sair

Figura 5.3: Escolha dos domínios do STI.

Na tela, além do nome do tutor escolhido, o estudante tem que escolher o

tipo de uso que fará do sistema. Apesar de já ter escolhido o sistema TEMA, este permite

seu uso também para avaliação dos MES armazenados com relação ao domínio escolhido.

Para usar o modo AVALIAÇÃO, o usuário necessita de uma senha especial. Este modo é

destinado especialmente a professores/educadores que queiram veriHcar o desempenho dos

estudantes com relação ao sistema tutor através da observação dos dados armazenados. No

caso do modo TUTOR, o sistema irá ensinar o domínio escolhido. E é este o caso de nosso

,
estudante.
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Meme : mmo de Yutnr um o Ensino de mumu“;

ImW Mak.“ il

LOGICTUTOR

Que uso você fará do sistema?

L .!

Figura 5.4: Tela de eScolha do uso que se fará do tutor.

Quando na tela onde temos que escolher sobre o tipo de uso — Tutor ou

Avaliação, 0 sistema permite que o estudante volte à tela anterior caso queira, por exemplo,

escolher outro domínio. Isso faz com que o estudante possa investigar o que o sistema pode

lhe oferecer, antes de iniciar uma sessão.

Ao clicar TUTOR, o sistema imediatamente pede informação sobre o nome

de seu usuário. Nosso estudante digita seu nome, Marcelo da Silva, e dá okey ao sistema

(Fig. 5.5).
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Mun : mjm: de Tutor nn . Ensino de "Ilumine-.
Frute— l'cqulnr/Spoll P.dm Amd“: Mais... ]

LOGICTUT OR

Que uso você fará do sistema?

' Informações Voltar Sair

L

Figura 5.5: O tutor pede ao usuário que se identifique.

O sistema procura pelo MB de "Marcelo da Silva". Como Marcelo já
utilizou o sistema antes, seu ME está armazenado e as infomações sobre ele são recuperadas.

O sistema mostra (Fig. 5.6), então, um histórico sobre as atividades desenvolvidas por
Marcelo - tópicos que ele já viu por sessão e seu desempenho por tópico, possibilitando-lhe

continuar com o próximo tópico - no caso, Implicação Lógica, segundo o nível Tópicos - ou

escolher outro tópico para iniciar sua atual sessão. Marcelo decide escolher outro tópico:

Quantificadores.
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Wen-:Drum" Tutorun . Enslnn ll alumina. 1IE.... ms..
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Saulo 2:
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Tópico ]: lm! de aceitar
Tópico 2: 90% de acertos
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L

Figura 5.6: O tutor apresenta informações sobre o estudante.

O sistema assume os tópicos que Marcelo não viu (de Implicação Lógica ao

tópico anterior ao escolhido) como supostamente vistos. Seu ME 6, então, modificado e o
sistema inicia a preparação da aula sobre Quantiúcadores de acordo com o ME atual de

Marcelo. A aula principal, após preparada, é mostrada a Marcelo de acordo com o sistema

de regras.

A tela seguinte à escolha de tópicos contém janelas onde serão mostrados

conceitos/resultados, exemplos, exercícios, entre outras que o estudante necessite (Fig. 5.7).
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Evl— Opçbu ArkW Mais...
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mn: Prel-t. dl Tutornn . E-slu“ lutomklu

%gãlillãêâiíiíãâêêíãllããiilâêliiiiiíàêêíãêêêªª'

L

Figura 5.7: Tela de aula contendo janelas para a teoria, exemplos, entre outros.

O sistema apresenta na janela de conceitos/resultados, o primeiro conceito
determinado pelas regras — Quantificador Universal. 0 texto apresentado é retirado do campo
"texto" do nó do conceito. Nele existem ilustração e exemplos, próprios do texto. Mas
existem exemplos duais a este conceito que, determinados, tornam o button Exemplos
acionável. Quando Marcelo clica em Exemplos para ver mais exemplos sobre Quantificador
Universal, a janela especíãca para exemplos aparece (Fig. 5.8). Os exemplos são mostrados
e ao terminar de vê-los, Marcelo volta a janela de conceitos/resultados.
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ngra 5.8: Janela de exemplos é aberta.

Seguindo a aula e as regras do sistema, o tutor continua apresentando os
conceitos/resultados/exemplos relacionados ao tópico. A cada um que é apresentado, o
sistema armazena tal informação no MB de Marcelo.

Marcelo continua estudando e quando, ao final do tópico, 0 button

Exercícios torna-se habilitado, ele clica e uma janela específica de exercícios é aberta (Fig.

5.9). Marcelo começa a resolver os exercícios propostos pelo tutor e numa necessidade abre

uma área de rascunho. A cada exercício que responde, Marcelo dá um okey e, ao final dos

exercícios, o sistema verifica as respostas.
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Figura 5.9: A janela de exercícios é aberta.
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Dentre as dez questões propostas, Marcelo errou três. A primeira, segue
abaixo:

Marcelo respondeu alternativa (a) que está associada ao bug "negação forte
de quantificadores" (denominação utilizada pelo grupo PROTEMA). Este bug indica que o
estudante, ao fazer uma negação, é veemente: ou todos são ou todos não são. Só que ele se
esquece que basta uma "negação fraca" (denominação utilizada pelo grupo PROTEMA) para
que a proposição seja negada. Isto é, basta um cisne não ser branco para que a proposição
seja negada. Portanto, a alternativa correta do exercício proposto acima seria (b).

O sistema, após detectar e acusar o erro, mostra a Marcelo 0 seguinte texto
(exercício resolvido):

O tutor pede a Marcelo que repense a questão dos cisnes e permite que ele



Capítulo 5 - Exemplo de um STI em Lógica de Primeira Ordem 78

escolha outra alternativa. Marcelo responde, agora, alternativa (b). O tutor continua sua
revisão.

*

A segunda questão que Marcelo errou foi:

A resposta de Marcelo a esta questão foi alternativa (e) quando a correta é
(d). Novamente, o bug detectado foi o da "negação forte de quantificadores". Como Marcelo

já teve o mesmo erro detectado anteriormente e ele acertou a questão na revisão, o tutor não
mostra um exemplo de exercício resolvido. O tutor pede a Marcelo que refaça a questão da
árvore. Marcelo responde alternativa (a). O tutor intervém mostrando a Marcelo que o que
ele respondeu equivale à "existepelo menos uma árvore que é mortal" e, portanto, a resposta
dada está incorreta.

A terceira questão onde se detectou o mesmo bug segue abaixo:
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Resposta de Marcelo: alternativa (0). Resposta logicamente correta:
alternativa (o). Como Marcelo errou o exercício anterior durante a revisão do mesmo bug,
o sistema mostra a Marcelo 0 seguinte texto:

Baseado no texto, Marcelo refaz a questão do "coelho/peixe" e escolhe a
altenativa (e).

Dado que o tutor deu dez questões no total e Marcelo errou três, seu nível

inicial foi 70. Durante a revisão, Marcelo errou uma questão. Seu nível de revisão foi 66.

O tutor calcula o nível final de Marcelo e armazena o valor 80. Como Marcelo acertou mais

de 50% dos exercícios em sua primeira tentativa, a revisão ãnal não é aplicada a ele. Assim,
o tutor termina a aula sobre o tópico Quantificadores, armazena as infomações obtidas no
ME convenientemente, permitindo que Marcelo escolha outro tópico para aula ou ânalize a
sessão. Marcelo ãnaliza a sessão.

5.3 - Considerações Finais

Vimos neste capítulo uma sessão fictícia com um STI (baseado no

ARQTEMA) em Lógica de Primeira Ordem. Para este exemplo, baseamo—nos em um estudo
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sobre alguns problemas em relação a Lógica de Primeira Ordem realizado com estudantes de

graduação e pós—graduação do ICMSC—USPSão Carlos. O que percebemos é que existe uma

grande dificuldade das pessoas em tratarem com quantificadores, principalmente quando são

colocados em linguagem natural e envolvem conhecimentos de senso comum. Um dos

principais problemas detectados nas respostas dos estudantes avaliados foi em relação a

negação de quantilicadores, especialmente o quantificador universal. Colocações tais como

”todo homem é imortal" envolviam nas respostas o conhecimento pessoal de que o homem

é mortal. Quando não, muitos negam uma afirmação do tipo ”todo x é a " com ”todo x é não

a". Isto é o que denominamos de negação forte, onde tudo é ou não é. Em alguns casos

também, os estudantes respondiam "ou existe um x que não é a ou todos os x não são a".
Eles não apenas negavam a frase pedida, mas já concluiam o que poderia ser. Muitas

situações de erros foram determinadas e estão sendo ou serão utilizadas no protótipo em

construção.

Muito trabalho ainda tem que ser desenvolvido para que o protótipo possa

ser utilizado pelos estudantes tal qual uma boa ferramenta de apoio. Alguns destes trabalhos

são propostos no capítulo seguinte.



Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho propomos um modelo genérico para Sistemas Tutores

Inteligentes em Matemática, denominado de ARQTEMA. Ele é o início de uma série de

investigações pertencentes ao projeto PROTEMA. Por ser um trabalho inicial, muitas das

escolhas realizadas (tipo de representação do conhecimento em cada módulo, “modelo do

estudante, entre outros) foram feitas com base em alguns fatos, mas também suposições.

Contudo, pensando nas expansões/mudanças, procuramos deixar o modelo de forma que seja

fácil realiza-las quando necessário.

ARQTEMA é um modelo similar estruturalmente à arquitetura básica de um

STI. Isto é, compõe—se de quatro módulos: Módulo do Domínio, Modelo do Estudante,

Módulo Tutorial e Módulo da Interface.

0 Módulo do Domínio do ARQTEMA é baseado no Modelo de Michener

[Michener 78] que propõe um modelo de representação de qualquer teoria da Matemática

através de redes envolvendo três categorias do conhecimento: conceitos, resultados e

exemplos. Para lins tutoriais, incluímos ao Módulo do Domínio mais duas categorias:

exercícios e catálogo de bugs. Estas cinco categorias formam o Nível Básico sendo que existe

um meta—nível formado por tópicos do domínio, denominado de Nível Tópicos.
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A generalidade do ARQTEMA, obtida através do Modelo de Michener,

possibilita a troca de domínios para gerar vários STIs em Matemática. Por outro lado, pode

restringir o sistema por não possibilitar (devido ao modelo) a resolução de problemas baseado

em seu próprio conhecimento. Mas, de modo geral, esta característica não afeta tanto o

sistema se pensarmos no acoplamento de um sub-módulo ao Módulo do Domínio que resolva

os problemas do domínio específico.

OModelo do Estudante do ARQTEMA é um modelo criado especificamente

para ele, baseado nas idéias do Modelo de Perturbação. É uma estrutura que contém

informações sobre todos os elementos da teoria que o estudante vê, o desempenho obtido por

ele em cada tópico, os bugs detectados, entre outros. As informações consideradas

importantes foram colocadas neste modelo que já sofreu inúmeras modificações desde o início

da pesquisa e, com certeza, continuará sofrendo outras em busca da otimização do modelo.

Os parâmetros escolhidos para o Modelo do Estudante podem sofrer alterações/inclusões

possibilitando, por exemplo, a retomada da idéia inicial de estereótipos [Takehara 93].

O ARQTEMA tem o Módulo Tutorial representado através de regras

tutoriais que formam um sistema de regras de produção estruturadas. Estas regras não se

prendem a nenhum método específico de ensino e sua representação explícita permite que

mudanças ocorram com maior facilidade.

0 Módulo de Interface do ARQTEMA não possui uma representação

explícita do conhecimento sobre a forma de apresentação do material instrucional, tal qual

sugere a arquitetura básica de um STI. O que temos, por enquanto, é a implementação da

interface através do Andrew Toolkit [Borenstein 90][Hansen 88]. Esta implementação segue

os objetivos do processo de criação de interfaces para sistemas em geral e, claro, existe o

elemento estudante influenciando nas escolhas que são feitas. Nada inviabiliza que o

conhecimento específico sobre interfaces de STIs seja explicitamente representado no Módulo

Tutorial. Procuramos permitir que tanto a representação explícita do conhecimento neste

módulo quanto a criação de um ambiente hipermídia de ensino sejam possíveis.
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No sentido de especificar como as alterações/inclusões podem ser feitas para

melhorar este trabalho, encerramos esta dissertação com possíveis trabalhos futuros. O projeto

PROTEMA encerra, praticamente, todos os trabalhos futuros e paralelos ao ARQTEMA. A

seguir estão listadas algumas sugestões desses trabalhos:

Avaliação do ARQTEMA como modelo genérico de STI em Matemática.

Uma avaliação cuidadosa do modelo é necessária para que se possa estimar

sua eficiência e verificar sua eficácia. Esta avaliação inclui experiências com

grupos de estudantes universitários e deverá ser realizada tanto sob o prisma

computacional quanto educacional. Os módulos que compõem o modelo têm

que ser analisados separadamente e em conjunto para que se possa fazer as

expansões e mudanças que se tornem necessárias.

Construção de uma ferramenta para gerar novos STIs com arquitetura

ARQTEMA em outros domínios da Matemática, denominada TOOTEMA

[Hasegawa 93][Maltempi&Hasegawa 93]. Este trabalho já está em

andamento, sendo construído em paralelo ao ARQTEMA.

Pesquisa e implementação de um Módulo de Interface que se acople ao

ARQTElvm e possibilite uma melhor interação do sistema com seu usuário,

seja ele estudante ou professor. Um dos trabalhos paralelos ao ARQTEMA,

que está sendo realizado, é a implementação de um sub-módulo do Módulo

da Interface, denominado de INTEMA [Maltempi93][Maltempi&Hasegawa

93]. Este trabalho visa a criação de um gerador de explicações do tutor

independente do domínio que estiver representado.

Implementação de outra parte do sistema ARQTEMA que atenda as

necessidades do professor/pesquisador como usuário. Entre essas

necessidades, citam—se: acesso e interpretação fáceis dos MES armazenados

(seja através de gráficos, tabelas, entre outros); facilidades para testar as

regras tutoriais (incluir, alterar, remover); facilidade para testar mudanças
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no domínio representado (mudar relações entre os elementos de uma mesma

categoria, entre os elementos duais, entre os tópicos, mudar o conjunto de

elementos pertencentes a um tópico); entre outros.

Pesquisa e implementação de um Módulo de Resolução a ser acoplado ao

ARQTEMA nesse primeiro protótipo em Cálculo Proposicional com vista

na Lógica de Primeira Ordem.

Estes são alguns dos trabalhos que seguem (direta ou paralelamente) ao

ARQTEMA. Outros mais serão necessários para que o PROTEMA consiga alcançar um de

seus objetivos: a utilização de forma eficiente do computador no ensino.
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Glossário

B

Bug: em geral, um bug é alguma falha estrutural revelada por algum comportamento

inesperado (defeituoso). Assim, o termo bug é usado para se referir a uma parte incorreta
de um determinado procedimento [Clancey 88]. Segundo Polson e Richardson

[Polson&Richardson 88], bugs são misconceptions dos estudantes no conhecimento
declarativo ou procedimental.

C

Catálogo de bugs: é um conjunto de padrões de erros típicos muito bem analisados e

cuidadosamente coletados [Psotka et al. 88].

Ciência cognitiva: é uma área multidisciplinar que está preocupada com a representação

e manipulação mental de informações, e a transformação de representação mental destas em

ação. O objetivo da ciência cognitiva é descobrir as capacidades representacionais e

computacionais da mente, e sua representação estrutural e funcional no cérebro [Shapiro 87].

Alguns dos problemas tratados pela ciência cognitiva podem ser: interfaces homem—máquina,

métodos pedagógicos, técnicas de comunicação, metodologias de aquisição de conhecimento,
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entre ºutros.

F

Frames: é um esquema de representação do conhecimento onde as informações sobre um
determinado objeto são organizadas como uma coleção de atributos organizados em slots.

M

Mal-rule: é uma regra modificada do assunto a ser ensinado, capaz de gerar resultados

incorretos. É normalmente usada para descobrir bugs e determinar quais são as
misconceptions que os originam.

Misconceptions: são diferenças entre o conhecimento do estudante e o conhecimento,

representado no sistema, de um especialista [Webber 88]. É um conhecimento adquirido pelo
estudante que contém bugs.

P

Psicologia cognitiva: é a análise científica dos processos e estruturas mentais do ser

humano, com o objetivo de compreender o comportamento destes [Shapiro 87]. Algumas
sub—áreas da psicologia cognitiva são: perception, attention, memory, thinking e language

[Shapiro 87].
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R

Redes Semânticas: é um esquema de representação do conhecimento baseado em grafos.

Os nós representam os objetos, conceitos e entidades. os arcos representam as ligações que

descrevem as relações entre os nós.

Regras de produção: é um esquema de representação do conhecimento que contém um

conjunto de regras, estratégias de controle e uma base de conhecimento.



Apêndice I

Regras tutoriais conforme CONTEXTO (letra C) de diálogo sistema—estudante:

c = INI (INÍcio)

SE (tópico—escolhido # NULL) /* se o tópico foi escolhido */

ENTÃO determina—elemento(elemento-relacionado,tópico—escolhido)e preparar—aula(tópico—

escolhido,elemento-relacionado,aula) e (C = TPO) /* então determina o elemento

relacionado ao tópico escolhido, prepara aula sobre o tópico e muda contexto para
o tipo de aula que será dado */

c = TPO (TiPO de aula que será dadá)

SE é—conceito(elemento-relacionado)/* se o elemento relacionado com o tópico escolhido é

um conceito */

ENTÃO (C = AUC) /* então muda contextopara aula de conceitos */

SE é-resultado(elemento—relacionado)/* se o elemento relacionado com o tópico escolhido

é um resultado */

ENTÃO (C = AUR) / * então muda contextopara aula de resultados */
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C = AUC (AUla de Conceitos)

SE (elemento = = NULL) e (aula # NULL) /* se elemento está vazio mas a pilha aula
possui topo */

ENTÃO elemento = desimpilha(aula) /* então elemento recebe o conteúdo do topo de aula
*/

SE (elemento = = NULL) e (aula = = NULL) /* se elemento está vazio e a pilha aula
também */

ENTÃO (C = FIM) /* então muda contexto para fim de aula */

SE (elemento # NULL) e pertence—CV(elemento) /* se existe elemento, mas já foi dado
nesta sessão */

ENTÃO elemento = NULL /* então elemento fica vazio */

SE (elemento # NULL) e não(pertence—CV(elemento)) /* se existe elemento e ele nãofoi
dado nesta sessão */

ENTÃO (C = ENC) /* então muda contexto para ensinar elemento ao estudante */

C = ENC (ENsína Conceito)

SE pertence—CVA(elemento) e nível-estudante(fraco) /* se elemento pertence ao ME como
conceito visto anteriormente — CVA — e o nível do estudante e'fi'aco */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante

novamente e elementofica vazio */

SE pertence—CSV(elemento) e nível-estudante(fraco) /* se elemento pertence ao ME como

conceito supostamente visto CSV - e o nível do estudante é fraco */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante

novamente e elementofica vazio */
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SE pertence—CVA(elemento)e nível—estudante(razoável) /* se elementopertence aoME como

conceito visto anteriormente - CVA - e o nível do estudante é razoável */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante

novamente e elemento fica vazio */

SE pertence-CSV(elemento) e nível—estudante(razoável) /* se elementopertence aoME como

conceito supostamente visto - CSV - e o nível do estudante é razoável */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante

novamente e elemento fica vazio *!

SE pertence-CVA(elemento) e nível-estudante(forte) /* se elemento pertence ao ME como

conceito visto anteriormente - CVA — e o o nível do estudante e forte */

ENTÃO elemento = NULL /* então elementofica vazio */

SE pertence-CSV(elemento) e nível-estudante(forte) /* se elemento pertence ao ME como

conceito supostamente visto - CSV — e o nível do estudante e' forte */

ENTÃO elemento = NULL /* então elementofica vazio */

SE pertence-CVA(elemento) e nível—estudante(desconhecido) / * se elementopertence aoME

como conceito visto anteriormente - CVA - e o nível do estudante é desconhecido */

ENTÃO elemento = NULL /* então elementofica vazio */

SE perténce—CSWelemento)e nível—estudante(desconhecido) /* se elementopertence ao ME

como conceito supostamente visto - CSV - e o nível do estudante e' desconhecido */

ENTÃO mostra(elemento) e elemento = NULL /* então mostra elemento ao estudante e

elemento fica vazio */

SE (elemento == NULL) e é—conceito(elemento-relacionado) /* se elemento é vazio e

pertence a um tópico relacionado a um conceito */

ENTÃO (C = AUC) /* então muda contextopara aula de conceitos */
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SE (elemento = = NULL) e é—resultado(elemento—relacionado) /* se elemento e' vazio e

pertence a um tópico relacionado a um resultado */

ENTÃO (C = DUL) /* então muda contextopara ensinar elementos duais */

C = AUR (AUla de Resultados)

SE (elemento = = NULL) e (aula # NULL) / * se elemento está vazio mas a pilha aula

possui topo */

ENTÃO elemento = desimpilha(aula) / * então elemento recebe o conteúdo do topo de aula

*/

SE (elemento = = NULL) e (aula = = NULL) /* se elemento está vazio e a pilha aula

também */

ENTÃO (C = FIM) /* então muda contextopara fim de aula */

SE (elemento # NULL) e pertence-CV(elemento) /* se existe elemento, mas já foi dado
nesta sessão */

ENTÃO elemento = NULL /* então elementofica vazio */

SE (elemento ;6 NULL) e não(pertence—CV(elemento)) /* se existe elemento e ele não foi
dado nesta sessão */

ENTÃO (CDE = dual—esquerda(elemento)) e (CDD = dual—direita(elemento)) e (C =

DUL) /* então coloca os conceitos duais à esquerda do elemento na lista CDE, os

conceitos duais à direita do elemento na lista CDD e muda contexto para ensinar

elementos duais */
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C = DUL (ensina conceito DUaL)

SE (CDE = = NULL) e (CDD = NULL) e (elemento = = NULL) /* se a lista de conceitos
duais à esquerda e à direita estão nulas e o elemento está vazio */

ENTÃO (C = AUR) /* então muda contextopara aula de resultados */

SE (CDE # NULL) /* se a lista de conceitos duais à esquerda de elemento não está vazia
*/

ENTÃO (C = EDE) /* então muda contextopara ensinar os conceitos duais à esquerda de

elemento */

SE (CDE = = NULL) e (elemento # NULL) /* se a lista de conceitos duais à esquerda
está vazia e existe elemento */

ENTÃO (C = ENC) /* então muda contextopara ensino elemento ao estudante */

SE (CDE = = NULL) e (elemento = = NULL) e (CDD # NULL) /* se a lista de

conceitos duais à esquerda e o elemento estão vazios e a lista de cocneitos duais à
direita não está vazia */

ENTÃO (C = EDD) /* então muda contextopara ensinar os conceitos duais à direita de
elemento */

C = EDE (Ensina Duais à Esquerda)

SE (elemento—dual = = NULL) e (CDE # NULL) /* se elemento dual está vazio mas a
lista de conceitos duais não está vazia */

ENTÃO elemento-dual = primeiro-da—lista(CDE) /* então elemento dual recebe o conteúdo
do primeiro elemento da lista que a partir de então passa a ter como primeiro
elemento o próximo da lista */
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SE (elemento-dual = = NULL) e (CDE = = NULL) /* se elemento dual está vazio e a lista
de conceitos duais também */

ENTÃO (C = DUL) /* então muda contextopara ensinar elementos duais */

SE (elemento-dual # NULL) e pertence—CV(elemento-dual) /* se existe elemento dual, mas

já foi dado nesta sessão */

ENTÃO elemento = NULL /* então elemento dualfica vazio */

SE (elemento—dual # NULL) e não(pertence—CV(elemento-dual)) /* se existe elemento dual

e ele não foi dado nesta sessão */

ENTÃO (C = EDU) /* então muda contextopara ensina elemento dual ao estudante */

C = EDD (Ensina Duais à Direita)

SE (elemento-dual = = NULL) e (CDD # NULL) /* se elemento dual está vazio mas a
lista de conceitos duais não está vazia */

ENTÃO elemento-dual = primeiro-da—lista(CDD) /* então elemento dual recebe o conteúdo

do primeiro elemento da lista que a partir de então passa a ter como primeiro

elemento o próximo da lista */

SE (elemento—dual = = NULL) e (CDDE = = NULL) /* se elemento dual está vazio e a
lista de conceitos duais também */

ENTÃO (C = DUL) /* então muda contextopara ensinar elementos duais */

SE (elemento-dual # NULL) e pertence—CV(elemento—dual) /* se existe elemento dual, mas

já foi dado nesta sessão */

ENTÃO elemento = NULL /* então elemento dualfica vazio */
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SE (elemento-dual # NULL) e não(pertence—CV(elemento-dual»/* se existe elemento dual
e ele não foi dado nesta sessão */

ENTÃO (C = EDU) /* então muda contexto para ensina elemento dual ao estudante */

C = EDU (Ensina DUais)

SE pertence-CVA(elemento-dual) e nível—estudante(fraco) /* se elemento dual pertence ao
ME como conceito visto anteriormente - CVA - e o nível do estudante é fraco */

ENTÃO mostra(elemento-dual) e elemento-dual = NULL /* então mostra elemento dual ao
estudante novamente e elemento'dual fica vazio */

SE pertence—CSV(e1emento-dua1) e nível—estudante(fraco) /* se elementodualpertence aoME

como conceito supostamente visto CSV - e o nível do estudante é fraco */
ENTÃO mostra(elemento-dua1) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao

estudante novamente e elemento dualfica vazio */

SE pertence-CVA(elemento-dual) e nível—estudante(razoável) /* se elemento dual pertence
ao ME como conceito visto anteriormente - CVA — e o nível do estudante e' razoável

*/
ENTÃO mostra(elemento—dual) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao

estudante novamente e elemento dualfica vazio */

SE pertence-CSV(elemento—dual)e nível—estudante(razoável) /* se elemento dualpertence ao
ME como conceito supostamente visto - CSV - e o nível do estudante é razoável */

ENTÃOmostra(elemento—dual) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao
estudante novamente e elemento dualfica vazio */

SE pertence-CVA(elemento—dual)e nível-estudante(forte) /* se elementodualpertence aoME

como conceito visto anteriormente — CVA - e o nível do estudante é forte */

ENTÃO elemento-dual = NULL /* então elemento dualfica vazio */
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SE pertence-CSV(elemento—dual)e nível-estudante(forte) /* se elemento dualpertence ao ME

como conceito supostamente visto - CSV — e o nível do estudante é forte */

ENTÃO elemento—dual = NULL /* então elemento dualfica vazio */

SE pertence-CVA(elemento—dual) e nível—estudante(desconhecido) /* se elemento dual

pertence ao ME como conceito visto anteriormente - CVA - e o nível do estudante é

desconhecido */

ENTÃO elemento—dual = NULL /* então elementofica vazio */

SE pertence—CSV(e1emento—dual) e nível-estudante(desconhecido) /* se elemento dual

pertence ao ME como conceito supostamente visto — CSV - e o nível do estudante é

desconhecido */

ENTÃO mostra(elemento-dual) e elemento—dual = NULL /* então mostra elemento dual ao
estudante e elemento dualfica vazio */

SE (elemento-dual = = NULL) e (elemento # NULL) /* se elemento dual é vazio, mas
ainda existe elemento - o que significa que os elementos duais & esquerda de elemento

ainda nãoforam todos dados */

ENTÃO (C = EDE) /* então muda contextopara ensinar os conceitos duais à esquerda

de elemento */

SE (elemento-dual = = NULL) e (element == NULL) /* se elemento dual é vazio e

elemento também */

ENTÃO (C = EDD) /* então significa que estão sendo dados os conceitos duais à direita

de elemento e muda contextopara ensinar os conceitos duais à direita de elemento
*/


