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Resumo:

Este trabalho discute o potencial e, principalmente, os problemas decorrentes do uso de
sistemas hipermídia tradicionais (i.é redes de páginas manipuladas por browser) em
aplicações de ensino & aprendizagem. Argumenta-se que um dos grandes problemas dos
sistemas hipermídia consiste na usual falta de qualquer controle sobre a navegação do
usuário, que pode refletir negativamente no processo de aprendizagem. O trâbalho
propõe, e implementa no protótipo SASHE, o uso de recursos extremamente simples,
como a associação de atributos aos nós do hiperdocumento, bem como a exploração da
característica de aninhamento (ou composição) de nós, já usual nos modelos conceituais
de hipermídia, para modelar aplicações hipermídia que atendam a algumas das
necessidades tanto do autor quanto do estudante. Tais contribuições consistem em: a)
oferecer mais recursos ao usuário-estudante, além das funções de controle; isto se dá
através de um conjunto botões da interface para o acesso a informações contextuais, de
controle e estratégicas (busca de nós alternativos de acordo com dificuldade associada e
nó atual); b) oferecer mais recursos ao usuário-autor, no sentido de fornecer-lhe
ferramentas de autoria de hiperdocumentos "qualificados" para aplicações no ensino
(independente do domínio de conhecimento), bem como de possibilitar a criação de
roteiros que imprimem uma forma de controle "flexível": ao selecionar cada nó que fará
pafte de um roteiro, o autor pode definir um "grau de liberdade" associado,
correspondente a um contexto da hierarquia que engloba aquele nó. O autor, ao definir
os limites de "fuga" do roteiro, indica quais informações periféricas podem contribuir à
leitura do estudante, sem interferirem negativamente nos objetivos do autor.

Abstract:

This work discusses the potential and the problems which arise from the use of traditional
hypermedia systems in educational applications. One of the most controversial point is the
lack of control on the student. Experiences have shown negative results when there is no
such control. This work proposes, and implement in the prototype SASHE, the use of
simple resources, such as nodes attributes and nested context nodes, to model
hypermedia applications which address some author and students goals. Its contributions
include: a) to offer other resources to the student which are different from the usual
control functions of the browser; this is achieved through a set of interface buttons to
access contextual, control and tactical information (the latter consists in searching
alternative nodes according to difficulty values and to the actual node); b) to offer
authoring tools which are specific for educational application and knowledge domain-
independent and which make possible the creation of flexible guided-tours: when
selecting a node to be added to the guided-tour, the author can define an associated
"level of freedom" which corresponds to a context node which contains the selected node.
This author's definition of a "escape limit" to the student determines which information is
consídered relevant (and are preserved into the context) or not (are left out the context).
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1TNTRODUçÃO

1.1 - Considerações Iniciais

A grande revolução que está ocorrendo na área de informática, proveniente de

conseqüentes aprimoramentos tanto em hardware como em software, tem contribuído
para a sedimentação dos sistemas hipertexto/hipermídial. Desta forma, está mais fácil

manipular as informações armazenadas em diferentes mídias, viabilizando cada vez mais

sua aplicação nas mais variadas áreas.

Aliado a este fator, há a massificação da utilização da Internet, A grande rede mundial,
que hoje em dia é extremamente baseada em seruiços de Woild Wide Web (WWW), faz

com que a aquisição de conhecimentos através de documentos hipermídia seja uma

atividade quase que do dia-a-dia. A visão do crescimento da utilização de sistemas

hipermídia tem sido capaz de alterar estratégias de mercado de grandes empresas de

software tal como a Microsoft. Percebendo a importância da internet para os usuários, ela

tem inserido recursos voltados para a grande rede em todos os seus produtos e
atualmente está tornando o seu navegador como o núcleo de seu sistema operacional,

fazendo com que o conteúdo de todo winchesterseja um hiperdocumento.

Fatores como estes incentivam um grande número de pesquisas na área, que procuram

desenvolver novas técnicas e características a serem íncorporadas aos sistemas

hipermídia, buscando também novas áreas de aplicações. Porém uma das mais

freqüentes utilizações dos sistemas hipermídia é no domínio do ensino e aprendizagem.

Sendo capaz de criar um ambiente favorável para busca de conhecimentos, a aplicação

desta tecnologia na educação vem remodelando as formas de se ensinar. Pesquisadores

como Roger C. Schank (The Institute for the Learning Sciences - Northwestern Univesity'l
já há algum tempo vdm focalizando seus trabalhos na utilização do ensino digital

[SCH9Oa]. O relacionamento simbiótico entre o autor e o usuário criado pela tecnologia

hipermídia tem criado novos métodos de interação textual e tem necessitado do

desenvolvimento de alternativas para o modelo tradicional de ensino [STA94].

Entre as características dos sistemas hipermídia que contribuem para o

ensino/aprendizadorpodemos citar: 1) a fácil exibição e navegação por documentos

extensos; 2) a individualização do ensino com relação ao aluno, onde a forma de acesso à

informação segue interesses também do usuário; 3) a criação de um ambiente onde o

I Estaremos usando o termo "hipermídia" para nos referir às aplicações tanto de hipertexto quanto de hipermídia.
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estudante não se sinta intimidado ao cometer erros, aumentando sua interação com a 
informação que está sendo transmitida; 4) a capacidade de aprender e redefinir 
relacionamentos entre os conceitos apresentados. 

Aliado a estes recursos, encontramos um modelo de aprendizagem baseado na 
exploração [SCH90b]. Quando um estudante está interessado num determinado assunto, 
ele normalmente gera questões. Os sistemas hipermídia respondem estas perguntas na 
hora em que elas são geradas, oferecendo a possibilidade e a facilidade da exploração do 
documento a ser estudado [SCH94]. 

No entanto, também podemos encontrar alguns problemas na utilização de sistemas 
hipermídia. Muitos artigos já trataram sobre a superexposição de informações ao usuário 
e a passagem do controle da seqüência do aprendizado do autor para o estudante 
[FRE95] [HAN95]. Logo, a flexibilidade oferecida pode levar o usuário a se perder no 
hiperdocumento como também dificultar o encontro das informações desejadas. 
Experiências reais com alunos têm mostrado que, na instrução baseada em hipertextos, 
alguns alunos encontraram dificuldades em ter que tomar muitas decisões e de saber 
navegar dentro de suas lições, fazendo com que se sintam desorientados [SHI94]. 

As soluções para problemas como estes podem ser encontradas nos sistemas tutores 
tradicionais. Estes sistemas são programas de auxílio ao ensino, podendo incorporar 
técnicas de IA de modo a fazê-los capazes de saber o que ensinar, quem ensinar e como 
devem ensinar. Possuindo muitas características opostas às dos sistemas hipermídia, a 
utilização de alguns recursos tutoriais pode ajudar a contornar alguns destes problemas. 
Apesar de poderem ser bastante flexíveis e até usarem recursos hipermídia (eles até 
permitem que o usuário navegue à vontade em módulos especialmente projetados para 
isso), os sistemas tutores possuem estratégias bem definidas quanto aos roteiros a serem 
seguidos pelos usuários. Com  isto, os estudantes, ao fazerem uso dos sistemas tutores, 
sentem-se guiados ou acompanhados por alguém. Baseado em idéias como estas, este 
trabalho estuda uma proposta para a incrementação de um sistema hipermídia com 
alguns recursos de sistemas tutores. 

Pretende-se investigar a potencialidade do modelo hipermídia num ambiente de autoria e 
navegação quando acrescentado de alguns novos recursos que atuam em duas faces. A 
primeira visa t_o auxilio à autoria por parte de um autor (professor) de roteiros pré-
planejados, que servirão de guias para o aprendizado de um determinado domínio. E a 
segunda, no auxílio à navegação por parte de um usuário (estudante), na intenção de 
viabilizar uma interação mais efetiva no contexto de ensino/aprendizagem. 

Adicionalmente, este trabalho irá realizar uma validação do modelo conceituai de dados 
hipermídia utilizado, o Modelo dos Contextos Aninhados (MCA) [CAS91]. 
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1.2 - Motivação e Objetivo

A flexibilidade no acesso à informação, junto com boas capacidades de navegação em

hipertextos, fizeram com que estes sistemas fossem bastante atrativos para a utilização

como programas de recuperação de informação. Dentro desta visão, quanto mais controle

o usuário puder ter, maior chance de sucesso haverá na interação com o sistema.

O hipertexto, então, chama a atenção dos desenvolvedores de programas para instrução.

Poder seguir caminhos que o autor preestabelece.,,ou seguir seus próprios caminhos de

acordo com seus interesses, faz com que o usuário (estudante) passe a ser ativo e não

passivo, ocupando um papel participante em seu próprio aprendizado [SCH94]. O

estudante se torna o foco dos sistemas de instrução, ao invés do material didático, como

acontecia normalmente.

Estas idéias iniciais, que surgiram junto com os sistemas hipertexto, produziram

argumentações favoráveis para uma liberdade total da exploração dos docurnentos. O

controle que o estudante tem possibilita-o a realizar escolhas afetando o andamento do

aprendizado, o que resulta num estudante se sentindo mais competente, bem como a

atividade de estudar se torna mais pessoal e interessante. Uma vez tendo controle sobre

o aprendizadoro estudante pode aprender melhor "como" estudar.

No entanto, atualmente vários experimentos têm mostrado justamente o contrário. Com

argumentações sobre a adaptação dos sistemas hipermídia quando aplicados à educação,

muitos pesquisadores têm criticado alguns aspectos da performance resultante. Foram

encontradas situações onde o usuário apresenta melhor rendimento quando é guiado ou

orientado de alguma forma. Large, por exemplo, diz que realizar ligações entre as

informações do documento pode ser necessário para o aprendizado; porém, não é o
suficiente, pois não se levam em conta fatores como a idade, a habilidade, a experiência

anterior do usuário tanto quanto ao domínio, como quanto ao uso de tais sistemas

[-AR95].

Também se argumenta que existe pouca evidência empírica que mostre uma contribuição

educacional relevante na utilização da liberdade total. Com base em indagações como

estas, surgem idéias de complementação para os sistemas hipermídia que visam realizar

um acompanhamento do aprendizado e, com isto, aumenta-se o controle que o programa

pode ter sobre o sistema como um todo.

No entanto, é muito comum tratar fatos como estes somente focalizando as necessidades

de alteração e inclusão de recursos sob o ponto de vista do aprendiz, esquecendo-se um

pouco das necessidades do autor (professor). Ponderar o controle a ser oferecido ao

usuário também faz parte das tarefas de um professor.
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Defende-se, aqui neste trabalho, a necessidade de se oferecer ao autor-professor a

capacidade de determinar "quando" e o "quanto" de controle deve ser atribuído ao

estudante. Desta forma, pode-se criar um ambiente de autoria que possibilite ao autor a

criação de roteiros na intenção de oferecer "guided tours" a seus usuários, e a elaboração

de estratégias que equilibrJmelhor a questão do controle entre sistema e estudante.

Dentro do sistema proposto neste trabalho, fez-se uso da principal característica do MC,A:

o aninhamento de nós de contexto. Através de um determinado nó de contexto escolhido

pelo autor (professor), ele é capaz de limitar/liberar o acesso do estudante a um assunto,

determinando-lhe um grau de liberdade. Ao criar uma seqüência de contextos contendo

diferentes partes de uma seção, cada parte possuirá um grau de liberdade.

Dessa forma, a navegação realizada pelo estudante pode ou não coincidir com o percurso

pré-estabelecido pelo professor. No entanto, caso não coincida, com certeza a navegação

do estudante determina um documento composto por material selecionado ou "permitido"

pelo professor. O aluno somente terá acesso a material extra-roteiro que esteja no maior

contexto (dentro da hierarquia) permitido pelo professor.

Tomando por base o sistema Hip/Windows previamente construído [NUN96b], o objetivo

deste trabalho é o de complementar o ambiente de ensino (estudante) com funções

diretas, não inseridas dentro das ligações (links), procurando: aprimorar a interação com

o estudante, facilitar em situações de dificuldade ou dúvida, ajudar na procura de

informações complementares, etc. Partes destas funções representam as características

de um sistema tutor que foi inserido no sistema de navegação tradicional.

Também foram criadas novas estruturas inseridas no ambiente Hip/Windows visando 6
auxílio à autoria, no que se refere à criação de roteiros, criação de nós com funçöes

específicas, classificação de nós terminais, etc. Um outro conceito utilizado para a autoria

é o de reutilização de objetos. O autor tanto pode desenvolver todo o material que irá

compor o hiperdocumento, como também pode partir de um documento já pronto. Este

documento pode até ter sido construído por outra pessoa e desenvolvido com o

pgnsamento explícito de servir como um repositório de objetos hipermídia, É com isto em

mente que propomos facilidades para a composição de roteiros a partir de "visões"

diferentes daquela que o professor tem em mente.

Pensando um pouco num estágio posterior, procura-se também oferecer ao professor

recursos que facilitem a análise das informaçöes criadas durante a navegação do

estudante. Esta análise pode auxiliar na avaliação tanto de seu próprio material

desenvolvido, bem como do desempenho do estudante.

Uma outra característica importante desta proposta é que, por não se basear em

nenhuma modelagem do domínio, pode gerar hiperdocumentos sobre qualquer assunto.
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Esta generalidade, apesar de ser de grande contribuição para sua utilidade e eficiência, 
faz com que o ambiente apresente algumas limitações pela falta de conhecimento do 
domínio. Estas limitações procuraram ser contornadas por meio de mecanismos de 
indexação bastante usados nesta área. 

Todas estas propostas foram implementadas num ambiente de autoria, SASHE (Sistema 
de Autoria e Suporte de Hipermídia para o Ensino), em linguagem Borland Delphi e Visual 
C++ e desenvolvidas pela equipe do ICMSC do projeto ProteM/HyperProp [S0A95]. 

1.3 - Organização do Texto 

Este texto está organizado de forma que o capítulo 2 realiza uma revisão bibliográfica 
tratando de sistemas de apoio ao ensino relatando também os conceitos básicos do 
hipermídia. No capitulo 3 encontra-se uma discussão sobre hipermídia em aplicações de 
ensino. No capítulo 4 encontra-se um resumo do Modelo de Contextos Aninhados. No 
capítulo 5 é apresentada a proposta da arquitetura que estende o sistema hipermídia com 
funções tutoriais. No capitulo 6 é apresentado o sistema SASHE, um ambiente de autoria 
para a criação de hipermídia para o ensino. No capitulo 7 apresentam-se as conclusões e 
algumas propostas para trabalhos futuros e, finalmente, são apresentadas as referências 
bibliográficas. 
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SISTEMAS DE APOIO AO ENSINO 

Deve-se perceber, quando se estuda qualquer área da informática, que o principal e mais 
básico objeto manipulado pelo computador é a informação. Desta forma, a inserção, 
armazenagem, apresentação e manipulação deste objeto representam várias áreas de 
estudo. Esta informação armazenada representa também a semente geradora do 
conhecimento, e este é o que é transmitido no relacionamento professor/aluno. 

Assim como a informação é o objeto básico na informática, o conhecimento é o no 
ensino. Como adquirir, armazenar e principalmente apresentar e transmitir conhecimentos 
-à outras pessoas, também representam importantes áreas de estudo. A capacidade de 
armazenar grandes quantidades de informação, a facilidade de moldá-las nas mais 
diferentes formas de apresentação e a flexibilidade com que se pode manipulá-las„ têm 
atraído os pesquisadores da área de ensino para o uso do computador como uma 
promissora ferramenta de transmissão de conhecimento. Isto nos leva ao inicio de sua 
utilização nesta área. 

2.1 - Sistemas CAI 

As primeiras propostas para se aprimorar o processo de ensino/aprendizagem surgiram 
por volta de 1950 com a idéia da instrução programada, fazendo-se uso de certos 
processos mecânicos. A instrução programada consistia em dividir o material a ser 
ensinado em pequenos segmentos logicamente encadeados denominados módulos. Estes 
módulos seriam apresentados de forma impressa, de maneira gradual, seguindo um 
encadeamento lógico. Utilizando-se da metodologia de ensino da época, o conhecimento 
era transmitido do mais simples ao mais complexo, do mais concreto ao mais abstrato, 
permitindo que o estudante assimilasse os conceitos de acordo com seu próprio ritmo. 

O que se pode notar na Instrução Programada são as primeiras preocupações em 
dinamizar a forma de apresentação ao estudante e também de aumentar o controle que 
este estudante tem sobre o aprendizado que está recebendo. Apesar desta proposta ter 
sido baseada em processos mecânicos, suas idéias foram de grande contribuição. Com  o 
surgimento da Ciência da Computação e o aparecimento dos primeiros recursos 
computacionais, descobriu-se que apresentar estes módulos com o computador 
proporcionava uma grande flexibilidade. 
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Então, por volta de 1960 começaram a surgir os primeiros sistemas voltados para o 
ensino, que se baseavam no conceito da Instrução Programada. Com  estes programas, 
nascia uma das primeiras fases da utilização do computador no ensino. Surgiu o conceito 
da Instrução Auxiliada por Computador (Computer Aided Instruction — CAI) ou 
Aprendizagem Auxiliada por Computador (Computer Aded Learning— CAL). 

Apesar de representarem um avanço sobre as propostas de Instrução Programada os 
primeiros sistemas CAI não obtiveram muita aceitação nem muito sucesso, pois 
apresentavam pouca ou nenhuma vantagem sobre as ferramentas impressas tradicionais 
como por exemplo, os livros. O material educacional a ser passado era selecionado, 
organizado, armazenado e apresentado ao estudante,x  de uma forma fixa. Geralmente 
após o final de cada apresentação, o estudante era submetido a uma avaliação sobre o 
que aprendeu, na forma de questões. Caso não acertasse todas as questões ,o sistema 
repetiria toda a informação, até que ele fosse capaz de acertar todas as perguntas 
(independente dos motivos que o levaram a errar no início). 

Sistemas como este representam apenas uma mudança do meio de ensino (de uma 
ferramenta impressa para uma ferramenta computacional). Possuíam esquemas de 
diálogo fixo, um conjunto de estratégias de ensino limitadas e falta de conhecimento do 
domínio. Com  relação ao estudante, também não apresentavam muitos progressos. A 
única forma de interação que era possível era a seleção de alternativas, tais como 
prosseguir ou voltar, k com isto, obrigavam o estudante a atuar de forma passiva. 
Também não possibilitavam uma individualização do ensino, pois tratavam da mesma 
forma todos os estudantes. 

2.2 - Sistemas STI 

No início da década de 70, em resposta às limitações dos sistemas CAI, surgiram os 
primeiros Sistemas Inteligentes de Instrução Auxiliada por Computador (Intelligent 
Computer Alded Instruction — ICAI) ou)como são mais conhecidos, os Sistemas Tutores 
Inteligentes (Intelligent Tutoring Systems — STI). Os STIs são definidos como sendo 
programas de computador destinados a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, 
utilizando técnicas e métodos de IA (Inteligência Artificial) para representar o 
conhecimento e para conduzir a interação com o estudante. 

Estes novos sistemas têm como característica a possibilidade de um maior controle, por 
parte do programa, sobre a forma 	como está sendo realizado o aprendizado. A 
utilização de métodos e técnicas de IAx  possibilita uma maior participação do estudante, 
ainda mantendo o controle do sistema, fazendo surgir um ambiente cooperativo para o 
ensino e aprendizagem. Uma grande característica, entre outras, é a que permite ao 

7 



programa tomar decisões baseadas em conhecimento sobre o quê ensinar, a quem ensinar 
e como isto deve ser fPii-^ 

Estas idéias representam um grande avanço para o ensino. Sendo estudadas sobre novas 
visões, as pesquisas e os desenvolvimentos de STIs acabam unindo três áreas (Figura 1): 
Ciência da Computação, Psicologia Cognitiva e Educação. A área de Ciência da 
Computação, através da IA, fornece técnicas e métodos para a representação e 
manipulação do conhecimento envolvido. A área de Psicologia Cognitiva traz modelos de 
teorias do aprendizado e modelos sobre a forma como o indivíduo constrói o 
conhecimento. E por último, a área da Educação fornece teorias para que o processo de 
ensino-aprendizagem seja mais flexível e proveitoso para ambas as partes (sistema e 
estudante). 

Educação e 
Treinamento 

(CAI) 

Ciência da 
Com putaçã 

(IA) 
ICAI ) Psicologia 

(Cognição) 

Niew- —41/ 	 

Figura 1: Intersão entre as áreas de pesquisa 

Nwana cita algumas das principais características de um STI que o diferenciam de um CAI 
[NWA90]: 

o 	STI deve assegurar uma clara articulação de conhecimento num domínio limitado; 

- o STI deve ter um modelo de performance do estudante, que é mantido 
dinamicamenteire usado para guiar a interação com ele; 

- o projetista (ou especialista do assunto) deve definir o conhecimento e as regras de 
inferência, mas não a seqüência da aula, que deve ser derivada pelo sistema; 

- o STI deve prover diagnóstico detalhado de erros, ao invés de mostrar simplesmente a 
resposta correta; 

o estudante deve poder questionar um STI, além de responder as questões formuladas 
por ele. 
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O objetivo do STI é ensinar um determinado conhecimento, envolvendo diretamente um 
diálogo máquina (tutor)/estudante. Pode-se dizer que ,para o sucesso de um STI, são 
necessárias pelo menos as seguintes características [NUN93]: 

- ser flexível em todos os níveis (arquitetura, controle, comunicação, adaptação ao 
estudante); 

possibilitar e incentivar a exploração do assunto em questão pelo estudante; 

- possuir vários métodos de ensino para apresentação do assunto; 

dominar, o máximo possível, o assunto que ensina; 

- ter meta-conhecimentos para resolver situações não previstas nas regras que 
descrevem o conhecimento do tutor; 

- operar conforme o(s) método(s) de ensino adotados (caráter tutorial); 

ter mecanismos inteligentes para a depuração e a orientação na detecção de falhas; 

- possuir mecanismos que permitam a simulação automática e resolução interativa dos 
problemas; 

ter capacidade de aprendizagem visando, pelo menos, à adequação ao estilo do 
estudante; 

- ter mecanismos que descrevam o raciocínio que o estudante e o tutor utilizam ao 
explorar um determinado assunto; 

- ter capacidade de reconstruir estados passados. 

2.2.1 - Arquitetura de um STI 

Para se entender como os STIs diferem dos aplicativos tradicionais, é preciso também que 
se compreenda os seus componentes básicos, ou seja, quais e como são organizados os 
módulos que o compõe. Apesar de se encontrar algumas variações quanto à arquitetura 
dos sistemas existentes na literatura, existem quatro componentes que podem ser 
considerados mínimos: módulo do domínio, modelo do estudante, módulo tutorial e 
módulo da interface (Figura 2). 
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Alunolnterface com
o Usuário

Módulo
Tutorial

Módulo do
Especialista
ou Domínio

Modelo do
Estudante

STI

Figura 2: Arquitetura básica de um STI

O Módulo do Domínio (também chamado de módulo especialista) compreende o

conhecimento do especialista. Contém os fatos e as regras de um determinado domínio
que será ensinado ao estudante. Estes conhecimentos são armazenados explicitamente,

característica dos STIs que também os diferencia dos sistemas CAI, que armazenavam

implicitamente a informação. O armazenamento explícito é vantajoso, pois possibilita que

o sistema raciocine sobre a estrutura do conteúdo a ser ministrado.

Podemos citar duas funções básicas para o módulo do domínio:

servir como fonte de conhecimento do assunto a ser ensinado para o estudante. Isto
inclui capacidades de geração de explicações e respostas para o estudante, bem como
tarefas e questões a serem realizadas;

servir como um padrão para avaliar o desempenho geral do estudante. Para isto, o
sistema deve ser capaz de gerar soluções para os problemas no mesmo contexto do
estudante, para que as respectivas respostas sejam comparadas.

Esta informação contida no domínio pode ser classificada em conhecimentos declarativos
(tais como Geometria, Matemática ou Física) ou domíníos procedurais (como linguagens

de programação) necessitando de diferentes processos de aquisição da informação e
representação deste conheci mento.

Para que um STI seja eficiente, além dele possuir o controle sobre o domínio a ser

ensinado, ele também deve controlar a atuação do estudante. Assim, o módulo que

contém uma representação do estado atual do conhecimento e do desempenho do
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estudante sobre o €ssunto que está sendo.,ensinadoÁ é denominado de Módulo do

Estudante. O termo''modelagem do estudantd'é o nome geral dado à tarefa de reunir

informações relevantes sobre um estudante individual, a qual pode ser utilizada para

guiar o procedimento de um STI.

O modelo do estudante é um dos responsáveis pela capacidade de individualização do

ensino dos STI. Pode-se dizer que o modelo do estudante possui seis tipos de funções

básicas:

- corretiva

- elaborativa

- estratégica

- diagnóstica

- prognóstica

- avaliativa

: para ajudar a eliminar os bugs do conhecimento do estudante;

: para ajudar a complementar o conhecimento do estudante;

: para ajudar a promover mudanças significativas e estratégicas de ensino
(módulo tutorial);

: para ajudar a diagnosticar os bugsdo conhecimento do estudante;

: para ajudar a determinar as prováveis respostas do estudante às ações
do tutor;

: para ajudar a avaliar tanto o estudante como o STI.

Também chamado de módulo de estratégias de ensino ou módulo pedagógico, o Módulo

Tutorial é o responsável por planejar e governar a interação com o aluno. Munido de um

conjunto de estratégias de ensino (estrutura de ações visando atingir determinados

objetivos de ensino), informações sobre o aluno (fornecidas pelo Módulo Estudante) e os

conhecimentos armazenados (fornecidos pelo Módulo do Domínio), este módulo deve
gerar uma seqüência de atividades pedagógicas capaz de apresentar com sucesso um

determinado tópico a um determinado estudante.

Considerada como sendo uma área crltica da implementação do Módulo Tutorial, o

controle da iniciativa, ou seja, a definição de 'como será feito o processo de se

interromper uma sessão de ensino (tanto o aluno como o tutor) possui três possíveis

abordagens. A primeira seria a do sistema possuir controle total, monitorando todas as

atividades realizadas pelo aluno, o qual somente responde às questões formuladas pelo

sistema. Utilizando a idéia contrária, o controle total do aluno pode ser encontrado em

sistemas de treinamento. E o controle de iniciativa mista é aquele onde o aluno e o
sistema revezam-se no controle do processo de aprendizagem, isto é, ambos podem

perguntar e responder questões.

O Módulo da Interface é o componente do STI diretamente ligado com a interação com o
usuário. Possui, como papel principal, a função de traduzir a representação interna do

sistema para uma linguagem de interface que seja compreensÍyel e estimulante para o
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estudante. Quanto mais ele se sentir inserido no seu ambiente de aprendizagem, mais

rica será sua experiência. Os recursos desejáveis para um STI, quanto à sua interface
com o usuárigPodem ser:

lidar com diversos estilos de diálogo, talvez com a capacidade de passar de um estilo
para outro, de acordo com a escolha do alunó, permitindo-lhe uma experiência mais
rica;

- apresentar dados em diversos formatos e meios;

- ser fácil de usar,,o que significa que ele deve minimizar o número de ações necessárias
para uma comunicação com o tutor;

ser altamente interativo e fornecer muitas informações sobre os estados intermediários
da resolução do problema do aluno;

ter a habilidade de reconhecer erros involuntários e contínuamente monitorar as
respostas do aluno;

propiciar respostas ráRidas¡1o5pelo menolpermanecer dentro de limites aceitáveis de
tempo e resposta.

2.2.2 - Classificação dos STls

Através dos vários sistemas STIs já desenvolvidos, podemos classificá-los em três classes

distintas, diferenciadas pelo propósito a que seryem [NUN93].

A primeira classe de sistemas consiste da Instrução Inteligente Auxiliada por

Computador, ou seja, os projetos de ICAI. Estes programas têm a finalidade de

apresentar o conhecimento de uma determinada área para um estudante. Dentro deste
contexto, o termo "inteligência" significa o conhecimento que o sistema possui sobre
diferentes domínios e sobre o estudante.

A segunda classe de sistemas é formada por um subconjunto de sistemas tutores
baseados em conhecimento, cujo domínio é sobre qualquer aspecto de utilização de um

sistema interativo. Pode-se citar, por exemplo, as linguagens de programação, a edição

de textos, as aplicações em geral¡ ou, até mesmo.rum sistema tutorial. Seu ambiente de

ensino é normalmente idêntico ao que se pretende ensina¡'com isto, possui um grande

aspecto motivacional da aprendizagem incentivando o estudante a aplicar diretamente o
conhecímento aprendido.

A terceira classe é formada por todo e qualquer tipo de auxílio ao usuáriortais como'rteþ,
manuais onlinqetc. Sempre relacionada com alguma atividade de trabalho, esta ajuda
pode ser apresentada de duas formas. Na forma passiva, o auxílio é sempre requisitado
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pelo usuário na hora que necessita"na forma ativa, o sistema analisa e determina a 
melhor hora de apresentar o auxílio ao estudante. 

2.3 - Sistemas Hipermídia 

Um dos fatores importantes para um sistema STI é como se realizam as interações entre 
seus participantes (aluno, professor e o conhecimento). Apesar das principais propostas 
de interface se basearem na interpretação da linguagem natural, sabemos que esta ainda 
é um desafio para os pesquisadores da área de IA. O que surge nas outras propostas," 
então, é a grande utilização dos novos recursos e avanços tecnológicos baseados em 
gráficos, animações e outros. Com  isto)se procura criar um ambiente confortável para o 
aprendiz. 

Dentro deste contexto é que surgem os sistemas hipermidia. Sendo considerados 
estimulantes para o usuário, têm mostrado grandes aprimoramentos para os sistemas de 
ensino devido à sua grande flexibilidade quanto à apresentação e sua navegação 
vinculada à semântica do conteúdo. 

A mais tradicional e mais antiga forma de representação do conhecimento é o texto 
impresso (livro). Desde o início, com os primeiros alfabetos, as informações contidas 
nestes livros eram transferidas para o leitor de uma forma linear. Estes conceitos foram 
conservados e utilizados nos primeiros sistemas computacionais para apresentação de 
informações. Munidos de poucos recursos, até mesmo devido ao pouco desenvolvimento 
da informática na época, estes sistemas também armazenavam e apresentavam 
informações segundo uma estrutura linear. 

No entanto, a apresentação textual de informações não é capaz de mostrar 
explicitamente certas relações de grande importância. Estas relações representam 
ligações lógicas entre os conceitos mencionados no texto e suas aplicações. Com  o 
avanço das pesquisas relacionadas com a área, foi encontrada a solução de se utilizarem 
paralelo com a estrutura de texto, um modelo na forma de rede de associações chamada 
de hipertexto. Esta estrutura é capaz de representar as relações entre os conceitos 
contidos no texto. 

2.3.1 - Conceitos Básicos 

Inicialmente podemos definir os sistemas hipertexto como sendo uma representação 
eletrônica de um documento contendo um conjunto de informações. De uma forma mais 
detalhada, podemos dizer que são definidos como sendo um sistema onde é permitido ao 
usuário utilizar o computador para examinar informações que tipicamente são descritas 
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em livros e que é possível navegar pelo documento de forma seqüencial ou através das 
relações entre conceitos, figuras, etc. [NUN93]. 

O termo hipermídia refere-se a uma generalização dos conceitos do hipertexto, onde é 
permitido o acesso não seqüencial sobre quaisquer tipos de informações possíveis de 
serem processadas num sistema computacionaL como por exemplo, informações gráficas, 
sons, imagens animadas, entre outras. 

A apresentação da informação se realiza através de pequenos fragmentos individuais de 
informação e suas interligações. Estes dois componentes representam as duas formas 
básicas de representação da informação num sistema hipermidia: os nós e os elos. 

Um nó é a menor unidade de armazenamento de informações em um hiperdocumento. 
Os nós podem representar fragmentos de texto, gráficos, vídeos, etc., e podem ser 
classificados quanto a suas características de tamanho e tipo. Historicamente pode-se 
notar que a capacidade de apresentação que um nó possui tem variado. Ao contrário do 
que se encontra nos atuais sistemas, o tamanho de um nó já chegou a ser fixo, tais como 
os encontrados no sistema KMS (Knowledge Management System) onde todo nó possuía 
o tamanho da tela [PIM89]. Desta forma podemos listar algumas variedades quanto à 
classificação de nós [NUN93]. 

Um tipo distinto de nó para cada tipo de informação: neste caso)  o sistema oferece 
tratamento diferenciado para os diversos tipos de informação suportados (por exemplo, 
informações de áudio e imagem animada). 

Um único tipo de nó constituído de diversos campos com conteúdo distinto: neste caso o 
nó é encarado pelo sistema como sendo de um único tipo. Porém, o sistema permite que 
o nó seja dividido internamente em campos, que são tratados diferentemente conforme o 
tipo de informação que contém. 

Um tipo de nó para apresentação de pontos de acesso: neste caso a base não é 
constituída dos nós armazenados como tal, mas sim por informações a serem 
selecionadas de acordo com alguma condição. O sistema monta o conteúdo em um nó, 
para apresentá-lo ao usuário, apenas quando ocorre a necessidade da seleção de um 
conjunto de informações, no caso de uma consulta. Este caso pode ser aplicado, por 
exemplo, aos dicionários eletrônicos. O sistema recebe uma consulta do usuário e monta 
o conteúdo do nó com a resposta encontrada. 

Um tipo único de nó de tamanho fixo que pode conter qualquer tipo de informação: neste 
caso o sistema limita o tamanho do nó, por exemplo, ao tamanho da tela, e permite que 
qualquer tipo de informação seja colocada em seu interior. 
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Um tipo único de nó de tamanho variável que contém uma quantidade arbitrária de 
qualquer tipo de informação: neste caso o sistema permite a mistura de tipos de 
informação nos nós, não limitando seus tamanhos. 

Um tipo especial de nó para estruturar nós comuns: existem neste caso, além dos nós 
que contêm dados, outros nós cujo conteúdo serve para estruturar, hierarquicamente ou 
não, um conjunto de nós. Os nós organizados pelo nó de estruturação podem ser, por 
sua vez, nós de estruturação ou nós comuns. 

Um tipo de nó com atributo relacionado: nós deste tipo servem a objetivos que variam da 
classificação dos nós, de acordo com algum objetivo do usuário, até o oferecimento, por 
parte do sistema, de ferramentas para o controle de versões dos documentos e dos nós 
individuais. 

De igual importância dentro de um sistema hipermídia, o elo (também chamado de link) é 
o responsável pelas ligações entre os nós. O usuário navega pelo hiperdocumento através 
destas ligações que representam os inter-relacionamentos associativos entre os nós. 

As ligações podem possuir vários tipos ou não, dependendo da necessidade de 
classificação do tipo de relacionamento entre os objetos interligados. Normalmente, na 
hora da implementação, os projetistas dos sistemas hipermidia acabam tendo que 
escolher entre utilizar um tipo único de ligação ou um número fixo de tipos de ligações. 
Apesar de a primeira opção ser mais facilmente aplicada, possuir vários tipos de ligações 
possibilita ao sistema uma maior maleabilidade produzindo interações mais ricas entre os 
objetos. 

Ainda relacionado com as ligações, um outro conceito muito importante a ser mencionado 
é o da âncora. Estes objetos que recebem os elos nos documentos são responsáveis por 
indicar e definir os locais onde acontecem as ligações dentro dos nós. Cada ligação 
relaciona duas âncoras, uma origem e uma destino, sendo que cada âncora pode receber 
mais de uma ligação. Para se entender melhor o relacionamento âncora/elo, veja a seguir 
uma representação de uma estrutura de navegação de um hiperdocumento, aonde as 
ligações "c" do documento A e "d" do documento B foram acionadas, fazendo aparecer 
os documentos C e D, e depois a ligação "e" foi acionada fazendo aparecer o documento 
E (Figura 3). 

A combinação dos elementos âncora, ligação e nós produz mecanismos através dos quais 
os usuários conseguem obter acesso ao conjunto de informações armazenadas. É 
importante ressaltar então que a estrutura da criação destes componentes também pode 
limitar ou expandir os recursos a serem oferecidos ao sistema como um todo. 
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Resumimos, a seguir, as princ¡pais características encontradas nos sistemas

hipertexto/hipermídia menc¡onadas acima INUN93] :

- a ¡nformação é dividida.em unidades normalmente pequenas, variavelmente chamadas
noteards, frames ou nós, O documento final, ou seja, todo o conjunto de informações
textuais, gráficas, sonoras, em vídeo, é armazenado sob a forma de nós que contêm
as ¡nformações de textos, som e imagem;

- as unidades de informação são visualizadas em janelas de apresentação (cada sistema
varia quanto ao número, tamanho e disposição de janelas permitidas);

- as unidades de informação são interconectadas por ligações. O usuário navega na base
de informações do hipertexto/hipermídia selecionando ligações a fim de viajar de
unidade para unidade;

- para criar, editar e ligar unidades, os usuários constroem estruturas de informações;

- em sistemas hipertexto/hipermídia compaftilhados, múltiplos usuários podem ter
acesso simultâneo ao hiperdocumento. Sistemas compartilhados podem ser
implementados com sistemas distribuídos, nos quais porções da base de informações
são distribuídas através de múltiplas estações de trabalho e arquivos servidores numa
rede.
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HTPERMíorn EM APllclçoes DE
ENSINO

A hipermídia é uma tecnologia emergente que possui grande potencial para facilitar a

interação das pessoas com a quantidade de informação que lhes é oferecida hoje em dia.

No entanto, responder se realmente os sistemas hipermídia contribuem para o

aprendizado não é uma resposta fácil, e isto que nos leva ao questionamento de se eles

são um bom modelo para o ensino. Estes questionamentos, entretanto, têm produzido

grandes crescimentos para a área.

Desde o início, os sistemas hipermídia atraíram a atenção dos desenvolvedores de

programas de aprendizado por várias qualidades que possuem. No entanto, podemos

destacar a flexibilidade que eles oferecem aos estudantes dentro de um modelo de

aprendizagem que contraste com o programa tradicional de ensino. Isto pode ser

verificado dentro da situação inicial da utilização dos computadores para o ensino.

3.1 - Em que Medida a Tecnologia Hipermídia Pode Contribuir

Procurando saber como os computadores poderiam auxiliar no processo de

ensino/aprendizagem, os pesquisadores inicialmente reproduziam as práticas educacionais

da época'em um novo meio: o computador. Então, a primeira geração de sistemas

educacionais baseados no computador consistia essencialmente de livros didáticos

computadorizados e testes de múltipla escolha. Devido até mesmo à grande dependência

que as escolas têm dos livros, os primeiros sistemas educacionais baseados em

computador possuíam, uma estrutura de page-turning [SCH90a].

Esta estrutura consiste tipicamente em apresentar ao aluno uma página de texto,

possibilitando-o a escolher o momento de seguir em frente. Ao final de cada capítulo, este

é submetido a um teste de múltipla escolha, que pretende verificar quanto o aluno

aprendeu. Caso o aluno não acerte alguma questão, o sistema apresenta novamente o

texto para o aluno até que ele acerte. Este fato ocorre independentemente dos motivos

que o levam a errar e toda releitura é baseada exatamente no mesmo texto. Esta

experiência passiva certamente não contribui para o progresso do estudante. Então, o

grande erro que estes pesquisadores cometeram foi o de copiar estruturas e tecnologias

de ensino ultrapassadas e colocá-las dentro do computador.

Mesmo com o crescimento da capacidade computacional, possibilitando o processamento

de sons, imagens e animações nas apresentaçöes de informações, os page-turners não se

alteram quanto ao modelo de aprendizado que utiliza.
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Este primeiro cenário não é muito promissor. O estudante, que deve ser o foco das

atenções, recebe um fraco controle sobre seu aprendizado. O estudo sobre este controle

tem gerado variadas discussões e opiniões diversas até hoje. A absorção do

conhecimento era diretamente relacionada com a leitura do texto exibido, o computador

somente aprimorava a armazenagem e a apresentação.

É dentro deste cenário que os sistemas hipermídia procuram colaborar. Estes sistemas

então chamaram a atenção dos desenvolvedores de programas de instrução, pois

oferecem uma grande flexibilidade que pode ser oferecida ao estudante, que pode seguir

seus próprios caminhos de leitura de acordo com suas perspectivas e seus objetivos. Esta

flexibilidade consegue alterar o papel ocupado pelo estudante dentro do sistema. Com

estas novas formas de interação, o usuário começa a ter um papel ativo deixando de

simplesmente assistir a alguma coisa.

Esta revolução dentro dos conceitos de programas para o aprendizado também

possibilitou que fosse re-estudado o significado das palavras 'aprender' e 'estudar'"

Schank enfatiza que, ao invés de tentarmos reimplementar nosso sistema educacional

corrente em computadores, nós precisamos nos perguntar como podemos utilizar o

computador para remodelar a educação de uma forma mais eficiente e mais refevante

para o mundo moderno. Para isto, precisamos deixar de lado as más experiências do

sistema corrente e desenvolver novos métodos educacionais baseados em computador.

Com isto, pesquisadores como ele, baseados nos mecanismos do aprendizado natural

(formas como aprendemos no dia-a-dia), vêm estudando novas arquiteturas de ensino

tais como: ensino baseado em casos, aprendizado incidental, aprendizado pela

exploração, aprendizado por simulação, etc. [SCH90a].

Em termos práticos, os sistemas hipermídia são capazes de aprimorar dois processos: a

busca da informação e a aquisição de conhecimentos. Aprimorando a busca de

informações, estamos ajudando o usuário a responder questões, a tomar decisões, a

resolver problemas e a compreender a situação que está sendo ensinada. A vantagem

neste processo é a habilidade de integrar representações alternativas da informação, e o

acesso à informação é facilitado pela organização associativa da mesma. A aquisição de

conhecimentos é facilitada pela liberdade de navegação na base de conhecimentos,

fazendo com que o usuário encontre mais rapidamente a informação que ele necessita

naquele momento. O modelo associatívo vai de encontro ao modelo de aprendizagem

segundo o qual aprender consiste na reorganização de estruturas de conhecimento,

representadas por redes associativas de conceitos, que possibilitam ao aprendiz raciocinar

para combinar idéias, inferir e extrapolar.

Logo, pode-se relatar alguns conceitos existentes na tecnologia hipermídia que

contribuem no desenvolvimento de sistemas educacionais INUN96a]:
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- a estrutura hierárquica de nós e coleções de nós interligados possibilitam a
organização do material didático preparado pelo autor, bem como oferece ao

estudante um conteúdo informacional que pode ser explorado de inúmeras maneiras;

- a capacidade de se computar dinamicamente as ligações entre os nós, isto é, de
estabelecer as ligações de um nó em tempo de acesso a ele, possibilita uma orientação
controlada e inteligente do caminho percorrido pelo estudante;

- a capacidade de se computar dinamicamente redes de nós possibilita a troca dinâmica
da estratégia de ensino aplicada para aquele particular estudante;

- diferentes tipos de nós (multimídia) possibilitam a heterogeneidade de informações;

- diferentes tipos de ligações permitem o acesso a outras representações de
conhecimento, possibilitando um gerenciamento dinâmico da interação com o
estudante. Com isto, torna-se possível gerenciar um modelo dinâmico do estudante,
realimentando o sistema tutor;

- a possibilidade de agrupamentos de nós e ligações, possibilita o estabelecimento de
relações entre métodos de ensino e partes do documento;

- a riqueza da interação alcançada pela hipermídia contribui com a eficácia tanto na

transmissão das informações ao estudante, quanto na interação com o autor durante a

criação do material.

No entanto, mesmo com um grande conjunto de recursos positivos para educação, os

sistemas hipermídia ainda necessitam ser aprimorados. Quando utilizados como uma

ferramenta para a educação, dão origem a alguns problemas.

Com a facilidade que os sistemas hipermídia oferecem aos desenvolvedores, surgem

grandes bases de informação que podem não ser familiares para o estudante. Desta

forma, é muito comum o estudante se perder. Este fato muitas vezes é agravado quando

o usuário nem é acostumado a utilizar programas como os de recuperação de informação"

Isto mostra a necessidade de o sistema ter maior controle sobre os caminhos que podem

ser percorridos pelo estudante. Poderia se evitar, por exemplo, que o estudante passasse

por caminhos muito avançados para seu estágio de aprendizado.

Assim como acontece em um banco de dados, o estudante pode achar difícil ter uma

visão geral sobre o conteúdo do banco de informações. Isto, em alguns casos, dificulta a

compreensão do correto relacionamento das informações e também o faz ignorar certas

partes relevantes da base. Em outros casos, mesmo que o estudante saiba que a

informação desejada está presente, ele pode ter dificuldades para encontrá-la porque

grandes bases de informação são difíceis de serem estruturadas corretamente.
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Um outro fato importante que deve ser destacado é o contraste encontrado na grande

capacidade de exposição da informação pelos sistemas hipermídia. A contrlbuição da

manipulação de vídeos, sons e animações adicionadas ao texto tende a nos dar a idéia de

uma grande capacitação para sistemas de educação. Porém, a simples exposição de

conceitos não garante a correta absorção dos mesmos. Para isto, os pesquisadores

devem sempre lembrar da importância dos estudos de metodologias de ensino.

Encontrar problemas como estes não significa que os sistemas hipermídia não são

apropriados para aplicação no ensino. Isto nos mostra a necessidade de enxergar esta

tecnologia como sendo um meio para uma boa ferramenta para ser utilizada no

desenvolvimento de novos ambientes, mas não como uma solução única e ideal. É

importante saber as qualidades e os defeitos encontrados para que se possa fazer uma

correta utilização. Muitas de suas deficiências continuam sendo estudadas e pesquisadas

na busca de aprimoramentos, tal como a questão do controle de um sistema hipermídia.

3.2 - Controle do Programa Versus Controle do Usuário

Muitos dos problemas encontrados nos sistemas hipermídia podem surgir devido à grande

liberdade que é oferecida ao estudante. Quando se utiliza materiais tradicionais de

instrução, tais como os materiais impressos, um determinado comportamento do

estudante já é esperado. Sua leitura ou "navegação" pelo documento é direcionada para

uma estrutura linear, podendo ocorrer ocasionais leituras de referências. Este

comportamento é a resposta ao "controle" aparente que o livro tem sobre o estudante.

No caso de sistemas de instruções baseadas em computador, o caso é diferente. O

estudante pode possuir um maior controle e flexibilidade sobre o ensinamento que está

recebendo. Ele pode seguir caminhos personalizados, ocorrendo uma diferenciação de seu

aprendizado. Pode repetir ou pular determinadas seções de acordo com seu interesse e

passar para temas relacionados em uma ordem diferente daquela determinada pelo

armazenamento físico da informação.

O que temos aqui, então, são dois extremos. Em um dos extremos da filosofia da

educação, encontramos o controle pelo programa que faz com que o estudante se

comporte conforme critérios desejados pelo sistema, oferecendo-lhe pouca ou nenhuma

alteração sobre seu aprendizado, Este método, de cefta forma, realiza uma imposição

sobre o estudante.

No outro extremo, encontra-se o controle total do usuário, QU€ possibílita ao estudante

realizar várias decisões sobre sua instrução com relação às atividades das lições que está

recebendo. Como é claro de se notar, os sistemas hipermídia são baseados em altos

nÍveis de controle do estudante.
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Esta característica pode ser bem positiva para o aprendizado em si. O estudante, quando

possui o controle sobre seu aprendizado, se sente mais motivado. Pode passar por tópicos

que já sabe (ou pensa que sabe) ou que não quer aprender, fazendo com que se

concentre no material que lhe pareça mais ¡nteressante [LAR95].

Por outro lado, a total ausência do controle pelo programa tem um alto custo para o

estudante, pois desta forma, ele fica totalmente responsável por tomar as decisões

corretas sobre o andamento de seu aprendizado. Ele precisa decidir quais caminhos

seguir, quando precisa retornar, quando pode saltar à frente, evitar distrações com

caminhos alternativos, etc. O que se pode verificar, então, é que o estudante passa a não

estar somente preocupado com o aprendizado de um certo conteúdo, mas também em

tomar decisões sobre as estratégias do aprendizado.

A decisão de qual abordagem adotar no desenvolvimento de novos sistemas não possui

uma resposta simples. As características obtidas com a utilização do controle pelo usuário

incentivam os estudantes, fazendo dar a impressão de ser a melhor escolha para os

desenvolvedores. No entanto, muitas das pesquisas de aplicações reais mostram

contradições sobre este argumento. Em certos casos, o controle pelo usuário é melhor,

em outros o controle pelo programa é o que traz melhores resultados, e também se

encontra casos aonde não foi percebida nenhuma diferença entre um método e outro

[LAR95] [HAN95] [FRE95]. O que realmente acontece é que os estudantes não são uma

categoria homogênea, possuem diferentes características, necessidades e objetivos.

Existiram casos de pesquisas que foram realizadas para comprovar a superioridade em

termos de resultados na utilização do controle do usuário e, no entanto, acabaram

comprovando que em muitos casos os estudantes realmente aprendiam menos quando

possuíam controle sobre suas estratégias de instrução [SHI94].

A eficácia do controle pelo usuário, na verdade, depende de várias características do

estudante, tais como conhecimento prévio, habilidade e idade. Shin, Schallert e Savenye,

por exemplo, dizem que muitas das pesquisas realizadas sobre o controle pelo estudante

eram realizadas em faculdades e escolas de segundo grau, onde a idade média era mais

alta. Quando este método foi aplicado em alunos mais jovens, eram encontrados sérios

problemas de navegação. Seus resultados indicam que os estudantes que recebiam um

acesso limitado ao hiperdocumento, respondiam corretamente a mais questões sobre o

domínio do que os que possuíam livre acesso.

Resumidamente, o que se pode apreender dos resultados das pesquisas sobre controle

pelo estudante e controle pelo programa é que são técnicas de controle com

características divergentes. Porém, na prática, o grande desafio não é o de escolher entre

um e outro, e sim como encontrar um equilíbrio entre os dois. Os resultados numéricos
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das pesquisas mostram que, em geral, quanto menos conhecimento o estudante possuir

sobre o assunto, maior é sua necessidade do suporte instrucional.

Estudantes que são mais maduros, mais capazes no geral, mais familiares com o assunto,

e com mais experiência no uso de sistemas hipermídia são aqueles que mais apreciarão

ter o controle sobre suas estratégias de aprendizado.

3.3 - HipermídÍa Versus SII
Tanto os STIs como os sistemas hipermídia são tecnologias com grande potencial para a

educação. O fato de ambas poderem apresentar modelos de aprendizagem contrastante

com o atual contribui bastante para se pensar desta forma. Ainda que sistemas STI

possam ter características comuns às de sistemas hipermídia, estas duas tecnologias

devem ser tratadas diferentemente. Para uma correta comparação, podemos classificá-las

de acordo com alguns parâmetros relevantes encontrados nas duas tecnologias (veja

Tabela 1).

Tabela 1: Critérios de comparaçäo entre Hipermídia e STI

O primeiro parâmetro, o grau de liberdade oferecido, indica o quanto o usuário

(estudante) é livre para impor sua vontade. Por um outro ângulo, mede o grau de

controle do sistema sobre o usuário. Pode ser baixo, médio, alto ou variável (dependente

da aplicação).

Quando se oferece um alto grau de liberdade ao usuário, apesar de ser uma característica

altamente positiva, cria-se dificuldades ao sistema para obter informações que possam

ajudar a avaliar o aprendizado. Informações somente sobre a navegação do usuário sobre

MuitasFerramentas de autoria Raras

AltaVariávelComplexidade de criação

AprendizagemAdequação Ensino

EventualmenteSimSobrecarga cogn¡t¡va

UsuárioResponsabilidade Sistema

MistaFlexÍvelIniciativa na interação

SimNãoModelagem do usuário

SimNãoMétodos de ensino

ExplícitaImplícitaModelagem do domínio

FormalInformalEstilo de aprendizagem

VariávelAltoGrau de liberdade

SHìEMEFTNfi¡TEB
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o mater¡al didático é um critério muito fraco para que se realize qualquer julgamento. A

opção ideal pode ser o meio-termo, onde a liberdade do usuário seria garantida sempre

que não seja prejudicial ao processo de aprendizado. No entanto, determinar quando

seria prejudicial não é uma tarefa fácil.

O estilo de aprendizagem indica o formato da aprendizagem que é naturalmente imposto

pelo modelo do sistema em questão para o aluno. Pode ser formal, informal ou variado. A

informalidade encontrada num hipermídia pode impedir a garantia da aprendizagem, pois

não se pode garantir que o estudante tenha acesso a toda informação que de fato

compreende o conceito. A formalidade de um sistema tutor, por outro lado, pode se

tornar um empecilho para o estudante, que tende a não se engajar completamente no

processo. Novamente um meio-termo é o desejável, em que imprimindo um estilo menos

formal, garante-se que o estudante entre em contato com todo o material necessário, e

talvez numa seqüência desejável.

A modelagem do domínio indica se o sistema possui, em geral, um modelo do domínio.

Neste caso, o domínio pode ser explícito (manipulável, inferências explícitas) ou implícito

(na estrutura, por exemplo). O modelo explícito permite o desenvolvimento de sistemas

mais inteligentes, pois podem de certa forma, responder melhor a questões especlficas e

tomar melhores decisões por poderem manipular melhor o seu domínio. No caso de

sistemas hipermídia, o conhecimento que se tem sobre o domínio está implícito na

estrutura de ligações e aninhamentos criados pelo autor. Este conhecimento se refere

mais a estrutura deste domínio do que ao teor. Desta forma, o sistema hipermídia fica

impossibilitado de manipular seu domínio mostrando uma necessidade de se criar uma

camada superior no sistema que visualize estas estruturas para fazer deduções a partir

delas. A vantagem naturalmente associada à ausência de informações sobre o domínio é

a da possibilidade de utilizar o sistema, sem qualquer alteração, para aplicação em outros

domínios.

Métodos de ensino indica se o sistema é capaz ou não de incorporar diferentes

metodologias de ensino. A característica de poder possuir vários métodos de ensino é

muito importante para o aprendizado. Possibilita ao sistema variar de metodologia ao

perceber uma dificuldade do aluno, escolhendo outro que melhor se adeqüe ao

estudante. Um hipermídia não é impedido de possuir diferentes métodos de ensino,

porém, uma vez escolhido um ou um conjunto deles, o sistema não é capaz de trocá-lo

no decorrer da interação.

A modelagem do usuário indica se o sistema possui um modelo explícito do usuário. Com

um modelo explícito o sistema tutor é capaz de adaptar-se, mudar o rumo das coisas,

escolher outras estratégias, baseado no conhecimento que ele tem sobre o estudante.

Esta é uma característica básica de um sistema tutor inteligente e é de difícil de se

implementar com sucesso. Num sistema hipermídia a única informação que possui sobre
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o usuário é o seu caminho percorrido. O sistema, possuindo pouca informação sobre o

estudante, somente é capaz de criar facilidades para a navegação, como por exemplo,

voltar para trás. O quanto ele assimilou daquilo que viu não é implicado pela informação

simples do caminho que percorreu.

O tipo de iniciativa na interação indica qual tipo de iniciativa é utilizada durante a

interação do usuário com o sistema. Verifica se somente o usuário toma a iniciativa, se

somente o sistema toma a iniciativa ou se é adotada uma iniciativa mista. Pode ser rígida,

mista ou flexível. Quando a íniciativa é somente tomada pelo sistema, significa que o
estudante simplesmente fica respondendo a solicitaçöes. Esta atividade do estudante não

é produtiva para um processo de ensino e aprendizagem.

A iniciativa mista é tipicamente encontrada nos sistemas tutores e que é de grande

qualidade, no entanto, surge a dificuldade de descobrir o momento exato em que o
sistema deve interromper para tomar determinada atitude. A terceira opção é a

encontrada no sistema hipermídia. Todo processo é ativado através da seleção do usuário

durante a navegação.

O item responsabilidade indica se a responsabilidade maior sobre o andamento da seção

fica a cargo do usuário ou do sistema. Num sistema tutor a responsabilidade é totalmente

do sistema. Mesmo que o estudante esteja agindo livremente, o sistema permanece

consciente de suas atividades e fica continuamente raciocinado sobre elas a fim de decidir

o que fazer em seguida. Já num sistema hipermídia a responsabilidade é do estudante,
pois a navegação do estudante não é monitorada.

O item sobrecarga cognitiva indica se o sistema pode, pelas suas características, causar

sobrecarga cognitiva ao usuário. Pode ser sim, eventualmente e não. A excessiva

liberdade na navegação, principalmente sobre um material didático com conteúdo denso,

pode levar a uma sobrecarga cognitiva bastante prejudicial num ambiente de

aprendizagem. Em sistemas em que há um maior controle sobre a interação,

naturalmente as chances de isso ocorrer diminuem.

A adequação indica a que tipo de processo o sistema melhor se adequa. Pode ser ensino

ou aprendizagem. Por apresentar um ambiente mais "relaxado" e flexível para o usuário,

o sistema hipermídia indica ser um estilo de aprendizagem e não de ensino. Um sistema

tutor por suas características o indica a ser adequado ao ensino.

O item complexidade de criação indica o sentido do grau de exigência de pré-definiçöes,

especificações rígidas e dificuldade de alterações, expansões e manutenção. Pode ser

baixa, média, alta ou variável.
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Sem dúvida, o grau de complexidade de criação de um sistema tutor é bastante mais alto
do que o de um hiperdocumento (referindo apenas à estruturação das informações

contidas em ambos). A explicitação de conhecimento do domínio e de estratégias

tutoriais, bem como a definição de um modelo do usuário, são tarefas bastante
complexas e interdisciplinares.

O item ferramentas de autoria indica a disponibilidade de ferramentas auxiliares à autoria.

Podem ser raras, algumas ou muitas. Os sistemas tutores são geralmente desenvolvidos

visando um domínio único ou no máximo para uma classe restrita de domínios. Com isto,

torna-se rara a existência de ferramentas para autoria. No entanto, os sistemas

hipermídia, por suas características, já fornecem linguagens, ferramentas e navegador,

faltando em alguns casos, somente definir os nós e suas ligações.

É importante lembrar que apesar de todas as características negativas encontradas nos

sistemas hipermídia, não o impossibilita de ser julgado como uma boa ferramenta para o

ensino. Estas falhas simplesmente indicam como projetar melhores sistemas.
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MODELO DOS CONTEXTOS
ANINHADOS . MGA

Pela sua grande utilidade e facilidade de implementação, os sistemas hipermídia têm sido

incorporados nas mais diversas áreas: educação, treinamento, informações, ponto de

venda, escritório, etc. Como conseqüência, encontramos uma proliferação de sistemas

hipermídia, gerando um grande volume de objetos multimídia que já estão estruturados.

Uma vez que estes sistemas representam um investimento significativo, torna-se

importante que estes objetos permaneçam disponíveis e que não sejam perdidos por

incompatibilidade de estruturas de dados nas diversas aplicações.

O problema é que muitas das aplicações desenvolvidas, com raras exceções, foram

criadas como uma aplicação única e autocontida, fazendo com que os objetos multimídia

sejam especializados e difíceis de serem reaproveitados em outras aplicações. O

HyperProp (Sistema Aberto Hipermídia e Aplicações) é uma destas exceções [SOA94a]

[soAes].

O HyperProp baseia-se num modelo conceitual de dados hipermídia, o Modelo de

Contextos Aninhados (MCA) [SOA94b], e constitui-se de uma arquitetura aberta, cujo

modelo de interface separa os componentes de dados e de exibição dos objetos,
permitindo a construção de interfaces independentes da plataforma final de exibição.

Estes dois componentes combinados vão fornecer uma ferramenta capaz não só de

possibilitar a construção de sistemas hipermídia monollticos, como também de introduzir

características hipermídia a uma aplicação qualquer, Eles vão permitir ainda que os

mecanismos de armazenamento possam ser adaptados aos requisitos de eficiência e
tamanho impostos por uma aplicação particular.

O modelo MCA define a criação de documentos hipermídia baseando-se nos conceitos

usuais de nós e de elos, ou seja, nós são fragmentos de informação e elos são usados

para a interconexão de nós que mantém alguma relação. O modelo distingue duas classes

básicas de nós, chamados de nós terminais e nós de composição. Na Figura 4 a seguir

encontramos a hierarquia de classes do modelo MCA [SOA94b] e em seguida são

explicados alguns de seus elementos.

4
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ContextoTrilha VfdeoAudioGráf¡coTexto

Compos¡çåo Terminal

Entidade

O nó terminal caracter¡za-se por conter dados cuja estrutura interna é dependente da

apl¡cação. Essa classe contém, assim, objetos com ¡nformações textuais, gráficas, de

aud¡o, vídeo, etc.

O elemento nó de composição é um agrupamento de outros nós onde ainda pode

conter outros nós de composição. Esse agrupamento não forma necessar¡amente um

conjunto, já que um nó pode aparecer mais de uma vez na composição. Duas classes de

nós de compos¡ção são distinguidas: os nós de contexto e os nós do tipo trilha.

O nó de contexto é o elemento do MCA responsável por agrupar um conjunto que pode

ser formado de elos, trilhas, nós termina¡s e de contÐdo, recursivamente. Os nós de

conte)fto se especializam nas classes de nós de anotação, contexto de versões, bases

privadas, hiperbase pública e contexto de usuário.

O elemento nó de contexto de usuário é capaz de agrupar um conjunto de elos, nós

terminais e de contexto de usuár¡o, recursivamente. Este tipo de nó perm¡te o

aninhamento em qualquer profundidade, permitindo organizar hierarquicamente, ou não,

conjuntos de nós. Considere, como exemplo, a organização de um livro texto. Um nó de

contexto de usuário seria definido como um conjunto de elos indicando a organização dos

capltulos, não necessariamente linear. Cada capltulo, por sua vez, daria origem a outro nó

de contexto de usuário, contendo um conjunto de nós representando as seções e um

conjunto de elos indicando sua organização, e assim por diante.
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As âncoras são os elementos do modelo MCA que definem regiões em um nó, e tem o

papel de seruir como interfaces para outros nós, uma vez que através delas outros nós se

referem a pontos do conteúdo do nó. Diretamente relacionada ao elo, a utilização de

âncoras possui uma grande importância na criação das ligações entre os objetos

multimídia.

Uma âncora pode ser definida como sendo um par (i4 valoÒ, onde id é um valor único

dentro do nó chamado de base da âncora. Valor depende do tipo de nó, representa o

local onde a conexão é feita no nó. No caso de um nó terto, pode ser uma simples cadeia

de caracteres, no caso de um nó contendo uma imagem bidimensional, pode conter um

par de coordenadas, no caso de um nó contendo um vídeo, valor pode ser o número de

uma frame do vídeo, e assim por diante,

Existe um valor especial que a variável valor assume, denotado por À, que pode ser

utilizado para qualquer tipo de nó. Este valor representa uma ancoragem no nó como um

todo, ou seja, em toda sua extremidade.

Os elos são definidos com base nas âncoras, de forma que, quando houver qualquer

mudança num nó, ela não afetará a estrutura do elo, caso as âncoras que referenciam a

ele forem também atualizadas. Mais precisamente os elos são definidos como sendo o

conjunto das extremidades de origem e destino, e os elementos deste conjunto são pares

da forma ((¡rr,...........,Nr),A) onde, A éuma âncora, N, é um rìó, N,*, é um nó de

composição, e N, c N,*r para Vi eÍI,k);k > 0. O nó N, é chamado de nó base do elo.

De acordo com esta definição podemos verificar a possibilidade de termos elos um-para-

um e um-para-muitos. Definimos também um nó de contexto de usuário C, como sendo

um nó de contexto que agrupa:

1 - um conjunto S de nós terminais ou de contexto de usuário

2 - um conjunto de elos L, tal que cada elo tem os nós bases contidos em C

Por exemplo, seja A um nó de contexto de usuário que contém um outro nó de contexto

de usuário B, que por sua vez contém dois nós C e D (Figura 5).
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A
Se definirmos em B um elo m unindo C e

D teremos:

*=(qc,t),(o,¡))

onde I e j são âncoras válidas para C e

D.

Figura 5: Exemplo da criação de elos

E se definirmos em A um elo n unindo C

e D teremos:

" = (q@,c), i), ((r, o), ;))
O elo definido em B será visto por todo

documento que contenha B (será visto

em A), e o elo definido em A será visto

por todo documento contendo A (não

será visto em B).

O elemento trilha é uma especialização do nó de composição que contém uma lista

ordenada de nós, incluindo recursivamente outros nós do tipo trilha. A idéia da utilização

de nós trilha é a representação de caminhos que devem ou foram seguidos pelo aluno.

Hiperbase é qualquer conjunto H de nós, tais que, para qualquer nó N e H, se N é um

nó de composição, então todos os nós contidos em N também peftencem à hiperbase H.

Æsim, uma hiperbase define um hiperdocumento com estrutura aninhada.

Uma característica importante suportada pelo modelo MCA, é o controle de versões,

Entendemos como versão a idéia de um mesmo conjunto de nós possuir diferentes

conjuntos de elos, formando assim, versões distintas de um mesmo conteúdo. Este

recurso se faz necessário, pois em muitos casos se necessita mostrar de formas diferentes

um mesmo conteúdo para diferentes usuários. Digamos, por exemplo, que uma mesma

matéria esteja sendo apresentada a um conjunto de alunos possuindo diferentes níveis

escolares. Desta forma, poderia se criar diferentes versões deste mesmo documento

liberando ou omitindo determinadas ligações, de acordo com o interesse do professor.

O modelo MC,A realiza este tratamento através da criação de diferentes nós de contexto

do usuário, QU€ oferecem visões distintas de um mesmo conteúdo. No entanto, para

suprir os requisitos exigidos para se gerenciar estas versões, quatro novas classes de

contexto complementam o MCA: anotação, hiperbase pública, hiperbase privada e

contexto de versões.

Apenas nós terminais e de contexto de usuário são passíveis de versionamento no MCA.

Cada atributo, incluindo o conteúdo, desses tipos de nós pode ser especificado como
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vers¡onável ou não. Assim, um atributo não versionável pode ter seu valor modificado

sem que uma nova versão seja criada. Modificações em atributos versionáveis, por outro

lado, só podem ser realizadas em uma nova versão do objeto. Faz-se necessário, então,

um mecanismo de notificação que estende o mecanismo de controle de versões.

O usuário pode, ainda, especificar se a adição de novos atributos é permitida sem a

criação de novas versões do objeto. Essa possibilidade faz com que eventuais ferramentas

adicionadas ao sistema possam introduzir informações especlficas nos nós, sem que

novas versões sejam necessárias.

Uma classe especial de nós de contexto, chamados de coñte><tos de versões, é

introduzida para tratar a manutenção da história de um documento.

Os nós de um contexto de versöes V são chamados de versões correlatas e não precisam

pertencer à mesma classe (isso possibilita representações distintas de uma mesma

informação). Um elo da forma ((v1, i1), <v2, i2>) em V indica que vz é derivada de v1. As

âncoras de um elo em V seruem apenas para indicar com mais precisão quais partes de vr

geraram quais partes de vz.

Um nó de contexto de versão poder conter nós de contexto de usuário, uma vez que

estes também estão sujeitos a versionamento. Assim, é possível versionar a estrutura de

um documento, fazendo com que o estado anterior do hiperdocumento possa ser

recuperado.

Uma aplicação pode definir um nó de V como sendo sua versão corrente, de acordo com

um critério específico. Isso pode ser feito através de uma âncora específica para a versão

corrente, enquanto outras especificam outras versões de acordo com outros critérios de

seleção.

Agora, o ponto terminal, N1, de um elo <(Nr,...,N2, Nr), o> contido num contexto de

usuário C pode ser, além de um nó terminal ou um nó de contexto de usuário, um nó de

contexto de versões. Neste caso, dizemos que Nz contém o nó especificado pela âncora o,

e não mais Nr.

Contextos de versões podem ser usados para (a) manter a história de um documento D,

já que se trata de um nó de contexto e, poftanto, admite os mecanismos genéricos de

navegação sobre ele; (b) a atualização automática de referências; e (c) a obtenção de

documentos alternativos. Por exemplo, suponha que dtenha um componente cem cujas

versões uma aplicação está interessada. Seja 6o nó contexto de versões que contém as

versões de c A aplicação deverá referenciar Ç e não uma versão dentro de C Todos os

elos em D tocando C apontarão para a mesma âncora de Ç que por sua vez sempre

apontará para o nó que a aplicação considera como versão corrente de c. Navegando em
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Ç a aplicação poderá recuperar versões anteriores. A aplicação poderá obter alternativas

para o subdocumento q por exemplo, através da consulta (retornando um ou mais nós).

Para otimizar o espaço de armazenamento, ao invés de se armazenar cada elemento de

um grupo de versões, apenas as diferenças entre estes elementos devem ser

armazenadas. Este mecanismo é conhecido como técnica delta. Sua desvantagem é que a

recuperação de uma versão especffica requer computação partindo do primeiro elemento,

incluindo as mudanças. Além disso, algoritmos delta são específicos para cada mídia.

Técnicas dessa natureza não fazem parte do modelo do contexto de versões, mas sim são

tarefas do sistema de armazenamento, através de seus algoritmos.

Um nó terminal ou um nó de contexto de usuário N pode estar em um dos seguintes

estados: permanente, temporário e obsoleto. Um nó é sempre criado como temporário e

assim permanece enquanto estiver sendo modificado. Quando se torna estável, pode ser

promovido ao estado permanente, através de uma operação explícita do usuário ou como

efeito colateral de certas operações do modelo, por exemplo, via uma operação de

criação de versão aplicada a ele. Um nó permanente não pode ser diretamente removido,

mas pode se tornar obsoleto, permitindo que outros nós que o referenciam, ou que são

derivados dele, sejam notificados. O conceito de estado do nó só tem sentido para o nós

versionáveis e, portanto, os nós terminais e de contexto de usuário.

Mais precisamente, um nó terminal ou de contexto de usuário no estado permanente, ou

simplesmente, um nó permanente, possui as seguintes características:

- seus atributos versionáveis não podem ser modificados (ou seja, os atributos
explicitamente defin¡dos não podem ser modificados);

- se for um nó de contexto de usuário, só pode conter nós permanentes ou obsoletos;

- pode ser usado para derivar outros nós, isto é, versões;

- não pode ser diretamente removido;

- pode se tornar obsoleto, mas não pode voltar a ser temporário.

Um nó terminal ou de contexto de usuário no estado temporário, chamado de nó

temporário, possui as seguintes características:

- todos os seus atributos podem ser modificados;

- se for um nó de contexto de usuário, pode conter nós em qualquer estado;

- não pode ser usado para derivar versões;

- pode ser diretamente removido;

- pode se tornar permanente, mas não pode se tornar obsoleto.
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Um nó terminal ou de contexto de usuário no estado obsoleto, chamado de nó obsoleto,

possui as seguintes características:

- nenhum de seus atributos pode ser modificado (ou seja, os atributos explicitamente
definidos não podem ser modificados);

- se for um nó de contexto de usuário, só pode conter nós permanentes ou obsoletos;

- não pode ser usado para derivar versões;

- é automaticamente removido pelo sistema, através de processo de coleta de lixo,
quando não estiver sendo referenciado por outros nós;

- não pode mais mudar de estado.

Sempre que o usuário criar um elo representando derivação de versões, o estado do

objeto-fonte é automaticamente alterado para permanente, a fim de preservar

consistência.

Os conceitos de hiperbase pública e base privada são úte¡s para aplicações em processos

de autoria cooperativa, que consiste em criar ou modificar a hiperbase, ou um

subconjunto dela, por um grupo de usuários.

Neste tipo de ambiente, o sistema deve permitir que usuários compartilhem informações,

oferecer alguma forma de criar informação privada, e permitir a fragmentação do espaço

global de trabalho em frações menores para reduzir o espaço de navegação.

Considere o conjunto de todos os nós de contexto de usuário e nós terminais,

particionado em vários subconjuntos. Um e apenas um deles forma a hiperbase pública,

denotada por Hb, que corresponderá à informação pública e estável. Os demais formam

as bases privadas, usadas para modelagem da interação do usuário com o

hiperdocumento, de acordo com o paradigma de sessão de trabalho proposto pelo Modelo

Dexter [HAL90]. Uma base privada pode conter outras bases privadas, o que permite

organizar a sessão de trabalho em várias subseções aninhadas.

Uma hiperbase pública, Hb, ,é, um nó de contexto contendo nós terminais e nós de

contexto de usuário. Todos os nós em Hb devem ser permanentes ou obsoletos e, se um

nó de contelto de usuário C está em Hb, então todos os nós contidos em C devem

também estar contidos em Hb.

Uma base privada é também definida como um nó de contexto que abriga qualquer

entidade, exceto nós de contelto de versões e a hiperbase pública, tal que:
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uma base privada pode pertencer a no máximo uma base privada; 

- se um nó de composição N está contido na base privada PB, seus componentes ou 
estão contidos em PB, ou na hiperbase pública, ou em qualquer base privada de um 
aninhamento de bases privadas contido em PB; e 

- se um elo está contido em uma base privada, o nó base de seu ponto terminal de 
origem deve ser um nó de anotação. 

Intuitivamente, uma base privada abriga todas as entidades usadas pelo usuário durante 
uma sessão de trabalho. 

Através de primitivas, o usuário pode mover um nó terminal ou de contexto de usuário de 
uma base privada para a hiperbase pública, desde que o nó seja permanente. Se o nó 
movido for de contexto de usuário, então todos os nós contidos em C devem também ser 
movidos para Hb. Se, ainda, tratar-se de nó de contexto de versões, então a 
movimentação para Hb só precisa ser realizada quando ocorrer alguma modificação no 
conteúdo original. Se após a criação de uma versão V de um nó N de Hb em uma PB, V 
não sofrer qualquer modificação, V é simplesmente destruída ao ser movida para Hb, pois 
não há a necessidade de replicação de nós. Os nós de composição que contêm V devem 
ser atualizados para conterem agora N, ao invés de V. Da mesma forma, todas as versões 
criadas a partir de V devem ser transformadas em versões de N no contexto de versões 
apropriado. 

Deve-se notar que não se pode migrar um nó de uma hiperbase pública para uma base 
privada; mas versões deste nó podem ser criadas em diversas bases privadas. Assim, no 
HyperProp [S0A94a] [S0A95], manipular um hiperdocumento já existente implica na 
criação de novas versões na base privada correspondente (sempre a partir de nós 
permanentes da hiperbase), ou ainda na criação de novos nós terminais, pertencentes 
apenas à base privada. 

Quando se trabalha num ambiente cooperativo, a criação de várias cópias ou versões do 
documento a ser trabalhado é um fato comum. Temos, então, a necessidade de se 
realizar anotações sobre os objetos manipulados. No MCA esses comentários aparecem na 
forma de nós de anotação, que são nós de contexto que agrupam um conjunto de elos, 
nós terminais, nós de contexto de usuário e trilhas. 

Veremos agora no próximo capítulo as propostas deste trabalho. 
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PROPOSTA DE UMA ARQUITETURA 
QUE ESTENDE O HIPERMÍDIA COM 
FUNÇÕES TUTORIAIS 5 
O sistema SASHE (Sistema de Autoria e Suporte Hipermídia para Ensino) é um ambiente 
de autoria e navegação que faz uso da tecnologia hipermídia para contribuir com a área 
de ensino. Seguindo o objetivo de vir a ser uma ferramenta que traga novos recursos a 
serem utilizados numa sessão de ensino, foi incorporado ao SASHE um conjunto de 
características provenientes de pesquisas contidas na bibliografia estudada e também de 
discussões em grupo. As contribuições propostas podem ser classificadas em três 
categorias, conforme apresentamos a seguir. 

5.1 Qualificação de Nós 

Sistemas hipermídia para autoria de aplicações independentes de domínio, se por um lado 
ganham em generalidade, têm a desvantagem de, em princípio, não contar com 
informações do domínio, que permitiriam um comportamento muito mais cooperativo em 
relação aos usuários. 

Durante a navegação pelos hiperdocumentos criados, a existência de elos e nós 
desprovidos de quaisquer atributos relativos ao domínio impede que um suposto módulo 
tutorial possa tomar decisões relevantes. Percebe-se, então, a necessidade de se criar 
uma parametrização dos nós e elos, aumentando o conjunto de informações que pode ser 
obtido a partir apenas da estrutura do hiperdocumento. 

Levando em conta estas necessidades, foi proposta uma classificação dos nós do sistema 
SASHE. Desta forma, um conjunto de atributos deve ser agregado à estrutura de 
armazenamento de cada nó, seguindo assim, a possibilidade aberta pelo modelo MCA. 
Logo, mesmo já possuindo informações da hierarquia natural dos contextos, estes novos 
atributos passam a ser também utilizados em algumas novas funções criadas para o 
sistema. 

Os atributos sugeridos para aplicações no ensino são: "Nome", "Função Didática", 
"Dificuldade" e "Palavras-Chave". Com exceção do atributo "Nome", que também é 
utilizado nos nós do tipo contexto, os atributos devem ser todos aplicados aos nós 
terminais. 

Utilizado primeiramente como um identificador dos nós (motivo por ser utilizado tanto em 
nós terminais, bem como em nós de contextos), o atributo "Nome" passará a ter também 
a função de assunto. Desta forma, de acordo com o preenchimento deste atributo, cria-se 
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uma hierarquia de assuntos. Este fato, então, deve ser levado em conta durante a 
autoria. No momento da criação dos hiperdocumentos, deve-se atribuir aos contextos 
mais internos assuntos mais específicos. 

A fim de serem utilizados na criação de diferentes estratégias de ensino, foram criados os 
atributos "Dificuldade" e "Função Didática". Através do atributo "Dificuldade", é criada 
uma classificação dos nós terminais quanto a sua dificuldade relativa. Ou seja, quando o 
autor cria um determinado nó terminal, dentro de um contexto, é possível para ele criar 
um outro nó relativo ao mesmo assunto, porém, com conteúdo expresso de uma forma 
relativamente menos ou mais simples. Tais alternativas podem refletir diferentes "visões" 
do professor sobre um mesmo assunto e possibilitam ao sistema apresentar alternativas 
de exploração por parte do estudante. Este atributo irá auxiliar diretamente a execução 
das funções "Está Fácil" e "Está Difícil", presentes na interface do estudante e explicadas 
mais adiante. Os possíveis valores para o atributo "Dificuldade" são: fácil, regular e difícil. 

Através do atributo "Função Didática", é criada uma classificação dos nós terminais 
quanto ao seu papel quanto à estrutura convencional de uma teoria. Também relacionada 
diretamente com as funções estratégicas, esta classificação pretende, de uma forma 
diferente do campo "Dificuldade", fornecer ao tutor a possibilidade de criação de 
estratégias para o aprendizado. Os valores, relativos ao assunto do contexto que contém 
o nó terminal, podem ser: introdução, exercício, motivação, definição, bibliografia, 
glossário, exemplo, resumo e ajuda. 

Com o atributo "Palavras-Chave" é criado um relacionamento adicional entre os nós 
terminais que podem não estar relacionados via elos criados pelo autor. Desta forma, ao 
se varrer um contexto ou vários contextos, é possível determinar um conjunto de nós que 
possuam uma ou mais palavras-chave em comum. Com  este relacionamento, é permitido 
ao sistema, apresentar ao usuário listas de nós inter-relacionados, mesmo que não 
existam elos entre estes nós. Para grandes hiperbases, este recurso é de grande utilidade 
para a navegação, bem como para uma reorganização do material já existente, como 
ocorre na confecção de roteiros por um professor, conforme discutido mais adiante. 

Discutiremos a seguir, as propostas relativas a interação com o estudante. 

5.2 Interação com o Estudante 

A interação com o estudante representa um ponto importante dentro de um sistema 
hiperrnídia. Uma interface adequada muito contribui para a qualidade de um ambiente de 
ensino. O que foi proposto, neste item, é uma expansão dos recursos de interação do 
sistema, para uma melhor manifestação dos interesses do estudante. 
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Considerando-se que nossa proposta pretende explorar apenas as informações estruturais

do hiperdocumento, sendo, portanto, independente do seu domínio, delimitamos em três

classes o conjunto de recursos adicionais que oferecemos ao usuário-estudante: a classe

de estratégias tutoriais, a classe de informações contextuais e a classe de informações

adicionais. Oferecer uma resposta cooperativa para cada função dessas classes é o

objetivo perseguido por esta proposta.

Inspirados na "Button Theory" [JON91], propomos que a interface com o estudante seja

enriquecida com um conjunto de funções que estenda o poder de comunicação entre o

sistema hipermídia e seu usuário. A forma de apresentação dessas funções se dá através

de uma caixa de botões, conforme será ilustrado mais adiante. A maioria dessas funções

oferece informação ao estudante quanto a (a) sua posição atual em relação ao roteiro ou

ao caminho já percorrido; (b) alternativas em situações de dificuldade com o tópico atual;

(c) consultas pontuais ou mais gerais sobre o tópico atual.

Neste primeiro protótipo do SASHE, toda iniciativa depende do estudante, i.é. toda

intervenção do sistema só ocorre quando solicitada pelo estudante, através das funções

disponiveis na interface. É intenção nossa, no entanto, averiguar a possibilidade de tornar

misto o tipo de iniciativa, ou seja, permitir que o sistema tome a iniciativa de apresentar

determinadas informações em momentos determinados por um modelo do usuário.

5.2.1 Estratégias Tutoriais

Procurando possibilitar que o estudante manifeste a dificuldade que está sentindo (com

relação ao conteúdo que está sendo apresentado a ele), foi proposta a criação das

funções "Está Fácil" e "Está Difícil'.

As estratégias utilizadas para estas funções tutoriais oferecem opções de navegação,

como forma de auxítio. Ou seja, quando o estudante indica, ativando uma das funções,

que está tendo dificuldades ou que o domínio está demasiadamente fácil, o sistema

apresenta um novo nó de navegação que satisfaça um conjunto de regras estabelecidas

pelo tutor. Logo, a estratégia consiste na busca deste nó que será apresentado.

A busca pela informação alternativa a ser apresentada ocorre segundo o grau de

dificuldade e a função didática do nó atual, em duas fases distintas.

As duas estratégias são resumidas a seguir:

1) Procura-se por nós com grau maior de dificuldade/facilidade no mesmo contexto
(mesmo tópico) ou;
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2) Mostra-se nós com atributos função didática dependente do nó atual, de acordo com
as tabelas de correspondência ilustradas na Figura 7.

Essas buscas devem ocorrer primeiramente no próprio contelto. Se após aplicar a

primeira estratégia, não encontrar o nó alternativo, aplica-se a segunda estratégia.

São duas fases que o tutor utiliza para encontrá-lo: procurar pela dificuldade e procurar

pela função didática.

Suponhamos que, no caso da Figura 6, o

navegador esteja apresentando, num

determinado momento, o nó 2. Ao se

acionar a função "Está Difícil", o sistema

tutor passaria a apresentar ao estudante

o nó 1, e, no caso de se pressionar o

botão "Está Fácil", passaria a apresentar

o nó 3. Caso nesta primeira fase não se

conSiga encontrar um nó com as

características desejadas, o tutor
passaria para a segunda fase.

Num segundo exemplo, suponhamos que o navegador esteja num determinado momento

apresentando o nó 2, que possui a função didática "definição".

nó1
dificuldade:

fácil

regular
dificuldade:

nô2

nó3
dificuldade:

difícil

Contexto B

Contexto A

Próximo tópicoTópico anterior

resumoresumo resumo

exercrcroexercrcroexercício

exemploexemploexemplo

definição definiçãodefinicão

introduçãointrodução introdução

motivaÇãomotivaçãomotivação
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Num segundo exemplo, suponhamos que o navegador esteja num determinado momento

apresentando o nó 2, que possui a função didática "definição". Ao se acionar a função

'Está Difícil", e após a primeira fase ainda não ter encontrado nenhum nó a ser oferecido,

então é apresentado o nó 3, que possui a função didática "introdução" (Figura 8). No

caso do botão acionado ter sido o "Está Fácil", o leitor seria apresentado ao nó 1, com a

função didática "exemplo".

Quando ocorre de não existir um nó dentro do contexto com a próxima função didática

desejada, a leitura da tabela deve prosseguir. Ou seja, no caso de se estar no nó 2, se

acionar a função "Está Difícil' e não

existir nenhum nó com a função didática

"introdução", o sistema passaria a

procurar um nó com a função didática

"motivação". No caso de ainda não

existir este nó, a leitura da tabela é

continuada até que se encontre um nó,

ou, em último caso, a saída via "tópico

anterior" é acionada. Vale ressaltar que

os itens "tópico anterior" e "próximo

tópico" são sempre alcançados, pois o
relacionamento proposto é acíclico. ,ii¡i|!ri0,llli¡:ni!:.0 fiIÊ.tj${Iiþ'r¡fö$lil qn o.i:qilâu#1q0s.nós

No caso de sucessivos acionamentos de uma mesma função ("Está Fácil" ou "Está

Difícil'), aplica-se sempre a seqüência primeira fase/segunda fase no nó seguinte da

relação, isto é, sempre a primeira fase é aplicada, e caso aquele nó não exista, aplica-se a

segunda fase. Se a segunda fase é aplicada e novamente a mesma função é acionada,

volta-se a aplicar a primeira estratégia e assim por diante, ou seja, sempre se procura por

um nó classificado pelo professor/autor como mais fácil ou mais difícil do que o nó atual e

apenas se não encontrar é que as tabelas (segunda fase) entram em cena.

E importante ressaltar que tanto os valores de função didática, quanto a seqüência

"motivação, introdução, definição, exemplo, exercício e resumo" foram propostos

unicamente com base em experiência de professores e, nesse sentido, deverão ser

questionados em futuros testes com a ferramenta, podendo sofrer alterações

substanciais.

5.2.2 I nformações Gontextuais

Como comentado no início deste capÍtulo, a expansão na interação, pretendida com as

funções adicionais na interface, realiza o tratamento de várias formas de manifestação do

usuário. Dentre estas manifestações, destacamos aquelas sobre mais informações sobre o

nó3
função

didática:

./nol
função

didática

exemplo

nô2
função

didática:

defrniçao

Contexto B

Contexto A
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domínio e sobre o andamento de sua sessão de ensino. Procurando atendê-las, foram

propostas as funções: "Mais Informações", "Contexto", "Agenda" e "Onde Estou?".

Muitas vezes causada pelo grande volume de informações que normalmente é

apresentado ao estudante, a sensação de se estar "perdido" dentro de um

hiperdocumento é um dos problemas mais conhecidos na utilização dos sistemas

hipermídia. As formas de se contornar este problema, na maioria das vezes, residem em

apresentar uma visualização mais global do domínio. Procurando informar,

respectivamente, seu histórico de navegação, sua liberdade de navegação e seu

posicionamento dentro do roteiro que deve ser estudado é que foram propostas as

funções a seguir.

Apresentando uma lista dos nós já visitados pelo estudante, permite que se possa revisar

tópicos ou assuntos passados, simplesmente selecionando um dos nós da lista.

Certamente, após alguma interação com o ambíente, o estudante se dará conta da

existência do grau de liberdade, conforme proposto anteriormente. Achamos que

disponibilizar explicitamente essa informação pode contribuir para que o estudante

capture melhor a mensagem subjacente do professor-autor. Dessa forma, a função

"Contexto" apresenta graficamente o nó liberdade associado ao né atual, permitindo, por

conseqüência, que o estudante visualize todos os nós e ligações contidos no maior

contexto em que lhe é permitido navegar.

A informação sobre o roteiro como um todo e a real localização do estudante neste

roteiro constituem informações relevantes para que o estudante não se sinta perdido.

Neste sentido, a função proposta "Onde Estou ?" apresenta ao estudante, a lista dos nós

do roteiro que se espera que ele visite. Porém, dentro desta lista, não é permitida a

seleção de nós, a fim de evitar que o estudante não altere, voluntariamente, sua

navegação no roteiro.

Normalmente quando encontramos dificuldades com um determinado domínio,

procuramos por outras fontes de informação. Idealmente, o hiperdocumento deveria

oferecê-las por meio de ligações visÍveis ao usuário, Porém, como isso depende do

processo de autoria e, portanto, não pode ser controlado, achamos que sempre o usuário

pode voluntariamente procurar por elas no hiperdocumento. Uma busca completamente

às cegas não seria desejável, no entanto. Logo, propomos a utilização de palavras-chave

para oferecer ao estudante a opção de navegar por nós que compartilham tópicos do

domínio. Esta é a idéia da função "Mais informações", que procura, por todo o
hiperdocumento, nós com algum valor comum àqueles do atributo "palavras-chave" do nó

atual. Vale notar que esse tipo de busca também pode ser út¡l no processo de autoria,

quando poderiam ser detectados pontos de ligação ainda não determinados.
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5.2.3 I nformações Complementares

A terceira classe de funções propostas para serem inseridas na caixa de botões foi criada

para oferecer, de uma forma mais direta, um conjunto de informações que normalmente

são procuradas pelo estudante numa sessão de ensino. Apesar de poderem ser

disponibilizadas por meio de âncoras e elos, como não podemos garantir que isso será

feito durante a autoria do hiperdocumento, pensamos em garanti-las por meio de

recursos explícitos na interface.

As funções propostas são: "Ajuda", "Exercícios", "Glossário" e "Bibliografia". Estas funções

utilizam o conteúdo do atributo "Função Didática", contido em cada nó terminal e fazem,

çada uma de acordo com sua característica, buscas por determinadas funções didáticas

nos nós, definidas pelo professor no momento da autoria.

As funções "Exercícios" e "Bibliografia" são as que possuem uma apresentação mais

direta. Ao serem acionadas, inicialmente realizam uma busca dentro do contexto do nó

que está sendo apresentado ao estudante, procurando por um nó do tipo terminal que

possua a função didática, respectivamente, "exercícios" ou "bibliografia". No caso de

serem encontrados estes nós, são então apresentados exercícios ou a bibliografia

diretamente relacionados ao contexto (assunto) atual.

Caso o nó não seja encontrado, a busca é então realizada em outros contextos de níveis

superiores. Quando em nenhum dos níveis de contextualização for encontrado um nó,

uma mensagem é apresentada ao usuário, indicando que a informação não foi criada pelo

autor.

A função "Ajuda" deve funcionar de maneira idêntica às funções "Exercícios" e

"Bibliografia". A intenção da sua criação é de apresentar ao estudante um conjunto de

perguntas, que normalmente são feitas a respeito do tópico em questão. A idéia é que

um professor experiente é capaz de antecipar um conjunto típico de dúvidas sobre o

assunto. Uma maneira simples de permitir que o usuário do sistema tenha oportunidade

de expressar algumas dessas dúvidas é apresentá-las como alternativas de interação. A

resposta à pergunta selecionada pelo aluno é então apresentada a ele. A busca se dá

primeiramente no contexto local do nó tocal e, em caso de insucesso, em contextos mais

externos. A criação da função "Ajuda" foi inspirada nos arquivos FAQ (Frequent Asked

Questions), tradicional mente encontrados na Internet.

Por último, a função "Glossário" oferece ao estudante a possibilidade de encontrar o

significado de termos técnicos contidos nos textos, facilitando, assim, a sua compreensão.

O preenchimento da lista do glossário também fica a cargo do professor durante a fase de

autoria.
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5,3 Roúeiros como Forma de Controle e Orientação

Uma das características importantes que contribui para um bom ambiente de ensino é a

orientação que é fornecida ao aluno. Uma falta de orientação mais objetiva pode, de certa

forma, impedir o alcance do objetivo previsto pelo professor.

O equilíbrio entre o controle do professor e a liberdade oferecida ao estudante é, com

certeza, um ponto de extrema importância para a definição desta orientação, conforme já

discutido no capítulo 3. Se, por um lado, uma liberdade sem limites pode prejudicar o
ambiente educacional (fazendo aumentar demasiadamente a responsabilidade do

estudante), o controle em excesso pode representar um retrocesso tecnológico, limitando

as ações do estudante. Logo, como forma de controle e orientação, foi proposto para o

sistema SASHE a criação de roteiros em que níveis de liberdade são definidos pelo

professor, a partir da estrutura de contextos do hiperdocumento.

Roteiros são seqüências de nós ou páginas da rede que compõem o hiperdocumento.

Também conhecidos como caminhos (path), rotas orientadas (guided-tour) ou scripts,

os roteiros podem não ser diferentes de qualquer outro tipo de rede de associações. Isto
é, um roteiro é um, ou parte de um hiperdocumento qualquer, caracterizando-se por ser

uma seqr.iência de nós com ligações de next e previous implicitamente inseridas quando

da sua criação.

Com a utilização de roteiros, fica mais explícita a dimensão do que deve ser transmitido

ao aluno. De certa forma, o estudante corre um risco menor de se perder ou de não

saber qual é o próximo passo que deve ser estudado.

No entanto, os roteiros podem criar uma imposição excessiva sobre a navegação do

estudante, criando uma seqüência rígida de nós a serem visitados. Isto significaria que as

únicas ligações possíveis ocorrem entre os elementos da seqüência. Mas também é
possível que um roteiro possa manter todas as associações entre seus nós e os demais

nós da rede total que compõe o hiperdocumento, e que refletem uma visão mais geral do

domínio. Nesta última situação, o estudante pode eventualmente "fugir" do roteiro,

conforme sua conveniência.

A criação de roteiros proposta para o sistema SASHE prevê um controle desta "fuga" do

estudante, oferecendo ao professor um fator delimitador chamado de grau de liberdade, e

que deve ser associado a cada nó inserido no roteiro. Determinando o grau de liberdade

de cada nó, define-se o nível de visibilidade que o estudante poderá ter quando estiver

em cada nó contido dentro de um roteiro. Esta definição controla o quanto o leitor poderá

se afastar da trilha a partir de um determinado momento. Vejamos então, um exemplo de

criação de um roteiro.
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Contexto 1 

Contexto 1.1 

Nó terminal 1 

Contexto 1.2 

Nó terminal 2 

Nó Terminal 3 

Trilha 
2 

Trilha 

3  

Imaginemos estrutura de hiperbase (ou hiperdocumento) mostrada na Figura 9. 

Hiperbase 

Hiperbase 

Contexto 1 
Contexto 1.1 

Nó Terminal 1 

Contexto 1.2 
Nó Terminal 2 

Nó Terminal 3 

Trilha 1 

Trilha 2 

Trilha 3 

Figura 9: Representação textual e gráfica de uma possível hiperbase. 

Um possível roteiro poderia ser o ilustrado na Tabela 2 (cada roteiro dá origem a uma 
trilha do MCA): 

Tabela 2: Descrição de um possível roteiro. 

Primeiro Nó Segundo Nó Terceiro Nó 

Nó Principal Nó Terminal 1 Nó Terminal 2 Nó Terminal 3 

Nó Liberdade Contexto 1 Contexto 1.2 Nó Terminal 3 

1 . quando o Primeiro Nó for apresentado, o estudante terá acesso a todas as 
informações (Nós e Elos) contidas abaixo do Contexto 1, ou seja, todos os demais 
nós do Contexto 1 ficam visíveis (na verdade, seus elos) a partir do primeiro Nó. 

2. o Segundo Nó fica um pouco mais restrito, pois somente as informações abaixo do 
Contexto 1.2 serão visíveis. 

3. já no Terceiro Nó, a restrição é máxima, pois o nó liberdade é igual ao nó principal, 
ou seja, somente as informações contidas no Nó Terminal 3 serão visíveis. Isso 
implica que qualquer tentativa de navegação, via âncoras internas a esse nó, será 
frustrada. 

O próximo capitulo mostra como o sistema SASHE implementa as propostas acima. 
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SASHE: O AMBIENTE DE AUTORIA
PARA A CRIAçÃO DE HIPERM¡D|A
PARA O ENSINO

Como já foi mencionado nos primeiros capltulos, o objeto mais importante quando se fala

em aprendizado é a informação, que deve ser transferida do professor para o aluno, O

fluxo da informação dentro do sistema SASHE também segue este caminho (ou não é

muito diferente) (Figura 10).

O primeiro usuário esperado dentro do sistema é o usuário-autor. Sem uma preocupação

didática específica, ele é o responsável pela criação (na forma de autoria) de uma

hiperbase, num domínio específico. Desta forma, esta base de objetos hipermídia

formando um grande hiperdocumento irá servir como um repositório para o próximo

usuário, o usuário-professor. Este autor encontra no sistema SASHE um conjunto de

recursos e ferramentas que o auxiliam a realizar a tarefa de criar roteiros destinados a um

determinado fim didático. As ferramentas de autoria de hiperdocumento encontradas no

módulo professor do sistema SASHE, originaram-se no sistema HlP/Windows [NUN96b].

Este sistema foi desenvolvido para a construção de hiperdocumentos com estrutura

baseada no MCA, ou seja, fornece ao usuário um conjunto de ferramentas de autoria que

o torna capaz de criar os objetos suportados pelo modelo MCA. No entanto, o sistema

SASHE somente utiliza os nós de tipo terminal (vídeo, texto, áudio e gráfico) e do tipo

composição (trilha, contexto de usuário e hiperbase pública). Adicionado ao sistema

SASHE, o HlP/Windows sofreu algumas alterações para uma adequação às novas idéias

do sistema. Entre outras, foram inseridas todas as propostas mostradas no capítulo 5,

referentes ao ambiente de autoria.

6
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Ao se executar o programa, a tela de abertura é apresentada ao usuário, e por meio

desta é escolhido em qual dos módulos do sistema ele pretende trabalhar (Figura 11).

Para se entrar no sistema, seleciona-se as palavras "Professor" ou "Estudante".

Figura 11: Tela de abertura do sistema SASHE

Veremos, a seguir, as características do ambiente que é oferecido ao usuário, no módulo

professor.

6.1 Módulo Professor

A atividade do professor neste módulo, é muito importante para que o sistema funcione

de maneira a se utilizar todos os seus recursos. Dentro deste módulo, o professor possui

uma grande liberdade de autoria. Logo, é possÍvel para ele, criar hiperdocumentos, desde

os mais simples, contendo poucos nós e elos, até os mais complexos, contendo vários

aninhamentos de nós de contextos, nós e elos de variados tipos, etc. No entanto, a

qualidade do ambiente encontrado pelo estudante está diretamente ligada à autoria

realizada pelo professor,

É esperado, então, que o trabalho de autoria do professor passe por um conjunto mínimo

de tarefas com algumas características:
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1 - cr¡ar, primeiramente, um objetivo a ser alcançado. E importante que se tenha em

mente quais são as informaçöes relevantes, quais tópicos serão abordados e quais

são os relacionamentos entre eles;

2 - verificar os pontos estratégicos do material, identificando contextos onde já são

esperadas determinadas reações por pafte do estudante. Para ceftos domínios (por

se conhecer sua complexidade ou facilidade), são criadas diferentes estratégias,

objetivando o funcionamento das funções "Está Fácil" e "Está Difícil";

3 - criar ou complementar o conjunto dos nós terminais e de contexto que conterão as

informações desejadas;

4 - preencher os atributos dos nós, objetivando o correto relacionamento entre os

contextos, nós terminais e os recursos tutores. Mais especificamente, os campos:

nome, dificuldade, função didática e palavras-chave;

5 - criar âncoras e dos elos para denotar os relacionamentos entre os conceitos contidos

nos nós;

6 - criar roteiros estabelecendo o grau de liberdade de cada nó selecionado para compo-

los, de acordo com os objetivos do professor.

Vejamos então quais são os recursos encontrados pelo professor e pelo autor, para a

realização de suas tarefas no módulo Professor.

O usuário do módulo professor pode criar uma nova hiperbase ou abrir uma já existente.

Deste ponto em diante, o usuário pode criar nós de contexto ou terminais.

6.1.1 Criação de Nós e Elos

A criação de um nó é realizada

através da janela "Criar Nó".

Esta caixa se altera, de acordo

com o tipo de nó a ser criado.

Quando se deseja criar um nó

do tipo contexto, o único

atributo habilitado é o campo

Assunto, que determina o tópico

implicado pelo contexto (Figura

12).
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Cancelar
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Figura 12: Janela de criação de nós do tipo contexto
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Quando se deseja cr¡ar um nó terminal, todos os atr¡butos são habilitados (Figura 13). Os

atributos do nó terminal determinam, em grande parte, o compoftamento das funções

tutoras e, poftanto, é necessário que toda sua informação seja corretamente preenchida.

Para sua configuração, é necessário informar o tipo de mídia que o nó irá apresentar

(texto, áudio, vídeo, imagem

ou execução), os atributos

"nome" e "arquivo", contendo

respect¡vamente o assunto do

nó e qual o arquivo onde ele

está armazenado, e os

atributos que conf¡gurarão sua

interação com as funções

tutoras: "Função Didática",

"Dificuldade" e "Palavras-

Chave".årquivo:

Flrrcãs Dllåticar

lllficrddade:

Palavra*-Ehaçe:

Atrih¡tos

}{ome: Ter¡to lnt¡odutó¡io r7

E:\SASHE\HEtTEXTttl -TXï H

Hipemídia
int¡odução

Uma exigência feita pelo

sistema é que, primeiramente,

deve sempre ex¡stir uffi, e

somente um nó de contexto,

que englobe todos os outros

objetos.

Figura 13: Janela de criação de nós terminais Todos os nós criados dentro

dos contextos Podem ser

visualizados ou alterados através dos recursos encontrados dentro da janela "Nós e Elos"

(Figura 14). A barra de ferramentas da janela "Nós e Elos" possui as seguintes funções:

I;\

+i
-¡

à Retorna ao contelto anter¡or. Esta função é habilitada quando o contexto

atual não for o de mais alto nível. Apresenta dentro da mesma janela o

contexto de nível anterior ao do atual.

à Visualiza o nó contexto selecionado. Esta função é habilitada quando o nó

selecionado na lista for de contexto. Apresenta dentro da mesma janela o
contexto de nível posterior ao do atual.

Ð Cria um novo nó na hiperbase atual e o coloca dentro do contexto da janela

"Nós e Elos" ativa.

à Altera as informaçöes do nó selecionado. Esta função é habilitada quando há

um nó da lista selecionado. Ela abre a janela de edição dos nós.

à Apaga o nó selecionado do contexto atual. Esta função é habilitada quando há

um nó da lista selecionado.
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à Apresenta o conteúdo do nó selecionado. Esta função é habilitada quando o

nó selecionado na lista for terminal. Ela aciona o navegador apresentado o

conteúdo do nó selecionado.

Ð Apaga o nó selecionado da hiperbase. Esta função é habilitada quando há um

nó da lista selecionado. Ela quando requisitada para apagar um nó do tipo
contexto, também retira dos os nós contidos dentro dele.

Ð Abre uma nova janela "Nós e Elos" com o contexto atual igual ao nó contexto
selecionado. Esta função é habilitada quando o nó selecionado na lista for de

contexto. Ela proporciona uma nova janela para que se trabalhe em vários
contextos ao mesmo temPo.

à Apresenta a janela do browserestrutural

) Apresenta o browser gráfico, exibindo graficamente os nós contidos no

contexto atualmente apresentado.

Através desta mesma janela, os elos de ligação entre os nós também são criados. Para

isto, primeiramente é preciso criar as âncoras, definindo os locais de atuação dos elos.

Hip€lbæ Aiudð

',,j Di""r,t.ção

Figura 14: Janelas nós e elos

As âncoras são criadas através da edição do conteúdo dos nós de contexto e terminais

(Figura 15). Elas devem ser criadas seguindo os objetivos do professor relativos à sessão

educacional prevista. Após a criação das âncoras, os elos podem então ser definidos.
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2 	R oteiro .(0. Glossário ftl 

Vídeo Exemplo 44,  

2 
3 
4 

Editar conteúdo OK Cancelar 

ECIE3 CASASHE\HMTEXTOS\DFHEI1/44 TXT 

Módulo du, P401 •se,l .tit  \Hg HIPER 

ci> 

t 

Nós Elos 

la Texto 1 

Atributos 

Nome: 

Arquivo: 

Função Didática: 

Dificuldade: 

Palavras-Chave: 

Definição 

Regular 

Texto 1 

C:NSASHEM-113\TEXTOMFMEM_TXT 

Este texto contém informações sobre o funcionamento e utilidade das memórias 
existentes nos atuais »microcomputadore:w. 

»FStriltTltn. 

- »Capacidade<x 

Figura 15: Janela de criação de âncoras 

Selecionando a pasta "elos" da janela "Nós e Elos", é apresentado ao usuário o ambiente 
de criação de elos e, ao acionar o botão de criar um novo elo, é apresentada a janela de 
seleção de âncoras (Figura 16). Para se realizar a criação de uma nova âncora, deve-se: 
1) primeiramente selecionar os nós de origem e destino (pressionando o botão esquerdo 
do mouse sobre os nós desejados); 2) preencher a lista de possíveis âncoras que estão 
contidas nos respectivos nós (pressionando o botão direito do mouse sobre os mesmos 
nós); 3) configurar o modo de apresentação, selecionando as opções desejadas no 
extremo inferior esquerdo da janela e 4) confirmar a criação acionando o botão "OK". 

Ao objeto Elo estão associados dois atributos: Apresentação Simultânea e Apresentar os 
Nós Terminais do Contexto. 

Apresentação Simultânea indica se o nó destino deve ser apresentado simultaneamente 
ao nó origem, ou seja, ao percorrer o elo, o sistema deve apresentar o nó destino e 
decidir se fecha ou não o documento origem. Esta decisão é tomada analisando este 
atributo. Muitas vezes é interessante manter aberta a janela que contém a âncora do elo 
enquanto que seu destino é apresentado. Por exemplo, se o elo leva à execução de um 
áudio e, depois disso, o usuário volta à leitura após a posição da âncora original. 
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@ Glossário 

:ircIFin ,3 à..0 cio Te.c.tc 

Origem 
	 Destino 

e Ok3 

E Apresenta Nó Destino juntamente com o No Origem 
I—  Apresentar os nós terminais pertencentes ao Nó Destino 

der; Módulo do Professor 1C ASASHEIHERTESEMEST.HIP] e DEl 
Hiperbase Janelas Ajuda 

13 cçà 

10  Nós e Elos -(Introdução) 

 

Nós 

 

Elos 

   

        

        

        

        

• 3 r i-3.n i z 5..c; 	d o ext.° An core 1 	-> 	 e Obje tiv [ 1 i5. 
Organização do Texto [Âncora 1] -> Considerações Iniciais [ lambda] 

Apresentar os Nós Terminais do Contexto indica se, na apresentação de um nó contexto, 
destino do elo, devem ser mostrados todos os seus nós terminais ou deve ser ativado o 
browser gráfico. Assim, há duas possibilidades de visualização do nó de contexto destino. 
A primeira é abrir todos os nós terminais pertencentes ao contexto. Isto é útil quando os 
nós pertencentes ao contexto são complementares, ou seja, juntos compõem uma única 
unidade de informação. Por exemplo, um nó texto e um nó áudio (com a locução do 
texto) formando um único contexto. A segunda possibilidade permite apresentar todos os 
nós do contexto através de um grafo. Este seria o caso default, uma vez que a abertura 
simultânea de vários nós terminais pode causar problemas quanto à visualização na tela e 
quanto à utilização de recursos audio-visuais (se houver mais de um áudio ou mais de um 
vídeo, por exemplo). Também é possível haver um aninhamento de contextos, mas neste 
caso, apenas os nós terminais no primeiro nível do contexto são apresentados, por uma 
decisão simplificadora de projeto. 

Vale lembrar que para todos os nós estará disponível a âncora X. para se indicar que a 
ancoragem deve ser feita no nó como um todo. O número de elos no hiperdocumento 
tem relação direta com o nível de exploração alcançado: quanto maior o número de 
relacionamentos entre os componentes do documento, maior o grau de flexibilidade que é 
oferecido ao leitor do mesmo. 

Figura 16: Janela de croça() de elos. 
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6.1.2 Visualização Estrutural e Gráfica

Durante a edição, quando a hiperbase já começa a ter uma estrutura mais complexa, são

necessárias novas formas de visualização, procurando facilitar o trabalho de autoria. O

sistema SASHE oferece, além do navegador tradicional, dois browserc da estrutura do

docu mento : browser gráfico e browser estrutural.

Acionando-se o botão do browser estrutural, contido em cada janela "Nós e Elos" de um

determinado contexto, são exibidos graficamente, ao usuário, todos os nós que estão

abaixo do contexto apresentado (Figura 17). Com a imagem apresentada, é possível,

através do botão da direita do mouse, exibir novos contextos ou apresentar o conteúdo

dos nós.

Eperbæe Jildæ å¡tdð

É Ed"¡o @ Ëbssåúo

";l\ ui*ro"omputador

Q Rot*iro

Figura 17: Janela do browserestrutural

Acionando-se o botão do browser gráfico, também contido em cada janela "Nós e Elos"

de um determinado contexto, é exibido ao usuário todos os nós que estão abaixo do

contexto apresentado (Figura 18). De forma parecida com o browser anterior, é possível
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12 Roteiro Glossário 

Browser Gráfico (Introdução) ElriEI 

Hiperbase Janelas Ajuda 

(g1 

Introdução 

Consid... Organi... 

Organizaçáo do Texto 

de se "navegar" dentro da estrutura do hiperdocumento selecionando-se os nós com o 

botão da direita do mouse. 

õdulo do Professor CASASHEVIBITESEMEST.HIFI 	IN  c]  EI 

Figura 18: Janela do browser gráfico 

O próximo passo dentro dos trabalhos desenvolvidos no módulo professor é o de criação 
de roteiros. Através destes roteiros é que o estudante terá acesso à informação contida 

na hiperbase. 

6.1.3 Criação de Roteiros 

Neste contexto, o ambiente SASHE oferece os recursos ilustrados na Figura 19. O 
professor monta a seqüência gráfica de nós do roteiro selecionando nós e contextos do 
hiperdocumento, com a ajuda de funções de busca qualificadas segundo os atributos dos 

nós. 
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A interface de criação de roteiros é

bastante simples. É comPosta Por

três módulos: consulta, lista de nós

selecionados pela consulta e

visualização gráfica do roteiro. Para

abri-la basta press¡onar o botão

Roteiro na barra de ferramentas. O

módulo de consulta Possui os

campos de atributos que devem ser

preench¡dos e um botão que real¡za

a consulta (Selecionar Nós).

Na lista de nós selec¡onados, o

professor pode indicar o nó que

deseja inserir no roteiro, pressionar

Figura 19: lnterface de criaçäo de roteiros

Scleciont o nô atå ondc o estudantc poderå navcgãr:
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o botão direito para ter acesso ao menu de opções e, em seguida, escolher a primeira

opção: "Inserir no Roteiro". Desta forma, uma segunda janela surgirá, perguntando qual

o grau de liberdade do nó escolhido na navegação (Figura 20).

Sempre que um nó é incluído no roteiro, ele é mostrado na região situada na pafte

inferior da janela. Quando o nó liberdade é diferente do nó selecionado na lista de nós,

dois ícones são apresentados: o do nó selecionado e o do contexto que determina seu

grau de liberdade. Caso contrário, apenas o nó escolhido aparece. Os ícones superiores

indicam os nós liberdade e os inferiores os nós que o professor deseja que o estudante

visualize. Se o usuário desejar saber o nome de cada um dos nós que formam o roteiro,

basta posicionar o cursor do mouse sob o mesmo, que o nome aparecerá na forma de

uma "etiqueta" (tooltip). Finalmente, para confirmar a criação do roteiro formado, o

usuário deve pressionar o botão "Criar Roteiro". Assim, o sistema irá criar um nó trilha, no

primeiro nível da hiperbase, com o nome de "Roteiro".

Duas outras janelas que complementam as funções de autoria. Ambas visam o
fornecimento de

informaçöes que comporão

recursos adicionais ao

estudante. A primeira é
utilizada para o

preenchimento do

glossário. Acionando-se o

botão da barra de

ferramentas do sistema, irá
apresentar a janela

"Glossário" (Figura 2I).
Através dela é possível que

o professor cadastre, de

acordo com sua

necessidade, todas as

palavras e seus significados

Figura 21: Janela de edição do glossário

que são relevantes naquele domínio (assunto).

A segunda janela é a utilizada para a edição de nós terminais com o atributo função

didática do tipo ajuda (Figura 22). Como vimos no capítulo anterior, esta função necessita

que se cadastre um conjunto de questões e suas respostas, que ocorrem normalmente

naquele domínio. Para que se apresente esta janela, simplesmente é necessário que se

realize a edição de um nó com a função didática classificada como Ajuda. Para isto,

aciona-se o botão da direita do mouse e através do menu apresentado seleciona-se

"Editar Nó" e dentro da janela de edição de nós acionar o botão "Editar conteúdo".

Buscar Palavra:

dade Central de Frocessamento

lxV+H

Fnæan¡l
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Figura22 Janela de ediçäo dos nós do tipo ajuda.

Vejamos agora o ambiente encontrado no módulo estudante.

6.2 Módulo Estudante

Após o autor ter realizado suas tarefas dentro do módulo professor, o s¡stema irá possuir

um conjunto de rote¡ros, prontos para serem navegados pelos usuários do módulo

estudante. Estes roteiros e as conf¡gurações das funçöes tutoras irão definir a sessão de

ensino que um ou mais estudantes utilizarão dentro deste módulo.

Ao se executar o programa, seleciona-se a palavra "Estudante" na apresentação da tela

de abeftura. Logo após, é apresentado ao estudante uma janela que permite a sua

identificação e a seleção do roteiro que irá ser estudado. Deste ponto em d¡ante o

estudante passa a ter os primeiros contatos com o navegador, que inicialmente apresenta

o primeiro nó contido no roteiro.

Com este navegador é possível de se visualizar todo tipo de mídia dos terminais que

foram criados no módulo professor, Seja ela um texto, uma imagem, um som ou um

vídeo.

Um dos primeiro recursos que o estudante irá necessitar é o de deslocamento entre os

nós do hiperdocumento. Toda interação, neste sentido, acontece através da caixa de

botöes ou dos elos existentes nos textos apresentados. Como forma direta de
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deslocamento entre os nós, o estudante encontra como recurso 1) os próprios elos

definidos pelo professor e habilitados pelo grau de liberdade; 2) os botões de

deslocamento dentro dos tópicos contidos no roteiro; 3) os botões de deslocamento

dentro do histórico i 4) o botão contexto que apresenta o browser gráfico.

As janelas associadas a estes recursos, podem ser vistas na Figura 23. Vale lembrar que a

utilização dos botões de navegação pelo histórico, só permite o deslocamento para nós

anteriores, ou seja, nós que já foram visitados pelo estudante. Eles possuem então, a

mesma atuação dos botões back e forward encontrados nos browsers tradicionais da

internet.

S¿i Jðrelås åidå

Figura 23: lnterface com as diferentes mídias apresentadas ao estudante

Durante a navegação, dois botöes auxiliam o estudante a determinar o seu

posicionamento dentro do hiperdocumento. Mostrando a lista dos nós do roteiro, o botão

"Onde Estou?" consegue dimensionar o quanto do roteiro já foi visitado e quanto ainda

falta visitar. Também com o propósito de orientar o aluno, o botão "Histórico" apresenta a

lista dos nós que já foram visitados. Selecionando-se um destes nós, o estudante pode

rever textos ou assuntos de seu interesse. Esta é a mesma lista que é utilizada para a

atuação dos botöes de deslocamento dentro do histórico.

S.L5EE.Inroduçäo ao Srstema

Tela Ï¡icial
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O botão "Contexto" pode ser utilizado para que se tenha uma vísão geral dos nós

contidos dentro do contexto que define o grau de liberdade do nó que está sendo

apresentado ao estudante. Esta visão é alterada a cada nó contido no roteiro, de acordo

com os diferentes graus de liberdade encontrados pelo estudante na sua navegação.

para auxiliar o estudante, fornecendo informações complementares à sua sessão de

ensino, encontramos na interface um outro grupo de botões. "Exercícios", "Bibliografia" e

"Glossário" são funções que apresentam nós cujos atributos de função didática têm

respectivamente esses mesmos valores. Caso uma resposta não seja encontrada para a

requisição do usuário, uma mensagem é apresentada indicando que o nó não foi

encontrado. Por exemplo, a janela apresentada com o acionamento do botão "Glossário"

pode ser vista na Figura 24.

"Mais Informações !" apresenta uma lista de nós da hiperbase que apresente palavras-

chave em comum com o nó atualmente apresentado. Selecionando-se um dos nós desta

lista, é possÍvel que o estudante realize sua leitura, alterando o curso da navegação. O

botão "Ajuda" apresenta ao usuário um conjunto de perguntas relacionadas ao assunto

que ele esteja estudando. Caso alguma delas lhe interesse, ele pressiona o botão da

direita sobre a pergunta para receber a resposta.

A mais importante manifestação que o estudante pode realizar durante sua sessão de

ensino é sobre suas dificuldades com relação ao domínio que está estudando. Conforme

explicado no capítulo anterior, encontramos na interface do módulo estudante os botões

"Está Fácil" e "Está Difícil'. Com eles o usuário informa sua posição em relação ao assunto

que está sendo apresentado. Com o acionamento destas funções tutoras o estudante é

orientado a realizar a leitura de um texto alternativo, após a atuação de estratégias

tutoriais, conforme já discutido no capítulo anterior.
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CONCLUSÕES E TRABALHOS
FUTUROS

A aplicação de sistemas hipermídia no ensino ainda constitui um tópico bastante polêmico

e debatido. O surgimento de novas propostas certamente contribui com subsídios para

discussões sobre a conveniência e as vantagens oferecidas pelos sistemas computacionais

inseridos em ambientes de ensino e aprendizagem. Em particular, nossa proposta visa

contribuições tanto no processo de autoria quanto de navegação nesses sistemas.

Este trabalho propôs a extensão de recursos de autoria e navegação em sistemas

hipermídia aplicados à educação. O conjunto de propostas foi implementado num

protótipo do sistema SASHE, que deverá ser objeto de avaliação e elaboração a partir de

agora. Toda a implementação se baseou no Modelo dos Contextos Aninhados, cujas

características foram fundamentais para muitas das propostas apresentadas,

notadamente, a possibilidade de aninhamento de contextos, que permitiu a definição de

um equilíbrio entre os controles do autor e do estudante, questão bastante relevante no

contelto de sistemas hipermídia para aprendizagem.

Dentre as contribuições desse trabalho, ressaltamos:

(a) os vários recursos oferecidos ao processo de autoria de hiperdocumentos destinados

ao ensino;

(b) a independência do domínio de conhecimento, que faz com que o ambiente possa

criar aplicações para o ensino sobre diferentes domínios de conhecimento;

(c) a utilização de conceitos bastante usuais, como a classificação das funções didáticas
escolhidas, que contribui para a simplificação do processo de autoria, facilitando o
acesso de professores, sem exigir conhecimento adicional;

(d) o conjunto relativamente grande de recursos oferecidos ao usuário-estudante,
baseado, em sua maioria, em atributos da estrutura do hiperdocumento (contexto,
trilha, etc.), mas de grande impacto para aplicações na educação, pois evitam que o
estudante se distancie de seus objetivos ou se perca em alternativas irrelevantes;

(e) o oferecimento de funções estratégicas, baseadas em atributos dependentes do
domínio de aplicação, que possibilitam ao usuário ser remetido a porções mais
adequadas do conteúdo;

(0 a possibilidade de estender o ambiente proposto, no sentido de permitir ao usuário-
autor que ele defina tanto a classe de atributos (função didática) quanto as

estratégias baseadas neles ('Está Fácil", "Está DifícilJ, fazendo com que diferentes
metodologias de ensino possam ser implementadas, por diferentes autores.

7
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Num outro nível de extensão, e desde que criados recursos adequados, a proposta e a

implementação feitas ainda apontam para a possibilidade de o autor definir o conjunto de

atributos dos nós do hiperdocumento, bem como as estratégias definidas a partir deles e

de sua combinação, tornando o ambiente independente também do domínio de aplicação.

Tais recursos adicionais incluem, certamente, linguagens de definição de atributos e

funções de busca, com grande impacto no processo de interação entre autor e sistema.

De posse desse formalismo, o autor poderá, então, definir estratégias dedicadas ao

domínio de aplicação em questão, ao invés de utilizar estratégias pré-definidas como as

ilustradas aqui.

Um exemplo de domínio de aplicação que poderia tirar proveito desta proposta é o de

Engenharia de Software. Por exemplo, em ambientes de desenvolvimento de software,

todo o processo de documentação possui uma certa ordem de ocorrências. Embora não

seja esperado que os analistas/projetistas consultem essa documentação sob um controle

rígido relacionado com essa ordem cronológica de geração de documentos, muitas vezes

eles sentem a necessidade de percorrer a documentação por meio de alguma seleção,

levando-se em conta o histórico de desenvolvimento. De fato, a montagem de estratégias

de busca pela documentação relativa ao desenvolvimento de sistemas com base em

atributos como o nÍvel de detalhes, a ordem cronológica e qual subsistema inclui

determinado documento, auxiliariam os analistas/projetistas de software em sua atividade

de visualizar, de maneira top-down, os componentes do sistema desenvolvido ou em

desenvolvimento. Portanto, a generalização de estratégias aplicadas aos atributos pré-

estabelecidos nos nós de uma hiperbase pode ser utilizada para os sistemas hipermídia

que se orientem a atender a usuários/leitores com um objetivo a alcançar durante a

navegação por aquela hiperbase.

Se, por um lado, a generalidade pode ser vista como uma vantagem, por outro lado, ela

também representa uma limitação. No que tange a independência de domínio de

conhecimento, a falta de controle, pelo sistema, sobre o conteúdo semântico do

hiperdocumento, limita significantemente o potencial do mesmo quanto à efetividade no

processo de ensino. É ¡ndiscutivel que muitas das estratégias de ensino baseiam-se em

atributos essencialmente dependentes do domínio de conhecimento e, portanto, não

podem ser imptementadas sem que informações dessa natureza sejam consideradas.

Entretanto, a complexidade do tratamento desta categoria de informação está além do

escopo deste trabalho, uma vez que nossa meta principal tem sido a extensão dos

recursos de sistemas hipermídia em aplicações na educação. A efetividade das propostas

ainda deverá ser objeto de investigação futura, quando estaremos propondo e aplicando

métodos de avaliação, tanto no que diz respeito ao processo de autoria (usuário-autor),

quanto ao processo de aprendizagem (usuário-estudante).

Acreditamos que este trabalho abre caminhos a vários outros trabalhos relacionados. Em

primeiro lugar, faz-se necessária uma avaliação cuidadosa a respeito do conjunto de
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propostas feitas, por meio de testes cuidadosamente orientados para averiguar os

problemas nos mais variados nÍveis. Espera-se melhorar o protótipo tanto em nivel

superficial, como quanto à interface e a detalhes das estratégias sugeridas, como em

nível de outros recursos que podem ser oferecidos às classes de usuário previstas,

passando pela questão fundamental da eficácia das propostas. lá prevemos que cada

usuário-professor, por exemplo, deverá contribuir com sugestões variadas, uma vez que a

tendência é que cada um tente usar as suas técnicas e estratégias, quando da preparação

de uma "aula". Ainda que essas experiências não convirjam para um ponto comum, o

mais importante é que a proposta consiga adequar-se à maioria delas.

De fato, acreditamos que o mais importante nesta proposta não são os atributos

sugeridos, as estratégias definidas, ou mesmo a quantidade e a'qualidade dos botões

acrescentados à interface do estudante, mas, sim, sua potencialidade em poder variar

todos estes itens e números a fim de adequar-se a diferentes objetivos.

Finalmente, trabalhos mais imediatos sobre o protótipo propriamente dito incluem:

aumentar a capacidade do tratamento de diferentes mídias pelo sistema; tornar possível a

importação de outros padrões, como HTML, visando o reaproveitamento de material

disponível na Internet; incrementar o sistema com um nivel de avaliação, pelo professor,

do desempenho do estudante, a partir da visualização de dados colhídos durante a

navegação (uma visualização diferenciada do histórico do estudante seria um primeiro

passo nessa direção).
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