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RESUMO 

O envolvimento do aluno com ambientes tais como softwares educacionais e ambientes de 
aprendizagem, tem se tornado tópico de importância no que se refere a avaliação do seu 
desempenho e motivação. Ambientes estáticos são limitados por não considerarem as necessidades 
e habilidades individuais dos alunos. Portanto, assim como é pertinente para um professor conhecer 
as características de seus alunos, é adequado que um ambiente computacional com fins 
educacionais conheça o perfil de cada aluno, ao ponto de possibilitar a adaptação do conteúdo a ser 
ensinado. A contribuição desse estudo refere-se a implementação e avaliação de um modelo de um 
Ambiente de Aprendizagem Inteligente, voltado para o desenvolvimento e apoio aos alunos de 
curso superior. Partindo de uma perspectiva da Teoria das Inteligências Múltiplas, a avaliação que 
se pretende perpassa pelo uso de Hipermídia Adaptativa com a utilização das técnicas de Redes 
Neurais Artificiais (RNA) e Raciocínio Baseado em Casos (RBC), que compõem a estratégia 
pedagógica do sistema. O desenvolvimento do protótipo leva em consideração o ensino de 
gerenciamento de redes de computadores, onde tal conteúdo apresenta-se nos níveis básico e 
avançado, nas mídias texto, mapa conceitual, figura e animação, distribuídas de acordo com o perfil 
do aluno. Com o uso combinado das duas técnicas de inteligência artificial, tendo na base a Teoria 
das Inteligências Múltiplas, busca-se como resultado um melhor desempenho e maior motivação de 
quem está aprendendo. 
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ABSTRACT 

Students’ involvement in computational environments like educational software and 
learning environments has become very important in the evaluation of their performance and 
motivation. Static environments are limited, as they do not take into account students’ needs and 
individual abilities. However, just as it is important for the teacher to know the particularities of 
their students, it is also appropriate for a computational environment with educational aims to meet 
the profile of each student, enabling the content being taught to be adapted. This study contributes 
to the implementation and evaluation of an Intelligent Learning Environment model aimed at 
developing and supporting undergraduate students. Following the Theory of Multiple Intelligences, 
the evaluation aimed at with this model deals with Adaptive Hypermedia, with the use of the 
techniques of Artificial Neural Networks (ANN) and Case-based Reasoning (CBR), which 
constitute the pedagogical strategy of the system. The development of the prototype takes into 
consideration the teaching of management of computer networks. In the prototype, the content is 
presented at basic and advanced levels, through textual media, conceptual maps, pictures and 
animations, which are distributed according to the student’s profile. By combining the two artificial 
intelligence techniques based on the Theory of Multiple Intelligences, this paper aims to improve 
the performance and motivation of those who are learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O computador tem contribuído com grandes mudanças na educação pela sua possibilidade 

de auxílio ao ensino, transformando a Informática na Educação (IE) em uma importante área de 

pesquisa. Novas perspectivas podem ser alcançadas quando a IE é explorada com os Ambientes de 

Aprendizagem Inteligentes e as Interfaces Adaptativas, contribuindo positivamente para a educação, 

tanto em aulas presenciais quanto à distância (SANTIBANEZ & FERNANDES, 1998). 

A educação à distância já ocorria antes mesmo de chegar-se ao nível de evolução 

tecnológica da atualidade, com os cursos por correspondência ou via rádio. Foi o início de um 

inovador conceito de educação, que nos últimos anos têm conquistado discentes e docentes. Como 

quer que seja para que o tutor e aluno possam interagir, mesmo estando separados no tempo e/ou no 

espaço, é preciso o uso de tecnologias. 

Segundo Palloff e Pratt (2004, p.13), a procura por cursos on-line cresce em ritmo célere, 

visto que não se está mais nos primórdios destes. Cabe-se ressaltar a importância de uma atenção 

especial ao aluno que utiliza o ambiente on-line ou Ambiente Virtual (AV), em que o tratamento 

feito para ele respeita algumas características específicas, proporcionando vantagens educacionais 

alinhadas ao contemporâneo. 

De acordo com as diretrizes pedagógicas SIGETEC (1999), os Ambientes Virtuais são 

classificados dentro da abordagem sócio-construtivista-interacionista, em que a interação entre 

educando e educador sucede por meio da rede de computadores. Esse modelo de ambiente estimula 

o trabalho em equipe, e resulta num intercâmbio social e cultural, promovendo o desenvolvimento 

da aprendizagem (CUNHA FILHO et al., 2000 apud ROSATELLI, 2006). 

Os cursos que seguem a metodologia de EaD e empregam os avanços da tecnologia na 

educação, na maior parte das vezes disponibilizam um ambiente de aprendizagem aos estudantes, 

que instigam os alunos a buscarem nesse espaço as ferramentas que os auxiliem e estimulem no 

domínio proposto. Ambientes que analisam a aprendizagem do aluno, tomando por base o tempo e 

quantidade de acessos, são comuns. Contudo, o número de vezes que o aluno acessou o ambiente ou 

o tempo que o sistema está aberto, não é suficiente para avaliar quanto o aluno aprendeu, mesmo 

porque um aluno pode ter muitos acessos ou ainda deixar o sistema aberto por muitas horas sem 

necessariamente ter entendido o conteúdo proposto (PADILHA, ALMEIDA & ALVES, 2003). 
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Fica, pois, claro que um Ambiente Virtual pode ter seu potencial multiplicado agregando-se 

técnicas e recursos de Inteligência Artificial (IA). Com o objetivo de responder às necessidades dos 

alunos busca-se não somente ensinar, mas como ensinar, traçando um perfil do aluno. Isso significa 

que o sistema, através do Ambiente Virtual, aprenderá para poder ensinar melhor. Para satisfazer 

este objetivo torna-se adequado o uso de um Sistema Tutor Inteligente (STI), que busca 

proporcionar um aprendizado individual, tomando decisões pedagógicas de como transmitir o 

assunto (ROSATELLI, 2006). Em outras palavras, será inserida inteligência ao Ambiente Virtual, 

oferecendo grande interatividade, aperfeiçoamento do desempenho e motivação. 

A Figura 1 ilustra a arquitetura clássica do STI, que é dividido em modelos e cada módulo 

possui uma função específica e inter-relacionada com os demais. O modelo interface é responsável 

por intermediar a interação entre o STI e o aluno. No modelo aluno encontram-se armazenadas as 

características individuais de cada estudante. O conteúdo a ser aprendido por este está no modelo 

domínio, também designado como base de domínio. O modelo estratégia de ensino, apresentado 

como modelo tutor, detém o conhecimento sobre as estratégias e táticas que serão selecionadas 

conforme as características do usuário.  

 

Figura 1. Arquitetura de um Sistema Tutor Inteligente 

Fonte: Costa (2008). 

Neste meio a interdisciplinaridade é uma vantagem do STI, o aluno passa a ser indivíduo 

ativo e central no processo de ensino-aprendizagem. Leva-se em consideração o conhecimento atual 

e o perfil do estudante. A intenção é conseguir gerar STI capazes de interagir com o aluno, gerar seu 
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modelo cognitivo e assim aplicar a técnica pedagógica mais indicada (FLORES & VICCARI, 

2005). 

Vê-se, portanto, que para tornar o Ambiente Virtual com IA eficaz é preciso definir qual 

técnica de IA utilizar, tendo como objetivo qual problema se deseja solucionar. Nestas condições, 

algumas técnicas que podem ser utilizadas são: Sistema Especialista (SE), Raciocínio Baseado em 

Casos (RBC), Redes Neurais Artificiais (RNA), Agentes, Lógica Fuzzy, Redes Bayesianas, entre 

outras. Muitas vezes encontram-se sistemas híbridos que utilizam mais de uma técnica, objetivando 

um melhor andamento do processo ensino-aprendizagem. 

Tão importante quanto um ambiente inteligente é a maneira como o conteúdo será 

apresentado, auxiliando o aluno na assimilação do assunto. A interface com o usuário em sistemas 

computacionais era algo não muito significante até o início da década de 90. Naturalmente, o 

propósito maior era com a funcionalidade do sistema e, além disso, era muito complexo criar 

interfaces amigáveis, porque consumia tempo e recursos. Com as ferramentas e tecnologias 

existentes hoje, tornou-se mais fácil a personalização da interface frente ao usuário (CURILEM, 

2002 apud BARBOSA, 2003). 

Atualmente, em âmbito educacional, o STI deve ser capaz de armazenar o perfil do aluno e 

disponibilizar ambientes compatíveis com ele, ou seja, realizar a adaptação do sistema à realidade 

do aprendiz. Esta é a razão pela qual a interface deve ser flexível e adaptável ao aluno ou ao grupo 

de alunos, seguindo as necessidades pertinentes, como por exemplo, interesse, cultura, nível sócio-

econômico, idade, sexo e assim por diante (BARBOSA, 2003). 

Convêm também ressaltar que o STI tem como característica o uso de uma base de 

conhecimento e não de uma base de dados convencional, sendo capaz de simular o processo do 

pensamento humano, dentro de um determinado domínio. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A expansão da EaD no Brasil e no mundo, fomentada pelo crescimento do uso da Internet, 

abre espaço para a elaboração de meios técnicos que aprimorem o funcionamento dessa modalidade 

de ensino. A Internet está no cotidiano de inúmeras pessoas, sempre com incremento no número de 

usuários, facilitando o uso da metodologia à distância (CGI.BR, 2009) (ABRAEAD, 2008). 
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Entretanto, é complexo saber de que forma o material de estudo será apresentado ao aluno, 

pois apenas permitir que este acesse arquivos disponibilizados pelo professor torna o ambiente 

estático e sem motivação. 

Por vezes, o que ocorre na EaD é o desinteresse na leitura de materiais, sobretudo em 

ambientes estáticos, que não levam em consideração as necessidades e habilidades dos alunos. A 

modalidade requer um tanto mais do que módulos escritos e exercícios, sendo conveniente usar 

outros meios e linguagens que façam parte da cultura mediática que a Internet ajudou a dar origem 

(WEBAULA, 2003). 

 O que se mostra é que para conseguir prender a atenção dos usuários se faz necessário 

conhecer o seu perfil, possibilitando a adaptação do conteúdo a ser estudado, respeitando o nível de 

conhecimento, suas experiências e preferências. A curiosidade em saber quais são as respostas a 

serem obtidas com o desenvolvimento de um protótipo de um ambiente de aprendizagem que, além 

de contemplar o uso da hipermídia adaptativa juntamente com as técnicas de RBC e RNA, tendo 

como pano de fundo a teoria das Inteligências Múltiplas, instiga a pesquisa do tema. Sendo assim, a 

questão de pesquisa é: Este Ambiente de Aprendizagem Inteligente é capaz de melhorar o 

desempenho e aumentar a motivação do aluno? 

1.1.1 Solução Proposta 

O projeto surgiu da necessidade de auxiliar a aprendizagem dos alunos, e se notou o grande 

potencial que a área de Inteligência Artificial oferece aos sistemas informatizados de aprendizagem. 

Portanto, este projeto de dissertação propõe como solução o desenvolvimento de um Ambiente de 

Aprendizagem Inteligente, tendo como hipótese o uso combinado das técnicas de Raciocínio 

Baseado em Casos e Redes Neurais Artificiais, amparados pela teoria das Inteligências Múltiplas, 

objetivando aprimorar o desempenho e aumentar a motivação dos alunos. 

A Teoria das Inteligências Múltiplas fornece a base para este trabalho, em que as 

peculiaridades de cada aluno são armazenadas e utilizadas, fazendo que o sistema aplique a 

estratégia pedagógica mais adequada. A técnica de RBC adapta a interface do protótipo de acordo 

com o nível de conhecimento do usuário e a técnica de RNA distribui as quantidades de mídias para 

apresentação do material. 
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O perfil do aluno é obtido através das respostas a questionários, possibilitando ao protótipo 

selecionar o material multimídia e o nível de complexidade adequado. Durante a navegação no 

ambiente web, o mesmo poderá realizar mudanças de mídias, alterando assim seu perfil. Para 

conhecer os resultados, em termos de desempenho e motivação da aprendizagem, o aluno responde 

um pré-teste e pós-teste, concluindo com um teste de usabilidade. 

O protótipo, todavia, registra algumas informações básicas tais como nome, e-mail, login e 

senha, bem como as respostas de dois questionários. Tendo como base estas informações se elabora 

o perfil inicial do aluno, que servirá para determinar o tipo de material e o número de mídias a 

serem apresentadas na interface. 

Incluídos neste primeiro questionário estão os seguintes dados: idade; sexo; estudou em 

escola particular ou pública; horas de estudo semanal; estudou gerenciamento de redes; estudou 

arquitetura de redes; usou ferramentas de monitoramento de redes; trabalhou na área de redes; 

trabalhou com projetos de redes; possui curso tecnólogo em redes; tempo sem fazer cursos na área; 

conhecimento na área; conhecimento na área de gerenciamento de redes. O formulário completo 

encontra-se no Apêndice A. A técnica de RBC, aplicada a partir da primeira sequência de 

perguntas, proporciona a apresentação do material adaptado, ou seja, o RBC decide qual conteúdo 

será oferecido, que poderá ser com detalhes básicos ou avançados, para cada unidade de ensino. 

No entanto, as questões do segundo questionário são referentes às Inteligências Múltiplas de 

Gardner (1995), elaboradas por Antunes (2001) e utilizadas neste projeto, conforme pode ser visto 

em detalhes no Anexo A. As primeiras seis questões permitem conhecer especificamente a 

inteligência lingüística-verbal do aluno, tendo como resultado no protótipo a quantidade de mídias 

para tal inteligência. O mesmo ocorre com a inteligência lógico-matemática (questões de 7 a 15), 

visual-espacial (questões 16 a 22) e corporal-sinestésica (questões de 23 a 30). 

1.1.2 Delimitação de Escopo 

Para atender a solução proposta do projeto de dissertação, será implementado um Ambiente 

de Aprendizagem Inteligente com o uso combinado das técnicas de RBC e RNA, utilizando-se de 

linguagem de programação apropriada, em que o perfil inicial e final de cada aluno serão 

mensurados após aplicação do experimento. 
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É interessante ressaltar, que o sistema possibilita acesso via web apenas por alunos, 

professores e administrador, sendo que o protótipo implantado do modelo tem como domínio uma 

parte da disciplina de Redes de Computadores do curso de Ciência e Engenharia de Computação, e 

os questionários com perguntas específicas sobre o domínio servem para identificar o perfil dos 

usuários. 

Nestas condições, o trabalho de Barbosa (2004) serviu de base para a elaboração das 

diversas mídias e construção das Redes Neurais Artificiais, limitou-se em quatro o número de 

mídias possíveis. Portanto, o aluno faz a leitura do material somente em quatro mídias diferentes 

(texto, mapa conceitual, figura, animação), equivalentes as quatro Inteligências Múltiplas 

(lingüística-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, corporal-sinestésica), apesar de existirem 

nove tipos de inteligências definidas.  

Cabe salientar que há limitação quanto ao tipo de material utilizado e que, para este trabalho, 

definiu-se por dois tipos (básico ou avançado). A técnica de RBC é empregada neste trabalho para 

selecionar o material mais adequado para o aluno, tendo como base o seu perfil (caso novo) e as 

características de ex-alunos (base de casos inicial). Apesar de existirem vários métodos de medida 

de similaridade, optou-se por usar a técnica do vizinho mais próximo. 

1.1.3 Justificativa 

Percebe-se que com o crescimento do número de usuários com acesso à Internet, os 

softwares educacionais e os ambientes de aprendizagem são grandes aliados no processo de ensino 

e aprendizagem, inclusive para cursos EaD. Com isso, muitas técnicas e metodologias têm sido 

apresentadas tornando crescente as pesquisas na área (DAZZI, 2007).  

De acordo com CGI.BR (2009), o acesso à Internet no Brasil foi elevado desde o início, 

mostrando uma taxa de crescimento próximo de 17% ao ano. Em 2008, quase metade dos 

brasileiros já havia ingressado na rede de alguma forma. A migração para a conexão permanente é 

constatada pelo crescimento de acesso em banda larga, frente à via linha discada. Entre os que usam 

a rede, 16% já fizeram transações comerciais via Internet, ficando patente a aposta certa no 

crescimento dos números do comércio eletrônico. O incentivo do Governo foi importante desde o 

início, como por exemplo, o uso da Internet para entrega de declarações de Imposto de Renda e a 

disponibilidade de serviços públicos pela rede.  
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Conforme levantamento feito pela AbraEAD (2008), mais de 2,5 milhões de brasileiros 

estudaram em cursos com metodologia à distância no ano de 2007. A pesquisa aponta, além disso, o 

crescimento do número de brasileiros educados dentro das próprias empresas onde trabalham. Tais 

dados demonstram a existência crescente de público para a modalidade, porém é adequado o estudo 

e a elaboração de ferramentas que auxiliem a aprendizagem do conteúdo, permitindo qualidade na 

formação de profissionais. 

Neste trabalho, busca-se soluções voltadas para a EaD, já que a quantidade de cursos que 

seguem essa metodologia tem crescido consideravelmente. Portanto, existe a necessidade de 

projetar interfaces que sigam o funcionamento cognitivo dos seres humanos, tornando a interface 

mais intuitiva, auxiliando na aprendizagem dos alunos. As soluções voltadas para Hipermídia 

Adaptativa e que buscam melhorar os ambientes de EaD, principalmente as que utilizam técnicas de 

IA, permitem um ensino mais próximo às características do aluno. Deste modo, para este trabalho, 

considerou-se especificamente as técnicas de Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais 

Artificiais, pois a combinação das duas técnicas possibilita conhecer melhor o perfil de cada 

usuário. 

A inclusão da técnica de RBC neste projeto é pertinente, pois o conteúdo adéqua-se em 

termos de complexidade utilizando os casos similares, baseando-se nos dados dos alunos. Para 

Chorfi e Jemni (2006), o RBC tem eficácia comprovada na ferramenta PERSO, que faz uma 

adaptação hipermídia ao aluno e personaliza o curso mais adequado, considerando as preferências e 

conhecimento atual do estudante. O sistema utiliza a técnica de Raciocínio Baseado em Casos ao 

elaborar cursos à distância personalizados. 

Por outro lado, a solução com RNA segue a metodologia validada por Barbosa (2004), que é 

voltada a realização de adaptação automática de acordo com o perfil do aluno, fazendo a seleção da 

mídia mais adequada a ser apresentada na interface, tendo como base a teoria das Inteligências 

Múltiplas. 

Citando como referência o Project Zero (2003), observa-se que a teoria das Inteligências 

Múltiplas tem sido aplicada há algum tempo na educação formal, principalmente nos Estados 

Unidos, apresentando bons resultados, pois gera no aluno maior motivação e interesse. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a influência do uso de um sistema Hipermídia 

Adaptativo no desempenho e motivação dos alunos, amparado pela teoria das Inteligências 

Múltiplas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Para alcançar o objetivo geral serão necessários satisfazer os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar os modelos de Ambientes de Aprendizagem Inteligente que utilizam as técnicas 

de RNA, SE e RBC, orientados pela Teoria das Inteligências Múltiplas; 

2. Estabelecer um modelo de um sistema Hipermídia Adaptativo com o uso combinado das 

técnicas de Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais Artificiais; 

3. Considerar a viabilidade da combinação das técnicas propostas a partir da 

implementação do protótipo;  

4. Avaliar o desempenho e a motivação dos alunos, a partir do uso do protótipo do sistema 

proposto em turmas de redes de computadores. 

1.3 METODOLOGIA 

1.3.1 Metodologia da Pesquisa 

O método de pesquisa destina-se a apresentar uma sequencial de etapas de tal forma que, 

caso sejam seguidos, os resultados estarão coerentes com o objetivo proposto (WAZLAWICK, 

2008). Contudo, para atingir o objetivo geral e os objetivos específicos deste projeto, inicialmente 

efetuou-se o levantamento bibliográfico e vários trabalhos da área foram estudados, entretanto os 

trabalhos de Barbosa (2004) e Dazzi (2007) forneceram muitos elementos que levaram as 

definições do modelo de STI apresentado aqui. 
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Todavia, por meio da análise da literatura publicada foi possível traçar um quadro teórico 

que forneceu os elementos necessários ao desenvolvimento da pesquisa, contribuindo na elaboração 

deste trabalho, tornando-o alinhado com os objetivos descritos. Os trabalhos relacionados 

permitiram conhecer e comparar a outros ligados ao tema de pesquisa, tendo como foco a revisão 

bibliográfica e o envolvimento acerca do assunto.  

Dando continuidade, elaborou-se um modelo de STI diferenciado permitindo que, à luz de 

uma nova organização dos conhecimentos, obtenham-se conclusões mediante uma cadeia de 

raciocínio, tendo como norteador desta etapa do projeto o método dedutivo. 

Tal modelo possibilitou fazer a descrição e a modelagem do sistema, contígua às tecnologias 

que estão sendo utilizadas durante o desenvolvimento e a implementação do protótipo propriamente 

dito, além de permitir um exame minucioso dos resultados experimentais e avaliação da 

contribuição do trabalho, bem como o alcance dos objetivos descritos e hipótese de pesquisa.  

Já a teoria das Inteligências Múltiplas (IM) é a base para elaboração do modelo de um 

ambiente de aprendizagem inteligente, sendo que as técnicas de inteligência artificial utilizadas são 

a de Redes Neurais Artificiais (RNA) e a de Raciocínio Baseado em Casos (RBC), pois permite a 

dupla adaptatividade do sistema ao usuário. 

Por fim, são feitas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos identificados 

inicialmente e os resultados alcançados. São ainda propostas possibilidades de continuação da 

pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do trabalho.  

Em sua natureza, o trabalho é classificado como uma pesquisa aplicada, visto que tem a 

intenção de gerar conhecimentos a uma aplicação prática com foco na solução de um problema 

específico.   

Quanto ao ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, 

pois a aprendizagem e a motivação são subjetivas. Entretanto, após a aplicação do experimento será 

possível comparar o perfil inicial e perfil final dos alunos, possibilitando mensurar e realizar análise 

dos dados. 
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Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é exploratória, já que a ideia é tornar a 

problemática dos cursos na modalidade de EaD e a forma de aprender algo explícito, além de 

elaborar hipótese para a solução. 

O tipo de pesquisa é considerado experimental, sob a óptica dos procedimentos técnicos, 

pois se selecionou uma série de variáveis, capazes de influenciar o objeto de estudo. 

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa bibliográfica envolveu o projeto em sua totalidade, principalmente na parte 

inicial em que, além da leitura de vários livros e artigos nacionais e internacionais, houve reuniões 

com os integrantes do grupo de pesquisa de inteligência aplicada da Univali, bem como a realização 

de entrevistas diretamente com autores das teses de doutorado que serviram de base à pesquisa. 

Durante a revisão bibliográfica, a procura pela solução do problema passou pela escolha da 

teoria pedagógica que melhor atendesse o objetivo determinado. Para o problema de pesquisa deste 

trabalho o mais adequado foi o uso da teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 2001). 

Tendo a teoria pedagógica definida, verificou-se que trabalhos semelhantes como o de 

Barbosa (2004) e Dazzi (2007), apontavam à técnica de Redes Neurais Artificiais como sendo 

aplicável a este trabalho. Portanto, a partir da comparação dos trabalhos relacionados, estudou-se os 

modelos e elaborou-se um novo modelo. 

Nesse sentido, para tornar o modelo ainda mais adaptável ao perfil do aluno, foi utilizada a 

técnica de Raciocínio Baseado em Casos, levando-se em conta o nível de conhecimento do usuário 

para o domínio a ser estudado. Portanto, o sistema conta com as técnicas de RNA e RBC, a primeira 

para distribuição das mídias e a segunda para seleção de um tipo de material adequado ao nível de 

conhecimento do aluno. 

Após realizar a análise dos trabalhos de Barbosa (2004) e Dazzi (2007) e estabelecer um 

modelo, partiu-se para a implementação de um protótipo do modelo, que contemplasse o uso de 

RNA e RBC. A elaboração do protótipo possibilitará aplicar o experimento em casos reais, que 

neste projeto será em turmas do curso de Ciência e Engenharia de Computação da Univali, 

objetivando a análise dos dados e feedback do desempenho e motivação dos alunos. Além do 



22 

 

protótipo, se faz necessário a produção do material multimídia, ou seja, o conteúdo a ser estudado 

pelos alunos no momento da realização do experimento. 

O experimento será realizado dividindo os alunos em dois grupos, denominados grupo de 

controle e grupo experimental. O grupo de controle fará a leitura do material sem interface 

adaptativa e o grupo experimental contará com a hipermídia adaptativa. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em seis capítulos. A Introdução foi apresentada no Capítulo 1, 

contextualizando o tema deste, contando ainda com a apresentação do problema de pesquisa, 

objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. 

O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica, etapa que permitiu a revisão de literatura 

utilizada para tratar o tema e o problema de pesquisa, contando com a descrição de conceitos como: 

Informática na Educação; Curva de Aprendizado; Hipermídia Adaptativa; Ambiente de 

Aprendizagem; Inteligências Múltiplas; Redes Neurais; e Raciocínio Baseado em Casos. 

O Capítulo 3 discorre sobre os Trabalhos Relacionados, em que os três primeiros  

apresentam temas relacionados ao domínio de Redes de Computadores. Na sequência outros três 

trabalhos envolvendo a técnica de RNA, dois envolvendo Ambientes de Aprendizagem e por fim 

dois utilizando a técnica de RBC. 

O Capítulo 4 aborda o Desenvolvimento, com a descrição, a modelagem e a implementação 

do protótipo envolvendo as tecnologias com as técnicas de RNA e RBC. 

No Capítulo 5 são apresentados os experimentos realizados em turmas de redes de 

computadores, bem como a análise dos resultados obtidos. 

No Capítulo 6 são feitas as deduções deste trabalho, incluindo-se as contribuições e 

trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na busca de soluções voltadas para o campo educacional, identificou-se que o grande 

desafio é como fazer para que a educação obtenha resultados mais efetivos, considerando-se um 

contexto de transição muito veloz, alavancada pelo desenvolvimento da tecnologia (TAVARES, 

2002). 

A elaboração de ferramentas de apoio favorece a educação, tornando-se adequado um 

levantamento bibliográfico que abrange a educação e a informática, como pode ser visto neste 

capítulo. Na Seção 2.1 são citados pontos históricos da informática na educação, bem como seu 

desenvolvimento. A Seção 2.2 apresenta a teoria da curva de aprendizado. A hipermídia adaptativa 

e os ambientes de aprendizagem são descritos nas Seções 2.3 e 2.4, respectivamente. A Seção 2.5 

apresenta a teoria das inteligências múltiplas, que permite compreender um pouco a estrutura 

funcional da mente humana. Na Seção 2.6 são conceituadas as Redes Neurais Artificiais e sua 

evolução. Por fim, Seção 2.7 apresenta-se a técnica de Raciocínio Baseado em Casos, bem como 

sua aplicabilidade na educação. 

2.1 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Vive-se em uma sociedade informatizada, em que a escola tem o importante papel de 

preparar os indivíduos para viver e atuar nesta sociedade. Além do computador possibilitar a 

exploração de situações que seriam difíceis de serem geradas naturalmente, este permite também 

que o aluno aprenda com seus próprios erros e no seu ritmo (TAVARES, 2002). 

Para Behar et all (2004) a informática na educação tem como característica natural, a 

interdisciplinaridade, que busca mudar o conceito de disciplinas com limites rígidos, transformando 

estas em campos influenciados pela força da realidade e da ciência, integrando dois ou mais 

componentes curriculares na construção do conhecimento. 

A história da informática na educação, no âmbito nacional tem relatos desde 1960, sendo 

que a primeira experiência educacional aconteceu na área de física na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. O surgimento de computadores de menor porte possibilitou às escolas particulares 

investirem em computadores pessoais, criando disciplinas de informática, que no início tinham 
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como objetivo ensinar a informática em si e não a ensinar outros assuntos com a utilização da 

informática (TAVARES, 2002). 

Um marco importante na história nacional foi o I Seminário Nacional de Informática na 

Educação, na Universidade de Brasília em 1981, que serviu principalmente para definir 

recomendações extremamente relevantes para área, como por exemplo: o computador não veio para 

substituir o professor, mas sim para auxiliá-lo em suas funções; o computador, quando bem 

aplicado, pode ajudar a melhorar a qualidade da educação e; o computador não pode ser visto como 

algo que irá solucionar todos os problemas (TAVARES, 2002). 

O próprio Tavares (2002), já citado, recorda ainda que o primeiro projeto público com 

enfoque na informática educacional foi o EDUCOM, que a partir de 1983 trouxe investimentos em 

pesquisa para área, além de formar as bases para o surgimento de outros projetos mais complexos, 

como o PRONINFE (Programa Nacional de Informática na Educação). 

O desenvolvimento e o uso de ferramentas no âmbito educacional são desejáveis, mesmo 

porque podem auxiliar consideravelmente os professores e os alunos, principalmente em relação à 

qualidade, ao ambiente e ao tempo de aprendizagem, como aponta Guillon e Mirshawka (1994, p. 

2): “Para se ter um aprendizado acelerado, é necessário que os fatores ambientais sejam observados 

e levados a sua melhor condição”. 

É importante ressaltar que existe a necessidade de tornar a educação mais eficiente, o que 

implica na elaboração de softwares compatíveis com esta percepção. Portanto, o software 

educacional deve ter um propósito mais amplo do que simplesmente informatizar os atuais métodos 

educacionais. O computador, em conjunto com o software, deve ser sim uma ferramenta que 

complemente, aperfeiçoe e, se possível, melhore a qualidade do ensino (VALENTE, 1995).  

Na área de Informática, na Educação, muitos trabalhos acadêmicos têm surgido fornecendo 

relevantes contribuições ao estudo e desenvolvimento de sistemas computacionais, principalmente 

no momento atual em que a tecnologia evolui célere, influenciando sobremaneira as mudanças 

sociais e a educação. Alguns dos principais veículos utilizados para divulgação destes trabalhos no 

Brasil são: Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE); Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação (SBIE) e; Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Já no 

exterior destacam-se os seguintes veículos: Computers & Education; IEEE – Transactions on 
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Education; IEEE – International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) e; IFIP 

World Conference on Computers in Education (WCCE); International Conference on Aided 

Blended Learning (ICBL). 

Existem ainda os eventos e periódicos especializados em Informática na Educação que 

envolvem Inteligência Artificial, como por exemplo: Brazilian Symposium on Artificial 

Intelligence (SBIA); Encontro Nacional de Inteligência Artificial (ENIA); Intelligent Tutoring 

Systems Conference; International Journal of AI in Education; International Conference on 

Artificial Intelligence in Education e; Applied Artificial Intelligence. 

Conforme Tavares (2002) a Inteligência Artificial na educação procura contribuir com novas 

abordagens, pois pode transformar um sistema comum em algo que tenha certa habilidade de 

raciocínio. Os primeiros sistemas computacionais sem o uso da IA eram chamados de CAI 

(Computer-Assisted Instruction), cuja abordagem educacional é a instrução auxiliado por 

computador. O CAI é baseado no modelo educacional comportamentalista, em que o aluno é uma 

figura passiva e o professor a figura central, sem o propósito de instruir de forma individualizada, 

conforme as necessidades do estudante. 

De acordo com Silva (1998), para conseguir desenvolver um processo de ensino-

aprendizagem personalizado, foi necessário que, de alguma forma, “inteligência” fosse integrada 

aos softwares educacionais. A maneira encontrada foi o uso de técnicas de inteligência artificial, 

que passaram a se chamar ICAI (Inteligent CAI) e mais tarde de STI (Sistema Tutor Inteligente). 

A esse respeito Giraffa (1999 apud FLÔRES & VICCARI, 2005) relata o real significado do 

acréscimo de “inteligência” nos softwares educacionais: 

Acrescentar um I à sigla CAI não significa apenas agregar técnicas de IA para a 
construção de sistemas tutores, mas inclui trabalhar de forma interdisciplinar com as 
conquistas que outras áreas de pesquisa obtiveram em relação ao conhecimento da 
comunicação inteligente, tais como os avanços da psicologia e da pedagogia. 

Para Silva (1998) surge uma evolução do STIs, que são os Interactive Learning 

Environment (ILE), ou seja, Ambientes de Aprendizagem onde existe a interatividade do estudante, 

permitindo incluir novos métodos educacionais. Portanto, o objetivo passa a ser a mudança dos 

métodos educacionais e não somente ensinar de forma mais rápida, eficiente e com menor custo. 
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Durante muito tempo, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento estão tentando 

entender como se pensa e como se age. Apesar de a Inteligência Artificial ser uma ciência ainda 

muito nova, sendo reconhecida como tal somente em 1957, o número de pesquisadores tem crescido 

constantemente e os frutos começam a aparecer (COSTA, 2008). 

Atualmente, existe a procura por novos métodos de ensino e aprendizagem, e o principal 

impasse é tentar reduzir a distância entre o conhecimento incluído no currículo tradicional e o 

conhecimento que para o estudante é realmente importante. Modelos pedagógicos que utilizam o 

Sistema Tutor Inteligente como abordagem de Inteligência Artificial nem sempre são suficientes, 

principalmente se for necessário uma análise acurada das interações entre sistema e aluno. 

(VALENTE, 1995).  

Desta forma, tem se refletido sobre os métodos de ensino baseados na investigação, que 

exploram aspectos que além dos STI tradicionais. De acordo com Moreschi (2002), o ensino 

baseado na investigação é considerado como um ambiente de ensino interativo, que segue alguns 

princípios básicos como: construção e não instrução, o controle e a individualização são do 

estudante e não do tutor e o conhecimento adquirido pelo estudante é resultado de sua interação 

com o sistema e não com o tutor. 

O STI potencializa-se quando é associado com as várias técnicas de IA, como por exemplo, 

com o uso de agentes inteligentes que compartilham o ambiente, que é uma técnica estudada 

pormenor na chamada IA Distribuída. Cada componente do STI pode ser implementado como um 

agente independente, possuindo assim facilidades e interação com outros agentes. Uma sociedade 

de agentes pode ser a solução para a construção de ambientes de ensino e aprendizagem mais 

inteligentes (RUSSEL & NORVIG, 2004). 

2.2 CURVA DE APRENDIZADO 

De acordo com MENDES (2001), na prática é sabido que o tempo necessário para aprender 

sobre um determinado assunto diminui com o aumento da experiência já obtida pelo aluno, que 

mais das vezes existe antes de iniciar um determinado curso ou disciplina e seria adquirida com 

leituras, palestras, cursos extracurriculares, prática no mercado de trabalho, etc. Porém, as escolas 

se baseiam na grade curricular do curso e, normalmente, considera-se como pré-requisito apenas os 

conhecimentos obtidos no próprio curso, possibilitando o trabalho com a turma uniforme. 
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Entretanto, a heterogeneidade é comum nas escolas, tornando complexo o trabalho do professor que 

utiliza apenas um tipo de material didático para todo um grupo de alunos que apresentam curvas de 

aprendizado diferentes. 

As relações entre aprendizado e variáveis quantitativas foram estudadas primeiramente por 

Wright (1936 apud MENDES, 2001), tendo como resultado a teoria da curva de aprendizado. 

Segundo Brett e Millheim (1986 apud MENDES, 2001), houve expansão dessa teoria através de 

Asher (1956 apud MENDES, 2001), aplicando-a na fabricação de aviões na Segunda Guerra 

Mundial, objetivando a redução no custo de montagem (MENDES, 2001). 

Como mostra a Figura 2, a curva de aprendizado apresenta a relação entre o tempo e a 

execução de uma tarefa em termos de unidades produzidas ou conteúdo aprendido pelo aluno. No 

início, o tempo de assimilação do conteúdo de uma unidade de ensino é alto, pois o aluno está em 

processo de aprendizagem. Posteriormente, a tendência é de diminuição deste tempo, sendo que a 

curva de aprendizado varia de aluno para aluno. Na última etapa, a curva não varia mais, indicando 

que o conhecimento foi adquirido, e as variáveis existentes na equação têm o seguinte significado: 

Tn tempo para realizar uma tarefa pela n-ésima vez; 

T1 tempo para realizar uma tarefa pela primeira vez; 

n contagem da tarefa;  

α coeficiente de aprendizado. 

 

Figura 2. Curva de aprendizado 

Fonte: Wright (1936 apud MENDES, 2001). 
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Portanto, para se obter um aproveitamento da curva de aprendizagem é preciso adequar o 

sistema à realidade de quem está aprendendo, sendo necessário conhecer o seu perfil, fazendo a 

personalização dinâmica conforme as preferências e proporcionando avanços na aprendizagem 

(ZANCHETT & DALFOVO, 2004). 

2.3 HIPERMÍDIA ADAPTATIVA 

Sabendo que a realidade não é estática e nem previsível, é natural a busca por maneiras de 

tornar os sistemas computacionais análogos ao mundo real. Entretanto, algum grau de abstração 

fatalmente ocorre, porém esta não pode chegar ao ponto de tornar o sistema desprovido de 

usabilidade e, por conseguinte, abrir a possibilidade de tornar-se um ambiente desmotivador. A 

interface adaptável às preferências e as ações do usuário é uma forma de tornar o sistema “mais 

amigável”. Na busca de soluções voltadas para o campo educacional, é desejável em muitos casos, 

o uso de técnicas que possibilitem beneficiar grupos de alunos (RIGO & OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Paim (2006), a partir de 1990, começaram as pesquisas sobre Hipermídia 

Adaptativa, sendo que a Hipermídia surgiu a partir do desenvolvimento do Hipertexto integrado à 

Multimídia, que se tornaram realidade com a evolução das interfaces gráficas, permitindo 

apresentar ao usuário uma variedade de mídias, como textos, imagens, animações e sons. Com a 

inclusão de ferramentas de interação, a Hipermídia passou a proporcionar diferentes modos de 

navegação, fazendo com que esta navegação se comportasse de formato não linear, ou seja, o 

usuário passou a ter maior liberdade de escolha dentro do ambiente. 

A navegação não linear resulta da forma como a própria estrutura dos sistemas Hipermídia 

foi construída, quais caminhos podem ser percorridos em diferentes ordens, e a informação é 

armazenada em uma coleção de nodos multimídia. O usuário pode se mover nesta estrutura 

seguindo a sequência dos nodos, ou ainda, realizando uma busca pela informação desejada. Para 

que o usuário não fique desorientado durante a navegação, é importante que seja disponibilizado 

ferramentas como: um histórico de nodos já acessados, um mapa dos caminhos, um guia ou tour 

pelo ambiente, entre outras. 

Para Palazzo (2002), um sistema de Hipermídia Adaptativa precisa contemplar três critérios: 

ser um sistema hipertexto ou hipermídia; possuir um modelo do usuário; e ser capaz de adaptar a 

hipermídia do sistema usando tal modelo. A Figura 3 retrata a visão do autor a respeito da 



29 

 

Hipermídia Adaptativa, o processo inicia com a coleta de dados através da entrada de informações 

sobre o aluno diretamente para o modelo do usuário, armazenando as suas características de acordo 

com as regras de modelagem estabelecidas. O efeito adaptativo ocorre com a influência das regras 

de adaptação e do sistema hipermídia adaptativa, repassando e registrando as modificações do perfil 

do usuário. 

 

Figura 3. Laço clássico: modelo do usuário e adaptação 

Fonte: Palazzo (2002). 

Na arquitetura de um STI, no modelo do usuário são mantidas as características deste. Tais 

características servirão como base para uma tomada de decisão num sistema que contemple várias 

mídias. Quando este modelo é aplicado para adaptar-se ao usuário através da interface, este sistema 

é chamado de hipermídia adaptativa. Ou seja, o mesmo sistema se apresentará de forma diferente, 

conforme o perfil do usuário (BRUSILOVSKY, 1998 apud BARBOSA, 2003). 

De acordo com Barboza (2003), para sistemas Hipermídia Adaptativas é necessário fazer a 

modelagem do usuário sendo que, a partir do momento que se tenha o perfil do usuário, será 

possível representar e suportar a dinâmica do ambiente, do usuário e da interação entre ambos. 

Existem várias maneiras para se conseguir as características do usuário, como por exemplo, através 

dos dados cadastrais, navegação, questionários e testes. 
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Tanto a adaptatividade quanto a adaptabilidade são qualidades relevantes para sistemas que 

se beneficiam da Hipermídia Adaptativa. A adaptatividade diz respeito à capacidade do sistema de 

realizar a adaptação com base no perfil do usuário e a adaptabilidade torna possível que o próprio 

usuário modifique as características de seu perfil de forma explícita (BARBOSA, 2004). 

O uso de técnicas de Inteligência Artificial em sistemas de Hipermídia Adaptativa é cada 

vez mais frequente, visto que desta forma pode-se obter melhores resultados no processo de ensino 

e aprendizagem. No princípio, a utilização da IA era relativamente limitada, tendo como base os 

conceitos de redes semânticas e frames. Entretanto, atualmente o uso é mais abrangente com o 

surgimento de outros conceitos como grafos e máquinas de aprendizagem, porém, as Redes Neurais 

simulam o pensamento humano e a linguagem natural para fornecer narração, orientação e 

comparação adaptável parecem ser caminhos promissores (BARBOSA, 2004).  

Atualmente, a hipermídia adaptativa tem contribuído sobremaneira com aplicações nas 

seguintes áreas: sistemas educacionais, necessidades especiais, medicina, marketing, lazer, sistemas 

de informações, comércio eletrônico, pesquisa de opinião, agendas coletivas, gestão do 

conhecimento e comunicação pessoal (ZANCHETT & DALFOVO, 2004). 

No âmbito educacional, as pesquisas e o desenvolvimento de sistemas com Hipermídia 

Adaptativa têm recebido grande impulso, principalmente com o crescimento dos cursos na 

modalidade de EaD, além dos avanços na área de Inteligência Artificial (PALAZZO, 2002). 

2.4 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

Existem vários Ambientes de Aprendizagem, também conhecidos como Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), que estão disponíveis e em pleno uso, como por exemplo, AulaNet, 

Learning Space, WebCT, Teleduc, Moodle, LearnLoop e o SOLE (FABRI et al., 2003). Estes 

ambientes, que na realidade funcionam muito mais como grandes repositórios de arquivos, tiveram 

uma verdadeira proliferação com o uso da Internet e a EaD. Isto ocorreu por causa da falta de 

sistemas disponíveis que utilizassem a Inteligência Artificial e que permitissem a adaptabilidade e a 

adaptatividade do ambiente (ZOUAQ et al., 2008). 

Intentando distribuir os Ambientes de Aprendizagem em modalidades, baseados em sua 

vertente de pesquisa e ampliação, eles foram classificados da seguinte forma: aplicações hipermídia 
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para fornecer instrução distribuída; sites educacionais; sistemas de autoria para cursos à distância; 

salas de aula virtuais; frameworks para aprendizagem cooperativa; e ambientes distribuídos para 

aprendizagem cooperativa (SANTOS, 1999). 

Um Ambiente de Aprendizagem deve ser elaborado de tal forma que estimule o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno, além de permitir a construção do seu próprio 

conhecimento a partir de uma visão empírica (MORESCHI, 2002). 

Conforme Costa et all (2006), elaborar um Ambiente de Aprendizagem que motive e auxilie 

o aluno é o grande desafio para os educadores, cientistas da computação e demais profissionais que 

estejam envolvidos no processo. Não se pode ignorar o aluno, que como usuário do ambiente,  deve 

dar sua contribuição na construção e manutenção de um ambiente. Utilizando ferramentas 

computacionais é possível criar um Ambiente de Aprendizagem, buscando a melhoria do processo 

de aprendizagem. 

2.5 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Na necessidade de comparar os diferentes níveis de inteligência, verificou-se a possibilidade 

de criação de um mecanismo de medida da mesma. O teste de QI (Quociente de Inteligência), 

proposto pelo psicólogo Alfred Binet no início do Século XX, cujo objetivo inicial era o de tentar 

prever quais alunos iriam ter sucesso e quais iriam fracassar nas séries primárias das escolas de 

Paris (GARDNER, 1995). Com base nas respostas do teste, criou-se o conceito da Idade Mental, 

que independe da idade cronológica da pessoa. Desta forma, se uma criança de dez anos de idade 

conseguisse resolver questões que, teoricamente somente crianças de doze anos poderiam resolver, 

então a sua Idade Mental seria de doze anos, apesar da idade real ser dez anos. 

Com a sequência de respostas do teste e o conceito de Idade Mental, criou-se o conceito de 

Quociente de Inteligência, definido como sendo a razão entre a Idade Metal e a Idade Cronológica. 

Surgiu como um mecanismo de medir a inteligência de forma objetiva, já que até então as pessoas 

confiavam apenas em avaliações intuitivas. A partir de então, foi possível classificar as pessoas pela 

medida de sua inteligência, sendo que a busca pela medida perfeita continuou com versões 

sofisticadas. 
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Gardner (1995) atenta à visão unidimensional ou uniforme do teste de QI, que corresponde à 

concepção de escolas também uniformes. Nestas, os alunos que se destacam, provavelmente 

aqueles com QIs superior, poderão galgar às melhores universidades e por vezes conseguir 

colocação profissional superior aos demais, porém o teste de QI não garante isso. A Tabela 1 mostra 

o que pode ou não ser bem medido pelo teste de QI. 

Tabela 1. Fatos que podem ou não ser medidos pelos testes de QI 

O que o QI mede bem O que o QI não mede bem 
Habilidade lingüística Senso-comum e conhecimento informal 
Raciocínio lógico-matemático Intuição e bom-senso 
Pensamento analítico Criatividade e originalidade 
Capacidade de abstração teórica Liderança e sociabilidade 
Aptidão escolar e pensamento acadêmico Aptidão artística 
Erudição e escolaridade efetiva Capacidade musical 
 Habilidade corporal e atlética 
 Moral e ética 
 Motivação 
 Controle emocional 

Fonte: Souza (2008). 

A validade de se determinar a inteligência de alguém, tirando-se este do seu meio ambiente 

natural e sugerindo que ele faça tarefas que nunca havia feito antes, foi seriamente questionada por 

Gardner. A sua opinião é que a inteligência corresponde muito mais a capacidade de resolver 

problemas e criar produtos, do que realizar tarefas de forma isolada fora do contexto 

(ARMSTRONG, 2001). 

Conforme Araújo (2010), todo ser humano possui todas as IMs (lógico-matemática, 

lingüística-verbal, visual-espacial, corporal-sinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal, 

ecológico-naturalista e existencial), porém em níveis de desenvolvimento maior ou menor. A IM 

lógico-matemática caracteriza-se pela habilidade para resolução de problemas, tratando com 

facilidade o que exige raciocínio, assim como fazem os cientistas e matemáticos. Na IM lingüística-

verbal destaca-se o uso da linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, 

superior em poetas e contadores de história. A visual-espacial é uma IM maior em artistas plásticos, 

engenheiros e arquitetos, que têm habilidade para manipular formas mentalmente. Já a IM corporal-

sinestésica emprega fortemente a coordenação corporal, como em esportes, artes cênicas ou 

plásticas e é muito desenvolvida em jogadores de futebol, bailarinos, entro outros. Os músicos têm 
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grande sensibilidade musical, beneficiados pela IM musical. Pessoas que tratam com o público 

possuem a IM interpessoal, permitindo entender as pessoas, assim como professores e vendedores. 

A IM intrapessoal manifesta-se naqueles que conseguem olhar para si, conhecer seus próprios 

sentimentos e encontrar soluções para problemas pessoais. Os naturalistas e ecologistas têm uma 

consciência maior da importância da Natureza, tendo a IM naturalista mais acurada que as demais. 

E por fim a IM existencial, também conhecida como IM espiritual e produz grande polêmica, porém 

são características de filósofos e teólogos. A Figura 4 ilustra as nove inteligências. 

 

Figura 4. As nove inteligências 

Fonte: Araújo (2010) 

Howard Gardner (1995), insatisfeito com o conceito de QI e com as visões unitárias de 

inteligência, apresenta uma visão alternativa, baseando-se numa visão da mente radicalmente 

diferente, em que a escola também precisa ser diferente. O resultado de Gardner e de seu grupo de 

pesquisa foi a teoria das Inteligências Múltiplas (IM), apresentando uma lista inicial de sete 

inteligências localizadas, sendo que mais tarde foram sugeridas outras IMs, como por exemplo a 

inteligência ecológico-naturalista e a existencial. 

Na Figura 5 pode-se observar uma pizza que representa oito, das nove IMs, utilizadas 

especificamente nas palestras de Armstrong (2001) em escolas de primário, com o objetivo de 
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explicar em poucos minutos o que vem a ser a Teoria das Inteligências Múltiplas. A palestra inicia 

com uma série de perguntas feitas aos alunos, fazendo com que as respostas se tornem óbvias para 

cada um. A seguir apresentam-se algumas perguntas feitas por Armstrong, juntamente com 

comentários e exemplos para cada IM. 

 

Figura 5. Pizza de IM 

Fonte: Armstrong (2001). 

Inteligência Linguística-Verbal: Quantas pessoas aqui sabem falar? Quantas pessoas aqui 

sabem escrever? É a capacidade com as palavras, a habilidade para usar a linguagem para 

convencer, agradar, estimular ou transmitir idéias. Sons, ritmos e significados das palavras e 

especial percepção das diferentes funções da linguagem. Exemplo: Poetas, contadores de história. 

Inteligência Lógico-Matemática: Quantos de vocês sabem fazer contas? Quantas pessoas 

aqui já fizeram uma experiência de ciências? É a capacidade numérica e lógica, a habilidade para 

tratar com séries de raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los. Sensibilidade para 

padrões, ordem e sistematização. Exemplo: Cientistas, matemáticos. 
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Inteligência Visual-Espacial: Quantos de vocês desenham? Quantas pessoas aqui 

conseguem projetar imagens em sua mente quando fecham os olhos? Quantos de vocês gostam de 

assistir a filmes na televisão, no cinema ou de jogar jogos eletrônicos? É a capacidade com imagens, 

de perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. É a habilidade para manipular formas ou 

objetos mentalmente e, a partir das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa 

representação visual ou espacial. Exemplo: Artistas plásticos, engenheiros e arquitetos.  

Inteligência Corporal-Sinestésica: Quantas pessoas aqui gostam de esporte? Quantos de 

vocês gostam de fazer coisas com as mãos, como modelos ou estruturas de LEGO? É a habilidade 

para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo, para usar a 

coordenação em esportes, artes cênicas ou plásticas no controle dos movimentos do corpo e na 

manipulação de objetos com destreza. Exemplo: Jogador de futebol, bailarino. 

Inteligência Musical: Quantos de vocês gostam de ouvir música? Quantos tocam um 

instrumento musical ou cantam canções? É a capacidade musical, a habilidade para apreciar, 

compor ou reproduzir uma peça musical, para perceber temas musicais, sensibilidade para ritmos, 

texturas e timbre e habilidade para produzir. Exemplo: Músico, artista, maestro. 

Inteligência Interpessoal: Quantos de vocês têm pelo menos um amigo? Quantos gostam 

de trabalhar em grupo pelo menos parte do tempo aqui na escola? É a capacidade com pessoas, a 

habilidade pare entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e 

desejos de outras pessoas. Exemplo: Professores, psicoterapeutas, políticos, vendedores. 

Inteligência Intrapessoal: Quantos de vocês têm um lugar secreto ou especial para onde 

vão quando querem ficar longe de tudo e de todos? Quantos de vocês gostam de passar pelo menos 

parte do tempo trabalhando sozinhos aqui na aula? É a capacidade com o Eu, a habilidade para ter 

acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução 

de problemas pessoais. É um tipo de inteligência muito pessoal e só é possível observá-la através da 

manifestação de outras inteligências. 

Inteligência Naturalista: Quantos de vocês gostam de estar em contato com a natureza? 

Quantos de vocês já tiveram uma coleção de borboletas, uma coleção de insetos, uma coleção de 

conchas ou outro tipo de coleção de elementos da natureza? Quantos de vocês têm animais de 

estimação ou gostam de ficar em contato com animais? É a capacidade com a natureza, de 
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identificar e classificar padrões na natureza, entre uma planta e outra, entre um animal e outro, entre 

variedades de nuvens, configuração de mares. Exemplo: Naturalistas, ecologistas.  

Segundo Travassos (2001), quando se trata de educação através das Inteligências Múltiplas, 

não existe uma receita, porém a Teoria foi desenvolvida para tentar fazer uma descrição da 

evolução e da topologia da mente do ser humano. Entretanto, após conhecer o funcionamento da 

Teoria das Inteligências Múltiplas se torna evidente que, para se ter uma educação mais justa nas 

escolas, não se deve desenvolver apenas o pensamento lógico e a cognição, mas sim associá-las as 

demais dimensões humanas. 

2.6 REDES NEURAIS 

A Rede Neural Artificial é uma técnica de Inteligência Artificial que utiliza a abordagem 

conexionista como base de representação do conhecimento. Diferencia-se da abordagem simbólica 

por ser uma forma de computação não-algorítmica de resolver problemas, sendo que fornece 

soluções importantes nas situações em que não há como definir regras (BRAGA; LUDERMIR; 

CARVALHO, 2000). 

Os esforços para desenvolver as Redes Neurais Artificiais iniciaram no ano de 1943, pelo 

trabalho pioneiro de McCulloch e Pitts na Universidade de Illinois. McCulloch foi um psiquiatra e 

neuroanatomista, que passou vinte anos tentando representar um evento no sistema nervoso. Em 

seguida, Pitts que foi um matemático recém-formado, juntou-se a McCulloch em 1942, e um ano 

mais tarde publicaram um artigo sobre o assunto (HAYKIN, 2001). O artigo intitulado de Logical 

Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity propunha que a lógica de qualquer processo 

fisiológico pode ser transformada em regras para a construção de uma rede. A representação de 

cada neurônio é de ligado ou desligado acoplados uns com os outros, pois a atividade de cada nodo 

depende da atividade dos outros nodos anteriores.  

De acordo com Tafner, Xerez e Rodrigues Filho (1996), o trabalho desenvolvido por 

McCulloch e Pitts é a de uma analogia entre células biológicas e o processo eletrônico, que consiste 

num modelo de resistores variáveis e amplificadores, representando conexões sinápticas de um 

neurônio. Por este trabalho pioneiro, as redes neurais podem ser consideradas, de certa forma, a 

mais antiga das técnicas de IA. 
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Uma rede neural biológica é formada por um conjunto de neurônios conectados, sendo que 

as unidades que fazem essas conexões são as sinapses, como retrata a Figura 6. A sinapse, que é o 

mecanismo transmissor de informação entre os neurônios, fica entre os dendritos e os axônios e é 

controlada por impulsos elétricos e reações químicas. De acordo com a força sináptica (somatória 

de informações), pode haver uma excitação ou inibição entre os neurônios, ou seja, caso o resultado 

da soma das informações exceda um determinado limiar, ocorrerá a transmissão da informação. 

Com esta estrutura o cérebro tem a capacidade de realizar, de forma extremamente rápida, 

determinadas tarefas complexas. Isso se deve principalmente à grande quantidade e complexidade 

de conexões dos neurônios, ao paralelismo e também à plasticidade. 

 

Figura 6. Neurônio biológico 

Fonte: Bittencourt (2008). 

A Rede Neural Artificial faz a simulação da estrutura biológica, e cada neurônio se conecta 

com seus adjacentes. É uma simplificação da fisiologia do neurônio biológico e representa um 

sistema com uma ou mais entradas com pesos atribuídos. O peso equivale à sinapse que liga dois 

neurônios, simulando a sinapse excitatória com valor maior que zero e a sinapse inibitória com 

valor menor que zero. O modelo de um neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts é 

representado na Figura 7, cada x é um neurônio de entrada, o w representa o peso, resultando numa 

soma ponderada combinadas com uma função, para produzir o estado de ativação do neurônio e 

uma saída y. 
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Figura 7. Neurônio artificial 

Fonte: Braga; Ludermir; Carvalho (2000). 

As técnicas de aprendizado passaram a ser foco de pesquisa somente alguns anos depois do 

trabalho de McCulloch e Pitts, quando em 1949 Donald Hebb comprovou matematicamente 

(Equação 1) que era possível ocorrer a aprendizagem numa rede neural biológica, através da 

variação dos pesos de entrada, sendo que esta ficou conhecida como a regra de Hebb. A 

comprovação serviu de inspiração para a criação de algoritmos de aprendizado voltados para RNA, 

surgindo mais tarde a regra de aprendizado de Widrow e Hoff, conhecida como regra delta, 

amplamente utilizada hoje (BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2000). 

∑
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Equação 1 

2.6.1 Rede Neural MLP 

O modelo Perceptron, demonstrado por Frank Rosenblatt em 1958, permitiu a inclusão de 

sinapses que poderiam ser ajustadas, tornando as RNAs treináveis para classificação de padrões. A 

estrutura simples foi descrita em camada de entrada, camada oculta e camada de saída. Entretanto, 
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somente a camada oculta, que fica entre a de entrada e a de saída, tem a capacidade de ajuste dos 

pesos, conforme pode ser observado na Figura 8 (BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2000). 

 

Figura 8. Modelo Perceptron com três camadas 

Fonte: Adaptado de Munakata (2008). 

Com a intenção de permitir um melhor entendimento da RNA do tipo Perceptron, 

apresenta-se na Figura 9 o mesmo modelo, porém de outros autores, também estão definidas a 

estrutura com uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída. 

 

Figura 9. Rede Neural Artificial 

Fonte: Gonçalves, Lemes e Pino Junior (2008). 
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Em 1969, os consagrados cientistas Marvin Minsky e Seymour Papert, publicaram um livro 

chamado Perceptron, no qual fizeram duras críticas às pesquisas sobre Redes Neurais, embasados 

nos seguintes argumentos: utilizavam muitos processos de aproximação empíricos e; as Redes 

Neurais não realizavam algumas operações booleanas. Diante destas críticas, quase todos os 

investimentos em pesquisas voltados para essa tecnologia foram abortados. Somente em 1982, 

através do físico e biólogo John Hopfield, se tornou possível o retorno da credibilidade e dos 

investimentos em estudos das Redes Neurais, e seus argumentos contestaram com grande sucesso as 

teses de Minsky e Papert (TAFNER; XEREZ; RODRIGUES FILHO, 1996). 

As redes de uma só camada intermediária não têm a capacidade de resolver problemas 

intrincados, como aqueles que envolvem problemas não linearmente separáveis. As redes com 

múltiplas camadas, conhecidas por Redes do tipo MLP (Multi Layer Perceptron), tornam possível a 

aproximação de qualquer função (CYBENKO, 1989 apud BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 

2000). O número de camadas ocultas ou intermediárias depende do problema que se pretende 

resolver, porém deve-se ter especial atenção em como fazer o treinamento destas redes. Pode-se 

optar por treinar a rede completa de uma só vez, ou separar a rede em um conjunto de sub-redes 

para cada camada intermediária, treinado-as independentemente. 

2.6.2 Rede Neural IAC 

Outro tipo de RNA é a de Competição e Ativação Interativa, conhecida como Redes do tipo 

IAC (Interactive Activation and Competiton), sendo que sua arquitetura original foi apresentada por 

Rumelhart e McClelland (1986 apud BARBOSA, 2004), além de extensivos estudos de outros 

pesquisadores como Levin (1976 apud BARBOSA, 2004) e Grossberg (1978 apud BARBOSA, 

2004). 

Como apontado por Dazzi (2007), as Redes IAC possuem representação local e um 

mecanismo de memória associativa. Têm características bem diferentes das Redes MLP, como por 

exemplo, estas têm seus pesos sinápticos fixos, assumindo geralmente valores 1, 0 e -1. Por esta 

razão este tipo de rede não precisa receber treinamento. 

A memória associativa é muito utilizada pelo cérebro humano e permite, por exemplo, 

associar nomes de pessoas a formas de arte ou outras características. O nome Homero faz lembrar 

imediatamente de literatura, já Beethoven faz lembrar música, como se na mente do ser humano 
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houvessem pares armazenados, ou seja, pares de associação. Neste tipo de RNA as sinapses (1, 0, -

1) são representadas por matrizes, chamadas de matriz de conhecimento (ARARIBÓIA, 1988). 

Segundo Kovács (1996), a memória associativa é uma variante de um classificador de 

padrões que são representados por um conjunto de vetores armazenados, respeitando um critério de 

proximidade que se define para a memória. 

A bidirecionalidade, que é outra característica das Redes IAC, corresponde a quando a 

conexão entre os neurônios ocorre nos dois sentidos (BARRETO, 2001). Assim como Beethoven 

faz lembrar música, a própria música também faz lembrar Beethoven, havendo uma ligação 

bidirecional. Esta característica faz com que a Rede IAC seja adequada para implementações que 

desejam se beneficiar da Hipermídia Adaptativa (BARBOSA, 2004). 

Conforme exemplifica Barreto (2001), na Figura 10 mostra a associação existente entre uma 

camada de animais e outra camada com suas características, foram incluídas ligações bidirecionais 

entre as camadas. Como citado anteriormente, neste tipo de rede não existe treinamento em que um 

algoritmo iterativo produz progressivamente pesos ajustáveis, não mostrados na figura, mas 

correspondem a um valor (peso) associado à flecha bidirecional entre dois neurônios. 

 

Figura 10. Rede Neural Artificial 

Fonte: Adaptado de Barreto (2001). 
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Tais pesos correspondem à excitação do neurônio (peso 1) , inibição (peso -1) ou ausência 

de relação (peso 0). O conhecimento introduzido neste tipo de rede é ponto fundamental para 

garantir a qualidade das respostas. 

O modelo geral da Rede IAC é representado através da Figura 11, os círculos menores 

representam os neurônios e os círculos maiores representam os grupos, também conhecidos por 

pools. Cada pool agrupa neurônios com o mesmo conceito e são classificados por grupos visíveis, 

que servem de entradas e/ou saídas, além do grupo escondido, localizado no centro da figura, que 

não pode receber entradas do mundo externo, porém faz a intermediação entre as conexões dos 

grupos visíveis. 

 

Figura 11. Modelo Geral da Rede IAC 

Fonte: Rumelhart e McClelland (1986 apud DAZZI, 2007). 

Conforme Paim e Azevedo (2003), no momento em que há a excitação de um neurônio 

(propriedade de um conceito), existe a tendência da procura por um novo estado de equilíbrio, 

sendo que as ativações dos demais neurônios, após encontrar-se o estado de equilíbrio, equivalem as 

saídas desejadas pela rede IAC. 
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2.7 RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS 

O RBC encontra-se num ramo da IA denominado linha simbólica, por basear-se na 

manipulação simbólica de fatos específicos, normalmente em grande quantidade, sobre um 

determinado domínio. Assim como o RBC, também os SE (Sistemas Especialistas) se enquadram 

na abordagem simbólica, sendo que estas duas técnicas de IA são consideradas Sistemas Baseados 

em Conhecimento (SBC), porque utilizam o conhecimento de especialistas humanos como base 

para a tomada de decisões. 

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) utiliza-se de casos ou experiências passadas, que 

estão armazenadas em uma base de dados, como aponta a definição de Fernandes (2003, p.27):  

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é uma ferramenta de raciocínio da Inteligência 
Artificial. A filosofia básica desta técnica é a de buscar a solução para uma situação atual 
através da comparação com uma experiência passada semelhante. O processo 
característico do RBC consiste em: identificar o problema atual, buscar experiência mais 
semelhante na memória e aplicar o conhecimento desta experiência passada no problema 
atual. 

Segundo Santos Junior; Costa; Fechine (2008), o Raciocínio Baseado em Casos é uma 

Técnica de Inteligência Artificial que se inspira no raciocínio por analogia, procurando resolver os 

problemas fazendo uma adaptação a partir das soluções já resolvidas anteriormente. A solução com 

maior similaridade com o novo problema será então adaptada e, caso seja relevante, também 

armazenada para auxiliar nos futuros problemas. 

O enfoque do RBC é a utilização de experiências passadas, buscando o conhecimento 

específico em forma de exemplos concretos chamados de casos. Isso torna o RBC uma técnica 

radicalmente diferente de outras metodologias de desenvolvimento de programas com o uso de IA, 

que normalmente se baseiam em conhecimento genérico na forma de regras. O RBC destaca-se por 

ter uma visão orientada a metas e soluções, ficando assim livre das limitações dos sistemas 

baseados em regras. Os elementos que compõem um sistema de RBC são identificados com as 

seguintes denominações: representação do conhecimento; medida de similaridade; adaptação e; 

aprendizado (WANGENHEIM & WANGENHEIM, 2003). 

De acordo com Kolodner (1993) o RBC simula um comportamento que é extremamente 

natural para o ser humano, em que constantemente resgatam-se experiências passadas parecidas 

com a situação atual e, muitas vezes com poucas adaptações, utiliza-se o caso resgatado para 

resolver o novo problema. 
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Kolodner (1993) define RBC através de uma pequena história que retrata o comportamento 

humano. Alguém está planejando um jantar, porém muitos convidados têm restrições na 

alimentação, como os seguintes casos: alergia a derivados de leite; alergia a tomate e; não gosta de 

comer peixe. Quem está organizando o jantar lembra-se de cada um dos casos e assim, tenta 

imaginar pratos que agradem a todos, até que em um determinado momento consegue-se adaptar a 

refeição correta para os convidados. 

Para Wangenheim e Wangenheim (2003) ao conhecer o comportamento de um especialista 

humano, pode-se simulá-lo à técnica de RBC, permitindo uma solução heurística e, 

consequentemente, o resultado usual é mais rápido de ser alcançado do que com outras técnicas, 

além disso, tem grande possibilidade de acerto. Quanto mais casos existirem na base de dados, mais 

“inteligente” o sistema vai se tornando, ou seja, melhores soluções serão encontradas para a 

situação atual. 

Entretanto, dois elementos são fundamentais quando se inicia a modelagem de um sistema 

de RBC, que são: a Representação de Casos e a Medida de Similaridade. Ambos irão determinar o 

sucesso ou o fracasso do sistema. 

Na Representação de Casos, o caso é a principal forma utilizada e serve para descrever 

experiências concretas. Porém, pode ser necessário armazenar outros tipos de conhecimento sobre o 

domínio de aplicação, como casos abstratos e generalizados, tipos de dados e modelos de objetos. 

A Representação de Casos, ou seja, a forma como o conhecimento será modelado, é 

fundamental para o bom funcionamento do sistema, eles servirão para auxiliar na solução de novos 

problemas. Wangenheim e Wangenheim (2003) definem caso como: “uma peça de conhecimento 

contextualizado representando uma experiência ou episódio concreto. Contém a lição passada, que é 

o conteúdo do caso e o contexto em que a lição pode ser usada”. 

Conforme Wangenheim e Wangenheim (2003) no momento de fazer a representação de 

casos é necessário escolher qual tipo de linguagem ou formalismo será utilizado, que depende do 

nível de complexidade do problema a ser resolvido pela técnica de RBC. Pode-se citar as seguintes 

representações: atributo-valor (os atributos e seus valores são criados de modo a representar o 

problema e a solução do caso); orientado a objetos (abordagem orientada a objetos); árvore (grafos 

direcionados que contém nós para representar regras e conexões que indicam as relações entre 
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antecedentes e consequentes); redes semânticas (grafos direcionados ligados por nós para 

representar objetos) e; árvores K-D (árvores de pesquisa binária).  

Sá; Rosatelli; Hruschka (2007) deixam claro que a representação dos casos com o par 

atributo-valor é uma característica do RBC estrutural. Isso significa que no momento da modelagem 

do mesmo, a criação dos atributos e seus valores representam o problema e a solução do caso. Pode-

se citar como vantagem desse tipo de representação a facilidade de implantação, por ter uma 

representação simples, além da facilidade de armazenamento e possibilidade de recuperação 

eficiente.  

É importante que a escolha dos atributos seja feita de forma a identificar os mais relevantes e 

com maior significância, já que esta escolha será crucial para levar a solução do problema. Os 

atributos escolhidos para realizar as comparações são denominados índices. A Figura 12 ilustra um 

caso novo em busca de uma solução, o que se pode notar é a associação existente entre o problema, 

que é descrito por atributos e seus valores e a solução, composta pelo diagnóstico e a ação que deve 

ser tomada, baseada na similaridade de casos passados. 

 

Figura 12. Exemplo de um caso com a representação atributo-valor 

Fonte: Adaptado de Wangenheim e Wangenheim (2003). 
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Após definida a indexação adequada, poderá ocorrer a similaridade entre os casos. Busca-se 

um ou mais destes, relevantes através da Medida de Similaridade, que define como será calculada 

a similaridade, objetivando a solução do problema atual. O processo consiste em verificar se há pelo 

menos um caso similar ao novo problema e, a partir daí então, ordenar os similares que poderão 

contribuir na resolução do mesmo. 

Uma medida de similaridade muito usada é a técnica de nearest neighbour weighted ou 

vizinho mais próximo ponderado, em que basicamente existe motivação geométrica que diz que às 

ocorrências em uma base de casos podem ser visualizadas em forma de pontos num gráfico, 

respeitando a equação de similaridade apresentada a seguir: 

∑
=

×=
n

i

wiSiNifSNdeSimilarida
1

),(),(  
Equação 2 

A similaridade do vizinho mais próximo, representada através da equação, torna-se mais 

compreensível com a explicação das siglas: 

N é um novo caso correspondente à pergunta (Ex.: novo estudante); 

S é a fonte de caso ou base de casos (Ex.: histórico de estudantes); 

n é o número de características em cada caso; 

i é uma característica individual de 1 para n (Ex.: idade, nota, escolaridade); 

f é uma função similar para característica i no caso N e S; e 

w é o peso em importância da característica i (Ex.: idade 90%, nota 100%). 

Outro método de indexação é o indutivo, que determina indutivamente quais as 

características com maior importância para os vários casos. Existe também a indexação baseada em 

conhecimento, que o conhecimento existente é utilizado para cada caso e determina quais 

características são realmente importantes para realizar a recuperação. 

São definidas algumas etapas, conforme Figura 13, para a representação de casos em um 

sistema RBC, conhecido na literatura como o Ciclo do RBC, sendo que dependendo do autor, 



47 

 

existem variações. O ciclo clássico em RBC possui quatro atividades que são: recuperar casos 

similares à descrição do problema; reutilizar a solução sugerida pelo caso similar; revisar ou adaptar 

a solução para melhor ajuste ao novo problema e; armazenar a nova solução após sua validação 

(KOSLOSKY, 1999). 

 

Figura 13. Ciclo clássico do RBC 

Fonte: Koslosky (1999). 

Segundo Koslosky (1993) é comum a intervenção humana em parte do ciclo do RBC, 

principalmente na revisão ou adaptação de casos, em que o administrador da base decide se a 

solução é realmente adequada e, se o armazenamento dessa solução contribuirá para o sistema. 

O modelo de ciclo do RBC aceito pela maioria dos autores é conhecido como 4R, composto 

basicamente por recuperar, reutilizar, revisar e reter o caso (AAMONDT & PLAZA, 1994 apud 

WANGENHEIM & WANGENHEIM, 2003). Existe uma versão avançada desse ciclo, denominada 

6R, que trata mais as questões de manutenção de um sistema de RBC, em que ocorre uma distinção 

entre a parte da aplicação (recuperar, reutilizar e revisar) e do processo de manutenção (reter e 

revisar) (WANGENHEIM & WANGENHEIM, 2003). 

A primeira fase durante o ciclo de RBC é a Recuperação de Casos, que consiste em fazer 

uma busca na memória e realizar comparações com o caso corrente, sendo que os critérios de 

seleção estão totalmente ligados à maneira como eles foram representados e indexados (SANTOS 

JUNIOR; COSTA; FECHINE, 2008). 
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A recuperação de casos tem como objetivo encontrar um ou mais similares que se 

encontram na base, permitindo assim resolver o problema com uma solução satisfatória. O 

problema ocorrido numa impressora é um bom exemplo, é dada a descrição do problema e 

posteriormente o sistema RBC busca recuperar um caso, mostrando qual é a solução adequada, 

como o trocar de um cartucho de tinta. Para tanto, aplica-se uma medida de similaridade, que 

possibilite casar a descrição do problema atual com os problemas armazenados (WANGENHEIM 

& WANGENHEIM, 2003). 

De acordo com Wangenheim e Wangenheim (2003), após a recuperação de um ou mais 

casos, o ciclo prossegue com a Reutilização e Revisão destes, decidindo assim se o caso corrente 

irá ajudar na solução do problema. Finalmente, será verificado se o caso será armazenado, 

contribuindo assim para futuras recuperações. O Armazenamento ou Retenção de novos casos 

pode ocorrer de forma manual, com a intervenção do administrador da base de casos, ou então de 

forma automática, através do sistema RBC. 

A retenção de novos casos sem critérios pode ocasionar um crescimento incontrolável do 

seu número, resultando na degradação do desempenho do sistema. Portanto, para evitar tal fato é 

necessário fazer uma seleção dos novos casos a serem armazenados e eventualmente remover 

alguns casos da base. Tudo que for considerado útil será retido nesta etapa, pois o sistema aprende e 

se torna mais apto a resolver novos problemas. Segundo Wangenheim e Wangenheim (2003), os 

aspectos mais importantes a serem observados na etapa de retenção são: 

• seleção adequada da informação a ser armazenada conjuntamente com o caso; 

• seleção da estrutura da informação e do conhecimento; 

• seleção da estrutura de índices para o acesso aos casos durante a recuperação; e 

• seleção do tipo de integração a ser realizado na estrutura de conhecimento existente. 

Kolodner (1993) tem uma visão da estrutura do ciclo do RBC um pouco diferenciada, relata 

através da Figura 14 um maior número de etapas, sendo estas: recuperar; propor; criticar, justificar, 

avaliar, adaptar e armazenar. 
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Figura 14. O ciclo de RBC 

Fonte: Adaptado de Kolodner (1993). 

O RBC é uma técnica bem utilizada em sistemas que visam o aprendizado, como os tutorias 

e os sistemas que seguem a metodologia EaD, com uma grande variedade de domínios, como física, 

biologia, comércio e xadrez. Porém, os sistemas mais bem sucedidos foram desenvolvidos no 

domínio do ensino de programação, sendo que entre os vários sistemas pode-se citar: CATO, um 

ambiente educativo para ensinar perícia argumentativa a estudantes de direito; CMU-LISP, para 

ensino de programação Lisp; DECIDER, que auxilia estudantes a resolver problemas pedagógicos 

e; PROUST, para ensinar programação Pascal (WANGENHEIM & WANGENHEIM, 2003, p. 

241). 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Nas Seções 3.1, 3.2 e 3.3 apresenta-se aplicações voltadas para o ensino de redes de 

computadores. Nas Seções 3.4, 3.5 e 3.6 são mostrados trabalhos voltados ao uso de Redes Neurais 

Artificiais amparados pela Teoria das Inteligências Múltiplas. As Seções 3.7 e 3.8 exploram 

principalmente trabalhos com interface adaptativa. Aplicações com Raciocínio Baseado em Casos 

são descritos nas Seções 3.9 e 3.10. 

3.1 GRID DE AGENTES 

A necessidade do uso de recursos computacionais, tendo como foco o ensino de Redes de 

Computadores, instigou alguns pesquisadores a buscarem soluções. Uma aplicação que auxilia 

alunos no ensino de Redes é o desenvolvido por Medina, Tarouco e Bortolotto (2003), chamado 

Grid de agentes no ensino de Redes de Computadores. A idéia dos autores é utilizar grids de 

agentes que operam de forma distribuída na rede. As informações da rede são coletadas pelos 

agentes e repassadas para a professora Elektra, que é o nome dado a um chatterbot, que interage 

diretamente com o aluno. As informações são obtidas de forma on-line e dizem respeito ao estado 

de uma ou mais redes reais bem como seus componentes. O objetivo é de auxiliar no ensino de 

determinados conceitos de rede e para facilitar esse aprendizado foi desenvolvido o laboratório 

virtual ASTERIX (LEONHARDT & TAROUCO, 2003 apud MEDINA; TAROUCO; 

BORTOLOTTO, 2003). 

O ASTERIX conta com um simulador de redes, animações, sala e objetos em realidade 

virtual e um agente de conversação, representado pela professora Elektra. Servindo como uma 

extensão do laboratório virtual ASTERIX, o grid de agentes tem a finalidade de interagir com o 

chatterbot e assim fornecer ao aluno informações e análise dos componentes de redes 

(LEONHARDT e TAROUCO, 2003 apud MEDINA; TAROUCO; BORTOLOTTO, 2003). 

A computação em grid é definida por Assunção (2003 apud MEDINA, TAROUCO & 

BORTOLOTTO, 2003) como sendo: 

[...] uma infra-estrutura de hardware e software capaz de prover novas funcionalidades a 
partir da agregação de recursos e componentes existentes. Também deve prover uma infra-
estrutura para suportar aplicações que envolvem a manipulação de grande quantidade de 
informação, grande demanda de processamento e gerenciamento de conhecimento. Um 
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grid possibilita o acesso e o compartilhamento de recursos computacionais de uma forma 
fácil, segura e em uma escala maior do que um sistema distribuído tradicional. 

Para Foster (2001 apud MEDINA, TAROUCO & BORTOLOTTO, 2003), um grid vai além 

de possibilitar agregação de recursos, podendo ser utilizado tal qual uma entidade única. Os agentes 

têm características como cooperação, pró-atividade, comunicação, entre outros, que proporcionam 

grandes vantagens na construção de grids. A combinação das facilidades de um grid computacional 

unidas a uma estrutura baseada em agentes, podem ser vistas como um framework. 

A professora Elektra, que simula um ser humano, está sempre à disposição do aluno de 

forma on-line, podendo responder perguntas, questionamentos, ou ainda explicando algum assunto 

lidado à área de redes. A Figura 15 mostra como é viabilizado o uso de grid de agentes, que é 

formado por comunidades de agentes distribuídos na rede. 

 

Figura 15. Grid de agentes no ensino de redes 

Fonte: Medina; Tarouco; Bortolotto (2003). 

Um exemplo de ação dos agentes é quando a professora Elektra está explicando sobre 

conceitos, métricas e tráfego que influenciam no desempenho da rede. Ela pode sugerir que o aluno 

analise como está a rede naquele momento, apresentando informações coletadas pelo grid de 

agentes. Ou ainda quando está sendo ensinado o funcionamento de um roteador, rotas e algoritmos 

de roteamento, que o grid de agentes pode então mostrar como está a tabela de roteamento de um 
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dos roteadores da rede naquele momento, sem interferir na rede em uso, ou seja, sem gerar tráfego 

desnecessário, sobrecarga de servidores ou de outros dispositivos de redes. 

Na implementação da aplicação utilizou-se a Artificial Autonomous Agents Programming 

Language (3APL), linguagem que serve para implementar agentes cognitivos com suas capacidades 

básicas, como comunicação, ações externas, atualizações, entre outras. 

A definição do que é um agente segue o ponto de vista do autor, e também da 

funcionalidade desse agente. Um agente pode ser um programa de computador, entretanto não 

precisa necessariamente apresentar comportamento “inteligente”, termo que é alvo de muita 

controvérsia, já que é difícil definir o que é realmente um comportamento inteligente 

(FERNANDES, 2003). 

Bocca, Jaques e Vicari (2003) entendem que agentes são resolvedores de problemas, 

autônomos e podem ser de natureza heterogênea. O fato é que não existe consenso de seu 

significado ou classificação, podendo ser desde simples processos de hardware e/ou software até 

realizadores de tarefas complexas. Porém, alguns aspectos da inteligência humana precisam ser 

representados no agente, para que ele seja reconhecido como tal. 

Os agentes inteligentes possuem características que os tornam aplicáveis em ambientes 

complexos e distribuídos. A variedade de definições sobre agentes torna possível sua utilização em 

aplicações de simulação do comportamento humano (FRIGO, 2004). 

Podemos classificar um agente tendo como base suas características ou propriedades 

básicas, sendo que quanto mais propriedades o agente possuir, maiores serão suas capacidades. As 

principais atribuídas aos agentes, são: Autonomia, Mobilidade, Cooperação, Comunicabilidade, 

Aprendizagem, Reatividade, Habilidade Social e Pró-Atividade (FERNANDES, 2003). 

O grid de agentes poderia ser superior em eficiência se contemplasse maior número de 

características de um agente inteligente, possibilitando representar ambientes mais complexos, 

assim como faria um professor. 
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3.2 PROTÓTIPO AGENCHÊ 

Outra aplicação muito interessante que ilustra o ensino de Redes de Computadores é o 

apresentado por Medina e Schopf (2005), intitulado Protótipo Agenchê, que destaca as culturas 

regionais do aluno para melhorar a sua aprendizagem. Buscando uma maior aproximação com o 

usuário, facilitando assim o aprendizado, o Agentchê consiste em um agente inteligente de 

conversação, que utiliza expressões regionais gauchescas, para ensinar conteúdo da área de redes de 

computadores. Além de deixar o nativo confortável, tornando a conversação mais interessante, cria-

se ainda uma maior familiaridade entre agente e aluno, pois o agente se aproxima do ambiente do 

aluno conhecendo as suas características, de forma educada, bem humorada e expansiva de 

conversar (MEDINA & SCHOPF, 2005). 

Esse agente baseia-se no já existente agente ALICE, um software livre que tem a função de 

realizar conversação em linguagem natural, que por sua vez baseia-se em um experimento 

especificado por Alan Turing em 1950. O agente ALICE utiliza a linguagem de programação AIML 

(Linguagem de Marcação para Inteligência Artificial), utilizada para criar robôs de estímulo-

resposta (MEDINA & SCHOPF, 2005). 

O Agentchê possui três características próprias de um agente, que são: autonomia, sem a 

intervenção humana, o Agentchê responde contando apenas com seu conhecimento. A reatividade, 

que durante a conversa ou questionamento do aprendiz é dada a sua resposta ou opinião própria. E a 

comunicabilidade, sendo que além de se comunicar com o ser humano, ele também é capaz de 

realizar a comunicação com outros agentes através da linguagem KQML (linguagem de 

manipulação e obtenção de conhecimentos entre agentes). 

O conteúdo a ser ensinado sobre redes de computadores foi elaborado segundo leitura do 

livro “Redes de Computadores” dos autores Tanembaum (2003 apud MEDINA, 2005) e Torres 

(2001 apud MEDINA, 2005), além de artigos sobre o assunto e utilização do laboratório virtual 

ASTERIX de Medina (2005). Posteriormente, passou-se para a fase de planejamento das regras a 

serem desenvolvidas e depois de revisadas foram incrementadas com figuras, links, animações e 

imagens em realidade virtual. A Figura 16 apresenta a animação do aplicativo, que visa demonstrar 

o assunto domínio de colisão. 
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Figura 16. Animação indicada pelo agente 

Fonte: Medina e Schopf (2005). 

Para avaliar a eficácia do protótipo, o experimento foi elaborado no curso de Ciências da 

Computação da Universidade Federal de Santa Maria, na disciplina de Redes de Computadores. 

Após os alunos terem aulas expositivas sobre o assunto a ser avaliado, foram submetidos à 

aplicação do agente. Os alunos não previam a aula diferenciada, pois foram informados que teriam 

aula normal. Depois das explicações sobre o Agentchê, houve a participação dos alunos com o 

objetivo de validar o experimento.  

 Segundo Medina e Schopf (2005), os resultados do teste mostraram grande crescimento 

cognitivo dos alunos, porém não foram apresentados dados estatísticos que comprovem o 

experimento. Para ampliar o potencial do agente inteligente e romper algumas limitações do 

trabalho, se faz necessário incluir mais características pertinentes à agentes inteligentes, ou ainda, 

substituir por outra técnica de inteligência artificial mais adequada a solução do problema. O foco 

em apenas uma cultura torna o trabalho muito limitado a apenas um público, sendo que existe uma 

variedade de culturas que também poderia ser contemplado pelo sistema.  
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3.3 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E O ENSINO DE REDES 

Uma experiência que busca explorar o ensino de Redes de Computadores e as Inteligências 

Múltiplas é a de Ensino de Graduação em Computação a Distância: Relato de um 

Experimento (GASPARY et al., 2000). Após detectar o problema de qualidade nos cursos de EaD, 

elaborou-se uma metodologia de EaD e desenvolveu-se uma aplicação. A experiência foi realizada 

para o ensino da disciplina de Redes de Computadores, oferecida aos alunos de graduação do curso 

de Ciências da Computação da UNISC (GASPARY et al., 2000). 

A metodologia para a preparação do material é utilizada com a intenção de explorar aspectos 

pedagógicos e de comunicação com os alunos, e os criadores da metodologia tentam responder as 

seguintes perguntas: Como o aluno deveria interagir com o módulo a ser estudado? Qual a melhor 

estrutura de navegação? A representação deveria ser única para cada módulo estudado? 

Consultando profissionais da área de comunicação foi definido que o melhor seria um 

formato visual padrão, fazendo com que o aluno distinguisse facilmente o que é conteúdo, atividade 

e acesso a outros assuntos. Sendo assim, temos uma metodologia dentro de outra metodologia, ou 

seja, a metodologia de preparação do material ocorre dentro da metodologia de ensino à distância. 

Com o objetivo de manter o aluno motivado durante a interação com o sistema e seu 

material didático, o projeto contou com o uso do Sistema Tutor Inteligente. Com o STI foi realizada 

a modelagem do perfil do aluno e a preparação do material na base de domínio. O perfil está 

diretamente ligado com a apresentação do conteúdo, que está no módulo de domínio, e as 

preferências pessoais do aprendiz são assimiladas pelo sistema através de um questionário com 

dezessete perguntas. No banco de dados ficam armazenadas as seguintes informações: identificação 

do usuário, classificação (visual, auditivo, visual-auditivo) e preferência de cores (claras, escuras, 

vibrantes), gerando assim nove combinações de perfis. 

Para avaliar a eficácia do projeto, a experiência foi realizada dividindo-se a turma em dois 

grupos. Um o grupo experimental e o outro o grupo de controle, sendo que cada grupo era 

composto por onze alunos. O grupo experimental recebeu as aulas totalmente à distância, seguindo 

a metodologia proposta e usando as ferramentas para auxiliar no aprendizado. Já o grupo de 

controle teve todas as aulas presenciais, com encontros semanais em sala de aula, seguindo o 

formato tradicional. 
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Durante o semestre os alunos precisaram utilizar o laboratório para atividades práticas, 

sendo que os alunos do grupo experimental fizeram agendamento de dias e horários específicos, 

dentro de uma determinada faixa previamente sugerida. 

O grupo experimental pode acessar o sistema através de um endereço eletrônico, pelo qual 

era feito o gerenciamento de cursos à distância e também onde fica disponibilizado todo o material 

da disciplina. A Figura 17 mostra o portal juntamente com o menu de opções. 

 

Figura 17. Portal da disciplina de Redes de Computadores 

Fonte: Gaspary et al. (2000). 

A exposição e a abordagem do conteúdo são definidas pelo STI com base no perfil do aluno, 

com variadas estratégias de ensino, como por exemplo: conceitos, exercícios, animações, 

exploração de imagens e sons. 
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A experiência foi considerada bem sucedida, fato constatado através do acompanhamento e 

comparação do grupo de controle com o grupo experimental. A Figura 18 mostra o gráfico 

comparativo de resultado da experiência. 

 

Figura 18. Comparativo grupo de controle e grupo experimental 

Fonte: Gaspary et al. (2000). 

Apesar de o autor considerar o sistema como sendo um STI, composto pelos módulos 

domínio, aluno e tutor, em nenhum momento é mencionado qual técnica de inteligência artificial foi 

adotada. Segundo Lima (2004) o Sistema Tutor Inteligente utiliza técnica de IA para responder as 

necessidades dos alunos, bem como proporcionar um aprendizado individualizado, tomando decisões 

pedagógicas de como transmitir o assunto. 

3.4 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E O USO DE RNA 

O uso de Redes Neurais Artificiais no ensino é destaque na Tese de Doutorado de Barbosa 

(2004), intitulada de Mecanismo de Adaptação baseado em Redes Neurais Artificiais para 

Sistemas Hipermídia Adaptativos, que propõe uma metodologia voltada à realização de adaptação 

automática de acordo com o perfil do aluno, fazendo a seleção da mídia mais adequada a ser 

apresentada na interface. A metodologia foi avaliada implementando-se um site adaptativo com um 

manual de operação de um monitor multiparamétrico. Para determinar o perfil inicial de cada aluno, 

são utilizadas as quatro Inteligências Múltiplas (lógico-matemática, linguística-verbal, visual-

espacial, corporal-sinestésica), permitindo que o sistema automaticamente apresente o conteúdo ao 

aluno em diferentes mídias, usando texto, fluxograma, desenho ou animação. 
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O conteúdo do manual de operação foi dividido em vários assuntos, sendo que cada assunto 

se encontra na base de conhecimento em quatro mídias diferentes, ou seja, foram elaborados quatro 

materiais do mesmo assunto, contemplando as quatro inteligências. No momento de apresentar o 

material ao aluno, é selecionado o material adequado, baseado no seu perfil. A Figura 19 ilustra 

alguns assuntos em quatro mídias diferentes, objetivando atender as quatro Inteligências. 

 

Figura 19. Mídias texto, fluxograma, figura e animação 

Fonte: Barbosa (2004). 

No trabalho de Barbosa (2004), o perfil inicial do aluno é elaborado tendo como base um 

questionário respondido no seu primeiro acesso. O questionário original que contempla as quatro 

inteligências citadas é composto por setenta e seis perguntas, entretanto, Barbosa (2004) utilizou o 

método de podas de nós, reduzindo para trinta perguntas sem prejuízo nos resultados finais. 

A partir desse momento uma RNA recebe as respostas do questionário pelos neurônios da 

camada de entrada (cada resposta equivale a um neurônio). O resultado será uma nota de um a 

quatro pela camada de saída, através de quatro neurônios, que representam as quatro IMs. Como o 
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objetivo geral da Tese de Barbosa (2004) foi o desenvolvimento da metodologia e não a 

implementação, utilizou-se a plataforma Data Engine para gerar as notas referente à camada de 

saída da RNA. 

Para finalizar o perfil inicial do aluno, a quantidade de conteúdos é distribuída nas diferentes 

mídias de acordo com as notas de cada IM, utilizando-se uma segunda Rede Neural do tipo MLP 

para fazer esse ajuste, sendo que a plataforma MatLab foi utilizada para gerar os cálculos. 

Durante a navegação no material, o aluno tem a liberdade de mudança de mídia. Essa troca 

de mídia, por exemplo, de texto para animação, pode determinar uma mudança no seu perfil. Essa 

mudança dinâmica no perfil do aluno foi realizada pela RNA, que tem características diferentes da 

RNA MLP, e a principal delas é a bidirecionalidade. 

Para melhor atender as necessidades dos alunos e permitir maior adaptabilidade, torna-se 

adequado o uso de mais uma técnica de IA. A combinação de diferentes técnicas torna o sistema 

híbrido, aumentando o seu potencial de apoio ao aluno. 

3.5 SINEPOPE 

Seguindo o exemplo da Tese de Barbosa (2004) já descrita, outras metodologias e 

aplicações semelhantes foram desenvolvidas, como por exemplo, a Tese de Doutorado de Dazzi 

(2007), Metodologia para Adaptação de Interface e Estratégia Pedagógica em Sistemas 

Tutores Inteligentes. 

O trabalho de Dazzi (2007) traz uma grande contribuição para diversas áreas do 

conhecimento, principalmente a de Inteligência Artificial, permitindo a continuidade das relevantes 

pesquisas realizadas por Barbosa (2004), em que as RNAs são utilizadas na adaptabilidade e 

adaptatividade do perfil do aluno. A principal diferença do trabalho de Dazzi (2007) para Barbosa 

(2004) é a inclusão de uma estratégia pedagógica inovadora que permite maior flexibilidade do 

aprendizado. Tal estratégia pedagógica ocorre através do uso da técnica de SE (Sistema 

Especialista) que, baseado em algumas perguntas feitas ao aluno, relativas ao seu grau de 

conhecimento sobre o assunto, decide qual tipo de material será apresentado, podendo ser um 

material do tipo tópicos de unidades (denominado de estratégia tradicional) ou do tipo estudo de 

casos (abordagem inédita). 
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É importante destacar que estas perguntas não são as trinta utilizadas para identificar as 

Inteligências Múltiplas dos alunos, já respondidas no início do processo (DAZZI, 2007). Estas irão 

ajudar o sistema a decidir quais das duas estratégias pedagógicas são apropriadas para aquele aluno. 

A Tabela 2 ilustra essas perguntas com as respectivas opções de resposta. 

Tabela 2. Perguntas para identificação da Estratégia Pedagógica 

Pergunta Opções de resposta 
Nível de Instrução? 3º grau incompleto 

3º grau completo 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

Já teve disciplina ou experiência clínica no tratamento de pacientes 
com necessidades especiais? 

Sim 
Não 

Ano de início da graduação? LIVRE (no relativo ao ano) 
Prefere ter aulas Expositivas 

Seminários 
Ambas 

Fonte: Dazzi (2007). 

Estas questões indicam o perfil do aluno adequado a trabalhar com Estudos de Casos, 

também denominado de Casos Clínicos, visto que o sistema é voltado ao ensino na área de saúde, 

cujo domínio é a Odontologia em Pacientes Especiais. Cada resposta é transformada em um peso 

que, baseado na experiência do especialista, poderá ser ajustado, tornando o sistema “inteligente” o 

suficiente para tomar a “melhor decisão”. O aprendizado através de Casos Clínicos proporciona 

maior facilidade de assimilação do conteúdo, dependendo do perfil do aluno. A Figura 20 apresenta 

um exemplo dos dois tipos de conteúdo. 
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a) 

 
b) 

Figura 20. Exemplo conteúdo nas mídias texto (a) e imagem (b) 

Fonte: Dazzi (2007). 

Além da Estratégia Pedagógica, o trabalho de Dazzi (2007) também oferece ao aluno a 

possibilidade de realização de exercícios e testes que ajudam na assimilação e avaliação dos 

conteúdos, permitindo o receber reforços ou simplesmente seguir em frente. 

Apenas a combinação de duas técnicas de IA não é suficiente para garantir a eficácia do 

sistema, pois a escolha das técnicas adequadas o diferencia. As RNA poderiam ter seu potencial 

multiplicado quando combinada com técnicas diferentes do SE, como por exemplo, com RBC, 

Lógica Fuzzy ou mesmo agentes inteligentes que contemplem todas as características de um agente. 

3.6 INTERFACE ADAPTATIVA 

Outra aplicação que utiliza interface adaptativa e Redes Neurais é o trabalho desenvolvido 

por Paim (2007, p.1096), Sistemas Hipermídia com Interface Adaptativos, que apresenta 

conteúdo sobre câncer de mama, com o objetivo de melhorar o conhecimento dos alunos na área de 

saúde. O intuito foi potencializar o Sistema Tutor Inteligente e o Sistema Hipermídia (SH) 

utilizando-se a Hipermídia Adaptativa, pois essa adaptatividade às capacidades cognitivas do aluno 

contribui para o equilíbrio entre o STI, que é fortemente guiado, com a livre busca do SH. 



62 

 

Conforme o trabalho de Paim (2007, p.1097), ao implementar a interface adaptativa a 

informar e ensinar o conteúdo sobre câncer de mama, são utilizados três tipos de inteligências para 

identificar as características do aluno: a lingüística-verbal, relacionada às palavras e à linguagem 

escrita e falada; a visual-espacial, voltada à criação de imagens mentais e senso de visão; e a 

sinestésico-corporal, relacionado com o movimento físico. 

O trabalho do autor segue a metodologia desenvolvida por Barbosa (2004), que usa RNA do 

tipo MLP e IAC, distribuindo as mídias conforme perfil de cada aluno. A implementação das RNA 

seguiram exatamente os mesmos parâmetros da metodologia original de Barbosa (2004), porém 

Paim (2007) optou por apenas três IM, diferentemente do trabalho original que abrange quatro IM. 

A Figura 21 ilustra o Sistema Hipermídia sobre Câncer de Mama, apresentando a tela do 

menu principal do sistema. A partir da escolha da opção desejada, o aluno estudará o material 

adaptado ao perfil. 

 

Figura 21. Sistema Hipermídia 

Fonte: Paim (2007). 

A abrangência em mais IM é desejável para este trabalho, visto que contempla apenas três 

das quatro apresentadas no trabalho original de Barbosa (2004). Como existem nove IM definidas 
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por Garder (2001), a possibilidade de auxílio na aprendizagem poderia ser muito maior, pois as 

pessoas têm diferentes perfis intelectuais e assimilam conteúdos também de forma diferenciada 

(ABRAE, 2005). 

3.7 FERRAMENTA AVA ADAPTADA 

A implantação e desenvolvimento de um Ambiente de Aprendizagem têm a pretensão, 

dentro do processo pedagógico, de agregar valor através dos recursos tecnológicos. Na Figura 22, 

observa-se um Ambiente de Aprendizagem adaptado por uma Universidade, que utilizou o 

LearnLoop, um sistema de código aberto, como ambiente original, acrescentando e adaptando 

algumas funcionalidades. Este Ambiente Virtual de Aprendizagem possui três tipos de usuários, 

assim como na maioria dos AVAs, que são: o administrador, que tem acesso como gerente do 

ambiente e cuida das questões operacionais; o aluno, que é o usuário final do curso; e o professor, 

que administra a sala virtual. 

 

Figura 22. Ferramenta AVA adaptada 

Fonte: Santos; Zanette; Giacomazzo (2007). 
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As ferramentas originais do LearnLoop foram adequadas para a realidade da universidade, 

pois o interesse a de contar com uma ferramenta de apoio ao ensino presencial, semipresencial e 

totalmente à distância, permitindo melhorar a qualidade e abrangência do processo de ensino e 

aprendizagem. As ferramentas incluídas no AVA foram: recursos do usuário (dados pessoais, 

agenda pessoal, monitoria, preferências gerais, materiais, e-mail, chat e ajuda); sala virtual 

subdividida em ferramentas básicas (administração, agenda, membros, mural e plano de ensino) e 

ferramentas modulares (pasta, link, lista de materiais, material simples, reunião on-line, fóruns e 

web page). 

Com esta concepção, realizou-se treinamento para os professores, objetivando capacitá-los 

no uso do AVA, que resultou em diferentes práticas metodológicas com a capacitação de seiscentos 

e seis docentes entre 2003 e 2006, tendo excelente aceitação e satisfação por parte de professores 

(SANTOS; ZANETTE; GIACOMAZZO, 2007).  

A possibilidade de melhores resultados no processo de apoio ao ensino poderia ser 

alcançado se, ao invés de realizar adaptações em uma ferramenta já existente, fosse construída uma 

nova ferramenta voltada para a solução do problema. A esta poderia ser incluída estratégias que 

permitissem acrescentar “inteligência” ao sistema, fazendo com que houvesse maior motivação para 

usar o AVA, abrindo as portas para a aprendizagem eficaz. 

3.8 O ENSINO DE ÁLGEBRA 

Lepp (2008), em seu artigo científico How Does an Intelligent Learning Environment 

with Novel Design Affect the Students’ Learning Results? apresenta um estudo empírico, que 

objetiva saber como um Ambiente de Aprendizagem Inteligente, com uma interface inovadora, 

pode afetar a aprendizagem. Os alunos participantes do experimento são de escolas primárias, e 

utilizou-se o Ambiente de Aprendizagem T-Algebra, que é um ambiente interativo que visa auxiliar 

no ensino da solução de problemas de álgebra. 

O T-Algebra permite que o aluno cometa os mesmos erros, como se a resolução do 

problema estivesse sendo feita no papel e caneta. Para tanto, o T-Algebra executa junto com o 

aluno, o passo-a-passo do referido cálculo, fornecendo durante esse processo apontamentos sobre os 

erros cometidos, fazendo observações e tirando dúvidas. Este Ambiente de Aprendizagem guia o 

estudante através de três estágios: 
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Estágio 1: Escolha da regra de transformação, que é representada por um menu de regras 

localizado no lado direito da interface, como por exemplo, abrir parênteses, somar, subtrair, etc. Se 

o estudante errar na escolha da regra, o sistema não informa o erro imediatamente, pois prefere dar 

a possibilidade ao aluno de descobrir sozinho o erro nos próximos estágios, sem a assistência do 

sistema. 

Estágio 2: Seleção de parte da expressão matemática, que serve para apontar ao sistema 

qual parte da expressão será aplicada a regra selecionada anteriormente. Nesse estágio o sistema 

aponta erros do tipo sintático, compatibilidade, posição entre outros, sendo que não permite 

continuar sem que a seleção esteja correta. 

Estágio 3: Entrada do resultado, visto na Figura 23, em que o aluno utiliza um teclado 

virtual para entrar com o resultado do cálculo referente à seleção. Nesse momento, é feita a 

simulação do uso de um papel e uma caneta, que é onde mais acontecem os erros, pois o aluno tem 

que colocar o resultado baseado na regra escolhida e na seleção de parte da expressão matemática. 

Um erro bastante comum nesse estágio é quando um número é movido para o outro lado do igual, 

sem que o sinal seja trocado. 

O experimento foi realizado no inverno de 2007 na Estônia com sete classes, totalizando 

cento e vinte e seis estudantes, todos da 7ª série, com idade de treze anos. Das sete classes, cinco 

fizeram parte do experimento e duas classes são de controle. O tema abordado foi de equação linear 

realizadas em quatro aulas de quarenta e cinco minutos, divididas da seguinte forma: 

1ª Aula (Pré-Teste): Os estudantes fazem um teste com dezessete problemas (seis tipos) 

usando apenas papel e caneta, onde os resultados permitiram classificá-los segundo a seguinte 

escala de pontos: 0 a 11 pontos equivale de 0% a 30% de aproveitamento, 11,5 a 19 pontos de 30% 

a 50%, 19,5 27 pontos de 50% a 70%, 27,5 a 35 pontos de 70% a 90% e de 35,5 a 39 pontos de 

90% a 100% de aproveitamento. 

2ª e 3ª Aula (Experimento e Controle): O grupo de controle teve aula tradicional, com 

papel e caneta, e o professor ajudou a resolver problemas similares aos aplicados no Pré-Teste. Já os 

alunos do grupo de experimento vão para o laboratório de informática praticar equações lineares no 

T-Algebra, tentando resolver os problemas. O educador usou também o quadro para apontar os 

erros de cálculos, porém não auxiliou em nada no T-Algebra. 
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4ª Aula (Pós-Teste): Todos os estudantes, tanto do grupo de controle quanto do grupo 

experimental, fizeram outro teste com equações lineares usando apenas papel e caneta. Depois do 

experimento, o Pré-Teste, o Pós-Teste e os arquivos com as soluções do T-Algebra foram enviados 

para análise. 

 

Figura 23. O Ambiente de Aprendizagem T-Algebra 

Fonte: Lepp (2008). 

Dos cento e vinte e seis estudantes sobraram cento e seis, pois aqueles que perderam pelo 

menos uma das aulas ou que tiveram menos de 11,5 pontos na prova foram excluídos. Alguns 

resultados interessantes obtidos no grupo experimental são: o percentual de alunos com pontuação 

alta aumentou entre o Pré-Teste e o Pós-Teste; Destaca-se o caso de um aluno que no Pré-Teste 

errou todos os problemas que envolviam multiplicação e que no Pós-Teste teve 100% de acerto 

nesse tipo de problema. 
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Os resultados apontaram ainda que os estudantes do grupo experimental foram melhores do 

que os do grupo de controle e que o T-Algebra ajuda mais em alguns tipos de erros, como os erros 

de troca de sinal. 

Apesar de o artigo enfatizar se tratar de um ambiente de aprendizagem inteligente, não foi 

mencionado qual técnica de inteligência artificial foi utilizada no desenvolvimento do sistema. Um 

ambiente de aprendizagem pode ter seu potencial multiplicado agregando-se técnicas e recursos de 

Inteligência Artificial. Com o objetivo de responder as necessidades dos alunos, um ambiente de 

aprendizagem dito como inteligente busca não somente ensinar, mas como ensinar, traçando um 

perfil do aluno. 

3.9 O APRENDIZADO COLABORATIVO 

Um artigo que explora o tema RBC é o de Rosatelli (2006), intitulado como Um Sistema 

Tutor Inteligente para um Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem, em que é aplicado o 

STI em um AVA visando o aprendizado colaborativo. Neste contexto, existe a contribuição para a 

evolução de todo o grupo composto pelo tutor e seus alunos, estes colaboram entre si.  

Neste Ambiente de Aprendizagem, o RBC é utilizado para explorar situações apresentadas 

aos estudantes, em que cada situação equivale a um caso. Uma das ferramentas disponíveis no AVA 

é a de “tira-dúvidas”, o aprendiz faz a pergunta sobre o conteúdo e recebe a resposta do tutor. O 

tutor pode ser representado pelo sistema ou também pelo próprio professor. 

Todas as perguntas e respostas são armazenadas na base de dados, chamada de FAQ 

(Frequently Asked Questions), que podem ser consultadas livremente por tutores e alunos. A FAQ é 

efetivamente a base de conhecimento, e no STI é chamada de domínio e servirá para responder as 

dúvidas dos alunos. 

A Figura 24 demonstra o estudante interagindo com o sistema, sendo que cada aluno é 

classificado como iniciante, moderado ou avançado, dependendo das respostas adquiridas em um 

questionário apresentado para o aluno no início do curso. Note que o módulo estudante acessa o 

domínio para responder sua pergunta, passando por um processo de indexação no sistema RBC, que 

está relacionada com a recuperação e representação dos casos. Para que ocorra a indexação, é 
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necessário relacionar os atributos pertinentes, que na FAQ é a combinação questão e resposta, ou 

seja, o problema e a solução respectivamente. 

 

Figura 24. Modelo de Domínio do STI 

Fonte: Rosatelli (2006). 

O domínio pode ser acessado também para criação de um novo caso, representado por uma 

nova camada. Apenas os alunos com perfil avançado poderão criar novos casos, que dependem 

ainda da aprovação do professor. Dessa forma, estes alunos estarão colaborando efetivamente com 

o grupo, incrementando novos casos através de um processo de adaptação utilizado no sistema 

RBC. 

O sistema apresentado permite ao aluno fazer a pergunta, e ele recebe de volta casos 

similares que pode ajudá-lo e, dependendo do seu perfil, será capaz também acrescentar novos 

casos. A capacidade de resolver problemas pelo STI através do RBC está diretamente ligada a 

diversidade de casos existentes na Base de Casos. 

Além de o sistema depender diretamente da colaboração de alunos e professores, existe 

limitações pelo uso de apenas uma técnica de IA. Quando ocorre a combinação de técnicas 

potencializa-se o processo, tornando o sistema mais adequado para auxiliar alunos e professores. 

3.10 HIPERMÍDIA ADAPTATIVA COM O USO DE RBC 
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Outro artigo que utiliza a técnica de RBC e também é voltado para a área de educação é o 

elaborado por Chorfi e Jemni (2006), XML Based CBR for Adaptive Educational Hypermedia. 

O aplicativo desenvolvido foi nomeado de PERSO e tem como característica a adaptação da 

hipermídia a alunos de EaD. Ocorre a personalização do curso apropriado para aquele aluno, 

considerando as preferências em termos de mídia como vídeos, sons e imagens, bem como o 

conhecimento atual do estudante. As preferências e o conhecimento compõem o modelo do aluno, 

através de duas árvores semânticas. 

A similaridade é calculada para permitir que o sistema minimize o tempo necessário para 

encontrar uma nova solução para o caso atual. Se existir um caso similar, o sistema usa este, se ao 

contrário, o sistema cria uma nova solução, ou seja, inclui mais um caso na base de casos. Na 

Figura 25, tem-se o funcionamento do aplicativo PERSO. 

 

Figura 25. Aplicativo PERSO 

Fonte: Adaptado de Chorfi e Jemni (2006). 

Uma das vantagens do aplicativo PERSO é a diminuição do número de perguntas feitas ao 

estudante na elaboração do curso personalizado, além de um menor tempo para encontrar a solução. 
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A grande desvantagem do aplicativo é deixar de conhecer melhor o perfil do aluno através 

de outras técnicas de IA. Uma excelente opção seria combinar RBC com RNA, em que a técnica de 

RNA serviria para distribuição do material didático em forma de diversas mídias. Tal combinação 

estaria contribuindo com a motivação e desempenho dos alunos. 

3.11 ANÁLISE COMPARATIVA 

Após descrever os trabalhos relacionados é importante uma análise através de quadros 

comparativos. Nos Quadros 1,2 e 3 apresentam-se os trabalhos relacionados, juntamente com o 

trabalho proposto na última coluna do Quadro 3, permitindo observar a contribuição de cada um 

para a solução do problema de pesquisa, auxiliando na análise. 

 

Quadro 1. Análise comparativa da revisão bibliográfica 

Característica ELEKTRA AGENCHÊ UNISC MONITOR 
MULTI 
PARAMÉTRICO 

Estratégia 
Pedagógica 

Computação 
Distribuída 

Conversação Estratégia com 
base na Teoria 
das Inteligências 
Múltiplas 

Estratégia com 
base na Teoria das 
Inteligências 
Múltiplas 

Técnicas de IA Agentes 
Inteligentes 

Agentes 
Inteligentes 

Não identificada RNA e SE 

Domínio Redes de 
Computadores 

Redes de 
Computadores 

Redes de 
Computadores 

Manual de 
Monitor Multi 
Paramétrico 

Vantagens Utilização de 
grid de agentes 

Voltado para 
termos regionais 

Combinações de 
Perfis 

Base teórica 

Desvantagens Capacidades 
básicas dos 
agentes 

Capacidades 
básicas dos 
agentes 

Não uso de 
técnicas de IA 

Domínio 
específico 

Limitações Domínio 
específico 

Domínio 
específico 

Domínio 
específico 

Apresentação de 4 
IM 

Referência 3.1 3.2 3.3 3.4 
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Quadro 2. Análise comparativa da revisão bibliográfica 

Característica SINEPOPE SISTEMA 
HIPERMÍDIA 

LEARNLOOP T-ÁLGEBRA 

Estratégia 
Pedagógica 

Múltiplas 
estratégias com 
base na Teoria 
das Inteligências 
Múltiplas 

Estratégia com 
base na Teoria 
das Inteligências 
Múltiplas 

Aprendizado 
baseado na 
cooperação  

Análise de 
desempenho 

Técnicas de IA SE, RNA e 
Agentes 

RNA Não identificada Não identificada 

Domínio Odontologia Câncer de Mama Vários Álgebra 
Vantagens Base teórica e 

combinação de 
técnicas de IA 

Base teórica Independe do 
domínio 

Evolução do 
desempenho do 
aluno 

Desvantagens Elaboração do 
conteúdo 

Poucas IM Ferramenta 
comum 

Não uso de 
técnicas de IA 

Limitações Apresentação de 
4 IM 

Apenas 3 IM são 
representadas 

Número de 
serviços 

Apenas para 
equações de 
segundo grau 

Referência 3.5 3.6 3.7 3.8 
 

 

Quadro 3. Análise comparativa da revisão bibliográfica 

Característica AVA PERSO VITOR 
Estratégia Pedagógica Aprendizado 

colaborativo 
Personalização de 
curso 

Estratégia com base na 
Teoria das Inteligências 
Múltiplas 

Técnicas de IA RBC RBC RNA e RBC 
Domínio FAQ (tira-dúvidas) Vários Redes de Computadores 
Vantagens Múltiplos serviços Solução 

personalizada e ágil 
Base teórica e combinação 
de técnicas de IA 

Desvantagens Uso de apenas uma 
técnica de IA (RBC) 

Uso de apenas uma 
técnica de IA (RBC) 

Montagem do conteúdo da 
disciplina 

Limitações Depende da 
colaboração dos 
alunos e professores 

Biblioteca de 
objetos 

Apresentação de 4 IM 

Referência 3.9 3.10 4.1 
 

Conforme pode ser observado nos quadros comparativos, em algumas aplicações 

pesquisadas verificou-se a necessidade de desenvolver sistemas voltados para o ensino de Redes de 

Computadores, mostrando a necessidade de profissionais bem qualificados na área. 
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As técnicas de IA utilizadas nos trabalhos relacionados são as de agentes inteligentes, RNA, 

SE e RBC, entretanto na maioria das aplicações não é feita a combinação dessas técnicas. O 

trabalho sobre Monitor Multiparamétrico de Barbosa (2004) combina RNA e SE e o SINEPOE de 

Dazzi (2007) utiliza RNA, SE e Agentes Inteligentes, levando-se em conta que a combinação das 

técnicas permite uma melhor adaptação ao perfil do aluno. 

Frente às desvantagens apontadas nos trabalhos relacionados, como o uso e combinação de 

técnicas adequadas de IA, a utilização de uma teoria que apóie o modelo, o conhecimento das 

características dos alunos de tal forma que possibilite conhecer o perfil e a abrangência cultural, 

apresenta-se um STI que sugere uma alternativa com o uso de RBC, RNA MLP e RNA IAC, 

objetivando maior motivação e melhor desempenho dos alunos.  

3.12 CONSIDERAÇÕES 

Nesse contexto, a aplicação proposta (VITOR), faz a combinação de RNA e RBC, e a 

elaboração das RNA baseia-se no trabalho de Barbosa (2004), para realizar a distribuição de 

diversas mídias durante a leitura do material pelos alunos. Tal distribuição é apoiada pela teoria das 

Inteligências Múltiplas, abrangendo quatro tipos de inteligências. O diferencial do trabalho 

encontra-se no uso do RBC para determinar um tipo de material mais adequado ao perfil do aluno, 

fazendo com que este tenha maiores chances de sucesso durante seu estudo. 

Além do uso do RBC, o VITOR conta com outra novidade no que se refere à elaboração do 

material multimídia. Diferentemente de alguns dos trabalhos citados, que utilizam o fluxograma 

para representar a IM lógico-matemática, este trabalho faz uso de mapas conceituais, assim como 

Dazzi (2007), que consistem em uma abordagem mais moderna e voltada para a necessidade do 

domínio. 

No próximo capítulo é apresentado o sistema VITOR, que é um STI híbrido, pois utiliza 

duas técnicas de IA. O Capítulo 4 apresenta o Ambiente de Aprendizagem Inteligente, sendo que a 

Seção 4.1 descreve uma visão geral do Ambiente. Na Seção 4.2 é apresentada a modelagem do 

sistema que contém o levantamento de requisitos finalizando com a implementação do protótipo na 

Seção 4.3. 
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4 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM INTELIGENTE COM 
HIPERMIDIA ADAPTATIVA 

Este Capítulo apresenta o ambiente de aprendizagem inteligente proposto neste trabalho. 

Uma visão geral do ambiente de aprendizagem inteligente proposto, juntamente com o 

relacionamento entre os diversos módulos que compõem a arquitetura são descritos na Seção 4.1. 

Na Seção 4.2, a modelagem do sistema, que contempla o levantamento de requisitos e o diagrama 

de casos de uso, são apresentados. Questões relacionadas à implementação do protótipo, tais como 

os diagramas de UML e a descrição das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema são 

introduzidas na Seção 4.3. Por fim, considerações gerais sobre a solução proposta são descritas na 

Seção 4.4. 

4.1 VISÃO GERAL DO AMBINETE DE APRENDIZAGEM 
INTELIGENTE PROPOSTO 

Na Figura 26 observa-se a arquitetura do ambiente de aprendizagem inteligente e seus 

principais elementos. Através da interface, o aluno interage com o sistema e recebe o material 

adaptado de acordo com seu perfil. No núcleo do VIrtual tuTOR, a técnica de RBC seleciona o tipo 

de material mais adequado, calculando a similaridade entre os ex-alunos (base de casos) com o 

aluno atual (novo caso). Na sequência, a técnica de RNA faz a distribuição das mídias, sendo que a 

RNA do tipo MLP constrói o perfil inicial e a RNA do tipo IAC mantém atualizado o perfil durante 

a interação do aluno através da matriz de conhecimento. O perfil inicial e perfil final (atualizado) de 

cada aluno são armazenados no repositório, que estão diretamente relacionados com o conteúdo a 

ser aprendido (domínio). 
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Figura 26. Arquitetura do Ambiente de Aprendizagem Inteligente 

A interação do estudante com o STI tem início a partir do seu cadastro e resposta a dois 

questionários. Os questionários são respondidos somente na primeira vez que o aluno acessa o 

sistema,  o objetivo é obter respostas que irão servir de base para criar o perfil do aluno. 

O primeiro questionário (ver apêndice A) serve para que o RBC selecione qual tipo de 

material será acessado pelo aluno, que poderá ser básico ou avançado. As informações do aluno 

(novo caso), após responder os questionários, contêm os seguintes dados: idade; sexo; ensino básico 

e médio em escola pública ou privada; quantas horas de estudo o aluno se dedica por semana; se já 

estudou gerenciamento de redes; se já estudou arquitetura de redes; se já usou ferramentas de 

monitoramento de redes; se trabalhou (a) na área de redes de computadores; se trabalhou (a) com 

projetos de redes; se já possui curso superior; quanto tempo não faz curso na área de redes; nível de 

conhecimento na área de redes e em gerenciamento de redes. Estas são informações (variáveis) que 

serão utilizadas na escolha do material adaptado ao nível de conhecimento do aluno. O RBC decide 

qual conteúdo será apresentado, sendo que este pode ser direcionado para alunos com pouco ou 

nenhum conhecimento sobre o assunto, ou aos que já têm domínio do conteúdo, dependendo dos 

casos já existentes na base de casos. 
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O segundo questionário (ver Anexo A) foi elaborado segundo a Teoria das Inteligências 

Múltiplas (IM) de Gardner (2001). Com base em tal Teoria, Antunes (2001) desenvolveu um teste 

de múltiplas escolhas com 150 perguntas, no qual cada conjunto de perguntas pertencente a uma 

IM, sendo que cada conjunto de perguntas visa identificar oito Inteligências Múltiplas.  

Este trabalho baseia-se nas questões elaboradas por Antunes (2001), porém explorando-se 

quatro inteligências: lógico-matemática, linguística-verbal, visual-espacial, corporal-sinestésica. 

Barbosa (2004) elaborou o método de podas de nós objetivando uma redução de dimensionamento 

para trinta questões, tornando as respostas mais ágeis e menos trabalhosas para os alunos. Tal 

método foi utilizado em outros experimentos bem sucedidos como Dazzi (2007) e Paim (2007), que 

demonstraram não haver perda significativa de qualidade, comprovando-se a eficácia do método e 

sinalizando como sendo um excelente método para o experimento deste trabalho.  Alguns exemplos 

de questões são: Lembra-se o último livro que leu? (IM linguística-verbal); Faz cálculos de cabeça? 

(IM lógico-matemática); Sabe explicar caminhos? (IM visual-espacial); Aprecia ou pratica danças? 

(IM corporal-sinestésica). 

Assim como nos trabalhos relacionados, a partir das respostas do questionário, é possível 

calcular o perfil inicial do aluno utilizando a técnica de RNA do tipo MLP, permitindo que o 

sistema determine a quantidade de mídias para cada IM, distribuindo os assuntos nos quatro tipos de 

mídia (texto, mapa conceitual, figura, animação). A atualização desse perfil no módulo aluno ocorre 

com a RNA do tipo IAC, tendo como base a matriz de conhecimento.  

Além dos dados necessários para que o sistema conheça o perfil aluno, ocorre também o 

registro das respostas do pré-teste e pós-teste, que poderá comprovar ou não o seu aprendizado. Já o 

módulo de domínio do STI proposto será exemplificado através de uma parte do conteúdo da 

disciplina de Redes de Computadores, que é ministrada no curso de Ciência e Engenharia de 

Computação da Univali. Este conteúdo foi dividido em unidades de ensino ou conceitos, o que 

facilitou a elaboração e controle do material nas diversas mídias. Para a distribuição das mídias, foi 

necessária a elaboração de quatro materiais diferentes (texto, mapa conceitual, figura e animação). 

Também existem duas versões do material, uma para alunos de nível básico e outro para alunos de 

nível avançado. 

Para exemplificar o material elaborado, apresenta-se na Figura 27 o assunto de número 11 

referente ao protocolo SNMP, mostrados nas mídias texto e mapa conceitual. 
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Figura 27. Mídia Texto e Mapa Conceitual 

A mídia Mapa Conceitual, que se refere a um tipo de grafo que representa graficamente as 

relações existentes entre conceitos (CANTÚ & FARINES, 2006), foi elaborado a partir do software 

Cmap (IHMC, 2006). A escolha desta forma de apresentação se deve a experiência prévia 

verificada no trabalho de Cantú e Farines (2006), em que se tem a utilização de mapa conceitual 

para o ensino de redes de computadores. 

Durante o acesso ao material da disciplina dentro do Ambiente de Aprendizagem, o 

estudante receberá o material em diversas mídias de acordo com seu perfil, de forma que o sistema 

faça uma adaptação ao estudante e não o contrário. Para essa adaptação, leva-se em consideração o 

perfil do aluno, com suas características de aprendizagem presentes numa base de modelo de 

alunos. Neste contexto, a interface tem um papel fundamental, pois bem projetada proporciona a 

diminuição de erros, de frustrações e proporciona o aumento da satisfação do aluno, tornando a 

aprendizagem mais eficaz. O estudo dos aspectos ergonômicos relacionados com a interface, que é 

onde ocorre a troca de informações entre o aluno e o sistema, é realizado pela Interação Humano-

Computador (IHC). A IHC caracteriza-se por abordagens de caráter cognitivo, que busca entender a 

forma como o sistema é interpretado pelo aluno. Para tanto, apóia-se nas áreas de Psicologia 
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Cognitiva e Inteligência Artificial, encarregadas de estudar o processo que torna possível a 

aquisição do conhecimento (ERGOLIST, 2008). 

Com a intenção de tornar a interface do protótipo um fator motivador para o aluno durante 

sua utilização, foi dado um nome para o sistema, fazendo com que o aluno tenha uma sensação mais 

aproximada de estar interagindo com um ser humano, ao invés de um sistema computadorizado. O 

nome escolhido foi VITOR, que é um acrônimo de Virtual Tutor, que pode ser melhor 

compreendido observando-se a Figura 28, em que é mostrado também o cabeçalho que acompanha 

o sistema durante todo o processo de auxílio ao aluno, incluindo a imagem animada do protótipo 

VITOR. 

 

Figura 28. Imagem do VITOR 

A opção Cadastre-se aqui é o primeiro passo para que os novos alunos acessem o material 

durante o experimento, e cada aluno incluirá, além de seus dados cadastrais, respostas às perguntas 

que permitirão ao sistema conhecer o seu perfil. A Figura 29 mostra parte do segundo questionário 

com as possíveis respostas que são: sempre, frequentemente, raramente ou nunca, traçando assim o 

perfil inicial do aluno e permitindo os cálculos da quantidade de mídias por inteligência múltipla. 

Para atender aos critérios de usabilidade, como legibilidade e concisão, foram inseridos 

ícones em forma de carinhas, objetivando diminuir o tempo de leitura e aumentar o desempenho ao 

responder o questionário (ERGOLIST, 2008). Os ícones apresentados referem-se a uma escala que 

abrange os conceitos de: Sempre; Frequentemente; Raramente; e Nunca. 
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  Sempre 

  Frequentemente 

  Raramente 

  Nunca 

 

Figura 29. Dados das IM para distribuição das Mídias 

O professor é responsável pela inclusão do material didático nos níveis (básico e avançado), 

que serão em forma de mídia texto, mapa conceitual, figura ou animação. Para tanto o conteúdo 

precisa ser dividido em assuntos devidamente numerados e nomeados, facilitando a identificação do 

mesmo. A partir do momento que existe conteúdo cadastrado, o sistema está pronto para executar as 

estratégicas pedagógicas que constam no núcleo do VIrtual tuTOR (técnicas de RBC e RNA). 
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4.2 MODELAGEM DO SISTEMA 

Durante a modelagem do sistema foi definida a estrutura, os índices e o tipo de integração a 

ser realizada na estrutura, atendendo aos aspectos necessários para uso da técnica de RBC que vai 

desde a recuperação de um caso até a retenção do caso novo.  

Através da técnica de RBC, o sistema define o tipo de material que deverá ser estudado, 

podendo ser básico ou avançado. Como citado anteriormente, o modelo se baseia no cruzamento 

entre os casos, contendo vários atributos específicos para a seleção do tipo do material. Com a 

seleção do tipo de material, o sistema estará simulando a atuação de um professor para um 

determinado aluno que, por exemplo, tem maior dificuldade com a matéria. Sendo assim, o sistema 

disponibiliza a leitura de material voltado para um aluno iniciante, possibilitando um melhor 

aprendizado. Por outro lado, aquele aluno que já possui boa parte dos conhecimentos ou habilidades 

necessárias pode ficar entediado estudando um material com um nível muito básico. Desta forma, 

este aluno recebe um material mais avançado, com algum tipo de desafio que estimule a leitura 

deste. É importante ressaltar que é o professor quem elabora o material, sendo este o responsável 

pela determinação da melhor estratégia de conteúdo, personalizando assim o aprendizado. 

As características de cada aluno são extraídas por variáveis obtidas através do questionário 

para base de casos, descrito em detalhes no apêndice A. Na Tabela 3 pode-se observar a lista das 

variáveis e seus tipos de dados. 

Tabela 3. Definição dos tipos 

Variável (características) Tipo 
Idade Inteiro 
Sexo Caractere 
Ensino particular ou público Caractere 
Horas de estudo semanal Inteiro 
Estudou gerenciamento de redes Caractere 
Estudou arquitetura de redes Caractere 
Usou ferramenta de monitoramento de redes Caractere 
Trabalhou na área de redes Caractere 
Trabalhou com projetos de redes Caractere 
Possui curso tecnólogo em redes Caractere 
Tempo sem fazer curso na área de redes Inteiro 
Conhecimento na área de redes Caractere 
Conhecimento na área de gerenciamento de redes Caractere 
Tipo de material (variável de saída) Caractere 
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Decidiu-se por essas variáveis, pois as mesmas são informações relevantes na obtenção de 

casos similares, bem como no aprendizado do sistema RBC. Todo caso novo que tiver pelo menos 

60% de similaridade com os casos passados, será incluído automaticamente na base de casos inicial, 

ou seja, há um aprendizado com a retenção do caso. A Tabela 4 a seguir permite entender o motivo 

pelo qual se escolheu tais variáveis, através de uma breve justificativa. 

Tabela 4. Justificativa das variáveis 

Variável Justificativa 
Idade A idade pode influenciar na capacidade de assimilação 

do conhecimento. 
Sexo Homens e mulheres têm, em geral, facilidades em 

diferentes tipos de inteligência. 
Ensino particular ou público A realidade brasileira mostra diferenças importantes 

entre o ensino particular e o público. 
Horas de estudo semanal Essa pergunta ajuda a identificar alunos autodidatas e 

dedicados. 
Estudou gerenciamento de redes Alunos com alguma experiência anterior nesse assunto 

tendem a ter maior facilidade de aprendizagem. 
Estudou arquitetura de redes Da mesma forma que o item anterior, porém voltado 

para arquitetura de redes. 
Usou ferramenta de monitoramento de 
redes 

Experiência com ferramentas de monitoramento dará 
certa vantagem a este aluno. 

Trabalhou na área de redes Experiência prática levará o aluno a ter um 
entendimento diferente do assunto. 

Trabalhou com projetos de redes Assim como o item anterior, mas agora voltado para 
projetos de redes. 

Possui curso tecnólogo em redes O fato de o aluno já ter feito um curso tecnólogo na área 
lhe dá um maior conhecimento e uma visão acadêmica 
diferente. 

Tempo sem fazer curso na área de 
redes 

O aluno que ficou muito tempo ou nunca fez algum 
aperfeiçoamento no assunto poderá precisar de maior 
auxílio.  

Conhecimento na área de redes Uma autoavaliação do estudante ajudará o sistema a 
conhecer melhor seu perfil. 

Conhecimento em gerência de redes Idem ao item anterior, porém mais voltado para o 
assunto a ser acessado pelo estudante. 

 

Definiu-se o percentual de 60% de similaridade como limiar de recuperação dos casos, 

sendo que é recuperado apenas um caso, ou seja, o caso com maior similaridade. Para recuperar este 

caso, foi escolhida a métrica de similaridade global do vizinho mais próximo ponderada (Nearest 

Neighbour Retrieval Weighted), por se tratar de uma função que mede numericamente os graus de 

similaridade entre dois casos, considerada a mais adequada para este experimento por se tratar de 
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uma métrica bastante utilizada nos experimentos acadêmicos e nos sistemas comerciais 

(WANGENHEIM & WANGENHEIM, 2003; CHORFI & JEMNI, 2006; KOLODNER, 1993; 

MENDES, 2001; GAIA, 2009; SÁ, ROSATELLI & HRUSCHKA, 2007; SANTOS JUNIOR, 

COSTA & FECHINE, 2008). Esta técnica, que consiste na identificação das características 

(variáveis) essenciais para a solução do problema, faz a medida da distância entre o novo caso e os 

casos já existentes na base de casos inicial 

Para cada variável foi definida uma métrica de similaridade local, que tem como requisito 

importante o seu peso, escolhidos através da experiência didática de professores da disciplina de 

Redes de Computadores, havendo consenso que as variáveis de maior peso deveriam ser aquelas 

que focam o assunto a ser aprendido. A Tabela 5 mostra o peso atribuído para cada variável, 

tornando o sistema adaptado ao grupo de alunos.  

Tabela 5. Medida de similaridade (métrica) 

Variável (características) Peso 
Idade 0,80 
Sexo 0,20 
Ensino particular ou público 0,40 
Horas de estudo semanal 0,60 
Estudou gerenciamento de redes 0,90 
Estudou arquitetura de redes 0,90 
Usou ferramenta de monitoramento de redes 0,90 
Trabalhou na área de redes 0,80 
Trabalhou com projetos de redes 0,80 
Possui curso superior em redes de computadores 0,20 
Tempo sem fazer curso na área de redes 0,20 
Conhecimento na área de redes 0,90 
Conhecimento em gerencia de redes 0,90 

 

As variáveis idade, horas de estudo semanal e tempo sem fazer curso na área de redes 

utilizam a similaridade local do tipo interval, possibilitando determinar uma faixa de intervalo em 

que é calculada a proximidade entre os valores. As demais variáveis são respostas objetivas, o que 

torna mais adequado o uso da similaridade local equal, e é comparado se os valores são iguais entre 

os casos. 

O sistema conta ainda com a distribuição das mídias (texto, mapa conceitual, figura e 

animação) que é definida através da técnica de Redes Neurais Artificiais, com base no 
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questionário de inteligências múltiplas. No projeto, foram utilizadas 2 Redes Neurais do tipo MLP 

(MLP1 e MLP2) e uma Rede Neural do tipo IAC, objetivando conhecer o perfil inicial e atual do 

aluno, respectivamente, conforme proposto por Barbosa (2004) e Dazzi (2007). 

O perfil do aluno é atualizado através da RNA do tipo IAC, em que ocorre atualização em 

dois sentidos (bidirecional), ou seja, quando o aluno muda de mídia a RNA IAC atualiza as notas de 

IM e quando o aluno realiza novo login a RNA IAC recupera a quantidade de mídias a partir das 

notas de IM. 

Tanto a RNA do tipo MLP quanto a do tipo IAC seguem a metodologia definida pelos 

trabalhos de Barbosa (2004) e Dazzi (2007), aproveitando-se o número de neurônios das camadas 

de entrada, intermediária e de saída, bem como os dados para treinamento da RNA MLP. Para a 

RNA IAC, utilizou-se uma matriz de conhecimento, que encontra-se inserida na implementação do 

sistema. 

Para a modelagem do sistema foi escolhida a linguagem UML (Unified Modeling 

Language), que consiste em uma Linguagem de Modelagem Unificada com a finalidade de 

proporcionar um padrão de apresentação de sistemas. A UML permite demonstrar as formas para 

representar um software nas suas diversas fases de desenvolvimento, tornando possível separar a 

codificação propriamente dita da análise do sistema (MEDEIROS, 2004). 

A seguir, serão descritos os requisitos do sistema e o diagrama de casos de uso, que 

contribuirão para o entendimento das características do sistema VITOR. 

4.2.1 Levantamento de Requisitos 

Foram levantados os requisitos com o objetivo de especificar o que o sistema deve ou não 

fazer. Tais requisitos são agrupados em funcionais, não funcionais e regras de negócio, como 

podem ser vistos a seguir. 

4.2.1.1 Requisitos Funcionais 

RF1. O sistema deve permitir o cadastro de alunos através de sua interface; 
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RF2. O sistema deve permitir o preenchimento do questionário para identificação das 

inteligências múltiplas; 

RF3. O sistema deve permitir o preenchimento do questionário para identificar o tipo de material; 

RF4. O sistema deve identificar, através da técnica de RBC, o tipo de material com base na 

similaridade de casos contidos na base de casos inicial; 

RF5. O sistema deve realizar, através da técnica de RNA, a distribuição e atualização das mídias; 

RF6. O sistema deve permitir que o aluno possa modificar as mídias durante o estudo do 

conteúdo; 

RF7. O sistema deve permitir que o usuário Administrador faça o cadastro da base de casos 

inicial; 

RF8. O sistema deve permitir que o usuário Administrador emita relatórios para análise; 

RF9. O sistema deve permitir que o usuário Administrador altere dados dos demais usuários 

(aluno e professor), como cadastrar novos professores e fazer alterações no cadastro de 

alunos; 

RF10. O sistema deve permitir que o usuário Professor faça a inclusão do material (domínio) nas 

diversas mídias; 

RF11. O sistema deve permitir que, ao iniciar e ao finalizar o estudo do conteúdo, o aluno responda 

um pré-teste e um pós-teste visando avaliar o desempenho do aluno. 

4.2.1.2 Requisitos não Funcionais 

Os requisitos não funcionais apontam propriedades e restrições do sistema e não suas 

funções. 

RNF1. O sistema deve invalidar a sessão da aplicação Web após 30 minutos de inatividade; 

RNF2. O tempo de espera do usuário não deve ultrapassar 10 segundos; 
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RNF3. O sistema deve controlar o acesso ao material para que somente usuários cadastrados 

possam utilizá-lo; 

RNF4. O sistema deve uma aplicação Web. 

4.2.1.3 Regras de Negócio 

O funcionamento do negócio é especificado pelas regras de negócio, que são características 

de qualidade a serem consideradas e estão relacionadas às suas funcionalidades. 

Preenchimento dos questionários (RN01) RF associado: RF1, FF2, RF3 

Descrição Um aluno deve preencher os questionários uma única vez, durante o seu cadastro no 
sistema, não permitindo campos em branco. 

 

Mudança de mídia (RN02) RF associado: RF6 

Descrição Um aluno pode mudar de mídia quantas vezes desejar. 

 

Retenção de casos (RN03) RF associado: RF4 

Descrição O sistema deve reter na base de casos inicial somente os novos casos com no mínimo 
60% de similaridade. 

 

Distribuição de mídias (RN04) RF associado: RF5 

Descrição O sistema deve ter controle sobre a distribuição das mídias, impedindo que seja 
zerada a quantidade de uma das mídias. 

 

Login já existente (RN05) RF associado: RF1 

Descrição O sistema deve negar o cadastro de login já existente. 
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Preenchimento do pré-teste e pós-teste (RN06) RF associado: RF11 

Descrição Um aluno deve responder todas as questões do pré-teste e pós-teste, não permitindo 
respostas em branco. 

 

Controle de acesso (RN07) RF associado: RF6, RF11 

Descrição Um aluno que já leu todo o material e respondeu todas as questões do pré-teste e 
pós-teste, não poderá acessar novamente no sistema. 

4.2.2 Diagrama de Caso de Uso 

Os casos de uso são representados pelos chamados Atores, que podem fazer o papel de 

pessoas ou coisas que interagem entre si para que algo seja realizado (MENDONÇA, 2001). Na 

Figura 30 é ilustrado o diagrama de casos de uso do STI elaborado para permitir uma visão geral do 

relacionamento entre os atores e os casos de uso. 

 

Figura 30. Diagrama de caso de uso do STI 
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O STI é composto por três atores e nove casos de uso. A seguir, estão descritos cada ator: 

• Aluno: indivíduo que tem interesse em estudar o material e irá responder aos 

questionários para que o sistema conheça seu perfil; 

• Administrador: pessoa responsável por incluir novas turmas, administrar alunos e 

professores; 

• Professor: indivíduo que determina o material a ser utilizado pelo aluno e que faz a 

inclusão das diversas mídias do material. 

Os casos de uso são descritos a seguir: 

Responder Questionários (CSU01) 

Sumário: Aluno realiza o seu cadastro e responde aos questionários para que o sistema identifique 
o seu perfil. 

Ator Primário: Aluno. 

Fluxo Principal 

1. O Aluno solicita o cadastro no sistema. 

2. O sistema apresenta o formulário para cadastro e o questionário para identificar o tipo de 
material. 

4. O Aluno responde ao questionário. 

5. O sistema apresenta o questionário para identificação das inteligências múltiplas. 

6. O Aluno responde ao questionário. 

7. O sistema define o perfil do aluno para distribuição das mídias e tipo de material. 

Fluxo Alternativo: Violação de RN05 

a. Se o login deste aluno já existir, o sistema não permite o cadastro e o caso de uso continua no 
passo 1. 

Pós-condições: O aluno foi cadastrado na turma escolhida e o perfil do aluno foi definido pelo 
sistema. 
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Estudar Conteúdo (CSU02) 

Sumário: Aluno estuda o conteúdo acessando o material preparado pelo professor da turma. 

Ator Primário: Aluno. 

Precondições: O sistema conhece o perfil do aluno. 

Fluxo Principal 

1. O Aluno realiza login no sistema. 

2. O sistema apresenta o pré-teste. 

3. O Aluno responde ao teste. 

4. O Aluno inicia o estudo do material. 

5. O sistema avisa ao Aluno quando terminar o material. 

6. O sistema apresenta o pós-teste. 

7. O aluno responde ao pós-teste. 

8. O sistema apresenta questionário sobre ergonomia. 

9. O aluno responde ao questionário sobre ergonomia. 

10. O sistema registra o perfil final do aluno no repositório. 

Fluxo Alternativo: Logout 

a. Se o Aluno realizar logout no momento da leitura do conteúdo, no próximo login o sistema 
apresenta o material a partir do último acesso e com seu perfil atualizado. 

Fluxo Alternativo: Mudança mídia 

a. Se o Aluno mudar de mídia durante a leitura do material, seu perfil é atualizado. 

b. O sistema apresenta a nova mídia. 

Fluxo Alternativo: Pré-teste não preenchido 

a. Se o aluno não preencheu todos as respostas do pré-teste: o sistema reporta o fato e o caso de uso 
continua a partir do passo 2. 

Fluxo Alternativo: Pós-teste não preenchido 

a. Se o aluno não preencheu todos as respostas do pós-teste: o sistema reporta o fato e o caso de uso 
continua a partir do passo 6. 

Fluxo Alternativo: Violação de RN07 

a. Se o aluno já leu todo o material e respondeu aos testes, o sistema informa ao aluno que não é 
permitido seu acesso. 

Pós-condições: O sistema atualizou o perfil do aluno. 
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Cadastrar Base de Casos Inicial (CSU03) 

Sumário: Administrador inclui os dados de ex-alunos na base de casos inicial. 

Ator Primário: Administrador. 

Precondições: O Administrador está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Administrador solicita a inclusão de ex-alunos. 

2. O sistema exibe formulário para inclusão. 

3. O Administrador confere os dados e confirma a inclusão. 

4. O sistema registra os dados e o perfil do ex-aluno finalizando o caso de uso. 

 

Alterar Dados de Usuários (CSU04) 

Sumário: Administrador altera dados de usuários. 

Ator Primário: Administrador. 

Precondições: O Administrador está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal. 

1. O Administrador solicita a alteração de dados de um usuário (aluno ou professor). 

2. O sistema exibe formulário para alterações. 

3. O Administrador confere os dados e confirma as alterações. 

4. O sistema registra as alterações. 

Fluxo Alternativo: Desistência de atualização. 

O Administrador declina da atualização e o caso de uso termina. 
 

Emitir Relatórios (CSU05) 

Sumário: O Administrador usa o sistema para visualizar e analisar o perfil inicial e perfil final dos 
alunos. 

Ator Primário: Administrador. 

Precondições: O Administrador está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal. 

1. O Administrador solicita a visualização de relatórios. 
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2. O sistema exibe lista de relatórios disponíveis (Relatório RBC, Relatório RNA, Relatório Teste 
Desempenho e Relatório Usabilidade). 

3. O Administrador seleciona o relatório desejado. 

4. O sistema exibe as informações do relatório selecionado. 

5. O Administrador visualiza as informações, o caso de uso retorna ao passo 3, caso contrário o caso 
de uso termina. 
 

Criar Turmas (CSU06) 

Sumário: O Administrador cria turmas para que cada professor possa incluir seu material, que 
posteriormente será lido pelo aluno. 

Ator Primário: Administrador. 

Precondições: O Administrador está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Administrador solicita a criação de turma. 

2. O sistema exibe formulário para criação de nova turma. 

3. O Administrador preenche a descrição da turma e seleciona o professor desta turma. 

4. O Administrador confirma criação de turma. 

5. O sistema registra nova turma. 

 

Incluir Material (CSU07) 

Sumário: O Professor realiza inclusão do material em diversas mídias. 

Ator Primário: Professor. 

Precondições: O Professor está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Professor solicita a inclusão do material. 

2. O sistema exibe formulário para inclusão do material em diversas mídias. 

3. O Professor preenche o formulário. 

4. O sistema aceita a inclusão e o caso de uso continua a partir do passo 2. 
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Incluir Testes (CSU08) 

Sumário: O Professor realiza inclusão de testes que servirão para avaliar o conhecimento dos 
alunos. 

Ator Primário: Professor. 

Precondições: O Professor está identificado pelo sistema. 

Fluxo Principal 

1. O Professor solicita a inclusão do teste. 

2. O sistema exibe formulário para inclusão do teste. 

3. O Professor preenche o formulário. 

4. O sistema aceita a inclusão e o caso de uso continua a partir do passo 2. 

4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

Para a implementação do protótipo elaborou-se diagramas UML facilitando o entendimento 

do sistema. A seguir apresenta-se o diagrama pacotes, de classes, de sequência, bem como o modelo 

entidade e relacionamento e um esquema da estrutura do protótipo. 

4.3.1 Diagrama de Pacotes 

O diagrama de pacotes é um recurso utilizado para demonstrar o agrupamento das classes do 

sistema, ilustrando assim a sua arquitetura. Os pacotes são divididos de forma lógica, sendo que no 

diagrama é apresentada a dependência entre estes. 

Pode-se observar na Figura 31, os diversos pacotes sendo estes: web, entity, ia, rbc e rna. O 

pacote web contém classes que tornam possível a interação entre o usuário e o sistema, com a 

implementação de vários métodos, como o registro de um novo usuário e as respostas dos 

questionários. O pacote entity é composto pelas classes referentes à modelagem do sistema, ou seja, 

representam as entidades utilizadas. Neste diagrama, é relevante destacar o pacote ia, juntamente 

com os subpacotes rbc e rna, pois estes pacotes contém as classes que implementam as técnicas de 

Inteligência Artificial, tanto de RBC quanto as de RNA.  
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Figura 31. Diagrama de Pacotes 

4.3.2 Diagrama de Classes 

No diagrama de classes do protótipo estão representas todas as classes com suas respectivas 

relações. Para tornar a elaboração do protótipo mais organizado, o desenvolvimento de sua 

modelagem baseou-se no padrão MVC (model view controller), possibilitando fazer a separação da 

parte lógica da aplicação (model), da interface (view) e também do fluxo da aplicação (controller). 

A Figura 32 mostra somente a parte lógica (model), que estão os atributos utilizados no 

sistema, e é possível observar as classes “professor” e “aluno” que têm uma relação de herança com 

a classe “usuário”, visto que possuem características semelhantes. Como pode ser notado no 

diagrama, o usuário administrador não é uma entidade, porém é um usuário identificado pelo 

sistema como sendo aquele que não é nem professor nem aluno. As entidades “resposta” e 

“questão” são referentes ao questionário de Inteligências Múltiplas, o aluno tem várias respostas, 

sendo que cada resposta refere-se a uma questão. A entidade “questãopk” é utilizada para 

possibilitar a existência da chave composta da entidade “resposta”. A entidade “ex-aluno” é a 

representação da base de casos passados, utilizada pelo RBC ao fazer a busca de um caso mais 
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similar. A entidade “material” é efetivamente o domínio gerenciado pelo professor e acessado pelo 

aluno, e esse acesso ocorre pela turma em que tanto o aluno quanto o professor encontram-se 

cadastrados, tornando-se necessário a criação de uma entidade chamada “turma”. Para ser possível 

uma avaliação do desempenho dos alunos, incluiu-se uma entidade “teste” que contém perguntas e 

respostas objetivas gerenciadas pelo professor e aplicadas aos alunos. 

 

Figura 32. Diagrama de Classes do STI 

O próximo diagrama de classe representa o registro do aluno, no qual são executadas as 

implementações das técnicas de IA utilizadas neste trabalho. Inicialmente, é chamada a classe RBC, 

que usa as classes pertencentes à biblioteca do jCOLIBRI, retornando o percentual de similaridade 

entre o caso novo e a base de casos inicial, denominados como entidade “aluno” e entidade “ex-

aluno”, respectivamente. 

Na sequência, a Figura 33 mostra as classes MLP1 e MLP2 sendo executas, nas quais são 

geradas as notas das IMs e a quantidade de mídias por IM, respectivamente. 
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Figura 33. Diagrama de Classes RBC e RNA 

As classes da RNA do tipo IAC são apresentadas na Figura 34, já que a entidade 

HomeAluno faz a leitura do perfil do aluno, que foi gerada pelas RNA MLP1 e MLP2. A partir do 

momento que a distribuição inicial do material foi feita, a Rede IAC entra em estado de espera, e 

somente será executada quando o aluno optar por outra mídia sugerida pelo sistema. A Rede IAC 

aplica as equações necessárias baseando-se no vetor de entrada e na matriz de conhecimento. 
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Figura 34. Diagrama de Classes RNA do tipo IAC 

4.3.3 Diagrama de Seqüência 

O fluxo de processos do sistema é apresentado no diagrama de sequência, possibilitando 

visualizá-los, além de como os objetos colaboram num determinado período de tempo. Na Figura 

35 é mostrada a sequência de acesso de um novo aluno, e a partir da resposta dos questionários o 

sistema RBC retorna o tipo de material mais adequado. Logo após, a RNA do tipo MLP volta a 

quantidade de mídias, criando assim o perfil inicial do aluno e permitindo o acesso ao conteúdo. 

Assim que houver mudança de mídia a RNA IAC processa essa mudança e faz a atualização do 

perfil do aluno. 
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Figura 35. Diagrama de Seqüência de um novo Aluno 

Como pode ser observado na Figura 36, uma das funções do usuário professor é incluir o seu 

material, tanto para alunos com perfil básico quanto avançado. Cada assunto permite a inserção de 

quatro mídias, ou seja, texto, mapa, figura e animação, totalizando quarenta assuntos, divididos em 

vinte assuntos para o material básico e vinte assuntos para o material avançado. Para avaliar os 

conhecimentos do aluno, existe a opção de incluir testes no formato de perguntas objetivas, sendo 

que a quantidade de perguntas é dimensionada pelo próprio professor da disciplina. 
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Figura 36. Diagrama de Seqüência do Professor 

O usuário administrador gerencia várias fases fundamentais para o sistema funcionar de 

forma adequada. Uma delas é a alimentação da base de casos inicial, onde se encontram os dados de 

ex-alunos da disciplina. Tais dados servirão para comparação com os dados de um novo aluno, 

através da técnica de RBC, e após o cálculo de similaridade tem-se como resultado o tipo de 

material que deverá ser acessado pelo novo aluno, recuperados a partir de um dos ex-alunos, 

previamente incluído pelo administrador. Além disso, é permitido a este usuário realizar 

manutenção no cadastro de alunos atuais, professores e turmas, bem como a emissão de relatórios 

para análise do perfil dos alunos. A Figura 37 ilustra esta sequência de processos. 
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Figura 37. Diagrama de Seqüência do Administrador 

4.3.4 Modelo Entidade Relacionamento (MER) 

A modelagem de dados foi desenvolvida com a ferramenta Power Designer, utilizada para 

criação de diagramas de modelagem voltada para banco de dados. O diagrama da Figuras 38 mostra 

as tabelas, atributos e seus respectivos relacionamentos. 
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Figura 38. Modelo Entidade-Relacionamento 

Observa-se inicialmente uma especificação das entidades Aluno e Professor, em que ambas 

são denominadas como entidades do tipo Usuário do sistema, sendo que cada professor é 
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responsável pelo material de uma turma, fazendo-se necessário a existência das entidades Turma e 

Material. A entidade Teste possibilita a inclusão de avaliação por parte do professor, objetivando 

conhecer o desempenho de cada aluno. Durante o cadastro, o aluno responde questões pertinentes 

ao seu perfil, armazenadas na entidade Resposta, sendo que está relacionada com a entidade 

Questão. 

4.3.5 Tecnologias para o Desenvolvimento 

Após definir os requisitos para elaboração do modelo proposto, definiram-se as ferramentas 

necessárias para o seu desenvolvimento, conforme ilustrado na Figura 39. No esquema, visualiza-se 

as funcionalidades, bem como a arquitetura de implementação do protótipo com as respectivas 

tecnologias empregadas, finalizando com as bases de conhecimento utilizadas nas técnicas de 

inteligência artificial, tanto RBC quanto RNA. 

 

Figura 39. Esquema da estrutura do protótipo 

A linguagem de programação Java foi selecionada para o desenvolvimento do protótipo, 

visto que possui características relevantes, principalmente a tecnologia J2EE (Java 2 Enterprise 

Edition), que permite a implementação de aplicações voltados para Web (SUN MICROSYSTEMS, 
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2009). A plataforma J2EE necessita de um servidor de aplicação para a hospedagem, sendo que se 

optou pelo servidor de aplicações Apache Tomcat, por ser software livre e por suportar tanto 

pequenas quanto grandes aplicações. 

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Eclipse por possuir os plugins e bibliotecas 

necessárias para a programação do protótipo, tais como: hibernate, JSF (Java Server Faces), 

jColibri e Joone. 

No protótipo escolheu-se o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) Firebird, pois 

além de ser gratuito, pode ser utilizado com diversos sistemas operacionais e por vários usuários ao 

mesmo tempo. O Firebird é utilizado para armazenar os dados do sistema, bem como a base de 

casos de ex-alunos, que servirá ao sistema RBC. 

O hibernate é utilizado para viabilizar rotinas de persistência de dados que ocorre entre o 

sistema, que tem uma abordagem orientada a objetos, com o banco de dados relacional, ou seja, é 

uma ferramenta para mapear classes Java em tabelas do banco de dados e vice-versa. 

O uso do JSF permite maior facilidade na criação de interfaces, principalmente por estar 

incorporado na especificação J2EE, tornando ágil o desenvolvimento de aplicações web e 

aumentando a produtividade, pois a sua arquitetura define uma separação entre a lógica da 

aplicação e a apresentação (SUN MICROSYSTEMS, 2010). 

O jColibri foi escolhido como framework para o desenvolvimento do RBC, pois contêm 

características que facilitam a manipulação de casos (GAIA, 2007). Esta ferramenta permite que os 

conceitos relacionados ao domínio possam ser mapeados às classes escritas em linguagem Java. 

Este é um requisito fundamental, visto que a integração entre a ferramenta será feita com Java. A 

Figura 40 ilustra a integração do Java com o jColibri. 
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Figura 40. Arquitetura em duas camadas do jColibri 

Fonte: Gaia (2007). 

De acordo com Gaia (2007), a arquitetura de integração entre o jColibri e o Java tem como 

ideia principal a separação em duas camadas, chamadas de caixa preta e caixa branca. A caixa preta 

refere-se a uma interface gráfica para elaboração de um sistema RBC, voltado para não 

desenvolvedores, que se encontra ainda em desenvolvimento e, portanto não disponível. A caixa 

branca é um ambiente aberto, como o próprio nome sugere, pois o desenvolvedor tem acesso total 

ao programa fonte, contendo inclusive as classes utilizadas nos cálculos de similaridade. Tais 

classes foram incluídas no STI, resolvendo assim a recuperação de casos mais similares. 

Para implementação das Redes Neurais, utilizou-se o framework Joone (Java Object 

Oriented Neural Engine), que é um software livre destinado à construção e execução baseada em 

RNA (MARRONE, 2008). Na Figura 41, é apresentada a interface do Joone, onde é possível a 

criação de estruturas de Redes Neurais, bem como o treinamento, a geração de pesos e sua 

execução. 



102 

 

 

Figura 41. Framework Joone 

Na Figura 42, observa-se a estrutura da RNA MLP1, que tem como função gerar as notas de 

IM, a partir da resposta do questionário de trinta perguntas. Para a fase de treinamento da rede 

MLP1, existem dois arquivos de entrada (File Input), sendo que um contém os dados de entrada e 

outro os dados da saída esperada. Os dados de entrada correspondem às respostas das trinta 

perguntas, respondidas por cento e vinte e quatro alunos no experimento de Barbosa (2004). Os 

dados da saída esperada são as notas das IM, também originadas do mesmo experimento. 

A camada de entrada é composta por trinta neurônios, que correspondem as trinta respostas 

recebidas através dos dados de entrada. Na camada intermediária, existem dez neurônios e na 

camada de saída quatro, que correspondem às quatro notas da IM. O ajuste dos pesos é realizado 

durante o treinamento da rede, com taxa de erro abaixo de 0,053 e 5.000 épocas, como pode ser 

observado nos parâmetros exibidos na Figura 42. Para ratificar-se que o treinamento da rede foi 

bem sucedido, utilizou-se como base a taxa de erro e comparou-se a saída esperada com a saída real 

(File Output), conforme Anexo C, concluindo-se que tais resultados foram satisfatórios. 

 

Figura 42. Estrutura Rede MLP1 
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A Figura 43, também na fase de treinamento, mostra que a Rede MLP2 utiliza outros dois 

arquivos (File Input), que contém na camada de entrada quatro neurônios referentes às notas de IM, 

na camada intermediária são oito neurônios e na camada de saída quatro neurônios, representando a 

quantidade de mídias. Como a taxa de erro e a comparação entre a saída esperada e a saída real 

foram satisfatórias, considerou-se a rede treinada e pronta para ser executada. 

 

Figura 43. Estrutura Rede MLP2 

Com as duas redes treinadas, obtem-se os pesos, que serão fundamentais durante a execução 

da RNA, possibilitando bons resultados na distribuição das mídias. A seguir integra-se Joone com 

Java para que a RNA possa funcionar no protótipo e conhecer o perfil inicial dos futuros alunos.  

A conexão foi possível exportando-se as duas Redes (MLP1 e MLP2), através da geração de 

arquivos serializados importados através do código Java. Na Figura 44, tem-se um trecho de código 

referente a essa importação, mostrando o método “restoreNeuralNet”, que recebe como parâmetro o 

nome do arquivo exportado pelo Joone e tem como retorno um objeto do tipo “NeuralNet”. 

  public NeuralNet restoreNeuralNet(String filename) { 

 NeuralNetLoader loader = new NeuralNetLoader(filename); 

 NeuralNet neuralNet = loader.getNeuralNet(); 

 return neuralNet; 

  } 

Figura 44. Integração Joone e Java 

A partir do momento em que os arquivos foram importados, a RNA está pronta para 

execução e para receber as respostas do questionário de inteligências múltiplas realizada pelo novo 

aluno. Tais respostas correspondem aos dados de entrada para a execução da MLP1, os resultados 
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(notas da IM) serão os dados de entrada para execução da MLP2, tendo como resultado final a 

quantidade de mídias. 

A atualização do perfil do aluno ocorre com a modificação das mídias realizada pelo próprio 

aluno, sendo que a RNA do tipo IAC é acionada neste momento. Ao executar a RNA IAC, utiliza-

se a matriz de conhecimento de Dazzi (2007), contendo os cento e vinte e quatro casos e seus 

respectivos dados, conforme expressa resumidamente a Figura 45. Os grupos IM1, IM2, IM3 e IM4 

correspondem às notas de IM, os grupos Mid1, Mid2, Mid3 e Mid4 representam a quantidade de 

mídias e o grupo Casos contém o conhecimento da matriz (primeiras três colunas) e o caso novo 

(última coluna) da área referente a Casos.  

 

Figura 45. Exemplo reduzido da matriz de pesos da rede IAC 

Fonte: Dazzi (2007) 

A matriz de conhecimento, que serve de base para a Rede Neural do tipo IAC, foi 

implementada diretamente no sistema como sendo uma matriz contendo valores pertinentes à 

técnica adotada. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA VITOR 

No início do desenvolvimento do sistema foi criado um protótipo com o objetivo de analisar 

a aderência da técnica de RBC ao problema. Com a aplicação desse protótipo foi possível verificar 

se a busca dos casos mais similares ocorria de forma correta, objetivando analisar a técnica de 

RBC.  

Nos primeiros testes utilizou-se uma base com dados hipotéticos, trazendo como resultado 

final qual o caso recuperado, a similaridade e o tipo de material atribuído. Na Figura 46 é 

apresentada uma similaridade de 97,10 % através da IDE do eclipse, permitindo assim a 

recuperação do caso cujo código é 157. Automaticamente o caso novo é retido na base de 

conhecimento, que poderá servir aos futuros novos casos. 

 

Figura 46. Resultado de recuperação de caso (similaridade) 

 Tal resultado demonstrou uma etapa fundamental do protótipo, caracterizando o 

funcionamento da “inteligência” do sistema, que vai proporcionar a seleção do tipo de material  

adequado ao aluno.  

 A partir desses testes desenvolveu-se o sistema propriamente dito com a inclusão das Redes 

Neurais de acordo com os trabalhos de Barbosa (2003) e Dazzi (2007). 
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5 EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para esta dissertação as Inteligências Múltiplas serviram como base teórica dentro de uma 

proposta pedagógica construtivista. Tal proposta foi traduzida em situações de ensino e 

aprendizagem, através do uso das técnicas de Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais 

Artificiais, utilizando material didático personalizado, elaborado nos níveis básico e avançado, nas 

mídias texto, mapa conceitual, figura e animação. 

O primeiro resultado obtido foi o desenvolvimento do software VITOR que permite aos 

alunos estudarem à distância através de uma interface adaptativa, respeitando o perfil de cada um. 

No segundo resultado elaborou-se o material multimídia, cujo conteúdo escolhido foi o de 

Gerenciamento e Monitoramento de Redes de Computadores, possibilitando que professores de 

Cursos de Graduação, com aplicação na área de redes, utilizem o software como apoio ao ensino. 

A fim de que o sistema fosse disponibilizado para acesso via web, utilizou-se um servidor 

(Intel Core 2 Due E7200 com 4 gigabyte de memória RAM, processador 2.8 Gigahertz e disco 

rígido com 1 terabyte). Tal servidor está localizado na cidade de Blumenau com acesso à Internet 

através de um link com velocidade de 3 megabytes. 

Buscou-se o terceiro resultado através da validação do software, por meio de aplicação de 

experimentos. Para avaliar o desempenho e a motivação dos alunos, foi aplicado o experimento em 

três turmas que totalizaram trinta e quatro alunos, sendo o primeiro aplicado na turma de alunos dos 

cursos de Ciência e Engenharia da Computação da UNIVALI, no Campus de São José, a segunda 

na turma de Redes de Computadores da UNIASSELVI, no Campus de Guaramirim, e a terceira na 

turma de Ciências da Computação da UNIVALI, no Campus de Itajaí. 

Cada turma foi dividida ao meio em grupo de controle e grupo experimental, possibilitando 

a comparação e análise dos resultados. O sistema não aplicou as técnicas de IA para os alunos do 

grupo de controle, definindo-se apenas o material de nível básico na mídia texto. O grupo 

experimental usufruiu das técnicas de IA, contando com a seleção do material adequado ao seu 

nível de conhecimento e em várias mídias. 

Antes de iniciar a aula foi explicado aos alunos que se tratava de um experimento com o 

objetivo de avaliar um software para cursos de ensino à distância, cujo conteúdo já fazia parte da 



107 

 

disciplina. Não foi mencionado aos alunos que haveria um grupo de controle e um grupo 

experimental, sendo que o próprio software fez a distribuição dos grupos sem que os alunos 

percebessem. Após as últimas instruções de acesso ao sistema, os alunos iniciaram o cadastro, 

respondendo o primeiro questionário (Apêndice A), o segundo questionário (Anexo A) e em 

seguida realizaram um pré-teste (Apêndice C), com 15 questões sobre Gerenciamento e 

Monitoramente de Redes. 

Após isto, teve início o estudo do material dividido em 20 assuntos. Por fim, os alunos 

responderam ao pós-teste (Apêndice C) com as mesmas 15 questões do pré-teste, a seguir 

responderam um questionário de usabilidade do sistema (Anexo B). 

A avaliação da usabilidade foi baseada no projeto Ergolist (2008), que apresenta questões 

objetivas para avaliação de critérios ergonômicos, possibilitando a validação de interfaces. Para este 

trabalho foram selecionadas vinte e uma questões, incluindo uma questão aberta, em que o aluno 

pôde expressar suas críticas, elogios e comentários referentes ao sistema Vitor. 

As análises dos experimentos estão divididas em dois momentos, uma relativa ao 

desempenho dos alunos e outra relativa à usabilidade do sistema. 

5.1 EXPERIMENTO EM SÃO JOSÉ 

O experimento que aconteceu na UNIVALI no campus de São José foi realizado no dia 12 

de agosto no período noturno com sete alunos. Foi utilizado o laboratório de informática equipado 

com um computador (Lenovo Pentium D, com 1 gigabyte de memória RAM, disco rígido com 80 

gigabytes e monitores de 17 polegadas) para cada aluno, com acesso a Internet através de um link 

com velocidade de 54 megabytes. 

Os alunos do experimento de São José levaram 1 hora e 29 minutos para finalizar toda a 

leitura do material e respostas aos questionários, ficando evidente a excelente velocidade de acesso 

durante as mudanças de tela do sistema, com velocidade média de download de 1.156,72 Kbps e 

upload de 967,76 Kbps, mostrando boa performance mesmo na apresentação das animações. 
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5.1.1 Análise dos Resultados de São José 

Após a aplicação do experimento realizou-se a análise dos resultados. A Tabela 6 apresenta 

os resultados individuais de desempenho dos alunos do grupo de controle e do grupo experimental.  

Tabela 6. Desempenho (Alunos São José) 

 

Como pode ser observado, houve uma melhoria na média de acertos de ambos os grupos, 

considerando pré-teste e pós-teste. Porém, o comportamento mais homogêneo ocorreu no pré-teste 

do grupo de controle (0,58). Já o maior desvio padrão, ou seja, o número de acertos mais 

heterogêneo ocorreu no pós-teste do grupo experimental. 

No experimento de São José, se considerar somente os acertos, não é possível avaliar a 

contribuição do sistema para melhoria do desempenho do aluno. Pode-se considerar como fatores 

que influenciaram os resultados o fato de alguns alunos buscarem as respostas do questionário na 

Internet, já que o acesso estava livre.  

Quanto a distribuição do tipo de material, que foi realizada pelo sistema RBC, o grupo 

experimental foi composto por três alunos, conforme Tabela 7.  
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Tabela 7.  Tipo de Material (Alunos São José) 

 

Após o cruzamento dos atributos com a base de casos inicial, as similaridades obtidas foram 

de 88%, 96%, 86% permitindo que dois alunos recebessem o material básico e um aluno o material 

avançado, os quais foram incluídos automaticamente na base de casos, respeitando assim o limiar 

de 60%. 

Notou-se que, o aluno que recebeu o material avançado acertou nove das quinze questões do 

pré-teste, mostrando a decisão correta do sistema RBC, já que a maioria dos alunos não teve tantos 

acertos antes da leitura do material. 

A Tabela 8 mostra a distribuição das mídias para o experimento de São José, contendo o 

percentual das quantidades de mídias para o perfil inicial e perfil atual. 

Tabela 8. Mídias (Alunos São José) 

 

As mídias texto, mapa, figura e animação foram modificadas várias vezes por todos os 

alunos, o perfil atual quantificou 15% texto, 45% mapa, 30% figura e 10% animação, apontando 

uma preferência maior pela mídia mapa e menor pela mídia animação. 
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5.1.2 Análise da Usabilidade do Experimento de São José 

Na avaliação da usabilidade do experimento de São José, o grupo de controle apontou que 

100% dos alunos responderam “Sim” para os critérios presteza, feedback e compatibilidade (ver 

Anexo B). Nos demais critérios, a resposta “Sim” variou de 25% a 75%, exceto nos critérios reuso 

do software e experiência do usuário (Anexo B) em que nenhum aluno respondeu positivamente. Já 

no grupo experimental quinze critérios ergonômicos obtiveram aprovação de 100% dos alunos, o 

que mostra grande aprovação quando comparados com o grupo de controle. O critério legibilidade e 

apresentação do material contaram com 67% “Sim” e 33% “Parcialmente”, o critério ações 

explícitas ficou em 67% “Sim” e 33% para “Não”, o critério proteção contra erros ficou com 67% 

“Sim” e 33% “Não se aplica” e o critério correção de erros com 33% “Sim” e 67% “Não se aplica”. 

Os gráficos em pizza representados pela Figura 47 mostram os critérios de usabilidade que ainda 

podem ser melhorados. 

 

Figura 47. Gráficos do grupo experimental de São José 

Considerando o que foi constatado nos gráficos, notou-se que ocorreram ainda algumas 

críticas nos comentários da questão aberta tais como, inclusão dos botões (anterior e próximo) no 

final das páginas para cada assunto lido, indicativo de progresso total dos assuntos, definição de 
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siglas no idioma original em algumas partes do material e melhorar o layout das questões de pré-

teste e pós-teste.  

Todas as sugestões de melhorias foram realizadas antes da aplicação do segundo 

experimento, possibilitando assim uma melhor avaliação da usabilidade do software. 

5.2 EXPERIMENTO EM GUARAMIRIM 

No dia 19 de agosto, no Campus da UNIASSELVI, que está localizado na cidade de 

Guaramirim, foi realizado o experimento com quatorze alunos do curso Superior de Redes de 

Computadores, que aborda o conteúdo de gerenciamento de redes em uma de suas disciplinas. No 

laboratório de informática, cada aluno teve acesso a um computador (Pentium III com 512 

megabytes de RAM, 80 gigabytes de disco rígido e monitores de 15 polegadas) para a realização do 

experimento. Um link de acesso a Internet que a universidade possui é de 4 Mbps. A turma de 

Guaramirim levou 1 hora e 45 minutos para finalizar por completo o acesso ao sistema, influenciada 

fortemente pelo baixo desempenho de acesso a Internet. Para que o problema de desempenho não 

influenciasse ainda mais a rede, optou-se por fazer apenas uma medida de velocidade durante o 

experimento, registrando-se download de 248 Kbps e upload de 936 Kbps. 

5.2.1 Análise dos Resultados de Guaramirim 

No experimento, os alunos foram divididos pelo sistema sendo sete do grupo de controle e 

sete do grupo experimental. A Tabela 9 apresenta a aplicação do segundo experimento com os 

respectivos grupos, acertos no pré-teste, acertos no pós-teste e percentual de melhoria. 
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Tabela 9. Desempenho (Alunos Guaramirim) 

 

O aluno representado pelo pseudônimo Experimental 7 acertou seis respostas no pré-teste e 

nove no pós-teste. O Experimental 3 acertou onze questões no pré-teste e quatorze no pós-teste. Isto 

demonstra que o sistema VITOR selecionou para o Experimental 7 o material básico e para o 

Experimental 3 o material avançado, o que comprova uma decisão correta da técnica de RBC, visto 

que a distribuição do material foi de acordo com o nível de conhecimento dos alunos. 

O Tipo de material atribuído a cada aluno é apresentado na Tabela 10, com os respectivos 

percentuais de similaridade. A menor similaridade entre os casos foi de 81% e a maior de 99%, com 

quatro alunos recebendo o material avançado para leitura e três o material básico. 
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Tabela 10. Tipo de Material (Alunos Guaramirim) 

 

A distribuição das mídias realizada pelas Redes Neurais no experimento de Guaramirim é 

representada pela Tabela 11. 

Tabela 11. Mídias (Alunos Guaramirim) 

 

Comparando-se o perfil inicial e atual dos alunos constatou-se que as mídias texto, mapa, 

figura e animação iniciaram com a mesma quantidade correspondendo a 25% cada mídia,  no perfil 

atual notou-se mudanças de mídias. Os dados revelam pouca diferença entre as mídias, 

demonstrando equilíbrio das inteligências múltiplas dos alunos dessa turma. 
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5.2.2 Análise da Usabilidade do Experimento de Guaramirim 

As respostas dos alunos durante a avaliação de usabilidade mostrou que, no grupo de 

controle de Guaramirim, os critérios presteza, feedback, densidade informacional, experiência do 

usuário, compatibilidade e reuso de software tiveram 100% de aprovação, com os demais critérios 

variando entre as repostas “Não”, “Não se aplica” e “Parcialmente”. O grupo experimental 

demonstrou novamente maior número de critérios com 100% de “Sim”, entretanto, como pode ser 

verificado na Figura 48, existem critérios a serem melhorados. 

 

Figura 48. Gráficos do grupo experimental de Guaramirim 

Atenta-se ao critério ações explícitas, que 57% dos alunos acreditam que não existem ações 

explícitas do software, contra 43% que responderam existir ações explícitas. Os outros critérios que 

merecem atenção são o de proteção contra erros e controle do usuário, com 29% e 14% de respostas 

negativas, respectivamente. Os demais critérios tiveram respostas variando entre “Sim”, 

“Parcialmente” e “Não se aplica”. 
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5.3 EXPERIMENTO EM ITAJAÍ 

No dia 31 de agosto aplicou-se o experimento com treze alunos na UNIVALI do campus de 

Itajaí.Neste experimento cada aluno teve acesso a um computador (HP Compac Pentium 4 com 1 

gigabyte de memória RAM, disco rígido de 80 gigabytes, monitores de 15 polegadas) e link de 

acesso à Internet de 54 megabytes. 

A duração do experimento foi de 1 hora e 16 minutos, mostrando ser a turma mais rápida 

para finalizar as tarefas. A velocidade de acesso a Internet foi menor do que se esperava, visto que o 

link de acesso é o mesmo do primeiro experimento. O velocímetro apontou uma média de 117,61 

Kbps de download e 1.309,24 Kbps de upload, com um total de cinco medições entre os horários de 

19h05 e 20h26. 

5.3.1 Análise dos Resultados de Itajaí 

A Tabela 12 mostra a quantidade de acertos do último experimento com as respectivas 

médias e desvio padrão. 

Tabela 12. Desempenho (Alunos Itajaí) 
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No experimento de Itajaí o grupo de controle teve como média de pré-teste 6,33 e desvio 

padrão 1,51, com média de pós-teste de 9,83 e desvio padrão de 2,79 (maior desvio padrão entre 

todos os experimentos). O grupo experimental obteve como média de pré-teste 6,86 com desvio 

padrão de 1,57, sendo que o pós-teste ficou com média 9,43 e desvio padrão 1,27. 

 

Tabela 13. Tipo de Material (Alunos Itajaí) 

 

Da turma de treze alunos, o sistema selecionou sete alunos (Tabela 13) para compor o grupo 

experimental, os quais foram calculadas as similaridades que variaram entre 80% e 99%, 

atribuindo-se assim o material mais adequado, resultando em três materiais do tipo avançado e 

quatro do tipo básico. 

Tabela 14. Mídias (Alunos Itajaí) 

 

Das mídias acessadas durante a leitura do material (Tabela 14), aquela que recebeu maior 

interesse foi a mídia figura, com 35% se comparada com as mídias texto, mapa conceitual e figura, 
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que ficaram com 20%, 15% e 30% respectivamente. Observou-se que um dos alunos mostra 

desequilíbrio entre as mídias, pois seu perfil atual ficou em quatro mídias texto, uma mídia mapa 

conceitual, duas mídias figura e treze mídias do tipo animação. Os demais alunos tiveram uma 

quantidade de mídias relativamente equilibrada desde a montagem de seu perfil inicial até o término 

da leitura do material, compondo assim seu perfil atual. 

5.3.2 Análise da Usabilidade do Experimento de Itajaí 

O nível crítico da avaliação de usabilidade dos alunos de Itajaí foi nitidamente maior, tanto 

no grupo de controle quanto no grupo experimental. Nenhum dos critérios avaliados pelo grupo de 

controle conseguiu mais de 83% de “Sim”, sendo que o critério pior avaliado foi de flexibilidade 

com 100% de “Não”. O grupo experimental recebeu 100% de “Sim” apenas nos critérios 

significados e compatibilidade, na grande maioria dos critérios obteve como avaliação 

“Parcialmente”. A Figura 49 apresenta os critérios que tiveram pior avaliação e que merecem 

atenção especial para o grupo experimental. 

 

Figura 49. Gráficos do grupo experimental de Itajaí 
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O critério agrupamento por formato, que busca fazer uma distinção visual entre os itens 

disponíveis na tela, foi avaliado por 57% dos alunos como atingido, 29% como “Parcialmente” 

atingido e 14% não atingido. Os critérios ações explícitas e proteção contra erros são recorrentes 

desde o primeiro experimento, com 14% de “Não” neste experimento. O critério flexibilidade, que 

diz respeito à possibilidade do aluno ter várias formas de efetuar uma tarefa, foi reprovado por 14% 

dos alunos, necessitando de melhorias neste aspecto. Com 14% de “Não” também ficou o critério 

apresentação do material, porém 72% responderam “Sim” e 14% ”Parcialmente”, mostrando uma 

avaliação razoável, porém que pode ser melhorada. 

5.4 ANÁLISE GERAL  

A seguir serão discutidas as análises de maneira geral, contemplando os experimentos 

aplicados nas cidades de São José, Guaramirim e Itajaí. 

5.4.1 Análise Geral de Desempenho 

Durante a aplicação dos experimentos observou-se que, mesmo com as orientações dadas 

aos alunos, muitos foram os que durante as respostas do pré-teste e do pós-teste, consultaram a 

Internet para descobrir a resposta correta. Sempre que notada tal ocorrência gentilmente pediu-se 

que o aluno não consultasse a Internet, objetivando tornar os dados estatísticos fiéis de fato. 

Entretanto, a única forma de garantir que os alunos não consultem a Internet é bloquear o 

acesso à mesma. Como o sistema estava sendo acessado via web, não foi possível resolver esta 

situação. Porém, notou-se que muitos alunos eram displicentes com o experimento, buscando 

apenas passar os assuntos sem a devida atenção. 

Os alunos que realmente contribuíram foram aqueles que permaneceram por mais tempo 

estudando o material, fazendo anotações e auxiliando para a melhoria do sistema com os 

comentários no final do experimento. 

5.4.2 Análise Geral da Usabilidade 

Quanto à avaliação geral da usabilidade, no experimento de Guaramirim o grupo de controle 

teve uma evolução frente ao primeiro experimento, seis critérios ergonômicos receberam 100% de 
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aprovação dos alunos, entretanto o grupo experimental mais uma vez teve larga vantagem com 

quatorze critérios com 100% de “Sim”. Entretanto o experimento de Itajaí surpreendeu em ambos 

os grupos, sendo que o grupo de controle não obteve 100% de aprovação em nenhum dos critérios e 

o grupo experimental recebeu 100% de aprovação somente em dois critérios, mostrando que o nível 

crítico desta turma foi maior. 

Objetivando analisar o que ainda pode ser melhorado para o grupo experimental, observou-

se os critérios que se repetiram como não tendo 100% de aprovação entre o primeiro, segundo e 

terceiro experimento, representados na Figura 50. 

 

Figura 50. Gráficos com critérios repetitivos 

 O critério ações explícitas possibilita que o aluno confirme suas ações, evitando assim erros 

ou enganos. No final das respostas de cada questionário é pedido uma confirmação, tendo a 

percepção de que o aluno, explicitamente, ratifique tudo o que respondeu. Como não houve 

comentários descritivos referente a esse critério, não foi possível identificar qual melhoria poderia 

ser realizada. 

No critério proteção contra erros verificou-se o problema que ocorreu com um aluno no 

primeiro e outro no segundo experimento. Durante o uso do sistema os acessos destes alunos 

simplesmente paralisaram, sem nenhuma mensagem de erro por parte do software ou mesmo do 

sistema operacional, não sendo possível identificar a causa. A solução durante os experimentos foi a 

realização de novo login por esses dois alunos, transcorrendo tudo perfeitamente a partir deste 

momento, não afetando o restante dos alunos. No terceiro experimento este problema não 

aconteceu, entretanto um dos alunos não conseguiu mais acesso e teve que trocar de computador. 
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Como resultado global pode-se constatar que houve maior satisfação dos alunos do grupo 

experimental, que demonstraram interesse em utilizar o software para aprender outros assuntos da 

disciplina. Portanto, verifica-se com isso que a motivação dos alunos que utilizaram o material 

multimídia é maior. Tal constatação teve reflexos também nos comentários da questão discursiva, 

com observações positivas referentes ao software, como: muito bom, parabéns, muito interessante e 

o software foi de ótimo proveito. 

Verificando as hipóteses apontadas no início do trabalho, que foram a de melhorar o 

desempenho e aumentar a motivação dos alunos, pode-se chegar à conclusão que ambas as 

hipóteses foram comprovadas, sendo que a primeira através da aplicação de pré-teste e pós-teste e a 

segunda com o questionário de usabilidade. 
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6 CONCLUSÃO 

A proposta deste trabalho é de auxilio ao aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

através de um sistema computacional que melhore o seu desempenho e motivação. Com o 

desenvolvimento de um Ambiente de Aprendizagem Inteligente, seguindo a Teoria das 

Inteligências Múltiplas e o uso de técnicas de IA foi possível tornar o sistema capaz de conhecer o 

perfil de cada aluno, simulando a capacidade de raciocinar do professor e adaptando o conteúdo a 

ser ensinado. 

O Ambiente de Aprendizagem Inteligente desenvolvido contempla o uso de hipermídia 

adaptativa, sendo que a metodologia de adaptação das diversas mídias que o sistema realiza 

comprovou-se por diversos trabalhos (BARBOSA, 2004; DAZZI, 2007; PAIM, 2006). O material 

multimídia foi elaborado nas mídias texto, mapa conceitual, figura e animação, os quais são 

distribuídos de acordo com o perfil de cada aluno através do uso da técnica de RNA MLP e 

atualizados com a RNA IAC. 

O sistema conta ainda com a técnica de RBC, que traz novos horizontes no que se refere à 

estratégia pedagógica adotada. A técnica define que tipo de material (básico ou avançado) é 

adequado àquele aluno, buscando a similaridade numa base de casos inicial, que pode receber novos 

casos a medida que o sistema é utilizado. Com isso, ocorre uma dupla adaptatividade, permitindo 

melhorar a aprendizagem do domínio selecionado no experimento, que para este trabalho foi o de 

Gerenciamento e Monitoramento de Redes de Computadores. 

A contribuição deste trabalho mostrou-se relevante com o aceite de publicação do artigo 

intitulado “Um Ambiente de Aprendizagem Inteligente com Hipermídia Adaptativa para Apoio ao 

Ensino”, no I Congresso de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade ocorrido na cidade de Brusque, 

ainda que, até a data da submissão do artigo, não havia sido aplicado os experimentos necessários à 

avaliação e validação do sistema. 

Os experimentos contaram com a participação de trinta e quatro alunos distribuídos em três 

turmas de cursos Superiores, aplicados nas cidades de São José, Guaramirim e Itajaí. Dividiu-se as 

turmas em grupo de controle e grupo experimental, permitindo a comparação e a análise dos 

resultados. Mesmo com as particularidades de cada uma, os alunos do grupo experimental 

apresentaram, em geral, melhor desempenho e maior motivação durante a leitura do material. 
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Entretanto, ambos os grupos aprovaram o sistema como opção de apoio ao ensino, solicitando 

inclusive mais atividades desse tipo. 

Entretanto os resultados ficaram muito aquém das expectativas, esperava-se um desempenho 

superior do grupo experimental. Durante a análise dos resultados verificaram-se problemas durante 

a realização dos experimentos que indicam possíveis alterações dos dados, mostrando a necessidade 

de novos experimentos que evitem tais dificuldades. Sendo assim, será descrito nos próximos 

parágrafos as principais ameaças, que tornam este trabalho fonte relevante de contribuição com o 

relato das ameaças identificadas, possibilitando evitá-las em trabalhos futuros. 

O uso da Internet para acesso ao sistema VITOR possibilitou fácil consulta aos sites de 

procura, permitindo que os alunos encontrassem as respostas do pré-teste e pós-teste. Apesar da 

orientação inicial, flagraram-se por várias vezes alguns alunos respondendo os testes consultando a 

Internet. Para evitar este problema o mais adequado é que o experimento seja realizado com acesso 

ao servidor local, sem uso da Internet, tornando os resultados mais fiéis. 

Nos laboratórios utilizados para os experimentos os alunos estavam posicionados lado a 

lado, facilitando a consulta de respostas dos vizinhos, ameaçando novamente a fidelidade dos dados 

analisados. O uso de divisórias entre os alunos poderia evitar tais consultas. 

A conscientização dos alunos para que participem do experimento, sem utilizarem consultas 

inadequadas com o único objetivo de aumentar o acerto nos testes, também poderá ajudar a 

minimizar a alteração dos dados. Antes dos alunos começarem a usar o sistema explicou-se como 

funcionaria o experimento enfatizando-se que não seria contabilizado como nota para a disciplina, 

mesmo assim notou-se a necessidade de uma conscientização maior. Inclusive houve a necessidade 

de eliminar dois alunos no primeiro experimento, pois estavam apenas passando os assuntos sem 

nenhuma atenção e respondendo os testes de forma displicente, sem nem mesmo ler as perguntas. 

Uma forte ameaça aos resultados foi o próprio material multimídia que, apesar de 

comentários positivos durante a avaliação de usabilidade, pode ter influenciado no desempenho, 

visto que não elaborou-se uma “super produção cinematográfica”, principalmente na mídia 

animação e figura, por se tratar de um protótipo. Acredita-se que melhorando a qualidade das 

mídias e incluindo-se a mídia áudio, conseguir-se-ia maior desempenho do grupo experimental. 
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Eliminando-se as ameaças citadas anteriormente e aplicando-se o experimento com um 

número de alunos maior, possivelmente os resultados serão também diferentes. Porém, durante a 

análise dos dados e das ameaças, percebe-se algumas desconfianças. Será que o perfil dos alunos 

mudou significativamente nas últimas décadas, refletindo tais mudanças nas pequenas diferenças de 

desempenho entre o grupo de controle e o grupo experimental?  Será que a utilização de material 

multimídia traz efeitos mais significativos das séries iniciais até o nível técnico? 

A subjetividade que naturalmente existe no ensino faz com que muitas vezes os números e 

dados estatísticos não reflitam a abrangência do assunto, portanto além dos números, a observação e 

a descrição foram essenciais a este trabalho, contribuindo para o avanço das pesquisas na área da 

educação, das inteligências múltiplas e das técnicas de inteligência artificial. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho teve como objetivo contribuir para a área de Informática na Educação através 

da associação de RNA e RBC com o intuito de aperfeiçoar a distribuição de materiais instrucionais. 

Desta forma, as principais contribuições são: 

• Estudar a integração do RBC e RNA como forma de distribuição de conteúdos no 

sistema tutor; 

• Para a área de Redes de Computadores onde se tem uma ferramenta que pode ser 

utilizada para o ensino de diversos conteúdos instrucionais na área. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Algumas melhorias foram constatadas durante o desenvolvimento deste trabalho, as quais 

permitem aprimorar e dar continuidade em futuras pesquisas, que incluem: 

• Utilização de maior número de mídias, que representem mais Inteligências Múltiplas; 

• Desenvolvimento de uma ferramenta que facilite e agilize a elaboração de material 

multimídia; 
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• Aumentar as possibilidades de tipos de material para básico, médio, avançado e 

superavançado; 

• Adaptar o sistema para que o mesmo possa se tornar um ambiente colaborativo. 
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APÊNDICE A - BASE DE NOVOS CASOS 

1) Idade: ____ 
 
2) Sexo: 
A) Masculino   B) Feminino 
 
3) Fez o ensino fundamental e médio em escola: 
A) Particular   B) Pública   C) parte Pública e parte Particular 
 
4) Quantas horas você dedica semanalmente para estudo, além do horário de aula? ______ 
 
5) Já estudou sobre Gerenciamento de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
6) Já estudou sobre Arquitetura de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
7) Já usou Ferramentas de Monitoramento de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
8) Trabalha ou já trabalhou na área de Redes de Computadores? 
A) Sim    B) Não 
 
9) Trabalha ou já trabalhou com Projetos de Redes? 
A) Sim    B) Não 
 
10) Já fez curso de Tecnólogo em Redes? 
A) Sim    B) Não 
 
11) Há quanto tempo (meses) você não faz algum curso na área de redes (exceto graduação atual): 
_____   (   ) Nunca fiz 
 
12) Você considera seu conhecimento na área de Redes: 
A) Básico   B) Mediano   C) Avançado 
 
13) Você considera seu conhecimento em Gerenciamento de Redes: 
A) Básico   B) Mediano   C) Avançado 
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APÊNDICE B - BASE DE CASOS INICIAL 

1) Idade: ____ 
 
2) Sexo: 
A) Masculino   B) Feminino 
 
3) Fez o ensino fundamental e médio em escola: 
A) Particular   B) Pública   C) parte Pública e parte Particular 
 
4) Quantas horas você dedica semanalmente para estudo, além do horário de aula? ______ 
 
5) Já estudou sobre Gerenciamento de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
6) Já estudou sobre Arquitetura de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
7) Já usou Ferramentas de Monitoramento de Redes 
A) Sim    B) Não 
 
8) Trabalha ou já trabalhou na área de Redes de Computadores? 
A) Sim    B) Não 
 
9) Trabalha ou já trabalhou com Projetos de Redes? 
A) Sim    B) Não 
 
10) Já fez curso de Tecnólogo em Redes? 
A) Sim    B) Não 
 
11) Há quanto tempo (meses) você não faz algum curso na área de redes (exceto graduação atual): 
_____   (   ) Nunca fiz 
 
12) Você considera seu conhecimento na área de Redes: 
A) Básico   B) Mediano   C) Avançado 
 
13) Você considera seu conhecimento em Gerenciamento de Redes: 
A) Básico   B) Mediano   C) Avançado 
 
14) Nota 01: _______ 
 
15) Nota 02: _______ 
 
16) Nota 03: _______ 
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APÊNDICE C – PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE 

1. A definição mais completa para gerenciamento de redes é: 

A) Consiste na monitoração de hospedeiros e análise do tráfego da rede através de uma ferramenta computacional. 
B) A integração de hardware (ativos de rede) e software para analisar o tráfego de uma rede. 
C) Consiste na utilização de software para monitorar a rede. 
D) A integração e coordenação de hardware, software e elementos humanos para monitorar, controlar e gerenciar a 
rede. 
E) Monitoramento passivo do tráfego da rede e dos hospedeiros. 

2. De acordo com o modelo ISO de gerenciamento de rede, a área funcional que permite que o 
administrador especifique, registre e controle o acesso de usuários e dispositivos aos recursos da rede é 
denominado: 

A) Gerenciamento de falhas. 
B) Gerenciamento de configuração. 
C) Gerenciamento de segurança. 
D) Gerenciamento de desempenho. 
E) Gerenciamento de contabilização. 

3. O que é uma Entidade Gerenciadora? 

A) É um equipamento de rede, que pode ser um hospedeiro, um roteador ou uma impressora. 
B) É uma aplicação que controla a coleta, o processamento e a análise de informações. 
C) É um processo que executa ações locais nos dispositivos gerenciados. 
D) É um protocolo que permite a investigação do estado dos dispositivos. 
E) É o mesmo que agente, tendo como função notificar sobre problemas na rede 

5. Comparando o modelo OSI com o modelo SNMP podemos afirmar que: 

A) O modelo SNMP é mais simples e amplamente utilizado. 
B) Diferentemente do modelo OSI, o modelo SNMP é orientado a conexão. 
C) O modelo OSI utiliza o protocolo UDP para transporte de dados, assim como o modelo SNMP. 
D) Tanto o modelo OSI quanto o modelo SNMP são utilizados preferencialmente para redes mais complexas. 
E) O modelo SNMP utiliza o modelo de arquitetura agente/gerente, enquanto OSI utiliza cliente/servidor. 

6. O que é SMI para o gerenciamento de redes: 

A) É um protocolo de gerenciamento de redes utilizado para nomear objetos MIB. 
B) É um protocolo de gerenciamento de redes que permite que objetos relacionados entre si sejam agrupados. 
C) É uma linguagem de definição de dados utilizada para assegurar que a sintaxe e a semântica dos dados de 
gerenciamento de rede não apresentem ambiguidade. 
D) É uma linguagem que permite definir limites de segurança avançados no SNMPv2. 
E) É um processo utilizado para contar o número de datagramas entregues entre nós da rede. 

7. O banco virtual de informações utilizado para representar as informações de gerenciamento é 
conhecido como: 

A) MIB.  B) SNMP. C) LDAP  D) CMIP. E) RMON. 

8. Para transportar informações da MIB entre entidades gerenciadoras e agentes, os modos utilizados pelo 
SNMP são: 

A) Modo gerente e modo agente. 
B) Modo gerente e modo dispositivo gerenciado. 
C) Modo comando-resposta e modo evento. 
D) Modo request e modo trap. 
E) Nenhuma das alternativas 
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9) Leia cada uma das afirmativas abaixo e verifique se elas são (V)erdadeiras ou (F)alsas. Depois, marque 
a opção que contenha a exata seqüência. 

(   ) Na estrutura de nomeação dos objetos na MIB os mesmos são nomeados hierarquicamente, onde cada objeto tem 
um nome e um número para identificação, como por exemplo (1.3.6.1.2.1.7.1). 
(   ) A mensagem GetRequest do protocolo SNMP é usada por uma entidade gerenciadora para configurar o valor de 
um ou mais objetos MIB em um dispositivo gerenciado. 
(   ) O serviço RMON (Remote MONitoring) oferece suporte à implementação de um sistema de gerenciamento 
distribuído, permitindo coletar, analisar, tratar e filtrar informações de gerenciamento de rede geograficamente 
distribuída. 
 
A) V V V  B) F V V  C) F F F  D) V F V  E) F V F 

10) Uma ferramenta básica de gerenciamento utilizada para enviar pacotes eco ICMP, verificando as 
conexões com um host remoto é o: 

A) Ping.  B) Telnet. C) Netstat. D) Pathrate. E) Pathload. 

11) Gerenciar uma rede tem como objetivo: 

A) Garantir a eficiência da rede através de controle máximo de todos os processos. 
B) Garantir a eficiência da rede através da garantia da disponibilidade, da segurança e do bom desempenho. 
C) Organizar as informações da rede em inventários. 
D) Defender-se contra ataques externos. 
E) Tornar a rede disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

12. Para que serve o OBJECT-TYPE? 

A) Serve para definir o tamanho máximo de um campo 
B) Permite que objetos relacionados entre si sejam agrupados 
C) É utilizado pelo SMI para especificar o tipo de dado, o status e a semântica de um objeto gerenciado 
D) Torna possível a criação de um módulo MIB 
E) Nenhuma das alternativas 

13) Como funciona a nomeação de objetos MIB? 

A) Cada objeto é organizado hierarquicamente 
B) Cada objeto é nomeado através de no máximo três letras 
C) Na MIB os objetos são relacionados em rede, permitindo diversas ligações entre eles 
D) A organização dos objetos depende de cada fabricante, sendo que não existe uma hierarquia padrão 
E) Nenhuma das alternativas. 

14. Alguns exemplos de ferramentas de gerenciamento de redes distribuídas como softwares livres são: 

A) HP Open View e Tivoli. 
B) Tivoli, Cacti e SNMP. 
C) Tivoli, MRTG e RMON. 
D) Cacti, Nagios, Zabbix e Zenoss. 
E) WireShark, Tcpdump e HP OpenView. 

15) Ferramenta básica de gerenciamento de rede utilizada para resolução de endereços IP em endereços 
MAC é conhecido como: 

A) Arp.  B) Telnet. C) Ipconfig. D) Tracert. E) Ping. 
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Item Perguntas     

1 Gosta de consultar o dicionário para descobrir novas palavras?         

2 Possui facilidade para rimar?         

3 É bom para fazer sínteses (resumos)?         

4 Incorpora palavras novas em seu falar?         

5 Lembra-se de livros que leu?         

6 É bom aluno de Língua Portuguesa?         
7 Adora enigmas (coisas inexplicáveis, mistérios, coisas difíceis de se compreender), 

senhas, problemas lógicos?         

8 Faz cálculos de cabeça?         

9 Analisa dados (números, estatísticos e outros) com facilidade?         

10 Trabalha bem com médias, proporções e outros esquemas?         

11 Percebe a geometria nos objetos e paisagens que vê?         

12 Busca seqüência lógica nas idéias?         
13 Não tem dificuldade para usar aplicativos ou linguagens matemáticas no computador 

como por exemplo: Excel?         

14 Gosta de medir as coisas?         

15 É bom aluno em Ciências Exatas (matemática, física, química, etc...)?         

16 Gosta de fotografar e filmar?         

17 Sabe explicar caminhos?         

18 Gosta de jogos de quebra-cabeça, labirintos e outras atividades parecidas?         

19 Gosta de desenhar?         

20 Aprecia desenhos, figuras, imagens gráficas?         

21 É capaz de mudar sua perspectiva ao olhar objetos?         

22 Gosta de rabiscar folhas?         

23 É bom em fazer mapas?         

24 Gosta de praticar atividades esportivas com regularidade?         

25 Aprecia ou pratica danças?         

26 Possui boa linguagem gestual?         

27 Possui destreza mental?         

28 Gosta de assistir no local ou TV aos programas esportivos?         

29 Mostra coragem em esportes radicais?         

30 Acredita que possui jeito para dançar ou outras formas corporais (lutas, por exemplo)?         
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USABILIDADE 

CRITÉRIOS 

S = Sim P = Parcialmente N = Não NA = Não se aplica S P N NA 

Presteza: O software é prestativo e guia você em suas ações?      
Agrupamento por Localização: Os objetos (ordem alfabética, ordem 
dos assuntos, etc.) têm uma apresentação organizada?      
Agrupamento por Formato: Foi fácil fazer distinção visual entre os 
vários itens que aparecem na tela?      
Feedback: O software apresentou retorno para suas ações?      
Legibilidade: No seu ponto de vista a apresentação das informações 
foi legível?      
Concisão: Os itens foram sucintos e facilitou a leitura?      
Ações Mínimas: As ações necessárias para chegar as suas metas 
foram simples?      
Densidade Informacional: Todos os itens que apareceram na tela 
foram úteis e relacionados com a tarefa executada?      
Ações Explícitas: Durante o uso do software houve momentos em que 
o software pediu sua confirmação, objetivando certificar-se de suas 
ações?      
Controle do Usuário: Você acha que é fácil corrigir um erro, quando 
por exemplo, você deseja retornar ou avançar uma ação?      
Flexibilidade: A ferramenta apresentou mais de uma maneira de 
executar a mesma tarefa?      
Experiência do Usuário: Mesmo com o curto período que você utilizou 
o software foi possível ter um grau de experiência satisfatório?      
Proteção contra erros: Na ocorrência de erros o sistema apontou o 
problema?      
Mensagens de erros: As mensagens de erros, caso ocorreram, foram 
suficientes para apontar o problema?      
Correção de erros: Quando houve erros eles foram fáceis de corrigir?      
Consistência: Houve consistência na apresentação dos itens?      
Significados: Os itens apresentaram-se com significado suficiente 
para seu entendimento?      
Compatibilidade: O vocabulário utilizado pelo software foi compatível 
com o seu vocabulário?      
Apresentação material: Você gostou de como o software apresentou 
o material de estudo?     
Reuso software: Você tem vontade de usar outras vezes o software?     
Auxílio no ensino: Na sua opinião o software pode auxiliar no ensino 
de Gerenciamento e Monitoramento de Redes de Computadores?     

COMENTÁRIOS 
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PESOS SAÍDA REAL X ESPERADA 

Neurônio 1 Neurônio 1 Neurônio 2 Neurônio 2 Neurônio 3 Neurônio 3 Neurônio 4 Neurônio 4 

Saída Real Saída Esp Saída Real Saída Esp Saída Real Saída Esp Saída Real Saída Esp 

0,65 0,66 0,84 0,86 0,84 0,90 0,69 0,65 

0,88 0,93 0,68 0,71 0,79 0,80 0,84 0,83 

0,68 0,65 0,86 0,89 0,65 0,71 0,57 0,63 

0,61 0,64 0,68 0,65 0,53 0,53 0,54 0,56 

0,63 0,64 0,89 0,88 0,81 0,80 0,68 0,65 

0,62 0,66 0,72 0,71 0,81 0,80 0,66 0,65 

0,72 0,78 0,84 0,82 0,78 0,80 0,81 0,88 

0,72 0,78 0,71 0,69 0,64 0,65 0,63 0,58 

0,52 0,51 0,82 0,83 0,75 0,76 0,65 0,69 

0,55 0,58 0,80 0,76 0,74 0,73 0,68 0,68 

0,78 0,90 0,70 0,67 0,81 0,79 0,70 0,64 

0,67 0,71 0,79 0,78 0,81 0,86 0,78 0,82 

0,63 0,68 0,80 0,72 0,73 0,70 0,69 0,63 

0,68 0,74 0,73 0,68 0,76 0,81 0,65 0,64 

0,60 0,61 0,72 0,71 0,62 0,64 0,68 0,67 

0,79 0,83 0,82 0,81 0,76 0,74 0,77 0,78 

0,67 0,66 0,83 0,86 0,86 0,93 0,70 0,75 

0,60 0,59 0,73 0,75 0,75 0,75 0,66 0,63 

0,78 0,80 0,86 0,82 0,67 0,73 0,57 0,61 

0,50 0,54 0,86 0,85 0,71 0,70 0,62 0,60 

0,73 0,69 0,87 0,85 0,57 0,59 0,58 0,53 

0,74 0,71 0,90 0,92 0,82 0,79 0,66 0,65 

0,54 0,56 0,79 0,74 0,68 0,71 0,59 0,60 

0,83 0,88 0,62 0,60 0,70 0,65 0,75 0,74 

0,65 0,73 0,82 0,74 0,82 0,83 0,44 0,43 

0,80 0,88 0,89 0,94 0,79 0,78 0,67 0,67 

0,61 0,74 0,83 0,90 0,59 0,63 0,45 0,43 

0,72 0,69 0,80 0,79 0,81 0,76 0,68 0,67 

0,73 0,78 0,86 0,83 0,88 0,94 0,81 0,79 

0,77 0,79 0,86 0,90 0,70 0,66 0,61 0,67 

0,81 0,73 0,85 0,83 0,88 0,91 0,82 0,86 

0,64 0,64 0,82 0,81 0,60 0,63 0,59 0,63 

0,60 0,63 0,75 0,78 0,71 0,68 0,60 0,56 

0,70 0,70 0,91 0,97 0,89 0,94 0,58 0,56 

0,44 0,44 0,90 0,96 0,68 0,69 0,61 0,63 

0,44 0,44 0,90 0,96 0,68 0,69 0,61 0,63 

0,78 0,74 0,77 0,78 0,82 0,80 0,55 0,53 

0,77 0,78 0,67 0,63 0,63 0,64 0,72 0,74 

0,57 0,59 0,66 0,65 0,64 0,65 0,53 0,53 
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0,59 0,60 0,86 0,88 0,65 0,64 0,36 0,38 

0,82 0,84 0,88 0,94 0,82 0,88 0,69 0,71 

0,58 0,64 0,85 0,88 0,77 0,68 0,48 0,43 

0,80 0,75 0,89 0,88 0,85 0,86 0,69 0,67 

0,63 0,66 0,82 0,81 0,71 0,71 0,60 0,64 

0,83 0,88 0,69 0,67 0,73 0,69 0,57 0,60 

0,73 0,78 0,88 0,90 0,89 0,93 0,78 0,89 

0,66 0,63 0,79 0,72 0,74 0,69 0,59 0,58 

0,80 0,86 0,89 0,92 0,84 0,88 0,57 0,57 

0,65 0,65 0,76 0,76 0,79 0,76 0,64 0,69 

0,67 0,70 0,89 0,88 0,83 0,79 0,68 0,68 

0,66 0,66 0,89 0,90 0,83 0,85 0,53 0,54 

0,67 0,65 0,84 0,78 0,56 0,60 0,35 0,38 

0,53 0,53 0,79 0,81 0,82 0,84 0,67 0,67 

0,47 0,50 0,84 0,83 0,65 0,68 0,75 0,74 

0,68 0,70 0,60 0,63 0,60 0,64 0,70 0,64 

0,65 0,61 0,75 0,72 0,70 0,70 0,64 0,64 

0,67 0,71 0,91 0,93 0,72 0,69 0,47 0,46 

0,70 0,75 0,85 0,86 0,69 0,65 0,78 0,81 

0,66 0,64 0,79 0,79 0,52 0,51 0,52 0,51 

0,79 0,78 0,59 0,58 0,69 0,68 0,51 0,53 

0,78 0,80 0,91 0,92 0,82 0,83 0,56 0,57 

0,66 0,66 0,89 0,85 0,81 0,79 0,49 0,53 

0,80 0,86 0,88 0,96 0,86 0,89 0,74 0,82 

0,59 0,59 0,39 0,38 0,50 0,50 0,73 0,71 

0,76 0,84 0,86 0,83 0,77 0,74 0,73 0,75 

0,75 0,80 0,87 0,86 0,87 0,85 0,73 0,65 

0,57 0,54 0,78 0,76 0,73 0,71 0,69 0,74 

0,69 0,70 0,83 0,82 0,80 0,81 0,59 0,58 

0,84 0,91 0,78 0,79 0,73 0,75 0,72 0,71 

0,65 0,65 0,64 0,61 0,72 0,69 0,66 0,67 

0,74 0,76 0,91 0,99 0,79 0,83 0,62 0,56 

0,56 0,64 0,77 0,75 0,52 0,53 0,55 0,56 

0,81 0,74 0,91 0,93 0,81 0,83 0,75 0,72 

0,74 0,78 0,92 0,97 0,88 0,88 0,82 0,93 

0,52 0,58 0,84 0,81 0,74 0,75 0,72 0,72 

0,81 0,83 0,81 0,79 0,74 0,71 0,69 0,61 

0,43 0,41 0,79 0,75 0,69 0,74 0,65 0,71 

0,83 0,83 0,89 0,85 0,84 0,86 0,51 0,53 

0,71 0,65 0,70 0,67 0,72 0,76 0,66 0,65 

0,61 0,63 0,89 0,93 0,80 0,81 0,69 0,57 

0,72 0,71 0,72 0,68 0,65 0,58 0,58 0,54 

0,60 0,65 0,70 0,71 0,71 0,69 0,70 0,64 

0,75 0,73 0,71 0,65 0,62 0,66 0,69 0,69 
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0,70 0,74 0,78 0,79 0,82 0,85 0,72 0,74 

0,65 0,65 0,84 0,75 0,82 0,78 0,71 0,75 

0,59 0,65 0,84 0,86 0,75 0,70 0,76 0,78 

0,74 0,76 0,83 0,82 0,67 0,64 0,61 0,58 

0,80 0,84 0,78 0,85 0,64 0,65 0,68 0,67 

0,67 0,71 0,88 0,85 0,79 0,79 0,52 0,44 

0,69 0,78 0,78 0,79 0,83 0,88 0,69 0,65 

0,70 0,69 0,79 0,74 0,86 0,88 0,77 0,81 

0,65 0,65 0,82 0,85 0,63 0,60 0,72 0,69 

0,73 0,70 0,91 0,92 0,84 0,85 0,78 0,78 

0,62 0,60 0,81 0,83 0,74 0,71 0,59 0,57 

0,81 0,84 0,82 0,85 0,81 0,81 0,77 0,75 

0,67 0,69 0,93 0,99 0,86 0,86 0,66 0,65 

0,74 0,78 0,78 0,82 0,58 0,56 0,72 0,69 

0,68 0,71 0,55 0,57 0,78 0,79 0,77 0,81 

0,73 0,73 0,61 0,61 0,65 0,66 0,57 0,56 

0,72 0,70 0,74 0,72 0,76 0,75 0,61 0,61 

0,55 0,59 0,50 0,54 0,55 0,51 0,61 0,64 

0,66 0,64 0,89 0,85 0,86 0,84 0,74 0,75 

0,62 0,64 0,76 0,74 0,76 0,73 0,43 0,46 

0,51 0,50 0,59 0,65 0,63 0,70 0,52 0,51 

0,69 0,75 0,47 0,50 0,81 0,83 0,71 0,68 

0,73 0,75 0,73 0,71 0,76 0,79 0,75 0,76 

0,56 0,59 0,68 0,65 0,49 0,53 0,54 0,50 

0,63 0,63 0,78 0,81 0,70 0,69 0,45 0,58 

0,67 0,63 0,91 0,96 0,80 0,80 0,71 0,68 

0,73 0,65 0,66 0,68 0,73 0,70 0,66 0,67 

0,76 0,76 0,82 0,81 0,87 0,80 0,79 0,83 

0,61 0,60 0,77 0,69 0,70 0,66 0,74 0,75 

0,75 0,75 0,91 0,93 0,88 0,88 0,66 0,57 

0,67 0,70 0,86 0,85 0,65 0,64 0,61 0,65 

0,70 0,74 0,79 0,79 0,73 0,80 0,69 0,68 

0,68 0,69 0,54 0,53 0,75 0,81 0,72 0,63 

0,68 0,71 0,58 0,60 0,55 0,58 0,69 0,74 

0,66 0,66 0,32 0,35 0,56 0,55 0,71 0,72 

0,77 0,74 0,60 0,60 0,68 0,70 0,78 0,81 

0,76 0,69 0,65 0,67 0,84 0,81 0,80 0,74 

0,65 0,61 0,64 0,65 0,60 0,51 0,78 0,75 

0,75 0,71 0,71 0,67 0,74 0,78 0,70 0,78 

0,71 0,70 0,70 0,68 0,73 0,74 0,69 0,72 

0,86 0,91 0,88 0,89 0,90 0,96 0,82 0,86 

 


