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Resumo

Com a finalidade de superar as limitações impostas pelos métodos tradicionais de
ensino, os SHs surgiram no meio acadêmico e mostraram-se capazes de oferecer
instruções de maneira scmclhante a um instrutor humano.

Na última década, passaram a ser utilizados para treinamento de fiincionários em
empresas, como forma de proporcionar o conhecimento e as habilidades necessárias ao
aperfeiçoamento profissional.

A crescente demanda por formas cada vez mais eficientes de treinamento tem
favorecido a entrada dos STls neste meio, levando à busca por metodologias e
ferramentas de autoria que visam facilitar o desenvolvimento destes sistemas.

Neste trabalho apresentamos o nosso estudo sobre os aspectos mais importantes a
serem considerados no desenvolvimento de STls, tais como usabilidade, independência
de domínio, múltiplas estratégias de ensino, reusabilidade e interoperabilidade. Em
seguida apresentamos alguns sistemas existentes e identificamos áreas de aplicação
dentro de empresas.

Questões sobre a avaliação de STls e de ferramentas de desenvolvimento são
abordadas de maneira a apontar alguns parâmetros considerados na detemlinação de sua
eficiência. Embora os métodos de avaliação não sigam padrões determinados, de uma
maneira geral, seus resultados permitem avaliar tanto o desempenho do sistema no ensino
quanto a eficiência das ferramentas de desenvolvimento.



Abstract

With the purpose of overcoming the limitations imposed by traditional training
methods, ITSs emerged in the academic environment and showed their ability to teach in
a way similar to human instructors.

In the last decade, they had been used âor in-company employee training as a means
to provido knowledge and skills required on the job.The increasing need âor more
eflicient methods of training contributed 6or placing ITSs in the business environment,
which has lead to the search íor methodologies and authoring tools which make system
development easier.

In this study, we present our research on the most important aspecto to be
considered in ITSs' development, such as usability, domain independente, multiple
teaching strategies, reusability and interoperability. ARerwards, we present some existing
systems and identify application áreas incide companies.

lssues about ITSs' and development tools' evaluation are covered in such a way
that we point out a 6ew parameters considered in determining their efficiency. Although
evaluation methods usually do not follow standards, their outcomes allow evaluation of
the system's perâomlance in training and the development tools' ef:f'iciency.
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Capítulo l

Introdução

Sistemas Tutores Inteligentes (STls) são sistema de aprendizagem baseados em computador,
projetados para o ensino de conteúdos através da orientação de pessoas em um domínio
específico. Estes sistemas incorporam técnicas para a comunicação/transferência de
conhecimentos e habilidades a usuários [ITS96], utilizando modelos avançados na abordagem
do domínio e do usuário. Os STls surgiram dentro da Ciência da Computação a partir da
combinação de Instruções Assistidas por Computador (IAC) e da tecnologia de Inteligência
Artificial (IA), viabilizando o desenvolvimento de modelos complexos de aprendizado e
conhecimento humano. As características chaves que distinguem um STI de outro aprendizado
assistido por computador são a habilidade para argumentar sobre o domínio que está sendo
ensinado, sobre como o usuário está aprendendo e a capacidade de adaptar o conteúdo e a
forma de instrução de acordo com o perfil de cada usuário.

Pesquisas em STls dentro da Ciência da Computação vêm adquirindo importância cada
vez maior nos últimos anos. Os principais motivos pelos quais isto vem ocorrendo devem-se
ao fato de que nas últimas três décadas, o conceito de utilizar-se inteligência em máquina
vinha mostrando-se promissor para aplicações voltadas a treinamento e educação. Aliado a
isso, a disponibilidade de hardwue e de recursos de tecnologia a custos mais reduzidos e a
disponibilidade de algumas ferramentas que facilitam o desenvolvimento de STls também têm
contribuído para os avanços na área.

A complexidade, o custo, o consumo de tempo, a demanda por enormes recursos
computacionais e por ambientes de desenvolvimento razoavelmente grandes exigidos
anteriormente, levaram ao estudo e à criação tanto de sistemas modulares que pemútem a
reusabilidade, quanto de algumas ferramentas que comportam uma variedade de domínios.

Apesar da vasta área de aplicação dos STls, a grande maioria dos sistemas existentes
ainda hoje são voltados para atender ambientes acadêmicos, onde os STls tiveram o seu início.
Mais recentemente, sua utilização principalmente para treinamento em empresas tem
apresentado um crescimento considerável. Isto se deve ao fato de que as empresas têm

l



l Introdução 2

passado a reconhecer a importância do aprendizado e do conhecimento como ferramentas
competitivas. Ajudar os funcionários a adquirirem habilidades profissionais de maneira rápida
e eficiente tem se tomado um objetivo essencial e não mais somente uma meta de trem)cimento
[Sch97]C

O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral da área de STls, abordando
inicialmente a sua origem, o seu histórico e a sua arquitetura básica. Embora as raízes dos
STls estejam no meio acadêmico, buscamos enfocar aqui o treinamento em empresas, que
identificamos como sendo uma área em que brevemente haverá uma grande demanda por este
tipo de sistema. Por isso, buscamos reunir algumas metodologias e ferramentas, além de
alguns aspectos importantes a serem considerados no desenvolvimento de um STI.

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira

No capítu]o 2, apresentaremos a origem dos ST]s a partir da ]AC, da incorporação de
técnicas de Inteligência Artificial e da contribuição dos sistemas especialistas. Em seguida,
relacionaremos outros grupos de sístemm voltados ao ensino e ao treinamento.

A arquitetura tradicional de um STI está apresentada no capítulo 3, juntamente com a
descrição dos quatro modelos que o compõe. A seguir, mostraremos algumas variações na
arquitetura básica, a üim de ilustrar a possibilidade de incorporação de outros modelos.

No capítulo 4, apresentaremos o método tradicional de ensino, assim como alguns
métodos de aprendizado propostos por Rogar Schank. Um estudo sobre metodologias de
ensino não faz parte do escapo do nosso trabalho, de maneira que abordamos aqui o ensino de
um modo geral. O surgimento dos soüwares educacionais e a introdução dos STls no ensino
serão apresentados em seguida.

Iniciaremos o capítulo 5 abordando os métodos tradicioiuis de treinamento e
apresentando o ILS, um dos pioneiros no desenvolvimento de sistemas para treinamento em
empresas. Apresentaremos também alguns STls voltados para este tipo de aplicação.

Os assuntos principais do capítulo 6 são as metodologias e algumas ferramentas para o
desenvolvimento de STls, e os aspectos importantes a serem considerados ao se desenvolver
uma ferramenta ou uma aplicação. Finalizamos o capítulo apresentando algumas medidas para
avaliação de STls.

No capítulo 7, fmemos os comentários amais sobre a dissertação



Capítulo 2

Evolução dos Sistemas baseados em IAC aos
STls

2.1 Definições básicas

As definições a seguir são baseadas em [Mcd93]

Um sistema inteligente deve ser capaz de justificar as suas decisões aos seus usuários.
Isto envolve explicar como uma solução 6oi alcançada ou por que uma certa linha de
raciocínio está sendo seguida ou não. O tipo de explicação depende do tipo de sistema e do
tipo de usuário esperado.

No caso de STls, é comum encontramlos referências a dois estilos de explicação
enlatados e linguagem natuml.

textos

Textos Enlatados

A técnica de se utilizar textos enlatados, como o próprio nome diz, envolve a utilização de
seções de textos enlatados para responder a questões de usuários e pa'a justificar o raciocínio
do sistema. Neste caso, o sistema se comporta como um livro texto online, capaz de produzir
deÊmições de termos e informações em segundo plano para o problema. A maior diülculdade
desta abordagem é a inflexibilidade das respostas, o que faz com que a sua eãciência sda
baseada na habilidade do projetista em prever o maior número possível de questões.

A invocação de explicações utilizando este método pode ser baseada em uma sintaxe
rígida de uma linguagem de consulta, tal como explique <termo>, ou pode ser baseada na
busca de uma palavra chave. Neste caso, o sistema fuá a busca por termos ou tópicos com
referência na sua base de dados.

3



2 Evolução dos Sistemas baseados em IAC aos STls 4

Linguagem Natuml

A compreensão da linguagem natural é um tópico diâcil, que tem sido estudado há muitos
anos e, embora um sucesso limitado tenha sido obtido, a conversação real com um sistema de
soRware está longe de ser uma realidade. Para entender a linguagem natural gramatical, o
software deve ser capaz de analisar bases entradas pelo usuário e ter conhecimento suficiente
do domínio para entender o sentido da base a fim de reagir apropriadamente. Mesmo que o
sistema pudesse lidar com bases gramaticais, se a interface fosse realmente natural, ele
deveria ser capaz de compreender comandos coloquiais também. Isto causaria filturos
problemas.

E possível se proporcionar interação utilizando linguagem natural limitada através da
busca por palavras chaves, como sugerido no modelo anterior, oferecendo respostas
construídas a partir de seções de texto pré armazenados. Esta solução não é robusta e pode
gerar íiutrações que acabariam impedindo o seu uso.

2.2 As origens dos STls

Os Sistemas Tutores [nte[igentes têm suas origens na ]nte]igência Artiíicia], que surgiu entre
os anos de 1950 e 1960. Nesta época, pesquisadores como Alan Turing, Marvin Minsky, John
McCarthy e A-llen Newell imaginavam que computadores que pudessem "pensar" como os
seres humanos estavam próximos de surgirem. Muitos achavam que o principal meio para
alcançar esta meta era a criação de computadores mais rápidos e maiores. Parecia razoável
assumir que, uma vcz criadas as máquinas que pudessem pensar, elas poderiam executar
qualquer tarefa associada ao pensamento humano, tal como a instrução [Lur96].

As pesquisas em IAC começaram nos anos 50 como meio de proporcionar instruções
individuais automatizadas a estudantes, utilizando técnicas e equipamentos que, na época,
representavam as crenças sobre como se deveria utilizar o computador como recurso
pedagógico. Entretanto, os primeiros sistemas fizeram pouco mais além de reproduzir 'textos
enlatados" enquanto esperavam uma resposta do aluno [ITS96], pois não talham meios para
oferecer instruções individualizadas, íàzendo com que todos os alunos recebessem o mesmo
material na mesma seqüência. Como não eram consideradas as informações sobre as
habilidades, experiências ou conhecimento prévio dos alunos a respeito do domínio, os
sistemas não eram capazes de dar feedback [NTM93].

A medida em que a IAC se desenvolveu, já na década de 60, surgiram técnicas para
decidir qual o conteúdo a ser apresentado ao estudante com base em sua resposta anterior.
Assim, os sistemas instrutivos passaram a íàzer uso das respostas dos alunos para detemlinar o
material a ser apresentado durante o resto da seção. Desta maneira, não apenas o aluno obtinha
feedback, mas também o próprio sistema podia adaptar sua atuação às respostas do aluno. A
sofisticação destes sistemas adaptativos era baseada em algoritmos de seleção de tarefas
[SB82]. No entanto, isso tomou a criação do material instrutivo um processo mais complexo,
levando ao surgimento de linguagens próprias para a especificação desses materiais ("author
languages"), que deram origem às atuais ferramentas de autoria para desenvolvimento de
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aplicações educacionais como o Toolbook da Asymetrix,
denominados ''authoring systems" ou sistemas de autoria.

Linkway Live e outros,

Avanços na tecnologia de IAC mais tarde permitiram aos sistemas gerar
automaticamente o material de ensino, no todo ou em parte, baseado nas necessidades do
usuário, através dos chamados sistemas "generativos'' ou adaptativos que surgiram na década
de 70 e coram os precursores dos STls. Essa abordagem Êoi bastante utilizada em domínios
como Aritmética, onde é possível gerar problemas numéricos aleatórios e resolvê-los
automaticamente, comparando a solução do sistema com a do estudante. No entanto, mesmo
os sistemas generativos não eram capazes de responder a perguntas mais profundas do
estudante a respeito de porque ou como a solução era obtida, pois contavam com uma
representação superâcial do conhecimento [NTM93], e não possuíam uma representação do
processo de resolução dos problemas propostos, ou sda, o sistema sojucionava os problemas
através de algoritmos que nada tinham a ver com a forma como é ensinado às pessoas, não
podendo âomecer unia explicação didaticamente útil da solução [Gir97]. Assim, mesmo os
programas de computador sofisticados ainda não tinham uma qualificação que se aproximasse
à dos instrutores humanos. Os sistemas baseados em IACs não tinham os meios para modelar
com precisão o conhecimento de um aluno, ou seja, eles não tinham um modelo dos processos
cognitivos do aluno e, portanto, não podiam proporcionar um ambiente de treinamento
individualizado robusto.

Tradicionalmente, segundo [Smi98], os sistemas baseados em IAC coram desenvo]vidos
para proporcionar aos usuários instruções em uma área em particular, sobre a qual eram depois
testados. Respostas às perguntas, geralmente de múltipla escolha, eram usadas para direcionar
o curso do estudo. A estrutura de um sistema baseado em IAC pode ser representada
genericamente como na figura 2.1 , porém a estrutura de ramificações nestes sistemas pode ser
muito mais complexa do que na representação a seguir.

Neste tipo de sistema, após a apresentação da informação ao usuário, uma série de
questões são perguntadas. Se o usuário responder corretamente, a próxuna fase da instrução é
apresentada. Pode haver uma relação de questões ao final das instruções para avaliar se o
desempenho do usuário âoi bom.

Se o usuário responder incorretamente às questões, o material instrutivo é apresentado
novamente, talvez em um formato ligeiramente diferente. Se após a reapresentação do material
o usuário responder errado novamente, então instruções corretivas serão apresentadas.
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Primeira
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Instrução

Questão
Instrução
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mcorreta

Questão

Resposta incorreta
subsequente

Fig.2.1 Roteamento em um sistema baseado em IAC tradicional

2.3 Surgimento dos Sistemas Tutores Inteligentes

Os STls surgiram nos anos 70 para suprir as deficiências da IAC [ITS96]. Seus objetivos
originais compreendiam estender o domínio de aplicabilidade, o poder e a precisão dos
sistemas adaptativos, de forma a oferecer mais do que simplesmente uma avaliação das
respostas dos alunos [SB82]. Segundo [Gir97], podemos identiâlcar três estágios dos ST]s. O
primeiro estágio compreende o período dos anos 70 até o início dos anos 80. Neste período, o
objetivo principal era explorar métodos e técnicas de IA emergentes aplicadas ao aprendizado
e à instrução. A grande contribuição deste período âoi a mudança no paradigma de projeto e
construção-de ambientes educacionais cora da proposta baseada em IAC e a exploração do
Rincionamento técnico dos STls.

Ainda nos anos 70, autores como Carbonell e Sleeman [Gir97] observaram que os
programas baseados em IAC possuíam uma estrutura de trammissão de conhecimento
seqüencial, previamente detemlinadas, o que impedia os sistemas de se adaptarem ao estilo de
cada usuário. Propuseram então um sistema que incorporava técnicas de IA, com a finalidade
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de criar um ambiente adaptativo, que permitisse anlalisar padrões de erros, analisar o estilo e a
capacidade de aprendizado e oferecer instrução especia] sobre o conceito cm que o usuário
estivesse apresentando diâculdade [Gir97]. Surgiram então os lIAC (Instruções ]nte]igentes
Assistidas por Computador ou ICAI - Intelligent Computer Assisted Instruction). Segundo
[Gir97], as diferenças mais prof]lndas entre ]IAC e IAC tradicionais estão na forma com que
se concebe seu prometo. Os IAC conduzem o aluno à resposta carreta mediante uma série de
estímulos cuidadosamente planejados, ao passo que os lIAC pretendem simular as capacidades
cognitivas do aluno e utilizar esses resultados como base para as decisões pedagógicas a serem
tomadas.

Embora bons sistemas baseados em IAC tenham sido criados, a vantagem da utilização
de uma técnica de modelagem qualitativa característica de IA está na possibilidade de simular
o processo de solução de problemas. Desta forma, a utilização de um modelo de solução de
problemas por um aluno serve de base para se entender como ele resolve os problemas
propostos.

Em 1982, segundo [Lur96], S]eeman e Brown foram os primeiros a criar o tempo
Sistemas Tutores Inteligentes para descrever esses sistemas que estavam surgindo e
diferencia-los dos sistemas baseados em IAC anteriores.

O segundo estágio dos STls compreende a segunda metade da década de 80, período em
que as pesquisas se concentraram em verificar as questões envolvendo o aspecto pedagógico,
contando com especialistas da área de educação.

Através da utilização dos resultados do trabalho de pesquisa em IA, os STls se tornaram
capazes de empregar estratégias de representação de conhecimento para modelar os processos
cognitivos de um aluno. Utilizando modelos precisos do aluno e o conhecimento de um
especialista, um STI se tomou capaz de proporcionar instrução no passo e no nível de
abstração apropriado ao aluno [ITS96] .

O terceiro estágio compreende a década de 90, onde os pesquisadores estão explorando
ambientes e variáveis instrucionais específicas, utilizando equipes interdisciplinares para
realizar atividades multidisciplinares. A contribuição deste período deve scr o
desenvolvimento de novas teorias e estratégias instrucionais, já que a maioria dos STls que
temos implementados hde geralmente apresentam uma única estratégia de ensino [Gir97] .

2.4 STls e Inteligência Artificial
Sistemas de computador que possuem "inteligência artificial" (IA) devem ser capazes de
argumenta, aprender, entender e resolver problemas. O uso da IA perante dotar o computador
da capacidade de processar a linguagem natural, o aprendizado por máquina e a compreensão
de discurso. Segundo Linton [Lh95], o objetivo dos pesquisadores de IA, seja em tutores ou
em outros domínios, é encontrar uma maneira de fazer o computador realizar algo de forma
inteligente. Um dos interesses dos pesquisadores, por exemplo, é descobrir o quê uma pessoa
deve saber para poder ensinar, e como colocar a inteligência em um programa. Dessa forma,
os pesquisadores de IA em tutores são bem sucedidos se os seus programas tomam o
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computador inteligente de alguma Êomla tal que ele possa ser útil para o ensino e aprendizado.
De acordo com [AR94], "dotar máquinas de capacidades similares àquelas exclusivas dos
seres humanos é um dos grandes desafios tecnológicos do momento. A evolução nesta área
depende não somente do potencial das máquinas em si mas também de conhecimentos do
homem sobre si mesmo". Assim, com o uso da IA, os STls podem ídentiÊlcar as forças, as
âaquezas e o estilo de aprendizado preferido de um aluno. Estes sistemas são capazes de
processar informações qualitativamente, reconhecer padrões de comportamento, identi6lcar
conceitos errados ou "bugs" na performance e estabelecer um plano de instrução. As
instruções podem ser oferecidas sob medida de acordo com o estilo de aprendizado do aluno, e
a correção é baseada nos erros do aluno e na percepção dos conceitos errados pelo computador
[ITSa96]a

De acordo com [RS91], o sucesso em IA depende tanto da quantidade de conhecimento
(quanto o programa sabe) quanto da qualidade (quão preciso é o conhecimento e quão
acessível ele é).

Os STls incorporam os conceitos de IA no que se refere ao diagnóstico de falhas
[VG96]. O diagnóstico direciona as estratégias de ensino e por isso é um dos principais
componentes de um tutor inteligente.

A detecção de calhas é beneficiada pela IA devido, no mínimo, aos seguintes fatores

e A IA proporciona mecanismos heurísticos de busca que podem reduzir
significativamente o tempo de procura.

e Poder na aquisição de conhecimento.

e Os sistemas de IA separam o conhecimento sobre a informação do conhecimento
sobre os procedimentos. Um resultado importante desta separação é o fato de que é
muito mais fácil manter e modi6lcar o sistema sem erros.

Segundo Linton em [Wu96], a pesquisa em STls é a pesquisa em IA no domínio dos
STls. O objetiç'o desta pesquisa é encontrar maneiras para que o computador seja um tutor
inteligente, cria uma representação precisa em máquina dos estágios de aprendizado,
identiÊlcar os estágios intermediários e amais de aprendizado do aluno, e proporcionar
orientação du instruções a fim de acelerar o aprendizado.

Técnicas de IA como reconhecimento de padrões, marcas em redes semânticas,
"learning" e "planning", entre outros, estão descritos em [Mic82] e podem ser incorporados
aos STls.

De um modo geral, segundo [Eklb], um STI é um sistema de ensino baseado em
computador, que íbi projetado para ensinar conteúdos e incorpora técnicas de programação
que pemlitem ao tutor exibir um grau de "inteligência artificial"
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2.5 STls e Sistemas Especialistas

Os sistemas especialistas surgiram na década de 70 e coram uma importante descoberta no
campo da ciência da computação conhecido como inteligência artificial. Segundo [LDE86] e
[For84], sistema especia]ista é um sistema de IA baseado em uma extensa porção de
conhecimento, criado para resolver problemas em um detemlinado domínio. Este
conhecimento é geralmente organizado em um conjunto de regras que permitem ao sistema
traçar conclusões a partir dos dados fornecidos ou a partir de premissas (onde premissas
representam cada uma das proposições que servem de base à conclusão). Uma definição
formal proposta pelo British Computer Society's Specialist Group determula que um sistema
especialista "é considerado uma incorporação dentro de um computador de um componente
baseado em conhecimento de uma habilidade especialista, de ta] maneira que o sistema pode
oferecer conselhos inteligentes ou tomar uma decisão inteligente sobre uma flinção de
processamento. Uma característica adicional desejável, que muitos consideram fundamental, é
a capacidade do sistema de justiâcar sua própria linha de raciocínio no momento exigido, de
maneira diretamente compreensível ao indagados. O estilo adotado para assegurar essas
características é a programação em regras." Os primeiros Sistemas Tutores Inteligentes
incorporavam um sistema especialista e um número de sistemas eram construídos baseados em
sistemas especialistas preexistentes.

Segundo [Smi98], um sistema especia]ista âeqüentemente tem que ]idar com a incerteza
e com informações incompletas, e deve ser capaz de explicar decisões e motivos sutÜacentes
como especialistas humanos são capazes de fazer. A figura 2.2 ilustra uma arquitetura simples
de um sistema especialista:

Usuário Interface do
usuário

Base de
conhecimento

Fig.2.2 Arquitetura simples de um sistema especialista

Existem três módulos em um sistema especialista. São eles a ínfez:aUGe do usuziria que
proporciona uma fácil comunicação entre o usuário e o sistema. O segundo módulo é o
maca/cismo de í/!&'rência quc é um intcrpretador para a base de conhecimento. Ele produz
resultados e explicações para problemas apresentados a ele ao lidar com a incerteza. O
maca/cismo de//zÚerência e a in/ezybce do u.çuário são normalmente vistos como sendo um
único componente conhecido como s/ze// do sfs/ema especfa//sra. O núcleo do sistema
especialista e o último componente na Hlgura é a base de co/zÀecímen/o que contém o
conhecimento para a resolução do problema de uma aplicação específica. Segundo [For84],
este conhecimento é composto por fatos (ou declarações) e regras. Fatos são informações de
curto período, que podem mudar rapidamente durante o curso de uma consulta. Regras são
informações de longo prazo sobre como gerar novos íàtos ou hipóteses a partir daquilo que é
anualmente conhecido. As regras normalmente são baseadas em regras de produção que têm o
formato IF-THEN. Porém, a representação do conhecimento pode ser baseada também em
árvores de decisão, redes semânticas e cálculo de predicados. De acordo com a arquitetura



2 Evolução dos Sistemas baseados em IAC aos STls

proposta por [Smi98], a base de conhecimento é isolada do sistema de autoria do sistema
especialista para pemtitir a reutilização do sistema de autoria em outros domínios de
aplicação.

De um modo geral, um sistema especialista é um sistema de computador que realiza um
conjunto de atividades habilidosas que normalmente seriam realizadas por um especialista
humano. O conhecimento de um sistema especialista é nomulmente limitado a uma área
específica. A intenção do sistema especialista não é substituir um especialista humano, mas
sim complementa-lo ou auxilia-lo.

Sistemas especialistas proporcionam o modelo para codificar, organizar e
recuperar/salvar conhecimento sobre o conteúdo de um domínio específico. A estrutura do
conhecimento simula o solucionador de problemas "especialista". Sistemas especialistas
proporcionam aos STls a capacidade de argumentação, justificativa, interpretação,
prognóstico, diagnóstico, monitoramento, planejamento e controle do comportamento do
aluno. STls modelam o solucionador de problemas "humano" e reconhecem a capacidade
humana de utilizar uma variedade de métodos para resolver problemas [ITSa96].

2.6 Grupos de sistemas voltados a ensino e treinamento

Segundo [AR94], "o desenvo]vimento tecno]ógico dos últimos anos tem possibilitado o
surgimento de importantes instrumentos de apoio à educação. Assim, atividades como ensino
e trelnamento de pessoas têm contado com um aliado eülciente e modemo: a informática. Esta
contribui com três grupos de sistemas":

e Os Sfx/amas Tu/o?"/ais apresentam o conhecimento a ser repassado em forma de
texto linear ou não linear podendo ou não conter recursos gráficos. Os usuários deste
tipo de sistemas podem percorrer livremente os textos, buscando as informações de
seu interesse. Estes sistemas geralmente substituem os manuais nos treinamentos.

e Os Sf /e/nas falarei destinam-se basicamente ao ensino e diferem-se dos Sistemas
Tutoriais em relação aos objetivos propostos e à Êomla como as informações são
transmitidas. Os Sistemas Tutores classificam seus usuários, restringindo e
selecionando as informações, mesmo que de forma não inteligente.

e Os .Sf:/amas furores Inre/fge/?/es, através da utilização de técnicas de IA,
possibilitam que a atividade de ensino seja realizada de forma inteligente, levando-
se em conta as particularidades de cada usuário. Isto é possível graças ao
conhecimento manipulado pelo sistema, o qual é devidamente representado e
estruturado. Cada usuário -- aluno - é avaliado e classificado pelo próprio sisten)a,
que a partir de então decide a linha de evolução do ensino e quais infomlações
poderão ser repassadas. Capaz de justificar suas ações, desenvolver raciocínios e
tomar decisões, os STls em muito se assemelham aos seres humanos na atividade de
ensino, e é este o motivo pelo qual vem ocorrendo um grande crescimento nesta área
recentemente.



Capítulo 3

Arquiteturas de STls

3.1 Arquitetura Básica de um STI

Como vimos, tanto os STls como os sistemas baseados em IAC proporcionam material
instrucional ao usuário e testam o seu conhecimento, porém suas abordagens diferem
consideravelmente. Sistemas baseados em IAC pemutem aos especialistas criar interações
instrucionais através da representação de suas decisões e problemas na forma de programas.
Assim, as instruções são apresentadas de maneira rígida e estruturada, idêntica a todos os
usuários. Por outro lado, os STls propõem uma maneira de capturar o conhecimento de um
especialista, que o sistema então utiliza para compor interações dinâmicas de instruções aos
usuários, como um tutor computadorizado, com o poder indutivo similar a um professor
humano. Estes sistemas então permitem ao especialista programar o conhecimento utilizado
para tomar suas decisões [ITSb96].

Basicamente, os STls são programas que, interagindo com o usuário, modificam suas
bases de conhecimento, percebem as intervenções do usuário e possuem a capacidade de
aprender e adaptar as estratégias dc ensino ao longo da interação.

Essa interação leva à construção de um modelo cognitivo do usuário, baseado na
Êomlulação e na comprovação sobre o seu estilo cognitivo, sobre o seu procedimento, o seu
nível de conhecimento sobre o assunto e suas estratégias de aprendizagem. Com base neste
acúmulo de informações, o tutor pode então formular uma estratégia de ensino-aprendizagem
adequada a atender as necessidades do usuário de acordo com a situação no momento. De uma
forma geral, para ser inteligente, um tutor deve ser flexível, isto é, ter capacidade para
aprender com o meio ambiente e atualizar seu conhecimento [Gir97].

Para ser eficiente, um STI deve ser capaz de identiâlcar os erros cometidos pelo usuário
ao longo da interação e proporcionar os meios para que eles sejam corrigidos. A lógica por
trás disso é a de que, para todo erro, existe uma explicação e um raciocínio que leva a ele. Esta

1 1
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6ornla de Instrução Baseada em Computador (IBC) leva a uma transferência de aprendizado da
situação contextuajizada a situações de base mais ampla. Essa suposição pode então olhar para
o erro e determinar o processo de pensamento do usuário que levou ao conceito errado. Uma
vez que isso é estabelecido, pode se dar lugar às explicações e instruções apropriadas.

Um STI é um sistema de comunicação de conhecimento. Ele pode ser assim denmido, já
que a principal ênfase no desenvolvimento destes sistemas é proporcionar o acesso a uma
representação do conhecimento que o sistema tentará comunicar ao usuário. Em um STI, a
ênfme é dada sobre o conhecimento (o quê) a ser comunicado e não sobre o mecanismo
(como) usado para apresentar o conhecimento ao usuário [ITSb96].

Como vimos, um aspecto importante dos STls é sua habilidade para proporcionar
instruções individualizadas de maneira similar ao que pode ser oferecido por um instrutor
humano. STls pemlitem a emulação de um professor ou instrutor humano no sentido de que
os sistemas podem saber o quê ensinar (conteúdo do domínio), como ensinar (estratégias de
ensino), e a quem ensinar, através do aprendizado de certas informações de ensino relevantes
sobre o aluno ou usuário sendo ensinado. Para atingir este nível de instrução, os STls utilizam
representações sofisticadas do conhecimento de um domínio do especialista (chamado de
Modelo do Especialista), o conhecimento didático de um instrutor (chamado de Modelo
Tutoria] ou Instrucional) e o aluno ou usuário sendo ensinado ou treinado (chamado de
Modelo do Aluno). Através da interação destes modelos, os STls são capazes de fazer
julgamentos sobre o que o aluno sabe e como ele está progredindo. As instruções podem então
ser fomecidas automaticamente pelo Modelo Tutorial de acordo com as necessidades do
aluno, sem a intervenção de um instrutor humano. O STI age como o tutor particular do aluno,
enquanto o treinador ou professor humano está livre para focar necessidades mais complexas e
individualizadas dos alunos ou usuários.

Segundo [Mur98], o projeto de um ST] é baseado em duas suposições fundamentais
sobre o ensino.

l Instruções individuais Êomecidas por um tutor competente são muito superiores ao
estilo de aprendizado em sala de aula, porque tanto o conteúdo quanto o estilo da
instrução podem ser continuamente adaptados de forma a melhor atender as
necessidades da situação.

2 Alunos aprendem melhor em situações que se assemelham às situações nas quais
eles irão utilizar o seu conhecimento, ou sda. eles "aprendem íàzendo". Aprendem
através dos seus erros, e aprendem ao construir o conhecimento de uma maneira
individualizada.

Um ponto decisivo na geração de um modelo adequado para a situação de ensino é
produzir então uma representação realista das habilidades de um instrutor humano. Conforme
mostra a figura 3.1, a arquitetura tradicional dos STls consiste de quatro mode]os [GH97],
[FPI,87], [YC96], [Mur99].

Em seguida, apresentamos a descrição de cada um dos quatro modelos, abordando
alguns aspectos positivos e importantes a serem considerados em cada um deles. Embora
limitações e deficiências possam ser encontradas, procuramos relacionar as considerações
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relevantes e significativas para a melhor implementação dos modelos ideais para con)pâr umsu
© Modelo do Especialista ou Modelo do Domínio

e Modelo do Aluno ou Modelo do Usuário

e Modelo Tutorial ou Instrucional

e Modelo da Interface

USUÁRIO
SISTEMA

MODELO DAINTERFACE

MODELA
TUTORIAL

MODELA
DO

ESPECIALISTA
MaDELODO

USUÁRlü

Fig.3.1 Representação da arquitetura básica de um STI

3.1.1 Conceito de Domínio

Domínio, segundo a deHmição proposta por [NSB91], refere-se gcra]mente a unia detemiinada
área ou tema (por exemplo, matemática) ou a um processo dentro da área (por exemplo,
utilização de formulam matemáticas). Domínio é âeqüentemente utilizado como sinónimo de
área de aplicação (por exemplo, manutenção de equipamento). Além disso, dentro de uma área
de aplicação, o coco geralmente tem sido no nível da tareíà (por exemplo, diagnosticar,
localizar e reparar defeitos em um sistema elétrico). Pesquisadores instrucionais, entretanto,
tendem a utilizar domínio para íàzer referência a resultados de desempenho (por exemplo, o
aprendizado de procedimentos). Logo, domínio pode se referir a um assunto, área de
aplicação, tarefa ou resultado de desen)ponho .
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3.1.2 Modelo do Especialista ou Modelo do Domínio

O conhecimento do professor ou especialista sobre um domínio está representado neste
modelo. Segundo [Gir97], é o componente especia]ista do tutor, constituído pe]o materia]
instrucional, por uma sistemática geração de exemplos, pela formulação de diagnósticos e
pelos processos de simulação. Contém o conhecimento sobre o domínio que se deseja ensinar
ao usuano.

A base de conhecimentos do domínio é um componente chave do sistema tutor
inteligente. Ali está representado o material instrutivo, ou sqa, o conteúdo que o tutor deverá
ministrar. O fato deste conteúdo ser aín)azenado em uma base de conhecimento e não em uma
base de dados convencional, é um dos fatores que determina a diferença entre um STI e um
sistema baseado em IAC convencional [VG96]. De acordo com [Fin91], a partir da
perspectiva de IA, o domínio de conhecimento é uma entidade que tem conteúdo e estrutura,
assim como procedimentos para utilizar este conteúdo e esta estrutura.

A base de conhecimentos deve proporcionar ao sistema a possibilidade de raciocinar
sobre a estrutura do conteúdo a ser ministrado, pemlitindo-lhe então ser mais do que um
simples "virador de página eletrânico" [Gir97]. Esta base de conhecimento deve conter
descrições dos vários conceitos e habilidades de um especialista a respeito de um domínio
específico, além de um modelo no qual o domínio possa ser interpretado e portanto,
proporcionar uma forma dinâmica de conhecimento. O conhecimento codificado para lições
iniciais pode ser reutilizado quando Êor apropriado para futuras lições, desde que o usuário
tenha intenção de utilizar algum conhecimento adquirido anteriomlente, juntamente com
novos conhecimentos, a fim de abordar tarefas mais complexas [LC92].

Porém, a informação corneta por si só não é su6lciente. O conhecimento sobre erros
típicos e mal-entendidos dos alunos também é necessário para avaliar o grau de conceito
errado e para ser capaz de mostrar ao aluno uma maneira de melhorar sua compreensão.

Segundo [FPL87], as técnicas de inte]igência artiHicía] uti]izadas para a sua construção
são as de representação de conhecimento e organização de bases de conhecimentos.

No modelo do domínio, abordagens sobre a filncionalidade
comunicabilidade [ITSb96] devem ser considerados.

e os aspectos de

Funcionalidade

l Proporcionar uma fonte para o conhecimento a ser apresentado, incluindo

H
explicações de conceitos e respostas a alunos;

- tarefas e perguntas de alunos

2 Servir como um padrão para a avaliação do aluno, através de

H geração de soluções assim como todos os passos intermediários para um dado
problema;
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geração de caminhos de soluções perceptíveis para guiar na resolução de
problemas;

habilidade para gerar caminhos de múltiplas possibilidades de soluções para
Rins de desempenho.

Aspectos de Comunicabilidade

l Suportar explicações de suas ações e conclusões alcançadas

2 Permitir acesso aos seus passos de raciocínio para pemlitir inspeção e interpretação

3 Proporcionar uin grau de similaridade com os métodos de raciochlio utilizados pelos
especialistas humanos.

4 Devido à natureza do
específica do domínio.

modelo, o modelo do especialista incorpora uma visão

3.1.3 Modelo do Aluno ou Usuário

Enquanto o modelo do especialista captura o conhecimento que um especialista utiliza na
resolução de problemas, o modelo do aluno contém medidas do conhecimento do aluno sobre
a área do problema. Sua principal função é capturar a compreensão ou incompreensão do
aluno sobre o conhecimento do domínio e avaliar suas aptidões. Estas tarefas são executadas
mediante corte interação com o modelo do especialista [FPL87].

O modelo do aluno é considerado a parte mais importante de um STI, já que o aluno tem
o papel principal no processo de ensino. De maneira geral, este modelo pode ser visto como
contendo um pernil avançado do aluno. A exatidão e os detalhes deste perfil são determinados
pela "bandwidth" (largura de banda) do modelo do aluno (ou seja, a qualidade e quantidade
das entradas no modelo). A "bandwidth" determina a granularidade na qual as ações do aluno
podem ser rastreadas. Granularidade fina proporciona mais infomlação ao modelo do aluno
para inferir detalhes sobre a compreensão do aluno a respeito do domínio do problema.

Uma filnção deste modelo é permitir que o STI se adapte a cada aluno, indívidualizando
o ensino. A chave para a individualização en] um sistema tutor é o conhechnento sobre seus
usuários, que está contido no modelo [NTM93]. O mode]o tenta Êomlu]ar uma representação
do estado atual do conhecimento e do desempenho do aluno no assunto que está sendo
ensinado. A estrutura do modelo pode ser derivada a partir do comportamento do aluno na
resolução do problema, das perguntas diretas deitas pelo aluno, dos dados históricos (baseados
em suposições da avaliação do nível de habilidade do aluno, principiante ao especialista), e do
nível de dificuldade do conteúdo do domínio [ITSa96]. Evidentemente, este modelo deve ser
dinâmico, pois a própria interação já leva o aluno a alterar seu estado cognitivo ao longo do
tempo

Com a fhalídade de entender a maneira como um aluno aprende [NTM93], o sistema
deve saber quais os conceitos que ele sabe, que estratégias ele adota e quais as deficiências que
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ele tem. Além disso, o sistema deve tentar saber como o aluno atingiu o status atual sobre o
domínio em questão.

Os STls comparam a performance real do aluno ao modelo para determinar se foi
assimilado o conteúdo do domínio [ITSa96]. O modelo do aluno é uti]izado pe]o mode]o
tutorial para aplicação de uma estratégia pedagógica adequada [FPL87]. Avanços pe]o
currículo dependem da avaliação do STI sobre o nível de proficiência do aluno. O modelo do
aluno contém uma base de dados de conceitos errados e conceitos insuficientes. Esta base de
dados é conhecida como "biblioteca de bug" [ITSa96], que pode fazer parte do mode]o do
domínio, dependendo da implementação. O modelo do aluno armazena também informações a
respeito da extensão do conhecimento do aluno em relação ao domínio e suas características
de trabalho (tipo de aprendiz e suas preferências). Estas informações proporcionam os
fundamentos para as decisões que o modelo tutorial deve fazer durante o processo de
aprendizado e ensino.

O tutor inteligente ideal deve resolver problema de maneira semelhante ao humano. O
tutor prognostica a performance do aluno. Se a perfomlance não combinar com o prognóstico,
o sistema deve determina se a deficiência é devido a um conceito errado ou insuficiente. Uma
vez que o tutor reconhece o conceito errado ou insuficiente, ele faz um diagnóstico e prescreve
uma correção instrucional [ITSa96] .

De uma forma geral, o modelo tenta representar todos os aspectos do comportamento e
do conhecimento do aluno que tem repercussão em relação à sua perfomlance e aprendizado.
Esta não é uma tarefa simples, considerando-se a diferença entre computador e humanos,
assim como as limitações em banda do canal de comunicação [ITSb96].

Técnicas dc IA como reconhecimento de padrões [Mic82] (aplicado ao conjunto de
respostas do aluno) e marcas numa rede semântica ou numa base de regras (indicando as áreas
em que o aluno apresenta aptidões e deficiências) vêm sendo utilizadas para modelar o aluno
ou usuário [FPL87]. As redes semânticas, de acordo com [LDE86], são representações
gráâcas do conhecimento. Elas são constituídas por nós que são representados por círculos e
arcos que são representados por linhas com setas. Os nós possuem nomes e contêm
informações, ao passo que os arcos conectam os círculos, mostrando a relação entre eles. De
um modo geral, as redes semânticas descrevem a relação entre as coisas que são representadas
pelos nós e podem ser usadas para gerar estruturas e objetos. Uma rede semântica pode ser
usada para gerar regras para um banco de conhecimentos.

Segundo [Gir97], existem outras técnicas muito uti]izadas na construção do modelo do
aluno, como por exemplo:

e comparar a conduta do aluno com a de um especialista e verificar os pontos em
comiam;

e considerar as preferências do aluno e seus objetivos particulares;

8 identiâcar as coisas que ele sempre costuma esquecer quando interage com o tutor
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Neste modelo, é importante considerar a informação contida no modelo, a representação
do aluno e o processo de diagnóstico [TTSb96].

Informação

1 . Através da capacidade de ingerência, o sistema poderia produzir uma interpretação
das ações do aluno e, a partir disso, reconstruir o conhecimento que levou a essas
açoes.

2 Gerar um modelo do conhecimento do aluno a partir da representação do sistema em
relação ao objetivo do especialista. Isto permite uma comparação entre o estado do
conhecimento do aluno e o conhecimento de um especialista com a Hmalidade de
avaliar e ajustar técnicas instrutivas.

3 O modelo pode determinar interpretações incorretas do objetivo do conhecimento a
partir destas representações explícitas para que ações remediáveis possam ser
tomadas.

4 A informação detalhada contida no modelo do aluno pode pemlitir a geração de
informação explicativa sobre a origem dessas porções de conhecimento incorretas.

Representação do Aluno

l O modelo tenta definir tanto o conhecimento corneto quanto o incorreto a partir de
primitivas de uma linguagem para o domínio. O objetivo é modelar todos os
conceitos errados e interpretações corretas que um aluno pode ter a partir de
combinações apropriadas dessas primitivas.

2 Uma altemativa para esta abordagem é coletar uma grande quantidade de
informação sobre erros e conceitos errados sobre lun determinado domínio e um
determinado grupo (amostra) de estudantes e incorpora-los como primitivas da
linguagem de modelamento.

3 O modelo do aluno deve permitir que possam
detemlinado aluno em um contexto particular.

ser feitas previsões sobre um

Processo de Diagnóstico

l Pode ser dirigido pelo modelo, ou seja, levar o modelo a explicar os dados sobre o
aluno, ou dirigido pelos dados, ou seja, construir um modelo a partir dos dados do
aluno.

0
A interpretação das ações de um aluno podem proceder tanto de maneira top-doxx'n,
ou sqa, quando existem poucas maneiras de implementar um determinado objetivo,
ou de maneira bottom-up, ou sqa, quando passos individuais têm somente algumas
interpretações possíveis.
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3.

4.

5.

A habilidade de lidar com a presença de ruído no modelo de dados do estudante
a6eta diretamente a precisão e relevância do próprio processo de diagnóstico.

O resultado de um diagnóstico pode ter a forma de passos ativos tomados pelo
sistema durante a sessão de ensino, assim como a forma de observações passivas.

O diagnóstico inferencial (excluindo entradas dos alunos) e interativo (diálogo entre
aluno e STI) pode ser utilizado para sustentar diagnósticos de esforço de
aprendizado do aluno.

3.1.4 Modelo Tutorial ou Instrucional

O conhecimento didátíco de um instrutor humano está representado neste modelo. Este
componente do STI deve conter estratégias fiindamentais para ensinar o conteúdo de uma
lição, ou sqa, a maneira de apresentar e escolher exemplos convenientes ou o momento
apropriado para âomecer ajuda, através da aplicação de uma estratégia pedagógica de ensino.
Segundo [Gir97], "as estratégias constituem conhecimento sobre como ensinar, ou seja, sobre
como gerar, a partir das informações de diagnóstico, monitoração e análise, uma seqüência de
táticas de ensino capazes de apresentar com sucesso um determinado tópico a um determinado
aluno." A maioria dos autores concorda que uma estratégia de ensino deve deHmir:

e Quando interromper? Que razões justinlcam interromper o curso de raciocínio ou
aprendizagem do aluno?

© O que dizer?

Esta questão se desdobra em

seleção do(s) tópico(s) apresentado(s) ;

ordenação dos tópicos, se houver mais de um

+ Como dizer?

B Esta é provavelmente a questão mais diHcil. Não há soluções gerais concretas,
e muitos autores apontam aqui a falta de teorias pedagógicas suficientemente
detalhadas.

De acordo com [Gir97], existem basicamente três métodos de ensino muito utilizados
pelos modelos tutoriais: o método socrático, o método supervisionado (modelo coaching) e o
método de hipertexto. No método socrático, partindo de conhecimentos que o aluno já domina,
o tutor ensina através de perguntas e diálogos, levando o aluno a tirar suas próprias
conclusões. Este é o seu grande ganho em relação aos sistemas baseados em CAI tradicionais,
onde as conclusões são apresentadas ao aluno e ele as recebe de forma passiva, mesmo que as
mesmas sejam apresentadas em sofisticados recursos multimídia.



3 Arquiteturas de STls /9

Por outro lado o modelo coaching (supervisionado), "emprega atividades de
entretenimento como jogos para transmitir conceitos relacionados. A aprendizagem é uma
conseqüência indireta da atuação nessa simulação" [Gir97] .

O terceiro modelo permite que o aluno navegue em uma estrutura de hipertexto de modo
a trabalhar de uma forma mais participativa e explorando o conteúdo a partir dos seus
interesses. Desta âomla, o aluno pode controlar dinamicamente as informações e refletir sobre
a sua lógica pessoal que na maioria das vezes, é diferente da lógica do autor do sistema. Este
modelo permite ao STI conter diferentes formas de representação do conhecimento em um
mesmo documento, organizado de nuneira que cada subdivisão lógica do assunto esteja ligada
ao documento através de diversos tipos de ligações, possibilitando que o aluno navegue por
diferentes alternativas para explorar o domínio .

De acordo com [ITSa96], o ST] interage ativamente com as entradas do usuário e
diagnostica o nível de compreensão ou incompreensão do usuário a respeito do domínio do
conhecimento. O tutorial exerce certo controle sobre a seleção e a seqüenciação de
informações ao responder perguntas dos usuários a respeito do assunto e ao determinar quando
o usuário precisa de ajuda e que tipo de ajuda é necessária. Um STI eficiente deve atender às
constantes mudanças de necessidades do usuário, diagnosticando as suas Êaquezas
características e adaptando as instruções de acordo, ao extrair as medidas de desempenho do
pernil armazenado no modelo do aluno.

Neste modelo, é importante se levar em consideração o processo didático e os graus de
controle sobre o processo de aprendizado [ITSb96].

Processo Didático

l Interações de regras especializadas ou princípios genéricos podem ser utilizados
para tomar decisões pedagógicas (didáticas) em relação à estratégia de ensino
aplicada a um aluno em particular.

2. A nível global, estas decisões didáticas estabelecem a seqüência de episódios de
instruções.

'»J A nível local, estas decisões didáticas determinam quando e onde as intervenções
devem ocorrer.

4. Intervenções podem ter a forma de orientação na execução de atividades do aluno,
explicação de processos e fenómenos, e esforços de correção.

Gmus de Controle

O sistema pode ser configurado para proporcionar vários graus de controle sobre o processo de
aprendizado. Ele pode:

e monitorar de perto a atividade do aluno e adaptar as respostas do sistema às ações do
aluno mas nunca dar o controle ao próprio aluno sobre a atividade de aprendizado
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e compartihar o controle entre o aluno e o sistema à medida em que eles trocam
perguntas e respostas (diálogos de iniciativa mista) - utilizar aprendizado por
descoberta guiada ou atividades monitoradas para proporcionar ao aluno controle
total sobre a atividade de aprendizado.

3.1.5 Modelo da Interface

Um STI deve apresentar seu conteúdo de maneira compreensível. O uso de representações
gráficas, principalmente em animações, pode proporcionar ilustrações, talvez ainda de um
modo melhor que em instruções convencionais. Este modelo é responsável por selecionar a
forma apropriada de comunicação entre o STI e o usuário, pem)itindo a troca de infomlações a
6im de obter melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. O progresso no prometo
de interfaces aumenta a possibilidade de se obter um diagnóstico melhor. Embora ele opere
em conjunto com o modelo do aluno e o modelo tutorial, é importante que a interface sda
descrita separadamente devido a sua importância como mecanismo de comunicação [ITSb96].
Segundo [Gir97], esta importância vem do fato de que é na interação que o sistema tutor
exerce duas de suas principais funções: apresentação do material instrucional e monitoração
do progresso do aluno ou usuário através da recepção da sua resposta.

Prhneiranlente, Hutalizando a forma na qual a infonnação é apresentada, a interface afeta
a compreensão na parte do aluno. Segundo, avanços na tecnologia de mídia têm
proporcionado maneiras de enriquecer a largura da banda de comunicação entre o sistema e o
&juno [TTSb96].

O modelo da interface é a única parte do STI que os usuários realmente vêem. Como
resultado, todos os outros modelos no sistema tutor (especialista, tutorial e aluno) devem
descrever sua funcionalidade e suas representações em termos do que o usuário vê. Para
manter a atenção e o interesse do usuário, as interfaces devem ser fáceis de se usar e atraentes
aos olhos. A falta de atenção nessas áreas poderá causar o cansaço e assim, limitar a eficiência
do processo de aprendizado. Em um sentido bastante real, o modelo da interface dirige a
compreensão do usuário pelo resto do sistema [Swi91].

E importante se considerar a funcionalidade e as expectativas em relação ao modelo da
interface [ITSb96].

Funcionalidade

l Processamento de linguagem natural proporciona a possibilidade do aluno e o
sistema se comunicarem de maneira mais natural (para o aluno). Isto melhora o nível
de comunicação, a medida em que introduz um estilo "em tom de conversa" à
interação. A interface em linguagem natural utiliza um subsistema composto por um
dicionário de palavras e um conjunto de regras gramaticais, podendo possuir a
capacidade de aprender novas regras, novas construções sintáticas e categorias
gramaticais, corrigir erros ortográâcos através da geração e comprovação das
hipóteses. A forma do aluno se comunicar com o tutor é feita através de restrições na
linguagem a flim de viabilizar a comunicação.
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2 A apresentação de informação em forma de texto tem sido substituída, em muitos
casos, pelo uso de representações gráficas. O prometo de apresentações gráficas
requer esforço considerável devido à quantidade de detalhes exigidos, assim como a
sensibilidade a Êatores humanos que devem ser abordados.

Expectativas

l Clareza na apresentação é fundamental para o processo de aprendizado. Qualquer
interpretação errada da informação apresentada devido ao estilo de apresentação
ambígua, pode induzir o aluno a um eno, leva-lo à conclusão errada ou confundi-lo
totalmente.

2 Para manter a atenção e o compromisso do aluno, as intert'ages devem ser fáceis de
utilizar e dirigir a eficiência do processo de aprendizado, além de possuir uma
riqueza de recursos na apresentação do material instrucional.

3 Deve scr óbvio ao aluno quais apresentações, intcrações e capacidades de controle
são proporcionadas pela interface, de maneira a prevenir cona)são e ações não
realizadas.

4 E desejável que haja facilidade para troca de iniciativa de diálogo
poder intervk facilmente no discurso do tutor, e vice-versa.

o aluno deve

5 O tempo de resposta deve permanecer dentro de Ihnites aceitáveis

3.2 Variações na Arquitetura Básica de STTs

As arquitcturas dc STls podem variar de acordo com a implementação
vamos relacionar algumas dessas variações.

Nesta seção,

3.2.1 Arquitetura composta pelo Módulo de Controle

Em [Gir97] e [VG96], é proposta uma arquitetura tradicionia] de ST]s composta por

e Interface

8 Estratégias de Ensino (Modelo Tutorial)

. Modelo do Aluno

© Base de Conhecimento do Domínio (Modelo do domínio / especialista)

B Módulo de Controle
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Usuário

Interface

Estratégias de Ensino Controle Modelo do
Aluno

Fig. 3.2 Arquitetura tradicional de um STI

Nesta arquitetura representada pela figura 3.2, além dos quatro modelos já conhecidos e
descritos na seção anterior, identiHlcamos o Módulo de Controle, que é responsável pela
coordenação geral do tutor, no que diz respeito às suas fiinções, interfaces de linguagem
natural, troca de informações entre os modelos e comunicação com outros programas
utilitários através do sistema operacional.

A comunicação entre os módulos do tutor consiste em armazenar ou ler arquivos, manter
um arquivo histórico da sessão de aprendizagem e a ativação e desativação dos bancos dc
dados, que podem ser imaginados como "mundos" criados a partir da interação entre o tutor e
o aluno.

Os STls possuem uma capacidade de aprendizagem no que se refere às alterações deitas
na regra do tutor, resultantes do processo de interação com o usuário.

Em alguns tutores, o núcleo inicial permanece inalterado ao íinal da sessão, reiniciando
de maneira idêntica para qualquer novo usuário, ao passo que em outros modelos mais
aperfeiçoados, o banco de dados inicial é alterado a cada interação. Deste modo, o sistema
evolui, aprendendo com cada usuário .

3.2.2 Arquitetura contendo Módulo Multimídia

Atualmente, a crescente demanda pelo desenvolvimento de STls tem levado à utilização de
soluções interativas de multimídia. O acesso a gráficos de alta tecnologia, animação e
capacidades de vídeo e som, além da proliferação de soÊwares de geração de multimídia, têm
possibilitado produzir apresentações impressionantes e módulos interativos com mais
facilidade.
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Entretanto, enquanto sistemas de multimídia típicos voltados para educação permitem
aos usuários navegarem através de material relacionado a algum assunto, de maneira atrativa e
informativa, sabe-se bem que virar páginas e navegar não garantem o aprendizado.
Apresentações de gráficos e simulações não são suficientes, pois a experiência deve ser
autêntica e signiâcativa para o usuário. Uma maneira de superar esta Calha é através da
utilização dos sólidos filndamentos de STls como plataforma para um controle mais
sofisticado de objetos de multimídia em um ambiente de aprendizado. Neste tipo de sistema, o
tutor pode ajudar a guita o aluno através do processo de raciocínio através de interações
inteligentes, proporcionando conselhos ou redirecionando o coco de atenção do aluno nos
momentos apropriados, e empregando seus recursos multimídia da maneira mais útil ao aluno
no momento. Um bom exemplo deste tipo de sistema é o CALAT, descrito em detalhes na
seção 5.6.2, e cuja arquitetura está representada pela figura 5. 1.

A arquitetura representada pela figura 3.3 foi proposta em [Rog95], e está sendo
utilizada para a implementação de módulos tutores inteligentes para complementar os cultos
técnicos de treinamento interno para o Boeng Detense and Space Group.

Modelo do Aluno Mundo da Interface
MultimídiaTutor

Coleção de Especialistas

Fig.3.3 Arquitetura de STI com módulo de multimídia
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Nesta estrutura, o modelo do aluno rastreia o desempenho do aluno e mantém um perfil do seu
nível e de suas habilidades naquele nível. isto inclui ín6ormações sobre a última lição
aprendida, controle do progresso através de avaliações de testes, e uma indicação do nível de
experiência do aluno (novato ou especialista). O domínio de conhecimento está codificado no
componente especialista. No modelo, este conhecimento está encapsulado como uma "coleção
de especialistas", onde cada um tem um pouco de conhecimento sobre uma pequena parte do
domínio, e é capaz de exibí-lo em diferentes modos de apresentação, de acordo com a
estratégia de ensino sendo aplicada. O particionamento do conhecimento do domínio em
segmentos pequenos proporciona flexibilidade na construção de planos de lições (i.e., se uma
pequena revisão de um determinado tópico é desejada, utilizando um detemlinado modo de
apresentação, aquele especialista pode ser invocado sem necessidade de apresentar material
adicional). O módulo tutor controla toda a sessão de treinamento, examina o perâl do aluno,
escolhe os tópicos e cria o planeamento apropriado da lição. Este planejamento de lições
consiste de uma série de objetivos que são atingidos através dos serviços dos especialistas
correspondentes.

Além destes três componentes, este modelo também inclui um mundo de interface
multimídia, que contém os oUetos de multimídia individuais (filmes, sons, simulações, etc.)
que são utilizados pelos especialistas do domínio, e também circundam os objetos e
relacionamentos do metafórico "inundo" dentro do qual a sessão tutorial é collduzida. Esta é
uma extensão da noção de micromundo, que é comum em IA.

O modelo descrito acima corresponde à primeira versão do sistema, em que o tutor tem
o controle total, devendo traçar o plano, buscar os especialistas apropriados e invoca-los. A
desvantagem desta versão está na impossibilidade do sistema em realizar uma busca exaustiva
por especialistas apropriados a todo momento, de maneira que a solução mais eficiente nen]
sempre será encontrada. Na tentativa de minimizar este problema, uma tentativa de evolução
deste modelo Êoi proposta em [Rog95].

3.2.3 Arquitetura para Agentes Tutores

Ritter e Koedinger [RK96] desenvolveram um ambiente de aprendizado que incorpora
elementos tutores em pacotes de soüwares preexistentes, com um conjunto de padrões para
agentes tutores que interagem com ferramentas complexas.

Estes sistemas compartilham algumas características básicas na arquitetura, que deHmem
o tipo de ambiente de aprendizado sendo criado. Este ambiente de aprendizado, por sua vez,
deve conhecer os objetivos do usuário ao executar uma detemlinada ação. Este modelo de
sistema tutor apresenta um problema ao usuário, porém não exige que ele sqa resolvido de
uma maneira particular, e sim. que seja realizado dentro do próprio ambiente.

O ambiente de aprendizado completo descrito aqui contém quatro componentes básicos:
unia Ferramenta, um Agente Tutor, um Tradutor e um Gerenciador de Currículo. A figura 3.4
representa a arquitetura deste sistema. O Gerenciador de Currículo seleciona problemas para o
usuário, porém é opcional. Sem ele, o agente tutor pode proporciona suporte a alunos com



3 Arquiteturas de STls

problemas na escolha, mas não pode proporcionar conselhos sobre o próximo problema mais
apropriado.

USUARIO

Clique de mouse,
teclado, etc.

Mensagens,
destaque de erros,etc

erramenta

Descrição
das açõesdo usuário
(versão da ferramenta)

para destacar
erros, mostrar mensagens,
etc.

ltotelro

Ação do usuário
Seleção
Ação
Entrada

como dos elementos a
destacar ou não destacar,
mensagens, solicitação de
desfazer

Descrição

Agente
Tutor DeHmição do problema Gerenciador

de Currículo

Infomlação da perâomunce
do usuário

Fig.3.4 Arquitetura Genérica de Agentes Tutores

Ferramentas

Uma ferramenta é um hardware ou soRware que pode ser utilizado para realizar algum
trabalho em um domínio particular. A criação de uma ferramenta envolve tipicamente um
equilíbrio entre generalidade e facilidade de uso.

Para se monitoras as ações do usuário, é importante que a ferramenta comunique estas
ações em um nível apropriado de detalhe. Já que as ações do usuário serão monitoradas em
relação a um objetivo de alto nível, é necessário entender a semântica das ações do usuário, ao
invés dos detalhes da manipulação da interface. É importante também receber informação em
detalhes suficientes para proporcionar o feedback apropriado. De uma fomla geral, é
necessário entender as ações do usuário em tempos do trabalho realizado, e não das ações de
interíàce executadas.
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Agentes Tutores

Agentes tutores são partes de soâware que monitoram ações do usuário. A âmalidade da
monitoração pode ser para determinar se o usuário está executando a tarefa corretamente, ou
para apresentar recomendações (seja como resposta a uma solicitação do aluno, ou como
identificação de uma oportunidade apropriada). Os objetivos de reconhecimento de erros e
apresentação de conselhos são independentes. Em uma de6mição ampla, agentes tutores
podem incluir sistemas de ajuda sensíveis ao contexto (que dão conselhos mas não
reconhecem erros) e compiladores (que tipicamente apontam os erros mas não dão conselhos).
De uma forma geral, tudo que o agente tutor deve íàzer é ser capaz de avaliar e responder às
ações do usuário de alguma maneira.

Em muitos casos, é desejável que o agente tutor seja capaz de controlar alguns aspectos
da ferramenta, o que seria útil para proporcionar o feedback apropriado ao usuário.

Em domínios em que os problemas a serem resolvidos levam um certo tempo, é
necessário que a ferramenta seja capaz de restaurar algum estado anterior, para que ele possa
sair do ambiente de aprendizado sem perder o trabalho.

Gerenciador de Currículo

Este módulo é responsável por decidir qual problema apresentar ao usuário. Esta decisão pode
ser tão simples quanto pegar o próximo prob]ema em uma lista preestabelecida, ou pode ser
tão complexa quanto selecionar uma tarefa baseada em como as características combinam com
um perfil de execução de tarefas de um usuário.

Tmdutor

O tradutor manipula toda a comunicação entre a ferramenta e o agente tutor. Se existir mais de
uma íêrramenta ou agente tutor, o tradutor é responsável por rotear mensagens até o
componente adequado. Como o tradutor precisa saber sobre as exigências de comunicação da
ferramenta e do agente tutor, ele precisa ser adaptado para cada ambiente de ensino.

A vantagem deste modelo é que a ferramenta e o agente tutor podem ser completamente
desenvolvidos sem conhecer os detalhes do outro. A habilidade para alterar o agente tutor
independentemente da ferramenta é crucial em domínios onde a ferramenta não Eoi

desenvolvida pornós.

3.2.4 Considerações sobre a Arquitetura de STls

Como vimos, embora muitos autores concordem sobre constituição de STls a partir de quatro
modelos básicos (Modelo de Inteúace, Modelo do Especialista, Modelo Tutorial e Modelo do
Usuário), segundo [ITSc96], não há uma arquitetura padrão para os ST]s. A necessidade por
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diferentes recursos incorporados a alguns sistemas determina a criação de novos modelos que
diferenciam os STTs em sua estrutura lógica, porém mantém os seus fiindamentos sólidos.
Estes fundamentos [Rog95] constituem basicamente em propor situações interativas de
resolução de problemas de acordo com o nível do usuário, rastrear o desempenho do usuário e
intervir quando necessário, a ülm de instruir o usuário em determinados princípios.



Capítulo 4

Ensino Escolar

4.1 Método Tradicional de Ensino

Segundo o pesquisador Rogar Schank da Universidade de Northwestem, EUA, o método
tradicional de ensino é baseado na crença de que as pessoas aprendem ouvindo e memorizando
as palawas de um professor e os procedimentos e as políticas de livros de treinamento
[Sch97], e constitui o método de ensino adotado em esco]as. Este método, segundo Schank,
proporciona a memorização de informações por curto tempo. O modelo escolar, de um modo
geral, nunca teve a intenção de ajuda as pessoas a adquirirem habilidades práticas, e sina de
proporcionar uma educação genérica, para que as pessoas possam buscar aplicações práticas
cm algum momento na vida. Porém, esta nem sempre é uma realidade, visto que parte daquilo
que se aprende é esquecido com o tempo, quando limitado à teoria.

Por isso, Schank detendo a idéia de que o conhecimento, para ser assimilado, deve ser
complementado com a prática. Porém, muitas atividades não podem ser realizadas numa sala
de aula, o que acaba gerando uma separação física entre o local da instrução e o local da
prática [Kas94]. Como comia de diminuir esta distância, as instruções baseadas em
computador pemlitem superar este obstáculo que geralmente corça a separação entre a
instrução e a resolução de problemas.

Segundo Schank, por trás de todo aprendizado de'ç'e existir um objetivo, seja ele o de
simplesmente satisfazer um desejo ou de alcançar uma meta. Com esta 6malidade, as pessoas
se tomam mais abertas a aceitarem opiniões/sugestões sobre como alcançar o seu objetivo. Por
isso, para que o verdadeiro aprendizado ocorra, é preciso que o objetivo seja do próprio
"aprendiz" e não de outra pessoa. Porém, a maioria dos treinamentos tradicionais falham em
ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos.

A segue estão enumerados alguns inconvenientes do método tradicional de ensino
também adotado como método de treinamento em algumas empresas:

28
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© A necessidade de se dispor de um especialista sobre a área de ensino. Muitas vezes
pode haver necessidade de se buscar um especialista extemo, o que envolve um
custo elevado (deslocamento, hospedagem e prestação de serviço).

e O trelnamento é destinado a muitas pessoas ao mesmo tempo. Problemas na
assimilação do conteúdo podem surgir, uma vez que o ensino não é individualizado
e por isso não pode atender às particularidades de cada um, no que se refere ao ritmo
de aprendizado, facilidades e dificuldades encontradas.

e As habilidades aprendidas podem ser esquecidas se não Errem colocadas logo em
prática.

© A ajuda nem sempre está disponível no momento em que se precisa dela

e
A utilização de manuais requer quc o conhecimento seja memorizado

Numa sala de aula, um professor experiente deveria saber identificar, a partir das
respostas individuais de um aluno, qual segmento da aula necessita ser revisto, como as
explicações podem ser receitas e quais as perguntas a serem feitas ao aluno antes de oferecer
mais material [Ek194]. Sabemos que este método de ensino ideal dificilmente seria adotado.
diante da complexidade em sc adaptar cada aula de acordo com as necessidades de cada um
dos alunos. O mais próximo que se pode verificar é uma adaptação que possa favorecer a
grande maioria, de uma forma geral. Por outro lado, segundo [Ek194], se o método idea] posse
aditado, pode-se considerar que o professor estaria desenvolvendo um modelo cognitivo do
aluno, ou sqa, um conceito sobre o conhecimento atual do aluno sobre o domínio, e teria uma
variedade de estratégias de ensino à sua disposição, para serem adotadas dependendo das
respostas do aluno e da natureza da informação a ser apresentada.

Aos poucos, a necessidade de se aperfeiçoar as técnicas de ensino de modo a toma-lo
mais eficiente na educação tem dado espaço aos computadores que, a cada dia, têm se tomado
mais comum em escolas. A demanda por alta qualidade na educação a um baixo custo se
intensiülcou enquanto, simultaneamente, os computadores se tonwam mais baratos, potentes e
amigáveis. Por isso o interesse por ambientes de instrução baseada em computador tem
crescido, e o método tradicional de ensino tem sido complementado com métodos mais
práticos e interativos, na tentativa de superar as falhas como as citadas acima.

4.2 Métodos de Aprendizado
Um dos maiores problemas ao se desenvolver sistemas educacionais e sistemas de treinamento
é a falta de uma teoria genérica de instrução [Sch97], ou seja, segundo [Lur96], os sistemas
não são baseados em um modelo de aprendizado consolidado. Existem suposições sobre a
maneira como as pessoas aprendem, porém, embora algumas áreas tenham sido bastante
estudadas, questões importantes sobre como as coisas devem ser ensinadas pelo computador
são ainda desconhecidas. Os módulos responsáveis pelo ensino muitas vezes são
implementados baseados em experiências e em observações sobre o aprendizado no dia-a-dia.



4 Ensitto Escolar

Rogar Schailk tem sido um dos maiores defensores desta idéia desde o final dos anos 80,
quando, juntamente com a sua equipe em Yale, composta por especialistas cm Ciência da
Computação e em aprendizado humano, identiÊlcou a possibilidade de se desenvolver
programas educacionais divertidos como jogos, capazes de despertar maior interesse dos
usuários e, ao mesmo tempo, capazes de se adaptarem às diferenças de personalidade. Através
dos estudos sobre como as pessoas aprendem, a criação de sistemas eHlcientes para ensino e
trelnamento tem sido possível. Quando se bala em aprendizado, um grande erro está em
assumir que aquilo que 6oi ensinado com clareza e sobre o qual o aluno foi testado garante que
houve aprendizado. Baseados em seus estudos, Schank propõe alguns métodos de aprendizado
observáveis no dia-a-dia, alguns dos quais podem ser identiílcados na maneira como as
crianças aprendem [Sch97], [SKJ], e que deveriam ser considerados ao se desenvo]ver
qualquer aplicação voltada para ensino ou treinamento .

4.2.1 Aprendizado por Diversão

]'radicionalmente, em instituições de ensino, vale a premissa de que aquilo que envolve
diversão Caz mal [Sch97]. Porém, ouvir pa]estras e decorar incontáveis fatos não são
atividades divertidas e mesmo assim, não se pode dizer que soam métodos completamente
eficientes.

A diversão tende a criar um maior envolvimento do participante em relação à atividade à
qual ele está sendo submetido, proporcionando um ambiente mais descontraído que
desvincula. muitas vezes, da sensação de obrigação de aprender.

4.2.2 Aprendizado por Metas

Através da observação de como as crianças aprendem, é possível identiâcar semelhanças no
modo como o aprendizado ocorre de maneira geral. Uma criança que está aprendendo a falar
sente a necessidade de se fazer entender, de forma a conseguir aquilo que deseja.

Na verdade, em se considerando situações como essa, por trás do aprendizado existem
objetivos: íàzer as pessoas tomarem alguma atitude ou ter um pedido atendido. Por isso,
observamos que se existe um objetivo, ocorre um aprendizado efetivo, desde que esse objetivo
sqa pessoal, e não de outra pessoa, ou seja, as pessoas estão dispostas e capacitas a
aprenderem quando estão perseguindo um objetivo .

No que diz respeito a empresas, as metas dos funcionários giram em tomo de fazer seu
trabalho de forma melhor, de maneira a colher as recompensas pessoais, Hmanceiras e
profissionais relacionadas à carreira, inerentes àqueles com melhor desempenho. Neste
ambiente, um treinamento que proporcione aos funcionários a chance de atingirem seus
próprios objetivos, estará, ao mesmo tempo, atingindo também o objetivo do treinamento,
resultando em funcionários mais bem capacitados. Porém, o que se observa ainda hoje em dia
é que a maioria dos treinamentos tradicionais calham em ajudar as pessoas a de6mirem e
atingirem seus objetivos.
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4.2.3 Aprendizado por Experiências ou Baseado em Casos

Aprender através de experiências está relacionado ao aprendizado por metas, pois, além de se
ter um objetivo, é preciso que se considere experiências próprias para saber quais atitudes
tomar, a âm de conquistar o objetivo. Por exemplo, ao se aconselhar uma criança a dividir os
seus brinquedos e não brigar, provavelmente o conselho não será levado em consideração. A
partir do momento em que a própria criança se der conta de que pode se dar melhor com as
outras crianças se colocar os conselhos em prática, ocorre o aprendizado, ao mesmo tempo em
que o objetivo éalcançado.

De acordo com [RS91], em muitos domínios complexos, o melhor método de ensino é o
baseado em casos. Pode-se dizer que este método é uma extensão do método baseado em
experiências, uma vez que o relato de casos geralmente se baseia em experiências, sejam elas
propnas ou nao.

Nesta mesma linha de aprendizado, podemos incluir a analogia [VG96], que consiste na
resolução de problemas a partir de outros já conhecidos e que se sabe possuírem similaridades
com o problema que se deseja solucionar. Escolas de administração e direito ensinam casos ao
invés de regras. Pesquisas recentes em IA sugerem que existe um motivo psicológico válido
para isso e, baseado nesta pesquisa, métodos de ensino baseados em IA que utilizam casos
para ensinar têm sido desenvolvidos. Acredita-se que muitas, se não a maioria das habilidades
podem ser ensinadas baseadas em casos.

Outro recurso que tem sido utilizado em muitos sistemas é o de apresentar ao usuário
relatos de experiências de especialistas na área sendo treinada. Baseados nesses relatos, o
usuário pode aplicar os conhecimentos adquiridos em situações semelhantes que elc venha a
enÊ'estar.

4.2.4 Aprendizado por Simulações (Aprender Fazendo)

Este é um tipo de aprendizado onde as pessoas são colocadas em ambientes que simulam
situações reais, e são submetidas a algum tipo de prática que pretende ensinar-lhes alguma
habilidade. Para se verificar a eficácia deste método, é preciso certiâcar-se de que o ambiente
se assemelha ao real e se a habilidade adquirida será útil. Caso contrário, o treinamento poderá
não apresentar os resultados desejados. Neste caso também, é importante que se estabeleçam
objetivos a serem atingidos, paa que o treinamento tenha sentido e parte do aprendizado não
se perca

Este método pode ser utilizado como complemento a unm teoria, e quanto mais o
aprendiz enxergar as vantagens deste recurso como 6omm de benefício próprio, mais
qualificado ele poderá se tomar. Este tipo de ambiente garante que as pessoas possam aplicar
aquilo que aprenderam.

4.2.5 Aprendizado por Erros

Aprender com os próprios erros é uma das melhores e mais eficientes Êorlnas de aprendizado
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A simulação pemlite a interação do usuário, ao mesmo tempo em que proporciona a
chance de cometer erros em um ambiente que não oferece riscos ao usuárío, muito menos à
empresa.

A partir do momento em que reconhecemos um erro, buscamos os meios para corrigi-lo.
Muitas vezes o erro é cometido pela falta de conhecimento, e então, o aprendizado deve
LJ \#\ll l gl .

4.3 Surgimento dos Softwares Educacionais

Alguns soRwares de aplicação específica coram criados a fim de permitir ao aluno
complementar com a prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Estes
softwares, denominados soüwares educacionais, segundo [Gir97], são "programas que visam
atender necessidades c possuem (ou devem possuir) objetivos pedagógicos. Todo soRware
pode ser considerado educacional, desde que sua utilização estqa inserida num contexto e
numa situação de ensino-aprendizagem, onde existe uma metodologia que oriente todo o
processo '

Os soRwares educacionais podem ser divididos basicamente em dois grandes grupos
[Gir97]: IAC (]nstruções assistidas por computador), f]indamentados na teoria behaviorista-
comportamentalista (behaviorismo: estratégias de ensino estruturadas e ênfase na rotina,
considerando o ensino como sendo uma transferência organizada de conhecimento), e os
Ambientes de Aprendizagem Interativa, fiindamentados na teoria cognitivista-conceitual
piagetiana. A história destes ambientes pode ser dividida em dois momentos: o primeiro,
envolvendo as IAC, os micromundos, os simuladores e os jogos educacionais, e um segundo
momento, envolvendo a IA.

4.3.1 Micromundos

Uma aproximação à instrução assistida por computador (IAC) centrada no aluno está na
criação de sistemas baseados em micromundo, nos quais a ênfase é dada ao aprendizado e não
ao ensino. O melhor exemplo deste tipo de sistema é o ambiente LOGO, criado por Papers no
Hmal da década de 70 nos laboratórios do MIT. O projeto nasceu da inüuência dos resultados
da pesquisa de Papert, interessado na questão do ensino de Matemática, e inâuenciado pelas
idéias de Piaget, de que é mais importante ajudar a criança a aprender a construir e depurar
suas próprias teorias, do que ensinar teorias que julgamos corretas. Devido à importância deste
sistema como base para desenvolvimento de outros trabalhos e como predecessor dos STls,
iremos descrevê-lo com mais detalhe a seguir.

No ambiente LOGO, o computador proporciona uma linguagem amigável para o aluno
poder pesquisa e o computador responde aos comandos de maneira exata e previsível. Até
certo ponto, os problemas de justificar uma grande variedade de respostas dos alunos são
superados, já que a linguagem é rígida e previsível, proporcionando somente um ambiente de
pesquisa para o aluno verificar relacionamentos e testar teorias. O diálogo resultante é iniciado
pelo aluno e o computador não tem registro do seu progresso ou da sua compreensão. Tais
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ambientes proporcionam aos alunos as ferramentas básicas para a interação sem traçar o seu
aprendizado. O computador é passivo e o aprendizado ocorre de acordo com a iniciativa do
aluno [Ek194].

Embora o prometo LOGO não utilize programação de IA para construir sistemas tutorias,
o prometo todo está profundamente influenciado por metodologias e conceitos de IA. Os
resultados obtidos a partir do projeto LOGO revelaram dados importantes que auxiliaram a
desenvolver conceitos a partir de experiências pessoais das crianças, e demonstraram a
importância na depuração de erros para a construção desses conceitos.

4.3.2 Micromundo Inteligente

Eklund supôs em seu trabalho [Ek194] acrescentar inte]igência ao micromundo LOGO. Neste
contexto, supõe-se que a tela seja dividida em duas partes: uma contendo a tela original do
ambiente LOGO, fiincionando da mesma forma quc o sistema original, c outra com uma arca
de prompt. O objetivo seria melhorar o sistema de duas maneiras: primeiramente, íàzendo o
sistema reconhecer sintaxes erradas e oferecer sugestões na área de prompt. O aluno teria a
liberdade para aceitar a sugestão ou continuar por conta própria. Até esta Cme, não se verifica
a inclusão de nenhuma inteligência ao sistema. Foi somente introduzida uma assistência de
nível baixo, permitindo ao aluno sc concentrar mais no planejamcnto do que na sintaxe das
instruções.

A segunda melhoria no ambiente LOGO seria a atribuição de um modelo do aluno, para
que um histórico do aluno pudesse ser armazenado, à medida em que fossem usadas palavras
chaves e seqilências de palavras chaves. O objetivo disto seria o de proporcionar um nível
adequado de instrução quando um erro fosse cometido, ou de oferecer sugestões de seqüências
altemativas de palavras chaves. Desta forma, o modelo, ao construir este histórico ao longo da
interação, seria capaz de proporcionar instruções individualizadas ao aluno .

Não se verificou a implementação de tal proposta de criação de um ambiente LOGO
inteligente, porém este relato tem a ümalidade de ilustrar mais uma vez a importância do
ambiente LOGO e sua contribuição para o desenvolvimento dos STls, no sentido de servir
como referência e inspiração para outros estudos que tem se destacado até os dim de hoje.

4.4 A Utilização de STls no Ensino Escolar
Os primeiros sistemas tutoriais testados em ambiente escolar não obtiveram muito êxito
devido a três motivos fortes:

8 Os professores estavam acostumados a abordar os mesmo tópicos com idéias
especíÊlcas;

e O computador não era capaz de modificar suas apresentações, seus exemplos e seus
conteúdos conforme as respostas dos alunos;
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e O aluno ficava fechado dentro de um paradigma de aprendizagem que podia não
atingir as suas necessidades individuais.

Com a incorporação das técnicas dc IA aos sistemas voltados para ensino, nasceram os
sistemas "inteligentes", capazes de ajustar o conteúdo das lições de acordo com as
necessidades do aluno através da análise das suas respostas.

O objetivo desta dissertação é ilustrar os S'l'ls aplicados a empresas, mais
especificamente voltados para treinamento. Porém, o surgimento dos STls de deu inicialmente
com a finalidade de complementar o ensino escolar e, muitas vezes, substituir um especialista
em uma área ou aplicação específica, ou sda, na verdade, muitos STls têm a finalidade de
replicar todas as atividades de um professor humano. Por isso, sentimos a necessidade de
apresentar o histórico dos STls e enumerar alguns sistemas aplicados ao ensino acadêmico
para ilustrar a evolução nesta área.

4.4.1 Exemplos de STls voltados para ensino acadêmico

Segundo [Gir97], os ST]s possuem um marco histórico chamado SCHOZ.,4.R, considerado o
clássico entre os SITs. Este sistema Êoi projetado e construído pela equipe do professor Jaime
Carbonell, no BBN Bolt Beranek and Newman INC. laboratório de pesquisa em Cambridge,
Massachussets, no início da década de 70. O SCHOLAR é um sistema tutorial que tem o
objetivo de ensinar Geografia da América do Sul e é capaz de conduzir um diálogo de
iniciativa mista com o aluno. O conhecimento está representado por uma rede semântica em
cujos nós estão os objetos e conceitos geográÊlcos. Foi responsável pelo lançamento de um
novo paradigma e utilizava o método socrático como estratégia tutohal. No método socrático,
o tutor ensina o aluno através de uma abordagem de exposição indireta, que consiste na oferta,
ao aluno, de questões sucessivas que visa formular princípios gerais baseados em casos
particulares para ele poder analisar e avaliar hipóteses, descobrir contradições e âmalmente
íàzer inferências corretas.

O prqeto S(21)HZE - SOPHisticated Instructional Environment, coordenado por
Brown&Burton, se baseia no tutor METEOROLOGY, usado para ensinar predições
meteorológicas. O SOPHIE funciona como um laboratório onde o aluno tem a chance de
aplicar os seus conhecimentos e receber feedback, em um ambiente no qual o aluno pode
testar suas idéias, tê-las criticadas e receber orientação através do ambiente de aprendizagem
reatlvoa

O .l)Rali/ST foi desenvolvido por Soloway & Johnson em 1984 e íimciona como um
depurador de programas em Pascal. A partir dos erros do aluno e de suas concepções erradas,
o sistema pretendia reconstruir o programa. tendo como base a idéia inicial do aluno.

O POZ.4 [CV96] é um sistema que eoi desenvo]vido por Conati e VanLehn na
Universidade de Pittsburgh, e tem a Hmalidade de modelar o estudante, realizando avaliações
probabilísticas da sua performance enquanto este resolve problemas em física introdutória.

O mD.ES [CGVD97] é lun ST] que ensina física newtoniana através da reso]ução
supervisionada de problemas (coached problem solving). Este é um método de ensino de
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habilidades cognitivas no qual o tutor e o aluno colaboram para resolver problemas. O
ANDES é um prometo de colaboração conjunta entre a Universidade de Pittsburgh e a
Academia Naval, envolvendo 10 programadores e pesquisadores. O solucionador de
problemas tanto do ANDES quanto do POLA contém conhecimento sobre a argumentação
qualitativa e quantitativa necessária para resolver problemas complexos de âsica. Entretanto,
enquanto o solucionador de problemas do POLA gera seqüências simples de passos de
solução, o solucionador de problemas do ANDES tem conhecimento explícito sobre os passos
de planeamento abstratos que um especialista deve usar para resolver problemas, e sobre o
qual o ANDES irá tutoriar alunos.

No ensino da Matemática, surgiram vários STls, dentre os quais estão MATHPERT
(MATH exPERT) de 1989, para ensino de álgebra, trigonometria e introdução a cálculo, e
EMMA, também de 1 989, para o ensino de equações lineares [Ek194]

O Z,ZSPTTS (LISP Intelligent Tutoring System) [LC92] é um sistema baseado em
instruções cuja Hmalidade é ajudar alunos a aprenderem a programar em LISP, ao fornecer
"feedback" à medida em que os alunos compõem um programa para resolver um determinado
problema. Ele 6oi desenvolvido por Corbett & Anderson na Universidade de Camegie Mellon
e Êoi testado pela primeira vez em 1983. Desde então, tem sido utilizado como ferramenta de
pesquisa, além de ser utilizado para ensinar LISP no departamento de psicologia na própria
universidade, em todos os semestres desde 1984. O tutor anualmente cobre os 12 primeiros
capítulos de um texto introdutório sobre LISP e inclui aproximadamente 240 exercícios.
Segundo [Ek194], o L]SPITS possui um conjunto de regras para a so]ução de prob]emas e uma
cspeciâcação para cada exercício, ao invés de uma solução para cada um. Dessa forma, o tutor
é capaz de simular as ações que um especialista tomara em cada passo do problema. O tutor
compara as respostas do aluno a um conjunto de respostas possíveis em relação aos erros
conhecidos, a fim de identificar se o aluno está a caminho de encontrar a resposta. O conjunto
completo de regras para a resolução de problemas é conhecido como modelo ideal do aluno, e
representa explicitamente os objetivos das instruções. O modelo do aluno também contém um
catálogo de bug.

Estudos de avaliação demonstraram a eHlciência do LISPITS. Os alunos conseguem
completar os exercícios com velocidade 30% maior e obtém notas 43% melhores em testes.

Apresentamos com um pouco mais detalhes o sistema LISPITS acena, com a finalidade
de expôr os dados referentes ao seu estudo de desempenho, uma vez que o acesso a esse tipo
de informação em relação aos sistemas é dificilmente obtido. Muitas vezes não existe uma
avaliação dos sistemas, ou então os dados se restringem a 6ms de pesquisas internas.

Além destes sistemas, muitos outros em diversas áreas foram desenvolvidos com a
Hmalidade de ensinar ao aluno o conteúdo de um domínio específico, e têm se mostrado
altamente eficientes. Isto se deve ao fato de que tais sistemas permitem ao aluno aprender
através da prática, em um ambiente onde os erros são tolerados e podem ser corrigidos, pois os
sistemas guardam um histórico do desempenho do aluno e comecem a ajuda necessária no
momento certo, garantindo um ensino personalizado.



Capítulo 5

Treinamento em Empresas

5.1 Métodos Tradicionais de Treinamento

Sabe-se que a princípio, a maioria das empresas utiliza métodos de ensino semelhante ao
adotado em escolas, como forma de treinamento de filncionários. O mais comum deles é o
"learn-by-tclling", que, em geral, apresenta taxas de aproveitamento baixas por não
proporcionar um ambiente prático onde se possa aplicar a teoria aprendida. Schank [Sch97]
afirma que "o valor de palestras -- e o valor da escola e do treinamento tradicional -- é tàzer
com que as pessoas sejam iniciadas na direção correia"

Segundo Schank, as empresas alegam que palestras, manuais elaborados e testes para
medir o conhecimcnto inspiram o aprendiz, catalizam novas maneiras de pensar e introduzem
as pessoas a novas políticas e procedimentos. Porém, não importa o quanto isso deslumbre e
inspire as pessoas. E preciso que se intemalize os procedimentos a fim de se íàzer um trabalho
melhor, e isso pode ser conseguido a partir do momento em que se consegue colocar esses
procedimentos em prática e receber ajuda quando se 6acassa.

Um exemplo que pode ilustrar esta situação é reconhecer que não se pode dizer que uma
pessoa sabe utilizar o computador, tendo 6omecido a ela somente apostilas e aulas teóricas
(como ligar o computador e acessar programas ou recursos). Se ela nunca se sentar na dente
de um equipamento e colocar isso em prática, muito pouco será aproveitado. Pode ser que,
passado algum tempo, não sejam mais lembrados todos os passos para chegar àquilo que ela
deseja

Outro método de treinamento muito aditado hoje em dia em empresas é o treinamento
baseado em simulações, .já citado anteriormente. Geralmente, este método é conhecido como
"goal-based-scenarios" ou cenários baseados em objetivos. Sda ele realizado em computador
ou não, terá efeito somente se as pessoas estiverem motivadas e conscientes da sua
importância. Isto deve ser estimulado antes de se partir para o treinamento, uma vez que a

36
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experiência mostra que a maioria das pessoas gosta de se dar bem no trabalho, ao mesmo
tempo em que detesta a sensação de incompetência. A partir do momento em que a pessoa
passar a fazer parte do ambiente de simulação, é este quem deverá ser capaz de manter a
pessoa motivada. Em ambientes computadorizados, podem ser usados, por exemplo, recursos
de multimídia.

Neste tipo de treinamento baseado em cenários, porém, é comum encontramos situações
em que pessoas são submetidas a ambientes que nada tem a ver com a sua realidade,
principalmente quando são utilizados meios físicos extemos. Um exemplo disto é esperar que
líderes sejam treinados nas suas habilidades de conduzir pessoas, submentendo-as a situações
como escalar morros ou aventuraram-se en] trilhas. Embora esta idéia seja válida, precisamos
considerar que as condições dentro de uma empresa são bem diferentes, o tipo de pressão e
cobrança pode ser mais rigoroso e a ocorrência de umã falha pode ser cata«róflca. Por esses
motivos, um ambiente de treinamento que se assemelha ao ambiente real pode proporcionar ao
funcionário vivenciar situações a que reahnente ele estará sujeito no dia-a-dia.

5.2 0 Tnstitute for the Learning Sciences (TLS)

Com a Êmalidade de revolucionar o método de aprendizado e íàzcr algo mais útil com a sua
experiência do que simplesmente desenvolver programas de computador inteligentes, Roger
Shank reuniu seu grupo em Yale, especialista tanto em Ciência da Computação, quanto em
aprendizado humano, e identificou a possibilidade de criar soRwares educacionais para ajudar
alunos a aprenderem da maneira considerada carreta por ele. Estes programas seriam tão
divertidos quanto jogos de computador, iriam começar com objetivos que as crianças
realmente têm, acomodariam diferenças de personalidade (que aüetam a maneira como as
pessoas aprendem) e permitiriam cometer erros e procurar explicações sobre os erros, além de
Êazê-lospensar.

Ao procurar por fiindos para os soüwares infantis, Shank encontrou alguns executivos
da Andersen Consulting, que buscavam métodos melhores, mais rápidos e baratos para treinar
seu pessoal nas tarefas mais complexas. Com o apoio do Departamento de Defesa e de outras
agências federais, Andersen, em parceria com Roger Schank, criou em 1989, o Instituto Êor the
Learning Sciences (ILS, Instituto para as Ciências de Aprendizado) na Universidade de
Northwestem e o Leaming Science Corporation (LSC, Corporação das Ciências de
Aprendizado). A descoberta de novas tecnologias de ensino no ILS tem permitido ao LSC
adaptar essas tecnologias para serem utilizadas por clientes corporativos na criação de
soRwares e role-playing scenarios (cenários de desempenho de papéis).

A finalidade destas instituições era mudar a maneira como os funcionários aprendiam. O
ILS se tomou um laboratório de tecnologia educacional internacionalmente reconhecido,
dedicado a aplicar os princípios da ciência cognitiva, teoria educacional, ciência da
computação e IA para aperfeiçoar experiências de aprendizado e currículo. Vários sistemas de
treinamento coram desenvolvidos através das tecnologias descobertas no ILS. Apesar da
resistência inicial encontrada, a garantia de redução nos custos e no tempo gasto em
treinamento 6ez com que algumas empresas reconhecessem os benefícios de se "colocar" o
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treulamento em discos "portáteis" de computador, mantendo assim seus especialistas cora das
salas de aula e dentro de campo.

Sistemas para treinamento de profissionais desde vendedores e telefonistas até gerentes
coram desenvolvidos, e o que se pede verificar, segundo Schank, âoi que, apesar da economia
de custos ter tido precedência sobre os objetivos reais dos sistemas no momento de se decidir
pelo seu desenvolvimento, as empresas reconheciam, após a sua instalação e utilização, que os
benefícios reais eram o aumento na eficiência.

Em novembro de 1994, o então Leaming Science Corporation deu lugar ao Cognitive
AHs Corporation, que completou seus 5 anos como líder no desenvolvimento de soluções de
aprendizado corporativo. Roger Schank é o presidente e o chefe de tecnologia do Cognitive
Ans, considerada uma divisão comercial do ILS, que se beneficia de US$40 milhões de
fundos investidos no ILS na última década [Jon99].

A Andersen Consulting foi a primeira empresa a implementar os sistemas de
aprendizado virtual, apresentando a oportunidade para transGomlar o sistema de aprendizado
de toda a organização. Um dos motivos que impulsionou isso Êoi o hto de que seus gerentes
reconheceram que treinar os funcionários estava ficando bem mais complexo do que no
passado. Novas tecnologias, crescimento rápido e outras questões exigiram habilidades de
consultoria mais amplas e profundas, e estas habilidades não eram simples de serem ensinadas
nem fáceis de serem aprendidas. Outro motivo era a redução de custos. A Andersen investe
mais de US$ 200 milhões por ano no treinamento de seus funcionários. Grande parte deste
investimento era voltado a levar profissionais de toda parte do mundo para u suas instalações,
e a perspectiva de se poder utilizar sistemas de treinamento baseados em computador
representava a possibilidade de economizar milhões de dólares.

5.2.1 Sistemas Inteligentes baseados em tecnologia do ILS

Embora não seja preocupação do TLS incorporar inteligência em seus sistemas de treinamento,
mas sim, proletar, da maneira mais eficiente possível, ambientes de aprendizado eâcazes
[Jon99], podemos encontrar alguns sistemas inteligentes c]assiÊicados como ]nte]]igent
Learning-By-Doing Environments (ILDE) desenvolvidos no ILS. De uma maneira geral, todos
os trabalhos desenvolvidos no instituto ajudaram a impulsiona as pesquisas em STls na
última década, e ainda servem de referência para muitos projetos, principalmente na área de
treinamento em empresas, onde coram um dos pioneiros.

De uma forma geral, os ILDE são baseados em dois aspectos da teoria de como as
pessoas pensam e aprendem [Kas94].

l As pessoas argumentam melhor a partir de casos específicos ao invés de regras
abstratas.

0
.é, As pessoas aprendem melhor íàzendo particularmente cometendo erros,

descobrindo esses erros e os corrigindo e não através da memorização por hábito
ou através da observação passiva da atuação de um especialista.



5 Treinamento em Empresas 39

Devido à importância dos trabalhos desenvolvidos no ILS, vamos enumerar alguns
sistemas inteligentes originados a partir da sua tecnologia, e que têm aplicações voltadas para
empresas.

ESS Engagement Simulation System

O ESS é um ILDE destinado a consultores de empresas [KB91]. Este tipo de sistema oferece
aos usuários uma ambiente interativo de tarefas e um con)unto de métodos de ensino (camada
tutorial) [Kas94].

O ESS treina consultores dc empresas novatos a interagirem dc maneira eficaz com os
clientes através da simulação do mundo social no qual o consultor deve operar, e pemlitindo
ao usuário praticar desempenhando papel de consultor no mundo simulado. O ambiente de
tarefas coloca o usuário no papel de aprendizado ativo, apresentando uma atividade
desaâiadora relacionada ao assunto sendo ensinado. Os módulos de ensino monitoram a
intcração do usuário com o ambiente de tarefas. Com base nas observações, os módulos de
ensino aconselham e orientam o usuário, e manipulam o ambiente de tareEm, a 6im de
aumentar a experiência de aprendizado. Um módulo contador de estórias, por exemplo,
responde a certas interações entre o usuário e o mundo simulado através da apresentação de
estórias sobre situações ocorridas no passado, obtidas através de consultores experientes. Um
outro módulo de ensino apresenta ao usuário análises políticas da situação e sugere estratégias
políticas.

As simulações sociais são particularmente apropriadas para ensinar habilidades
interpessoais complexas, exigidas em domínios como diplomacia, negociação e administração .
Por exemplo, consultores inexperientes precisam aprender habilidades delicadas, necessárias
para serem bem sucedidos ao intcragircm com clientes. Tais habilidades incluem:

© Descobrir as estruturas oficiais e extra-oHlciais das organizações do cliente

e Lidar eficientemente com diferentes tipos de personalidades dentro da organização,
e extrair das pessoas as informações necessárias para íàzer recomendações.

Fazer recomendações de maneira convincente mas não ameaçadora

Estas habilidades são difíceis de se ensinar de maneira abstrata. A maneira padrão para
ensinar os consultores é através da experiência, porént cometer erros em clientes pode ter um
custo muito elevado. O objetivo do sistema é proporcionar ao consultor praticar - e cometer
erros -- com clientes simulados e não reais.

O ambiente de tarefa do sistema é completo, com gerentes, colegas e clientes
simulados, que amuam baseados em metas, crenças, expectativas e atitudes. O ambiente ainda
oíêrece todas as ferramentas necessárias a um consultor, a íim de que o usuário do sistema
possa contar com toda a gama de atividades que estão disponíveis no trabalho. Dentre as
ferramentas estão relatórios de pesquisas, telcÊonc simulado, entre outros, que podem servir
para o usuário consultar e marcar compromissos, como visitar clientes.
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Um prometo é atribuído ao usuário por um gerente simulado, que proporciona o mesmo
tipo de orientação e feedback que seria proporcionado por um gerente no mundo real. Para
parecer mais realista, desenhos e cotos são utilizados para mostrar como são os clientes e seus
escritórios.

Do mesmo modo, para fazer o mundo simulado se comportar de maneira realista, é
necessário construir um modelo aceitável de agentes inteligentes, e isso se dá a partir da
utilização da teoria de IA. De forma análoga, os módulos de ensino também requerem teorias
eIA

Utilizando o programa

A tela principal do sistema apresenta as seguintes seções

© O cenário corrente: este espaço é destinado a apresentar gráficos que representam o
meio físico do usuário, e compreende a maior porção da tela. Inicialmente, é
apresentada a sala do usuário. Ao iniciar a leitura de algum documento, o mesmo
aparece na tela em alta resolução, e ao se comunicar com um agente, o usuário pode
ver uma foto escaneada, que permite visualizar o sexo do agente e o modo como está
vestido

8
O construtor de ação: este é o painel de controle quc permite ao usuário especificar
ações que ele deseja executar ou construir declarações que o usuário deseja íàzer a
outros agentes. Os três tipos de ações mais comuns no mundo simulado são dizer
alguma coisa a alguém. Zer alguma coisa ou ir a algum lugar. A. construção dessas
ações é deita a partir da utilização de um conjunto de itens de vocabulário abstratos,
cuja vantagem é forçar o usuário a construir ao invés de selecionar o que falar, ao
mesmo tempo em que restringe o domínio daquilo que pode ser dito de acordo com
o que os agentes no sistema podem entender.

© A janela de diálogo: o diálogo que ocorre entre o usuário e os agentes da simulação
aparece nesta área.

8 As luzes indicadoras: este painel finaliza ao aluno quando um dos módulos de
ensino tem algo relacionado à situação corrente para apresentar. Ao clicar em cima
da luz, o usuário pode interromper a simulação para que o sistema apresente o caso.

e O monitor de progresso: é representado por um ícone de um consultor mó ç,el, que
indica o caminho da sua carreira, podendo progredir ou regredir, de acordo com as
açõesexecutadaspelo consultor.

Mecanismos de orientação e feedback

Este tipo de sistema baseado em simulação oferece duas categorias de orientação
dentro da simulação e feedback cora da simulação.

feedback

e Feedback dentro da simulação: E o resultado obtido através das ações tomadas,
como por exemplo, conseguir uma informação desejada ou descobrir a coisa certa a
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íàzer através da observação dos resultados das anões incorretas. Pode ainda ser algo
mais explícito como conselhos ou críticas do gerente ou de colegas. A simulação
pode proporcionar feedback sem a intervenção de um módulo de ensino explícito,
porém este módulo pode hltensiHlcar o feedback através do ajuste da simulação para
garantir que o usuário enÊente situações desaâadoras.

e Módulos de ensino -- feedback fora da simulação: E o feedback cuja origem está
cora do escopo da simulação, como no caso em que o módulo de ensino pode
ocasionalmente íàzer comentários úteis, dar orientação ou apresentar casos à medida
em que observa a interação do usuário com a simulação. Dentro deste sistema estão
vários comentaristas e instrutores operando independentemente, cada qual
proporcionando unn forma diferente de feedback.

Simulação

Um exemplo de simulação entre usuário e sistema pode ser encontrado em [KB91]. Os
clientes simulados, assim como outros agentes que interagem com o usuário, devem
aparentemente compreender e reagir à linguagem do usuário, demonstrar humores e emoções,
reagir a observações e ter agendas e expectativas que sejam semelhantes ao mundo real. Os
estados mentais dos agentes são representados em tempos de características tais como
oósen'anões sobre o quc os agentes vêem ou ouvem, afifudes que representam o que um
agente sente em relação a outro agente, oZ#erivos que representam o desejo de executar ações
ou alcançar um estado, e expecrarívas que representam as crenças de um agente sobre outro
agente ou aspectos do mundo simulado.

Para cada indivíduo, o estado mental atual é representado pelas características
relacionadas a cada outro indivíduo conhecido por ele no mundo simulado. A cada instante da
simulação, cada agente decide se existe alguma ação apropriada, com base no seu estado
mental ou em novas observações sobre o mundo simulado.

Embora nenhuma simulação tenha perfeita fidelidade quando o ambiente simulado
possui componentes tão complexos quanto seres humanos, e muito menos possui uma
interface para linguagem natural, o sistema de treinamento de simulação social baseado em
computador é mais apropriado quando comparado a outros métodos.

Basicamente, existem três métodos de ensino de tarefas sociais

l Instrução direta -- é baseada em leituras e palestras e não se mostra muito eâciente
quando o aluno é um simples leitor ou ouvinte, pois o conteúdo ensinado será
provavelmente esquecido. No ESS, os módulos de ensino transmitem instruções
diretas, porém o luzem no contexto de uma tarefa em execução, no qual o usuário
está ativamente envolvido.

2 Observar uma pessoa experiente executando a tarefa -- permite visualizar na prática.
situações da vida real, porém o aluno continua passivo, c ncm sempre as situações
abordadas cobrem as atividades vividas no dia-a-dia. Além disso. muitas vezes. não
é possível se interromper a encenação para esclarecer dúvidas no momento em que
elas surgem. Por outro lado, numa simulação, pode-se manipular e adaptar o
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ambiente de acordo com cada usuário, que pode ainda ser introduzido a diferentes
cenários e culturas, a flm de que possa verificar como suas ações podem afetar os
diferentes ambientes.

J Encenar com outros colegas embora este tipo de interação seja o que mais se
assemelha à simulação em computador e tenha ainda a vantagem de permitir
diálogos em linguagem natural, nem sempre as pessoas envolvidas possuem a
experiência necessária ou sabem desempenhar o papel dos agentes do mundo real.
Além disso, este tipo de atividade pode inibir as pessoas ao enâentmem situações de
risco ou situações que pareçam tolas às outras pessoas, impedindo, assim, que
muitas situações sejam abordadas.

Com base nestas comparações, notamos que em vários pontos a simulação baseada em
computador se mostra mais eficiente que os outros métodos, embora a tecnologia existente
imponha ainda algumas limitações.

Seguindo este trabalho, algumas ferramentas que permitiriam inserir agentes sem a
necessidade de programação estavam sendo desenvolvidas pelo mesmo grupo de [KS91].

Prometo CASPER

O Casper é um ILDE (Intelligent Leaming-By-Doing Environment) [Kas94] que 6oi criado
com a finalidade de treinar representantes de serviços ao consumidor de uma companhia
pública de água britânica, a diagnosticaram problemas relatados pelos consumidores ao
telefone. Embora esta atividade envolva a interação com clientes, a personalidade do cliente
no sistema não é tão importante quanto seria em atividade de vendas e, portanto, a simulação
do cliente não precisa ser tão complexa quanto o con)ponente tutorial, que requer habilidades
técnicas e raciocínio complexo de causa. Além de apresentar estórias contadas por
especialistas, o tutor Casper envolve o usuário em diálogos mais interativos baseados no estilo
Socrático, que ajuda o usuário a reexaminar seu raciocínio e descobrir seus próprios conceitos
errados

O Casper 6oi projetado tanto para proporcionar a compreensão de um dispositivo
complexo, quanto para ensinar habilidades de diagnóstico de processos de resolução de
problemas. Para tanto, ele conta com um ambiente onde o tutor observa os erros táticos (tais
como Cozer perguntas alarmantes) e os erros no conhecimento do domínio (tais como não
perceber que uma pequena evidência exclui uma certa causa do problema).

Os representantes de serviços ao consumidor (RSC) que o Casper 6oi projetado para
treinar são responsáveis por atender ligações feitas por clientes com reclamações sobre o
sistema de água, perguntas de interesse geral, informações sobre contas e até ameaças. Porém,
esta primeira fme do sistema está limitada a lidar com reclamações e indagações sobre a
qualidade da água.

Intemção do usuário com o cliente

Ao receber a ligação de um consumidor descrevendo o seu problema, geralmente relacionado
à percepção de alguma anormalidade com a água saindo da tomeira, o RSC deve íàzer as
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perguntas certas, diagnosticar a causa do problema, se for possível, e indicar uma solução
apropriada. A solução pode scr instruir o consumidor a Cozer algo ou então enviar um
funcionário para investigar melhor o problema ou íàzer consertos. Nesta atividade, a causa do
problema pode ser di6icil ou impossível para o consumidor identificar diretamente, e por isso,
o RSC deve deduzir a causa do problema, combinando evidências indiretas e muitas vezes
probabílísticas. É importante que o RSC conheça bem o filncionamento do sistema de água,
desde a origem, o tratamento, o armazenamento e a distribuição. Além disso, o RSC deve
entender o mecanismo de como desenvolver hipóteses sobre as causas ocultas de fenómenos
observados -- por exemplo, como procurar por evidências, perceber pistas e escolher entre
hipóteses altemativas quando um consumidor liga para reclamar sobre a cor da água.

Para ajudar o RSC no seu trabalho, o Casper oferece o Sistema de Contato com o Cliente
(SCC), que pode servir para consultar informações relevantes no diagnóstico de um problema,
como determinar a origem da água, ou a ocorrência de algum trabalho no sistema de água do
bairro

Além da simulação e do tutor, o Casper oferece ao usuário um mapa hipermídia do
sistema de água, que serve como uma ferramenta extremamente útil. O mapa está disponível
ao usuário a qualquer momento, caso seja necessário obter informações para atender um
telefonema simulado.

O ambiente simulado em Casper oferece interação com o consumidor ao telefone e com
o SCC, assim como numa interação no mundo real. A medida em que o usuário entra com
informações no SCC simulado, o tutor Casper monitora a atividade e utiliza as informações
para ajudar o usuário a corrigir erros no seu próprio raciocínio.

Recursos de comunicação

No Casper, a comunicação do consumidor simulado com o usuário é deita através de clips de
áudio, que permitem sentir o tom de voz do consumidor, detemlinando fatores importantes,
tais como o seu nível de ansiedade. Simultaneamente, o Casper exibe o diálogo numa janela
que pem)ite ao usuário consultar quando necessário.

Por outro lado, a comunicação do usuário com o consumidor pode oconer através de
duas interfaces. A primeira é um conjunto hierárquico de menus, denominado "utterance
constructor", que pode ser utilizado para se construir declarações, e a segunda altemativa é
digitar a base diretamente numa área reservada para este íim, e verificar se o sistema,
utilizando uma tecnologia de processamento de linguagem natural denominada "indexed
concept parsing", consegue encontrar algo em seu repertório que se relacione à questão do
usuário. Exemplos de simulações entre usuário e sistema podem ser encontradas em [Kas94].

O tutor em Casper

O tutor em Casper não apresenta respostas diretas aos problemas, mas sim, tenta conduzir o
usuário através de uma corrente de raciocínio apropriada. Desta forma, ao invés de Êomecer a
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solução para o problema simulado do usuário, o tutor o ensina a resolver problemas
semelhantes.

A invocação do tutor se dá de dum fomnas. A primeira delas é a invocação explícita feita
pelo usuário através de uma opção disponível na tela do sistema, e a segunda consiste na
intervenção automática do tutor em resposta a alguma ação. Quando isto ocorre, o tutor não
anuncia simplesmente o erro cometido pelo usuário e apresenta o passo a ser tomado. Ao invés
disso, ele íaz com que o usuário explique seu raciocínio, e utiliza seu modelo do domínio para
fazer as críticas.

Para ser capaz de tutoriar, o Casper possui dois tipos principais de conhecimento.
Primeiramente, o tutor tem acesso a estratégias independentes de domínio para decidir quando
tutorim e como lidar com as interações de ensino. Para implementar essas estratégias, o tutor
avessa o segtmdo tipo de conhecimento, que é o conhecimento do domínio específico.

O Casper inclui um conjunto de ferramentas de autoria quc podem ser utilizados para
desenvolver as estratégias independentes do domínio e os modelos do domínio específico.
Aplicar o tutor a um novo domínio requer o uso de ferramentas para a autoria de um novo
modelo do domínio, e talvez para adaptar as estratégias genéricas. Para tanto, nenhuma
programação e necessária.

Conclusão

Um teste piloto do sistema descrito está sendo realizado com fimcionários de uma empresa de
água que patrocinou o seu desenvolvimento. Neste ambiente, os usuários variam quanto ao
tempo levado para completar um cenário, porém a média está em aproximadamente 30
minutos para cada cenário. Logo, os seis cenários proporcionam 3 horas de treinamento. O
sistema atualmente contém aproximadamente duas horas de vídeo de especialistas
(aproximadamente 80 clips, geralmente entre 45 e 90 segundos de duração).

Os verdadeiros méritos do projeto Casper estão na arquitetura de ambiente de
aprendizado genérico construída e nas ferramentas desenvolvidas para suportar
implementações futuras dentro da arquitetura.

5.3 Novas Perspectivas para o Treinamento em Empresas

Segundo Schank [Sch97], o sistema de treinamento em empresas está falido. A maneira com
que os funcionários são treinados para adquirirem habilidades proâssionais não tem nada a ver
com a maneira com que as pessoas realmente aprendem, e se assemelha ao método tradicional
de ensino adorado em escolas, que consiste em "leal-by-telling" (aprender através do que é
dito). Os treinadores contam com palestras e provas, memorização e manuais, como se toda
informação apresentada üicassc gravada na mente das pessoas, tomando novatos em
especialistas instantaneamente.



5 Treiltamento em Empresas

Este panorama tem mudado lentamente, à medida em que as empresas têm percebido
que existem recursos mais eficientes e capazes de proporcionar ambientes mais interativos e
atraentes aos usuários, ao contrário de salas de palestras ou apostilas de estudo.

Com base em [Net98] e [Ca199], apresentamos um estudo dos investimentos na área de
treinamento em algumas empresas no Brasil, embora não sejam descritos os recursos e os
métodos utilizados por elas. Este estudo visa ilustrar a valorização que a área de treinamento
vem tendo, o que favorece a entrada de tecnologias como os STls que vimos estudando.

5.3.1 Investimentos na área de treinamento

Segundo Luas Edmundo Prestes Rosa, diretor de recursos humanos do grupo ACCOR, "há
muito academicismo no processo de educação executiva, e a maioria dos programas não
consegue levar os conceitos à prática". De um modo geral, há muito desperdício na
manipulação do dinheiro gasto com treinamcnto. Uma parte apreciável das verbas é gasta com
os gurus de auto-ajuda, que têm sua vez nos circuitos de conferências e seminários
corporativos. Segundo o professor Luas Cardos Ferreira de Carvalho, diretor de atendimento ao
cliente da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, o mais renomado centro de educação
gerencial brasileiro, "muitas vezes o treinamento está distanciado das necessidades
estratégicas da empresa"

O aprendizado eÊetivo se dá quando se tem a oportunidade de fazer, falhar e praticar, ou
seja, através de "learn-by-doing" (aprender íàzendo). Porém, esta prática deve proporcionar
simulações que reflitam situações reais, e não, por exemplo, exercícios de sobrevivência na
selva ou escaladas de muros e montanhas, o que é comum em treinamento comportamental.
Segundo José Carlos Figueiredo, diretor de recursos humanos da holding que controla a
empreiteira Camargo Corrêa, "... essas práticas não acrescentam um centavo ao resultado da
empresa" [Net98].

Segundo os editores da revista Business Week, o valor gasto com treinamento em
empresas americanas chega à cinta de 44 bilhões de dólares/ano. No Brasil, porém, não há
nenhum levantamento remotamente parecido. O que se sabe é que, em 1997, as 500 maiores
enpresas brasileiras, listadas por Maiores e Melhores da Exame, gastaram 650 milhões de
dólares em treinamento, segundo uma pesquisa do Saratoga Instituto, de São Paulo. Em 1996,
o investimento foi de 580 milhões.

A medida em que as empresas têm passado a 'ç'alorizar o aprendizado e o
aperfeiçoamento como ferramentas competitivas, seus programas de treinamento têm
merecido mais importância e maiores investimentos. De acordo com [Ca199], as empresas têm
percebido que precisam manter um quadro de funcionários altamente qualificado, a fim de
reter os fiincionários e enfrentar a concorrência. Um dos caminhos para fazer com que os
talentos intemos vistam a camisa da corporação é proporciona condições para melhorar
continuamente o desempenho e o desenvolvimento profissional. Muitas empresas estão dardo
andamento a programas e criando centros de trelnamento para facilitar o acesso ao
conhecimento e à tecnologia de suporte organizacional que ajudem a alcançar os objetivos
corporativos.
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Instituições como o BankBoston são bons exemplos de como o funcionário tomou-se
prioridade máxima. Foi investido R$1 ,5 milhão na construção de um centro de treinamento, no
prédio do banco na capital paulista, inaugurado em abril de 1999, e batizado de BostonSchool.
No mesmo ano, coram reservados R$ 3 milllões para treinar funcionários. A tecnologia de
apoio são os programas de auto-aprendizado, bastante difundidos atualmente nos Estados
Unidos. Eles vão desde cursos completos de diversos idiomas à iniciação à área de
informática. A diretora adjunta de desenvolvimento organizacional do BankBoston Denise
Moreira Asnis divulga terem passado até outubro de 1999, 1.790 ftlncionários, totalizando 108
tumlas treinadas, e afirma que "sem educação perdemos a liderança do mercado"

A operadora carioca de telefonia celular ATL, que vinha perdendo profissionais para os
concorrentes, também optou por investir no desenvolvimento profissional para gerar satisfação
e reter o quadro de fiincionários, segundo relato da gerente de treinamento e desenvolvimento
Andrea Krug. Até o anal do ano de 1999, o investimento de aproximadamente R$ 900 mil
possibilitou o treinamento de 987 ftuicionários. Numa outra etapa, 54 gerentes e diretores
também foram treinados. O programa teve como base informações para aprimorar o trabalho
em equipe, além de modelos de gestão e qualidade. Os treinamentos para todos os
funcionários são sutüivididos em categorias como qualidade, técnico e desenvolvimento.

Em São Paulo, a operadora de telefonia celular BCP destinou R$1,7 milhão para
treinamento no ano de 1999. De acordo com Mansa Bueno, gerente de educação e
desenvolvimento corporativo da operadora, a BCP mantém um grupo de RH composto por
nove pessoas, responsável pelos treinamentos na área corporativa, vendas e atendimento.

A empresa de consultoria PriceWaterHouseCoopers decidiu investir no desenvolvimento
profissional criando centros de treinamento na Argentina (Buenos vires) e no Brasil (São
Paulo, Ribeirão Prelo e Rio de Janeiro). Através do Lótus Notas, que é utilizado como
plataforma de comunicação para inscrições e autotreinamento, os funcionários têm acesso a
toda a base de títulos multimídia para ampliar seus conhecimentos, podendo realizar os cursos
de suas mesas de trabalho ou em uma sala especialmente preparada, com computadores e
programas de treinamento. Com mais de 2 mil funcionários, o objetivo da consultoria é
proporcionar um mínimo de 120 horas em cursos. Na avaliação de Ana McLoughlin, gerente
de desenvolvimento de talentos da empresa para a América Latina, o treinamento não é um
benefício e sim um investimento, e aHuma ainda que "quanto maior o investimento, maior a
qualidade dos serviços prestados"

Dc acordo com Sarah Borgas, gerente de desenvolvimento de pessoal da Prolan,
empresa integradora de redes, uma base de treinamento e desenvolvimento profissional de
funcionários está sendo construída. A idéia é que cada departamento destine, dentro o seu
orçamento, recursos especí6lcos para o desenvolvimento de talentos. Ainda no início de um
programa de treinamento que, além da qualiâcação, visa reter seus funcionários, existe a
intenção de proporcionar aos 1 76 empregados, cursos especíâcos para cada função.

Os altos investimentos feitos pelas empresas na área de treinamento demonstram a
importância atribuída à capacitação de funcionários. O crescimento desta cultura nos fàz
deduzir que há espaço para novas tecnologias que permitam incrementar os recursos utilizados



S Treinamento em Empresas 47

atualmente, no sentido de tomar o treinamento mais eficiente e facilmente disponível aos
funcionários a que eles se destinam.

Apesar da grande maioria das empresas ainda adotar o método de treinamento
tradicional, sabemos que as empresas não têm condições de permitir Calhas em massa no
ambiente de trabalho. A criação de um lugar seguro para cometer falhas e aprender pode
resolver este tipo de problema. A realidade virtual das simulações em computadores atende
esta necessidade, uma vez que tem a finalidade de proporcionar ambientes que ofereçam
situações reais e sejam adaptáveis a cada usuário.

Os ambientes virtuais estão conquistando cada vez mais seu espaço, principalmente em
países como os Estados Unidos e o Japão. Os sistemas contam com recursos de multimídia,
que são visualmente atraentes, fáceis de usar e representam alta tecnologia. Porém. alguns
sistemas não são muito melhores que os treinamentos de "baixa tecnologia"; somente tem uma
aparência melhor, porém não passam de meros "viradores de páginas eletrõnicos". Ainda
assim, há uma grande receptividade em relação a programas de treinamentos baseados em
computador.

Os STls representam uma das categorias de sistemas que atendem a praticamente
qualquer área de treinamento, desde simulações, como no caso da NASA, até treinamento para
cargos específicos dentro de uma empresa. Embora os ST.[s ainda não sejam uma realidade em
empresas no Brasil, os gastos em treinamento observados em algumas corporações
demonstram que há disponibilidade de recursos Hmanceiros e há interesse em se oferecer
treinamento com tecnologia e eâlciência.

Lentamente, tem-se reconhecido que o trelnamento não representa somente uma
necessidade do "custo de sc íãzcr negócio", segundo Shank, mas sim uma maneira de se
ganhar vantagens competitivas.

5.4 Treinamento baseado em STls

Quando o termo STI foi introduzido por Sleeman e Brown em 1982 com a ümalidade de
distinguir esses sistemas emergentes dos sistemas baseados em IAC tradicionais, o enfoque
sobre o aluno passou a ser voltado sobre o "aprender fazendo" (learning-by-doing). Este
método dc aprendizado acabou sendo incorporado aos STls , uma vez que estes sistemas têm
como uma das características, proporcionar ambientes práticos para ensino e treinamento.

No mundo corporativo, quanto mais baixo o nível de habilidade, maior a tendência da
empresa treular pessoal através de algum método de "aprender I'roendo". As pessoas aprendem
a operar uma máquina através da observação e monitoramento de um especialista e da prática
sobre aquilo que 6oi observado. Além disso, a melhor maneira de se aprender como realizar
um trabalho é simplesmente tentando realiza-lo, mesmo sem nenhum preparo particular, mas
com um especia]ista disponível para mudar quando necessário [Sch].

Porém, existem dois importantes motivos pelos quais o "leal-by-doing" não é o método
educam io nal mais comum.
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l E diÊcil se implementá-lo sem dispositivos onde 'lazer" ("doing devices"), como
por exemplo, ensinar história ou literatura ''fazendo". Do mesmo modo, quando o
dispositivo é extremamente caro ou sem segurança, o leal-by-doing também é
descartado.

2 Educadores e psicólogos muitas vezes não entendem por que o learn-by-doing
funciona e, por isso, acabam não se identificando com ele. Eles não conseguem dizer
exatamente o que este método ensina, ou supõem que ele ensina habilidades
práticas, enquanto eles se preocupam com os fatos.

Transpondo esse problema para o ambiente corporativo, os S'Hs também enâentam
certa resistência por parte de educadores, treinadores, empresas e usuários, que se sentem
inseguros e descontados em relação a essa nova tecnologia. Essa resistência tem impedido o
sucesso no desenvolvimento dos STls, que há muito tempo, têm sido vistos como uma
promessa na área de treinamento acadêmico e corporativo.

Usuários a serem treinados geralmente resistem ao uso de STls muitas vezes porque já
receberam promessas anteriores no passado e encaram esta tecnologia como mais uma
oportunidade para a empresa desapontá-los. Instrutores que devem usar os STls como parte do
seu programa de treinamento, assim como desenvolvedores responsáveis por criar atividades
de aprendizado significativas dentro dos STls, sentem-se ameaçados tanto em relação ao seu
modo usual de operação, quanto em relação à estabilidade do seu emprego. Gerentes que
devem pagar pelo desenvolvimento desses sistemas, ao olharem para os custos de
desenvolvimento, resistem a essa tecnologia alegando que o desenvolvimento e a manutenção
tem custos muito elevados [Blo95].

A maneira dc se lidar com toda essa resistência envolve a combinação de atributos como
a participação, educação e socialização, ou seja, íàzer com que as pessoas sintam-se
confortáveis em relação à nova tecnologia, e tenham a sensação de propriedade sobre o
sistema. Além disso, os desenvolvedores de STls devem se torna agentes de mudança
organizacional, caso a tecnologia de STls seja adotada com sucesso no mundo real. No
desenvolvimento do sistema LEAP para treinamento de pessoas fa]ando ao te]cfone [Blo95],
observou-se que é preciso reunir desde cedo no projeto, pessoas usuárias e favoráveis a novas
tecnologias, incluindo-as em todas as decisões de projeto e desenvolvimento. Em seguida, os
desenvolvedores devem estudar que impacto a adoção dessas novas tecnologias irá causar
sobre a mancha de trabalho existente ou a tradicional (neste caso, o treinamento). Por último,
é preciso gradativamente se expandir o envolvimento, abordando cada vez mais pessoas,
promovendo assim uma mudança organizacional.

Lidar com preocupações gerenciais em relação aos "altos custos" desta tecnologia requer
não somente a educação, participação e socialização enumeradas acima, mas também o
empreendimento de análises compreensíveis de custo-benefício, para demonstrar os benefícios
dc longo prazo e redução de custos inerentes a adição desta tecnologia, assim como as
avaliações empíricas da eHlciência desses sistemas.
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5.5 Aplicações de STls fora do ambiente acadêmico

Na última década, os STls saíram dos laboratórios para as salas de aula e ambientes de
trabalho, onde muitos têm se mostrado eHlcientes.

Apesar da maioria dos STls existentes destinarem-se ao ensino acadêmico, podemos
encontrar cada vez mais aplicações voltadas ao treinamento de pessoas fora desse meio.

Os exemplos mais comuns são os classificados dentro da categoria de simuladores de
dispositivos e treinamento sobre equipamentos [Mur99]. De uma maneira gera], esses sistemas
apresentam partes de equipamentos ao usuário, que deve identificar seus componentes,
executar passos de operação ou de manutenção, ou diagnosticar Calhas no comportamento do
dispositivo e consertar ou substituir as partes implicantes. Este tipo de habilidade é
relativamente comum e genérica, e desta 6om)a, as ferramentas de desen'ç'olvimento que se
especializarem nesta área deverão ser amplamente utilizadas. Os usuários de sistemas tutores
pertencentes a esta categoria irão "aprender íàzendo" (learn by doing). Estes tutores são
ambientes de aprendizado voltados à prática de habilidades.

As simulações em computador podem viabilizar a integração entre instruções e
reso[uções de problemas em casos onde isso seria difícil de sc conseguir de outra maneira.
Além disso, apresentam vantagens tanto ao usuário quanto à empresa, já que as simulações
possibilitam a prática de tarefas em ambientes onde se pode correr riscos ou cometer erros e
ser exposto às conseqüências negativas dos erros, sem causar danos reais. Uma outra
vantagem é a possibilidade de se suspender a simulação pelo tempo necessário, para que se
possa receber instruções em qualquer ponto da atividadc prática. Estas instruções estão
fortemente integradas à atividade do usuário [Kas94] .

5.5.1 Exemplos de sistemas

O Shell RÊDES, descrito com mais detalhes na seção 6.5.2, é um exemplo desta categoria de
sistemas, e Êoi utilizado para implementar aplicações como as descritas em [FH96] :

e Tutor para operações de Controle de Tráfego Aéreo

Neste sistema, o usuário é posicionado ru tome de controle, e o tutor consiste de
diversos cenários de aeronaves solicitando instruções de movimento, exigindo
atuação com objetivos variando de simples a complexos.

e Tutor para Resolução de Problemas com o trem de Aterrissagem de Avião

Este tutor consiste de lições que ensinam sobre partes do sistema. suas localizações e
sua relação funcional com outras partes do sistema. Além disso, contém lições que
ensinam os usuários a resolverem inúmeros problemas em um ambiente prático
supervisionado.
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Dentro desta categoria, ainda podemos enumerar outras ferramentas [Mur99], tais como
XATDA, que suporta outros domínios além dos simuladores de dispositivos, e o SÍMQUEST,
que suporta modelos mais aprofilndados sobre o funcionamento de um dispositivo.

Um outro exemplo de sistema tutor para 6omecer instruções relacionadas a operação de
dispositivo é o STI desenvolvido para ensinar um adulto a programar um aparelho de
videocassete para gravar programas de televisão automaticamente, e que está descrito em
[Mar91].

Recentemente, a empresa de consultoria Booz-Allen & Hamilton [BAH97] firmou um
contrato no valor de US$25 milhões com o Air Force Human Syslems Conter no Brook Air
Force Base em San Antonio, no Taxas, para desenvolver um STI. Pelo contrato, a empresa irá
projetar, desenvolver, testar e avaliar uma série de sistemas de manutenção de tráfego aéreo e
outros sistemas avançados de treinamento. O STI deverá oferecer treinamento em tempo real
através da simulação de problemas complexo de manutenção, utilizando tecnologia de
multimídia interativa. Como parte deste programa, a Booz-Allen está implantando um
ambiente de desenvolvimento de soRware em McLean, Virginia, para desenvolver sistemas
complexos de treinamento baseado em multimídia. O contrato foi estabelecido em 1997, com
prazo de 5 anos. Tentamos entrar em contato com as pessoas responsáveis pelo prometo a Him
de obtermos maiores infomlações a respeito do andamento do mesmo, porém não obtivemos
resposta.

Outras categorias de sistemas para desenvolvunento de STls podem ser encontradas em
[Mur99], agrupadas de acordo com o tipo de ST] que elas produzem.

5.6 Aplicações de STls para treinamento em empresas

Um dos Êatores que tem impedido o crescimento da cultura de utilização de STls para
treinamento em empresas tem sido os custos relativamente elevados e a necessidade de
especialistas em ensino e especialistas no domínio para o desenvolvimento de uma aplicação.
Porém, tem se verificado que esse panorama vem mudando, uma vez que os ambientes de
desenvolvimento mais recentes contam com a flexibilidade de permitir a autoria de vários
sistemas utilizando a mesma ferramenta, e de maneira cada vez mais simples. A tendência é
que se busque desenvolver ferramentas que não exijam conhecimentos de especialistas como
programadores ou técnicos ao se desenvolver uma aplicação. Isso vem permitir que os STls
conquistem o seu espaço em meio aos recursos utilizados em empresas na área de treinamento.

Vamos relacionar alguns sistemas desenvolvidos para aplicações em empresas, dentre os
quais o CALAT e o LEAP são voltados para ambientes de rede.

5.6.1 WITS (Welding Intelligent Tutoring System)

O WITS é um STI baseado em realidade virtual [Tam96], que Éoi desenvolvido para oferecer
um ambiente para treinamento passo-a-passo de trabalhadores em solda de termo-alumínio.
Este sistema 6oi desenvolvido na Universidade McGill no Canadá utilizando o C00L
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(CLIPS" Object Oriented Language, onde CLIPS é uma ferramenta para sistemas
especialistas, desenvolvida pelo SW Technology Branch da NASA, no Lyndon B. Johnson
Space Center). O primeiro estágio do WITS é um sistema especialista baseado em
conhecimento (KBES), também desenvolvido na Universidade McGill, e fomla a base para o
sistema anal.

Como um STI, o WITS possui uma arquitetura que oferece

e Adaptabilidade no sentido de ter sido projetado para suportar múltiplos usuários
simultaneamente, cada um com uma estação de trabalho com realidade virtual
completamente equipado, ou suportar diversas interfaces de hardware e soRware.
Desta forma, o sistema está preparado para ser atualizado para um ambiente multi-
usuarioS

e Flexibilidade para mudanças ou atualizações na base de conhecimento ou no
conjunto de procedimentos de Lreinamento, que podem estender a reusabilidade.

e Reusabilidade no sentido de que a flexibilidade a mudanças ou atualizações na base
de conhecimento existente ou no con)unto de procedimentos de treinamento sejam
vastos o suficiente para construir um STI completamente diferente. O conhecimento
existente e amlazenado no modelo KBES (Knowledge-based Expert System) pode
ser modificado ou atualizado por um especialista em solda, ou de acordo com as
atualizações do curso de treinamento a nível de arquivo de base de dados, sem a
necessidade de alterar o código do WITS ou KBES. Isso permite que o WITS gere
outros cursos de treinamento ou STls que utilizem a mesma filosofia de treinamento.

Como já se sabe, uma das características mais importantes de um STI é proporcionar um
treinamento adaptativo, ou sda, Êomecer atividades e/ou instruções apropriadas ao nível de
habilidade do usuário, à medida em que este acumula conhecimento e experiências ao longo
da interação com o sistema. No WITS, esta característica foi implementada através de um
"feedback loop" que seleciona os parâmetros das seções de treinamento de acordo com o
desempenho do usuário nas seções anteriores. O desempenho pode ser deâmido baseado em
erros, solicitação de ajuda ou tempo. As seções em que o usuário demonstra maiores
di6culdades são reapresentadas mais tarde, com base nos parâmetros amlazenados pelo
sistema. O peso atribuído aos parâmetros determina o nível de sucesso em cada seção, e um
conjunto desses pesos pode ser visto como o modelamento da Êilosoâia individual de ensino de
instruções.

5.6.2 CALAT: STI para treinamento em Telecomunicações

CALAT (Computer Aided Leasing and Authoring Environment for Tule-Educatíon) [Kiy97]
é um sistema distribuído inteligente de instruções assistidas por computador baseado em web,
desenvolvido para autoria de sistemas de treinamento na área de serviços de telecomunicações.
Este sistema üoi desenvolvido por uma equipe da divisão de treinamento da NTT Int'omlation
and Communication Systems Laboratory, empresa japonesa prestadora de serviços neste
segmento naquele país. Com um número enorme de funcionários, cujas fiinções vão desde o
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desenvolvimento técnico e manutenção de equipamentos, até serviços ao consumidor, entre
muitas outras áreas, a empresa tem necessidade constante de estar treinando o seu pessoal.
Este treinamento ocorre não somente quando há realocação ou contratação de pessoas, mas
também quando ocorre introdução de novas tecnologias. Os exemplos n)ais recentes são os
serviços relacionados à Intemet e comunicação móvel. Devido à grande diferença no nível de
habilidade desses funcionários, havia uma corte necessidade de um sistema de trenlamento
capaz de se adaptar a cada indivíduo.

Visando atender esta demanda por treinamento, o CALAT foi desenvolvido com a
finalidade de permitir que pessoas especialistas na área a ser treinada, seja manutenção de
equipamentos, vendas ou qualquer outra área, e que não soam necessariamente profissionais
em computação possam desenvolver sistemas de treinamento que proporcionem instruções de
maneira adaptativa e individualizada aos seus usuários. Sua arquitetura é cliente-servidor, e os
usuários com permissão para utilizar o sistema podem acessar esse servidor através de um
browser de qualquer lugar do mundo, fornecendo sua própria identificação. Enquanto o
usuário estiver legado, o servidor monitora a solicitação das páginas seguintes e os resultados
dos exercícios, determina o próximo material a ser apresentado e envia as imagens de tela e
informações de áudio para o terminal do usuário. Esta abordagem permite que os usuários
tenham acesso a cada nova aplicação disponível, sem a necessidade de se atualizar os sistemas
através de média.

O CALAT foi projetado para tirar vantagem das características de multimídia distribuída
e hipertexto da www, e utiliza arquivos HTML para composição dos cenários, e figuras
estáticas ou animadas em formato GIF, AVI ou MPEG2. Ao invés de oferecer ferramentas
para criação de material multimídia, o sistema permite que o autor utilize qualquer ferramenta
disponível para editoração multimídia. O mapeamento desse material aos cenários é feito
através de URLs, o que significa que materiais existentes em outras partes pela Intemet podem
ser incorporados ao conteúdo do curso simplesmente ao se 6omecer a URL. Como exemplos,
destacamos sites de coleções de ÊotograHlas e enciclopédias. O CALAT pode também ser
utilizado juntamente com e-mail ou telefone pela Intemet, para permitir a comunicação entre
os usuários e os instrutores humanos, e não somente o estudo individualizado.

Recentemente, o CALAT foi introduzindo como um dos meios de treinamento intemo
na NTT, onde basicamente os sistemas para treinamento são planejados e criados em
diferentes organizações, tais como nos Institutos de Treinamento, nos Setores de
Comunicações Regionais e na divisão de desenvolvimento de Recursos Humanos. Seus
conteúdos incluem treinamentos básicos em telecomunicações, instalação e manutenção de
switches e outros equipamentos, suporte a vendas, além de muitos outros.

Esses sistemas utilizados para treinamento intemo são desenvolvidos sob as seguintes
exigências:

e Criam' aplicações adaptáveis aos indivíduos.

B Permitir a autoria de sistemas por especialista na área a ser ensinada
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e Possuir uma estrutura genérica que possa ampliar o seu uso para diversas áreas
(técnica à prestação de serviços) .

e Treinamento em procedimentos além do conhecimento intelectual

e Facilidade de manutenção das aplicações

Arquitetura do CALAT

O CALAT é composto de um made/o de conAec'íman/o (modelo do domínios, que contém o
conhecimento sistemático em um campo particular de aprendizado, de um //fode/o de
con/zecfmenfo de essa/éguas de ensino (modelo tutorial) relacionado a como os instrutores
proporcionam o aprendizado, e um made/o de í/IÚormações do a/uno (modelo do aluno), que
mantém o acompanhamento da compreensão de cada aluno em relação ao material. Esta
arquitetura difere da tradicional por não conter um modelo de interface, pois a apresentação de
material é Seita pelo próprio modelo de estratégias de ensino.

A arquitetura desse sistema é representada pela figura 5. 1
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Fig. 5.1 - Arquitetura do CALAT
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O modelo de conhecimento do domínio consiste de material multimídia apresentado ao
usuário como cenas, e de conhecimento da estrutura da aplicação, que descreve a sua estrutura
lógica, e é composto por:

e Objetivos de aprendizado: relação do conhecimento a ser ensinado aos usuários.
Uma vez que o assunto é definido, a relação deve ser praticamente a mesma,
independente do autor do sistema.

e Cenário: define a estória da aplicação (o que será ensinado em que seqüência).
Assemelha-se à estrutura de capítulos e págulas de um livro. Difere de uma
aplicação para outra, mesmo que o assunto sqa igual. No CALAT, os capítulos são
denominados seções e as páginas correspondem a elementos.

e Mapeamento dos cenários aos objetivos de aprendizado: derme a correspondência
entre os objetivos de aprcndizado, as seções c os elementos. Esta relação é n-n, já
que um elemento pode ensinar dois ou mais objetivos de aprendizado e um objetivo
de aprendizado pode corresponder a dois ou mais elementos (ensinados de maneira
ditérente). Essa relação pode ser definida entre cada pergunta em um exercício
prático e os objetivos que ela cobre.

e Mapeamento dos cenários ao imaterial multimídia: define as telas de informações
apresentadas aos usuários em cada elemento do cenário. No CALAT, a relação com
as telas de inÊornuções é especificada por URLs.

e Representação do conhecimento procedimental: representa o conhecimento
procedimental em duas camadas: a camada de conhecimento alvo, consistindo
somente de ações de simulação do equipamento, e a camada de conhecimento dos
procedimentos de operação, descrevendo os procedimentos a serem ensinados.

O modelo do aluno adota o modelo de over/ay, que representa o conhecimento do aluno
como um subconjunto da base de conhecimento do sistema tutor.

O conhecimento de estratégias de ensino é composto por quatro tipos de
conhecimento:

e Conhecimento de seleção de material: de acordo com a entrada do usuário, o
material ótimo a ser apresentado em seguida é selecionado e apresentado,
dependendo da informação do usuário .

e Conhecimento de acompanhamento de exercícios: as causas das respostas erradas de
um aluno são analisadas para detemlinar qual o conteúdo não entendido. Dicas
ótimas são selecionadas e apresentadas ao aluno.

8 Conhecimento de acompanhamento do progresso do aprendizado: baseado na
entrada do usuário (comandos de controle do aprendizado, respostas aos exercícios,
etc.), o sucesso da compreensão do aluno e outros fatores especíílcos do aluno são
estimados e reíletidos na informação do aluno.
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e Conhecimentos de ensino de procedimentos: procedimentos de operação são
ensinados através da simples apresentação de amostras, ajuda e aconselhamento com
experiências práticas, utilizando uma abordagem tutorial.

Sistema Para aytQd4 dg:At!!icacão

Processo de criação de uma aplicação

Como ferramenta para desenvolvimento de sistemas para trelnamento, o CALAT permite a
autoria de aplicações baseada em 4 passos principais, cada um dos quais consome um tempo
estunado, nas seguintes proporções:

1 . Planejamento da aplicação

2. Projeto da aplicação

consumo de 10%

consumo de 50%

3. Preparação de material multimídia

4. Testes e a'çaliações

consumo de 30%

consumo dc 1 0%

Projeto do conhecimento da aplicação

No sistema de autoria original do CALAT, todo o projeto da aplicação é Êxito no papel. Nesta
fase, o autor passa por um processo repetitivo de julgamento e erro para refinar e desenvolver
o conhecimento da aplicação. Como a entrada dos dados no sistema ocorre somente quando o
projeto estiver pronto, o filncionamento da aplicação não pode ser verificado antes do estágio
amai de autoria.

Estes passos de projeto (entrada e teste em seqüência) constituem o método de
desenvolvimento em cascata. Para superar as dificuldades características deste método, coram
implementadas duas fiJnÇÕes de suporte ao projeto. Suporte para edição de informações do
prometo e geração automática de conhecimento da aplicação. Após criada a aplicação, são
realizados os testes de checagem de consistência e adequabilidade do conteúdo. Uma vez
testada, a aplicação pode ser transferida para o servidor do CALAT para ser utilizado para
estudoS

Projetos fiituros para o CALAT incluem planear maneiras de reutilizar aplicações
existentes e recursos na intemet, e crh uma estrutura para evolução da aplicação. Segundo
[Kiy99], atualmente o CALAT encontra-se comercialmente disponíve] ao custo de
US$1.000,00 e tem sido utilizado cora da NTT em várias empresas de telecomunicações,
universidades e escolas. O sistema foi desenvolvido em Dephi e C-n-, porém o GUI possui
versão somente em japonês, limitando em parte a sua utilização.

5.6.3 Sistema LEAP

O Shell LEAP (Liam, Explore and Practice) [BMDS96] já citado anteriormente, é uma
plata6omu para desenvolvimento de STls baseados em tarefas, que üoi desenvolvida por uma
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equipe em US West Advanced Technologies, no Colorado (EUA), composta por pessoas
altamente qualificadas, todos especialistas em LTSP. Seis dos oito integrantes tinham Ph.D.,
em áreas como Ciência da Computação, Psicologia Cognitiva, Lingtlística e Antropologia.

O primeiro protótipo de LEAL 6oi criado em 1993 por uma equipe de 4 pessoas, dentre
os quais estavam dois desenvolvedores, um SME e um gerente. Porém, em 94, o sistema foi
reescrito e gerou uma versão beta mais robusta. Nesta fase, havia 4 desenvolvedores, 2 SMEs,
um analista e várias outras pessoas associadas a teste de usabilidade, além de pessoal de
suporte ao sistema. Nos anos de 94 e 95, o sistema 6oi utilizado por representantes de vendas
para teste por tempo limitado, para se verificar a eficiência e viabilidade do sistema, e a essa
altura, o LEAP já se mostrava bem sucedido, baseado nos níveis de desempenho dos usuários.
Entretanto, os SMEs estavam tendo dificuldade em desenvolver e manter aplicativos e por
isso, decidiram que uma ferramenta de autoria seria útil. Essa ferramenta Êoi projetada e
desenvolvida em 95.

A versão amai de LEAP continha dois componentes gemi-independentes: o "shell-
engine" e a base de conhecimento. O primeiro é especializado no sentido de proporcionar
funcionalidade tutorial comum ao longo de um tipo de tarefa. O segundo é um componente do
shell que é executado no "engine" (dispositivo). Este componente proporciona a
fünciona[idade especíHlca de uma ap]icação tutoria]. Segundo B]umentha] [B]u99], o LEAP é
composto pelos quatro modelos básicos de um STI, porém as âenamentas de autoria não
podem ser classificadas da mesma maneira. Elas eram utilizadas na construção de gramáticas
(diálogos de discurso) e de ações nos diálogos. Isso corresponde mais ao modelo do
especialista. O modelo do aluno era deduzido a partir desta gramática durante o tempo de
execução, porém, segundo o autor, o LEAP não fazia muita modelagem do aluno.

Um atributo considerável quando se trata de STls é a sua reusabilidade. Na indústria,
um argumento úeqüente é o de que, devido ao alto custo no desenvolvimento de uma
plataforma de STI, os desenvolvedores devem ser capazes de demonstrar o custo-beneíício,
sqa na reutilização de toda plataforma ou de componentes do STI de uma aplicação para outra
(e possivelmente até reutilização de partes de uma base de conhecimento entre aplicações).

O primeiro caso de reutilização é direcionado ao desenvolvimento de plataâomlas de
STls para domínios nos quais múltiplas aplicações podem t'acolitar tanto o desenvolvimento
quanto a reutilização da base de conhecimento [Blo95].

O segundo caso de reutilização está relacionado a tirar o máximo proveito das
arquiteturas e dos códigos dos STls. Entretanto, no mínimo, ser genérico signiâíca ser capaz
de reutilizar o modelo do usuário, o modelo instrucional, e mecanismos de inferência da base
de conhecimento de uma aplicação de treinamento para a outra.

O LEAP e suas ferramentas foram desenvolvidos para um domínio (habilidade de
interação com consumidores) em que várias aplicações em treinamento podem ser geradas
(algumas das quais pemutem a reutilização de partes das bases de dados já existentes, usim
como a reutilização completa da interface do usuário de uma aplicação para outra).
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Apesar do crescimento na oferta de serviços on-linfa, o papel dos Representantes de
Serviços ao Consumidor (RSC) no atendimento a chamadas teleRonicas continua sendo
essencial em empresas comerciais. Um RSC deve ter habilidade para simultaneamente:

a) conversar com consumidores para resolver problemas e vender serviços

b) atender chamadas teleRonicas

c) dar entrada e acessar dados corretamente em um sistema e

d) entender as características, disponibilidade e serviços oferecidos pela empresa

A aquisição destas e outras Imbilidades geralmente exigem uma quantidade considerável
de treinamento formal e pelo menos um ano de experiência prática [BMDS96].

Além disso, essas aplicações vão além de uma única indústria: o LEAP pode ser
utilizado para desenvolver aplicações para treinamento para representantes de serviços ao
consumidor em hotel ou companhias aéreas, que também interagem com consumidores
enquanto lidam com uma variedade de aplicações de software, com a mesma íàcilidade com
que são desenvolvidas as aplicações voltadas para treinamento de representantes de serviços
ao consumidor em telecomunicações para o qual ele 6oi projetado.

Os tutores LEAP proporcionam ambientes supervisionados onde os usuários sendo
treinados podem interagir com consumidores e com sistemas de computador de maneira a
praticar habilidades a serem utilizadas em ambientes de trabalho reais [BMDS96].

As primeiras aplicações do LEAP foram em domínios relacionados ao treinamento de
RSC. Embora muitas outras aplicações tenham sido desenvolvidas, o LEAP não está mais
disponível como um sistema de trabalho. Segundo Blumenthal [Blu99], o LEAP 6oi
desenvolvido em LISP para estações de trabalho UNIX, as quais tinham um custo muito
elevado para a época em que o LEAP foi criado. No período em que a web estava se tomando
aceitável, Blumenthal e Meiskey começaram a migrar o sistema para ambiente web utilizando
Java (1997). Entretanto, um grande problema do LEAP era a necessidade de áudio duplex,
pois o LEAP havia sido desenvolvido para permitir empregar reconhecimento de discurso e
compreensão da linguagem natural. Porém, o discurso utilizado na aplicação era muito
sofisticado para a tecnologia de reconhecimento tanto de discurso quanto de linguagem
natural, ainda real nos dias de hoje.

O que o LEAP fazia era permitir que o usuário gravasse as respostas para determinadas
perguntas ou situações. Em seguida. o sistema apresentava uma coleção de opções (caixas de
seleção), para que o usuário selecionasse todas as opções abordadas na resposta oral. As
respostas orais estavam gravadas e o usuário podia revisá-las. Estavam também disponíveis a
um tutor humano. Os usuários podiam ainda ouvir suas respostas e compara-las às respostas
de especialistas previamente gravadas. Estudos experimentais mostraram que os usuários
tinham um menor desempenho neste tipo de cenário.

Segundo [Spa99], o LEAP nunca foi amplamente disponibilizado como se pretendia
originalmente, devido a uma série de motivos. Uma delas foi a mudança de prioridade na
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empresa: os orçamentos para treinamento coram reduzidos e o LEAP aparentava ser muito
caro, embora estivesse apresentando bons resultados. O custo de se disponibilizar o LEAP
também parecia muito alto, por ter sido desenvolvido antes da Intemet/web tomar-se popular e
reduzir os custos de treinamento baseado em web. O LEAL, como üoi originalmente
implementado, exigia hardware e software especiais. Havia planos de se reimplementar o
LEAP como um sistema baseado em web a um custo mais reduzido, porém este projeto não
6oi realizado, embora haja eventual interesse de um dos autores em íàzê-lo.

Apesar de todo esforço consumido pelo LEAP, aparentemente não há previsão de
retomada dos trabalhos, já que a equipe em U S West se dispersou e não há mais pesquisas em
STls no instituto. Além disso, segundo Blumenthal [Blu99], a documentação e qualquer outro
material sobre o sistema não está mais disponível, e restringe-se a materiais publicados e à
memória dos autores.

5.6.4 PROTTEL-D Projeto de Sistemas Tutoriais para Telefonia Digital

O PROTTEL [Dir99] é um projeto em desenvo]vimento na Universidade Federa] do Paraná
(UFPR) e financiado pelo Centro de Treinamento Wemer von Siemens-Equitel
Telecomunicações, e constitui um STI para operação e manutenção de centrais digitais de
comutação telcRonica. Este sistema denominado SATELIT é baseado cm conceitos de
visualização de cenários e de estudo de casos, e tem como objetivo principal proporcionar a
aprendizes iniciantes o conhecimento tanto em forma de princípios como em forma de perícia
em operação e manutenção das centrais digitais.

O treinamento é constituído de duas fases. Na primeira case, a de operação e manutenção
livre, o sistema ajuda o iniciante a explorar, observar e descobrir o comportamento dinâmico e
individual de componentes e conceitos elementares da central de comutação, além de
proporcionar experimentas com sequências de comandos em uma máquina abstrata de
operação e manutenção. Na segunda fase, a de operação e manutenção gerenciada, os
iniciantes compõem e coordenam aglomerados de comandos, conceitos e construções
linguísticas, observados e descobcrtos na primeira fase, para resolver problemas propostos,
sob a supervisão inteligente do SATELIT.



Capítulo 6

Metodologias e Ferramentas para
Desenvolvimento de STls

Os STls têm se mostrado bastante promissores como ferramentas de ensino e treinamento em
áreas como educação, indústria e empresas. Entretanto, ao longo da última década, alguns dos
soRwares tutoriais mostraram ser pouco mais que uma apresentação tela a tela de conteúdos
com questões que, quando corretamente respondidas, faziam o usuário progredir para a
próxima tela. Uma insatistàção comum era a incapacidade do sistema se adaptar às
necessidades particulares de aprendizado do usuário [Ek]94]. Progressos em ambientes de
aprendizado inteligentes e soRwares relacionados, dentre os quais estão os STls, foram
impedidos, dentre outros motivos, pela falta de sistemas de arquitetura modular, componentes
reutilizáveis, bases de conhecimento compartilháveis e limitações de recursos de hardware e
tecnologia.

Porém, nos últimos anos, algumas destas questões têm sido tratadas, na tentativa de
desenvolver-se STls cada vez mais eÊlcientes. Embora ainda não exista um padrão que
determine todos os requisitos que devem ser levados em conta ao desenvolver-se um STI,
destacamos na seção 6.2. algumas considerações importantes que podem melhorar a qualidade
e o desempenho de um STI. Em seguida, apresentaremos algumas questões sobre a avaliação
de STls

6.1 Limitações de hardware e tecnologia

Se, há algum tempo atrás,o crescimento na área de STls era dificultado por fatores como
limitação de hardware e falta de tecnologia e recursos que pem)itissem criar aplicações mais
ricas e mais fiéis ao modelo real (baseado no homem), hoje, pode-se dizer que esta barreira
diminuiu. Segundo [Ek194], os avanços de harware no que se refere a capacidade de
armazenamento em disco, disponibilidade de memória e recursos de gráâlco e som, entre
outros, têm permitido suportar sistemas mais poderosos. Dispositivos como o CD ROM
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permitem aos desenvolvedores codiíicarem rotinas mais complexas utilizando esta mídia mais
interativa. A multimédia tem aumentado a flexibilidade do aprendizado baseado em
computador, através da sua habilidade para reestruturar as apresentações de conhecimento, de
forma a adequarem-se às situações variáveis. Essas novas características dos computadores
tomaram-se disponíveis há um cubo espaço de tempo, e o hardware continua a se desenvolver
de maneira surpreendente. Baseado nessas condições, prevê-se que a capacidade dos soRwares
tutorias, em breve, irão proporcionar um discurso muito mais natural entre o usuário e o
sistema, se comparado aos padrões atuais. Embora esses recursos soam essenciais à eficiência
e à qualidade dos STls, o sucesso dos sistemas consiste na habilidade para comparar os
processos cognitivos do aluno, registrando a sua aquisição de conhecimento, e na habilidade
para apresentar as lições de maneira estimulante e interativa.

Uma das limitações é a incapacidade de se dotar os sistemas de recursos sensitivos como
alfaia, talo e visão. Segundo [Gir97], um instrutor humano pode e ]eva estes estímulos em
consideração pala poder organizar seu traballlo junto ao aluno, e utiliza as saídas destes
sentidos para fins de feedback. A compreensão de como o cérebro humano e6etivamente
processa as informações ainda é desconhecida, ou seja, não se tem uma resposta sobre como
as informações são armazenadas, processadas e recuperadas no cérebro, e como isso é
trabalhado na mente humana. Questões como essas são essenciais para a construção de um
modelo fiel do aluno e, portanto, extremamente importante para a construção de um STI.
Porém, esta questão permanecerá em aberto, até que sugam alternativas de modelagem e
implementação.

6.2 Considerações ao se desenvolver STls

Para que os STls sejam amplamente utilizados, deveria ser fácil desenvolver um STI eHciente
para o ensino ou treinamento. A construção de um tutor de qualquer nível razoável de
sofisticação nornmlmente requer o esforço de uma equipe de desenvolvimento ao invés de um
esforço individual [Mur96]. Para tanto, deve-sc considerar questões como usabi]idade,
independência de domínio, múltiplas estratégias de ensino, modelamento do aluno,
reusabilidade e interoperabilidade, da forma como estão relacionados aos S'Hs [Hsi95]
l K PtTI tlb l

6.2.11 Usabilidade

Um sistema que apresenta usabilidade é aquele que pode ser usado pelo grupo a quem ele 6oi
proletado, sem necessitar de habilidade ou treinamento. Uma ferramenta de desenvolvimento
de STI usável deve ser acessível a alunos, instrutores e desenvolvedores.

E comum encontrarmos sistemas simples que podem ser facilmente entendidos por não
especialistas em computadores, porém com eficiência muito limitada para produzir sistemas
educacionais úteis. Por outro lado, encontramos também sistemas altamente sofisticados.
porém de compreensão complexa para professores e especialistas, em relação às técnicas de
desenvolvimento sendo utilizadas, dificultando o completo envolvimento em todos os estágios
do processo de desenvolvimento [Kem95].
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No caso de alunos, usabilidade significa

e interface instantaneamente compreensível;

e o sistema deve operar de forma que as opções mais úteis em qualquer ponto estejam
evidentesao aluno.

No caso de desenvolvedores, usabilidade significa que o sistema deve livra-los o
máximo possível de tarefas nas quais eles não têm experiência, como por exemplo,
conhecimentos didáticos ou recursos para modelagem de interface.

Uma maneira de aumentar a usabilidade para desenvolvedores de instruções é deixar o
prometo de instruções e o conhecimento de programação nas mãos do sisten)a, para que o
desenvolvedor possa se concentrar em descrever o conhecimento a ser ensinado. Outra
maneira de aumentar a usabilidade é proporcionar uma interface familiar ao desenvolvedor,
utilizando termos relacionados à sua área.

Finalmente, um sistema apresenta usabilidade quando pode ser executado em
equipamentos facilmente disponíveis.

6.2.2 Independência de Domínio

Devido à diversidade na deHmição de domínio (vista na seção 2.4.1.), segundo [NSB91],
independência de domínio pode ter várias interpretações. No caso de estratégias instrutivas
independentes do domínio, o signinlcado pode ser o de estratégias que são independentes do
tema (por exemplo, estratégias diferentes da matemática), ou independentes do resultado do
desempenho (isto é, estratégias apropriadas tanto para o aprendizado do conceito quanto para a
resolução de problemas). Em outras palavras, o problema da independência de domínio é um
problema de grau de transferência ou generalização.

Independência de domínio, segundo [Hsi95], refere-se à capacidade do ST] suportar
múltiplos domínios. Porém, este é um objetivo difícil de se alcançar, devido ao fato de que o
produto fina! não é uma colação de apresentações, mas sim uma representação do
conhecimento, e domínios diferentes representam o conhecimento de maneira diferente. É
diÊcil projetar uma ferramenta para desenvolvimento de STls que possa acomodar tanto o
conhecimento de uma variedade de domínios, quanto manter profundo conhecimento sobre
um determinado domínio. Uma ferramenta de desenvolvimento de Slls verdadeiramente
independente de domínio pode ser impossível de se obter. Kemp acredita que o melhor que se
pode alcançar é que, para tipos específicos de habilidades e, possivelmente, tipos especínlcos
de métodos de ensino, ferramentas apropriadas podem ser comtruídas.

6.2.3 Múltiplas Estratégias de Ensino

Segundo [Hsi95], alguns pesquisadores têm sugerido que diferentes alunos têm diferentes
necessidades em tempos de métodos de ensino: aprendizado por descoberta, apresentações, etc,
e alguns alunos podem precisar trocar de um método para outro.
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Múltiplas estratégias de ensino proporcionam ao aluno várias maneiras de ver e aprender
o conteúdo do material do domínio sendo ensinado, permitindo uma compreensão mais
proíimda do material.

Diferentes estratégias de ensino são necessárias a Him de assegurar
adequada em diferentes situações com diferentes exigências sobre o aluno.

performance

COCA, RAPITS [ww95], [ww96], DOMnqIE [Eklb] e MOBIT [LBSM95] são
exemplos de sistemas que possuem múltiplas estratégias de ensino. Mais detalhes sobre cada
sistema podem ser encontrados nas referências citadas acima.

Apesar dos sistemas anualmente buscarem oferecer múltiplas estratégias de ensino na
tentativa de se assemelharem cada vez mais aos instrutores humanos, segundo Kemp, é difícil
proporcionar muitas estratégias diferentes no mesmo ambiente.

6.2.4 Reusabilidade

A reutilização de software [AECF96] [Kar95] é deHmida como o processo de se criar novas
aplicações utilizando soRwares previamente desenvolvidos, ao invés de construí-los a partir do
zero. A reusabilidade é uma característica importante de um componente de soRware de alta
qualidade, e nos dias de hoje, a visão de reuso foi ampliada a 6tm de envolver não somente
algoritmos, mas também estruturas de dados [Press95]. Em ana]ogia ao processo de
desenvolvimento de software, a produção de sistemas de ensino/treinamento pode ser
aperfeiçoada através da reutilização dos resultados de projetos anteriores [SM95]. A
reuti[ização pode se referir a material de aprendizado cm mu]timídia não produzido
especiHjcamente para o sistema em desenvolvimento, por exemplo (som, gráficos, â'aumentos
de textos), ou então englobar a reutilização de partes de produtos das bases de prometo do
sistema, tais como õagmentos de representação do domínio, componentes do modelo de
aprendizado, etc. O principal objetivo desta técnica é melhorar tanto a qualidade quanto a
produtividade do soRware]Kar95].

De um modo geral, a reusabílidade pode ser decomposta em duas atividades [Kar95]

1) Desenvolvimento 29m reuso e

n)

1)

Desenvolvimento com reuso

O desenvolvimento para reuso consiste em uma atividade planejada. na qual partes
de software são preparadas para que possam ser utilizadas em outros contextos.
Essas partes rcusáveis são denominadas componentes reusávcis, e podem ser
qualquer parte de um soRware. Além disso, não estão restritos a nenhuma
granularidade particular ou fme de ciclo de vida (a granularidade dos componentes
pode ser classiâlcada em granularidade Hma ou granularidade grossa. Componentes
de granularidade Hma são geralmente genéricos e independentes de domínio.
Fazem parte desta categoria componentes como filnções de entrada/saída, fiações
de acesso a bases de dados e arquivos, funções de manipulação de estruturas de
dados e classes individuais de obÚetos. Componentes de granularidade grossa
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podem ser subsistemas de aplicação tais como servidores de bases de dados,
pacotes de interface com o usuário, etc.). O desenvolvimento para reuso estende o
processo de desen'volvimento para as seguintes atividades:

Analisar a variabilidade nas exigências entre diferentes reutilizadores dos
componentes.

- Analisar os custos e beneflícios da incorporação destas exigências.

- Projetar os componentes com o nível apropriado de generalidade para todos os
rcutilizadores.

Além disso, o desenvolvimento para reuso inclui atividades de reengenharia de
componentes existentes, qualiHlcação e classificação dos componentes, a âm de que estejam
prontos para serem reutilizados.

n) O desenvolvimento com reuso consiste na construção de novos soRwares a partir
de componentes reutilizáveis. Este processo inclui as seguintes atividades:

Buscar um conjunto de componentes candidatos

Avaliar os componentes a 6lm de obter o mais apropriado.

- Se necessário, adaptar o componente selecionado para que satisfaça as
exigências.

O maior motivo pelo qual se leva em consideração questões sobre a reusabilidade na
área de STls é devido ao fato de que a construção de STls requer ambientes de
desenvolvimento razoavelmente grandes. Algumas ferramentas exigem enormes recursos
computacionais e são lentos e inviáveis para o desenvolvimento tanto de protótipos
experimentais para Hmalidades dc pesquisa, quanto de sistemas práticos de ensino-
aprendizagem. Além disso, estes ambientes são caros e diülcilmente comportados em
computadores pessoais. Levando-se em consideração que os sistemas são construídos
incrementalmente através de acréscimos e refinamentos sucessivos, o tempo e o custo de
desenvolvimento é largamente reduzido com a reutilização de soüwares previamente
desenvolvidos.

A reusabilidade pode ser considerada também em relação ao conhecimento de ensino,
porém encontra dificuldades devido à falta de uma linguagem padrão para representar o
conhecimento, de uma interface padrão para permitir que as aplicações acessem o
conhecimento, e de um conjunto de ferramentas para pem)itir que os proletistas manipulem o
conhecimento [Jon95].

Para que a reusabilidade seja eficiente, o material a ser reutilizado deve ser fácil de
acessar, modiÊlcar e integrar em contextos diferentes dos originais. Caso contrário, o custo de
reutilização pode ser mais alto que o custo de desenvolver a partir do zero. Tomar o material
facilmente acessível é a primeira consideração necessária para se obter reusabilidade.
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A base para se gerar soâwares de S'Ds reutilizáveis é mantida pelo projeto modular de
seus componentes. O projeto modular permite não somente a reusabilidade como também o
compartilhamento e a transportabilidade. Compartilhamento no sentido de que o mesmo
conhecimento possa ser utilizado por vários sistemas inlplenlentados em diversas linguagens
de programação; transportabilidade no sentido de que o mesmo conhecimento possa ser
instalado em plataformas diferentes.

6.2.4.1 Regras de Reusabilidade

Sarti e Marckc [SM] definiram reusabi]idadc da seguinte maneira

Reusabilidade restauração + adaptabilidade

Restauração pode ser obtida através do prometo e desenvolvimento de uma gama de
material que é disponibilizado a desenvolvedores. Tanto os autores do material quanto outros
autores em potencial devem ser providos de facilidades de consulta, a íim de encontrarem o
material que satisfaz os requerimentos exigidos.

Esta definição deu origem a regras de reusabilidade que embora pareçam óbvias e
simples, são difíceis de satisfazer na prática.

.Res/duração. para selecionar um componente a ser reutilizado, é preciso saber primeiro
o que ele íàz; para reutilizá-lo eficientemente, deve ser possível identiHlcá-lo mais rápido do
que se fossemos construí-lo.

.4dap/aó//idade. para que uma técnica de reutilização sda eficiente, ela deve reduzir a
distância cognitiva entre o conceito inicial do sistema de treinamento e sua implementação
Hmal executável; além disso, deve ser mais fácil reutilizar os componentes ao invés de
desenvolvê-los a partir do zero.

Destaques pam Reusabilidade

SçlççãQ: A necessidade por restauração requer que os autores sejam capazes de
selecionar, entre um con)unto de componentes reutilizáveis possíveis, aquele que melhor
atende àssuas necessidades.

Abstracto: Suporta tanto a restauração quanto a adaptabilidade

E$pççializaçãe: Uma vez que o componente foi identificado e selecionado, ele deve ser
adaptado ao novo contexto.

!!!!çglaçâQ: A integração é necessária para se obter adaptabilidade. Um componente
reutilizável pode, na verdade, ser considerado como um módulo oferecendo serviços, provido
de uma interface específica. A atividade de integração consiste em implementar no sistema o
protocolo que controla o componente, interagindo com ele através da interface.



6 Metodologias e Ferramelttas para Desenvolvimento de STls

6.2.5 Interoperabilidade

A incapacidade da maioria dos softwares de aplicação educacional em compartilhar dados
padronizados com soRware de múltiplos üomecedores e em trabalharem juntos para realizarem
objetivos em conjunto tem gerado discussões sobre a questão da compatibilidade. Na área da
computação, essa compatibilidade entre múltiplos fornecedores é geralmente denominada
interoperabilidade [Row95].

Aspectos como a interoperabilidade e a reusabilidade têm contribuído para aumentar a
eHlciência dos ambientes baseados em computador em diversos domínios, e mostram-se
promissores no aumento de eficiência nas pesquisas e no desenvolvimento de STls. Segundo
Rowley [Row96], a interoperabilidade é muito além de uma simp]es abordagem para se obter
melhor custo-benefício e reusabilidade. A interoperabilidade facilita a criação de sistemas de
grande porte através da definição dos requisitos para transações de interação entre muitos
sistemas menores.

A medida em que a interoperabilidade tem se tomado uma questão mais ampla na área
da computação, é importante se considerar exemplos onde a interoperabilidade é bem sucedida
[Row95]. O exemplo mais comum é o da Intemet. Neste caso, vários soRwares cooperam para
gerenciar múltiplas unidades de redes eletrânicas, cada uma conectada a uma espinha dorsal
eletrânica comum. Enquanto cada um dos soRwares envolvidos em uma única transação na
Intemet pode ser sustentado por diferentes plataformas de hardware e fomecedores de
sistemas de telecomunicações, cada transição ocorre de maneira conÊiável ao longo das várias
redes. A interoperabilidade entre os componentes da Internet permite a criação de uma enorme
inda-estrutura de telecomunicação, facilitando a proliferação de aplicações em áreas globais,
tais como Rp e www.

Outro exemplo bem sucedido quanto à interoperabilidade é o padrão MEDI (Musical
Instrument Digital Interface). Este padrão, comumente encontrado em casa, nas escolas e em
estúdios de som proííssionais, 6oi desenvolvido por um consórcio de Êomecedores de
equipamentos musicais eletrânicos, e foi designado para pemlitir a todas as marcas de
instrumentos musicais eletrõnicos computadorizados utilizarem uma interface comum tanto
em nível de hardware quanto de software.

Baseados nesses exemplos bem sucedidos, considerações sobre padrões de
interoperabilidade e reusabilidade para pesquisas e desenvolvimento de STls podem
influenciar os resultados de instruções baseadas em STls.

Pesquisadores e desenvolvedores devem considerar uma visão das possibilidades, os
níveis nos quais os padrões de interoperabilidade podem ser aplicados [Row96], possíveis
componentes de STls interoperáveis e requisitos para a implementação de padrões de
interoperabilidade e reusabilidade entre STls. Esses padrões podem proporcionar vantagens
como

- Permitir que os STls tirem proveito de produtos comerciais compatíveis.

- Aumentar o custo-beneficio e a reusabilidade dos componentes de STls em diversos
domínios.
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Aumentar o nível de interação entre STls relacionados

Apesar dos benefícios que poderiam ser obtidos ao se considerar a interoperabilidade e a
reusabilidade em STIS (aumento na eficiência dos STls e ampliação da disponibilidade dos
tutores construídos a partir de componentes interoperacionais e reutilizáveis), esses benefícios
somente serão verificados quando as especificações técnicas necessárias forem aplicadas e
sustentadas por pesquisadores e desenvolvedores de STls.

Um ambiente ideal de pesquisa e desenvolvimento de STls interoperacionais seria
aquele que oferecesse [Row96] :

Possibilidade de criar STls personalizados a partir de componentes interoperacionais
e reutilizáveis.

Um padrão para definir um conjunto de protocolos de interface para módulos de
sistemas de autoria de STls, permitindo que o desenvolvedor misture e combine
componentes.

Flexibilidade para que cada módulo do sistema interoperacional possa ser criado por
um desenvolvedor ou laboratório de pesquisa diferente, cada qual seguindo padrões
de interface para comunicação entre módulos e de estruturação do conteúdo e bases
de dados de conhecimento para ser utilizado entre todos os componentes
interoperacionais do S'H.

Possibilidade dos módulos componentes de um STI não estarem limitados a
conteúdos específicos.

Possibilidade de desenvolver um STI distribuído que utilizasse recursos da Internet
(seleção e recuperação automática de recursos de aprendizado interoperacionais para
ser utilizado por um STI central).

Esta abordagem de interoperabilidade para STls requer um alto nível de ílexibiliclade ao
prqetar os módulos do sistema. Exige também cooperação entre pesquisadores e
desenvolvedores, além de compartilhamento de informações em alto nível, o que pemlitirá que
muitos modelos de STls possam interagir e trabalhar juntos a üm de alcançar objetivos
maiores. Assim, seria possível criar-se novos STls com mais rapidez e os S'Hs
interoperacionais poderiam suprir necessidades, onde quer que elas ocorressem, através de
STls globalmente distribuídos.
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6.3 Metodologias para o Desenvolvimento de STls

6.3.1 Metodologia de construção a partir do zero

Segundo [JK96], a metodologia mais comum de desenvo]vimento de sistemas tutores em gera]
requer dos projetistas que cada nova pesquisa ou desenvolvimento comece tipicamente do
zero, no pior caso, ou a partir dc módulos de componentes básicos, no melhor caso. A
metodologia de construção a partir do zero implícita nas ferramentas existentes íàz sentido a
partir da perspectiva de se criar uma ferramenta em que se possa desenvolver uma grande
variedade de sistemas tutores. Entretanto, esta metodologia também sobe de inúmeros
problemas sérios que afetam o custo, a qualidade, a manutenção e a reusabilidade de sistemas
tutores baseados em computador. Por isso, STls têm tradicionalmente sido sistemas de grande
escala que são caros para produzir e difíceis para adaptar a objetivos curriculares diferentes
aos do prometo original. Estas circunstâncias são indesejáveis e inaceitáveis, já que os custos
elevados continuam a impedir a integração bem sucedida de aplicações destes sistemas nos
mundos corporativos e educacionais.

Problemas com a metodologia de desenvoh'imento a partir do zero

Ferramentas de desenvolvimento para STls que requerem que o desenvolvedor monte
uma nova aplicação tutorial a partir de módulos de componentes básicos ou a partir do zero
falham ao apresentar três sérios problemas:

Projetar é difícil: o esforço de se projetar sistemas tutoriais motivadores e
pedagógicos é extrenmmente diHicil, mesmo para projetistas experientes. A nnioria
das ferramentas de desenvolvimento não ajudam em nada nesses casos. Espera-se
que o projetista tenha se preocupado com o quê e como ensinar antes de utilizar as
ferramentas. Algumas perguntas que o proletista deve fazer incluem: Quais serão os
objetivos de ensino do sistema? Quais elementos de uma matéria em particular a ser
ensinada serão incluídas e quais deixadas de lado? Como será estruturada a tafetá do
usuário de modo a alcançar estes objetivos?

Implementar é difícil: sistemas tutores baseados em computador tendem a ser
sistemas grandes e complexos, e como tais, en6entam as mesmas questões que
qualquer outro sistema de computador de grande porte. Dependendo da sofisticação
das ferramentas sendo utilizadas, o projetista deve ainda programar e integrar os
vários módulos do sistema tutor. Mesmo que alguns módulos previamente
construídos estejam disponíveis, eles ainda deverão ser integrados com o resto do
sistema. Além disso, a interface do usuário deve ser implementada geralmente do
zero. Tudo isso é acrescentado a um processo difícil que leva tempo e está cora do
alcance de professores e outros pronlssionais da área sem experiência em
programação.

B A qualidade e a consistência dos aplicativos resultantes varia muito: uma
conseqüência dos dois problemas anteriores é que sistemas tutores criados por
ferramentas de desenvolvimento a partir do zero existentes nem sempre são da
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melhor qualidade. Isto ocorre particularmente em ferramentas comerciais de
desenvolvimento disponíveis, mas mesmo ferramentas avançadas desenvolvidas em
laboratórios de pesquisa sobem da mesma crítica. Certamente, profissionais
altamente treinados, constantemente apoiados por programadores proâssionais,
podem e íàzem uso destas ferramentas avançadas para criar sistemas tutores de alta
qualidade. Entretanto, uma vez que estas ferramentas deixam o laboratório e são
colocadas nas mãos de proâssionais menos bem treinados, os sistemas tutores
produzidos podem ser de qualidade inferior e de mérito pedagógico duvidoso. Além
de outros problemas, isto acaba dando à área de sistemas tutores baseados em
computador um nome ruim.

6.3.2 Metodologias Alternativas para Desenvolvimento de STls

6.3.2.1 A metodologia SAND

Uma metodologia altemativa para desenvolver sistemas tutores baseados em computador
consiste em criar uma arquitetura de ensino completamente projetada e implementada. Uma
arquitetura de ensino, no sentido utilizado aqui, signiHlca um sistema que inclua:

uma tareíà para o usuário executar e uma simulação ou outro ambiente na qual deve
desempenhar essa taretà;

uma representação da tarefa do usuário que o sistema possa utilizar e entender o que
ele estiver fazendo;

um conjunto de estratégias ou intervenções de ensinamento ligadas à tarefa do
usuario;e

- uma interface do usuário que permita que ele possa se enganar na tareÊ4 acessar
qualquer recurso de informação que sda exigida durante a tarefa e receber
orientação.

Em outras palavras, a arquitetura é um sistema tutor completo, mas um na qual todas as
peculiaridades do domúlio a ser ensinado são isoladas e daí podem ser substituídas pelo
conteúdo de outro domínio. Esta metodologia conhecida como BAND (game Architecture
New Domain, ou Mesma Arquitetura Novo Domínio) 6oi utilizada por Bela, Kedar, Korcuska
e seus colegas no desenvolvimento do sistema Sickle Cell Counselor e outros sistemas com a
arquitetura de ensinamento "Investigar e Decidir" no Institute for the Leaming Sciences Uma
segunda arquitetura dc ensinamento utilizando a metodologia SAND âoi patrocinada pelo
programa ARPA Computer Aided Education and Training Initiative (CAETI). Esta arquitetura
é chamado de Advisc (Aconselhar)[JK96].

Vantagens da metodologia SAND

A metodologia SAND tem várias vantagens sobre a metodologia de construção a partir
do zero implícita na maioria das íêrramentas de desenvolvimento.
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e O projeto de sistema e da interface já foi trabalhado. Isto permite que o proyetista se
concentre no conteúdo daquilo a ser ensinado, não na interface ou na implementação
que tipicamente tomam a maior parte do tempo do esforço total.

e Pelo fato da arquitetura ser âua, é possível criar-se ferramentas de desenvolvimento
ricas em conhecimento que possam assistir ativamente o projetista em "instanciar" a
arquitetura com o novo conteúdo do domínio. Em outras palavras, as ferramentas de
desenvolvimento são capazes de conhecer as contingências no prometo e o papel de
cada elemento do conteúdo no sistema. Isto signiHlca que as ferramentas de
desenvolvimento podem ordenar apropriadamente a tarefa de desenvolvimento,
requerendo do projetista o conteúdo do domínio de um modo metódico e eficiente.
Durante o processo de desenvolvimento, ferramentas ricas em conhecimento como
estas podem também explicar ao proletista para quê serve um dado elemento do
conteúdo e por quê é necessário. E mais, ferramentas "ítont-end" também podem ser
criadas para ajudar o projetista a analisar e estruturar seus objetivos de ensinamento
e conteúdo de domínio antes de utilizar a ferramenta de desenvolvimento principal
para entrar com o conteúdo no sistema. Daí, ferramentas de desenvolvimento ricas
em conhecimento podem ser criadas para assistir o projetista através do processo
tanto da implementação como do design do conteúdo.

e Questões de implementação são simplificadas. Devido ao fato das ferramentas
BAND serem sistemas tutores completos e fimcionando, pouca ou nenhuma
programação é exigida. O custo total da implementação é concentrado na construção
da arquitetura original. Não há necessidade de integrar componentes ou módulos.
Lidar com questões como otimlzar a performance em tempo de execução e diminuir
o sistema para se adequar a exigências de memória reduzida são uma parte difícil,
idiosincrática e âeqüentemente mundana, mas necessária a íim de entregar um
sistema tutor real e que filncione. Em aplicativos SAND, o engane de tempo de
execução é pré-testado, debugado e otimizado. Programadores habilidosos já se
preocuparam em como Cazê-lo funcionar em plataformas de distribuição de baixo
nível, evitando que tais questões preocupem o projetista.

E claro que a metodologia SAND tem limitações. A mais óbvia é que cada ferramenta
SAND para o qual ele é mais apropriado tem um alcance de domínios mais limitado na
construção de sistemas tutores baseados em computador. De um modo geral, a metodologia de
construção a partir do zero implícita na maioria das ferramentas de desenvolvimento existentes
t'acham ao lidar com muitas questões sérias. Por outro lado, a metodologia SAND, lidando
com essas questões, comece uma alternativa viável para a criação de sistemas tutores
reutilizáveis de alta qualidade.

6.3.2.2 Prototipação

Embora [Kem95] afirme que a criação de um protótipo não seja o melhor método para o
desenvolvimento de STls, é baseada nesta abordagem da engenharia de soRware que a maioria
dos STls são construídos.
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A prototipação, segundo [Press95], é um processo que capacita o desenvo]vedor a criar
um modelo de soRware que será implementado, ou seja, uma versão inicial de um sistema, que
acoite geralmente durante a especificação de requisitos. O modelo pode assumir uma das três
formasr

l

2

3

um protótipo em papel ou modelo baseado em PC que retrata a interação homem.
máquina de uma forma que capacita o usuário a entender quanta interação ocorrerá;

um protótipo de trabalho que implementa algum subconjunto da função exigida do
soRware desejado ou

um programa existente que executa parte ou toda a fiação desejada, mas que tem
outras características que serão melhoradas em um novo esforço de
desenvo lvimento.

A prototipação inicia-se com a cometa dos requisitos, onde são deümidos os objetivos
globais para o soRwarc c as exigências conhecidas. Ocorre então a elaboração de um "prometo
rápido", representando os aspectos do soRware que serão visíveis ao usuário. O prometo rápido
leva à construção de um protótipo que é avaliado pelo cliente/usuário, e é usado para refinar os
requisitos para o software a ser desenvolvido.

6.3.2.3 Incorporando Tutores Inteligentes em Pacotes de Software Pré-existentes

A incorporação de agentes tutores em soüwares pré-existentes proporciona a criação de
ferramentas de trabalho e ambientes de aprendizado mais poderosos. Exemplos destes
sistemas estão em [RK96] e a arquitetura 6oi descrita na seção 3.2.3. Agentes tutores coram
incorporados ao software "Geometer's Sketchpad", utilizado para a criação de construções
geométricas, e ao ambiente "Resolução de Problemas de Algebra Utilizando MicrosoR Excel",
com a Hmalidade de permitir que o sistema começa ajuda ao usuário quando requisitado. Para
isso, a opção "TUTOR" foi incluída no menu e foi criada uma janela no ambiente de trabaho
utilizada pelo tutor para fornecer dicas e darleedback.

Elementos Básicos de um Ambiente de Aprendizado

Uma consideração importante em um ambiente de aprendizado é certiHlcar-se de que o
mesmo está ciente do objetivo do usuário ao executar alguma ação. Existem alguns sistemas
como o "Tip Wizard" do MicrosoR Excel 5.0, que monitoram a seqtlencia de ações do usuário
e o informa sobre atalhos. Por exemplo, tal sistema poderia detectar que um usuário passou
por várias caixas de diálogo para executar uma ação, quando a mesma poderia ser executada
pressionando uma tecla de função. Estes sistemas são limitados a dar conselhos sobre a
manipulação da interface, já que não possuem conhecimento prévio dos objetivos do usuário,
e não é aceitável esperar que se seja capaz de descobrir tais objetivos observando as ações do
usuário em um ambiente complexo.

Nos sistemas tutores citados acima um problema é apresentado ao usuário, e este
problema se toma a meta de mais alto nível. Uma vez conhecidos os objetivos do usuário, é
possível direcionar a assistência de maneira a atingir esses objetivos dentro do ambiente,
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independente do modo como sejam feitos. Um ambiente específico pode ou não comentar
ações do usuário que são irrelevantes e que estão em conflito com o objetivo.

Este ambiente de desenvolvimento contém quatro objetos, os quais foram descritos na
seção 3.2.3: uma Ferramenta, um Agente Tutor, um Tradutor e um Gerenciador de Currículo.
Os sistemas gerados a partir desta abordagem, segundo [RK96], combinam os melhores
elementos das ferramentas de trabalho e dos ambientes educacionais, com instruções guiadas
que demonstraram ser eficientes.

De acordo com [Koe99], os sistemas descritos não estão disponíveis e ava]iações
formais sobre os sistemas não coram realizadas. Porém, informalmente, estima-se que para
um tutor de geometria criado anteriormente, foram consumidas 200 horas de desenvolvimento
para uma hora de instrução. Embora os avanços na tecnologia tenham chegado ao ponto onde
é prático se considerar o desenvolvimento de sistemas através deste método, alguns padrões
ainda precisam ser detemlinados a üin} de generalizar o tipo de interação para um ampla
variedade de domínios.

6.4 Ferramentas e Shells para Desenvolvimento de STls

Ao mesmo tempo em que os tutores inteligentes estão se tomando mais comuns e têm se
mostrado cada vez mais eâcientes, eles ainda são caros e difíceis de se desenvolver. Sistemas
de autoria estão disponíveis comercialmente para instruções assistidas por computador
tradicionais (IAC), porém esses sistemas não apresentam a sofisticação necessária para
construir tutores inteligentes. Do mesmo modo, os sistema comerciais para autoria de sistemas
multimídia oferecem ao desenvolvedor de instruções as ferramentas para produzir telas
interativas e visualmente atraentes, porém atrás das telas estão representações pedagógicas e
de conteúdo superficiais [Mur99] .

Um modo razoável de reduzir custos de desenvolvimento é através da utilização de
ferramentas ou shells especializados para construção de STls [BMDS96]. Os pesquisadores
têm estudado ferramentas para autoria de STls praticamente desde o início das pesquisas em
STls [Mur99]. O desenvolvimento destas ferramentas é a principa] preocupação quando se
considera a aplicabilidade de STls a uma larga extensão de domínios. A generalidade de tais
ferramentas pode variar enormemente. A ferramenta pode ser bem genérica ou pode restringir
os STls resultantes a um domínio em particular (por exemplo, eletrânicos) ou a um tipo
especíâco de tarefa (por exemplo, conversar com outra pessoa no telefone.)

Embora um nível alto de generalidade possa parecer desejável, uma ferramenta bem
implementada pode ser extremamente difícil de se obter. Tentar fazer uma ferramenta com
a[to nível de genera]idade ]eva a ST]s pedagogicamente cacos ou que exijam esforço de
desenvolvimento não muito inferior aos STls individualmente construídos [BMDS96].

Um boa oportunidade para se entender as diÊlculdades associadas com ferramentas de
STls muito genéricas pode ser vista na história das ferramentas de Hmalidade genérica de
sistemas especialistas (SE). O desenvolvimento de ferramentas de SE mais antigos seguiram a
filosofia "mais é melhor" e incorporaram muitas características dentro de uma ferramenta.
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Esta abordagem permite que ela atenda às necessidades de mais usuários, mas âeqüentemente
às custas de um usuário em particular. Nas ferramentas de SE mais recentes, muitas dessas
características foram julgadas desnecessárias e removidas. Esta evidência sugere que pode não
ser aconselhável construir ferramentas para STI de propósito geral, "tamanho-único serve para
todos", e sim, concentrar-se em ferramentas com características gerais para um domínio
específico ou tipo de tarefa.

Sobre as ferramentas que restringem o tipo de STI que podem produzir, um tipo de
restrição é a área do domínio dentro da qual o STI pode ser desenvolvido. Por exemplo, uma
ferramenta pode incluir muitos domínios de conhecimento sobre eletrânica e permitir que
projetistas e instrutores desenvolvam uma variedade de STls dentro do domínio. Os sistemas
resultantes podem variar de acordo com a idade e o passado dos usuários-alvo e também de
acordo com o tipo de ambiente de desenvolvimento que melhor sirva para os aspectos
particulares do referido domínio .

Outro modo de utilizar as limitações na generalidade de uma ferramenta para STI (para
produzir sistemas resultantes de qualidade superior) é restringir não a área de domínio mas o
tipo de tarefa cuja execução é solicitada ao usuário. Por exemplo, o sistema LEAP [BMDS961
pode ser utilizado para produzir vários STls, mas cada um será centralizado na tarefa do
usuário conversando com outra pessoa pelo telefone. O usuário pode ser alguém treinando
para ser um representante de vendas, serviços, um agente de viagens ou especialista em
recursos humanos.

Aplicativos de atendimento ao cliente e de agentes de viagem são exemplos de tutores
especí6cos que podem ser constmídos através da reutilização de componentes modulares. Um
aspecto importante de uma ferramenta para desenvolvimento de STI será a facilidade com que
permitirá que pronlssionais na área (usuários não tecnicamente treinados) desenvolvam rápida
e facilmente novos aplicativos.

Segundo [Mur99], basicamente, os esforços no desenvo]vimento de ferramentas de
autoria de STls até os dias de hoje representam muitas abordagens diversiâcadas, e é cedo
ainda para se ter uma idéia de qual abordagem se mostrará mais útil ou mais facilmente
vendida. De maneira geral, ferramentas para autoria de STls são ainda objetos de pesquisa que
têm tido sucesso signiÊlcativo em casos limitados, embora ainda não sejam robustos o
suficiente para serem colocados e sustentados em produção ou no mercado. Entretanto, é
animador o fato de que alguns sistemas tenham sido lançados como produtos ou estão
próximos disto.

Ao se classificar o recurso sendo utilizado no desenvolvimento de um tutor inteligente,
podemos distinguir as ferramentas e os shells. É comum utilizarmos o termo ferramenta
quando nos retérimos ao recurso utilizado para autoria de um STI. Porém, existem os shells,
que, segundo [Mur99], são estruturas genera]izadas para a construção de ST]s, ao passo que
um sistema de autoria ou ferramenta de autoria é um shell juntamente com uma interface para
o usuário, que permite que não programadores possam formalizar e visualizar seu
conhecimento- Uma das maiores diferenças entre as ferramentas é o grau em que seus modelos
restringem o produto, onde os sistemas classificados como sendo de finalidade específica são
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os mais restritos. Apesar desta diferenciação, é comum encontramlos os dois termos sendo
utilizados para se definir o mesmo recurso.

6.4.1 Vantagens da utilização de ferramentas

De maneira geral, podemos enumerar alguns motivos que justificam a utilização de
ferramentas para o desenvolvimento de STls, embora não haja uma rigorosa ordem de
importância ou predominânciaIMur99].

l

2

3

Redução de esforços na construção de STls (tempo, custo e/ou outros recursos)

Redução na exigência de habilidade para construção de tutores inteligentes,
permitindo que mais pessoas possam participar do processo de criação.

Ajudar o prujetista/autor a aRicular ou organizar o conhecimento do domínio ou
pedagógico.

4 Sustentar (ou seja, estruturar, recomendar ou impor) bons princípios de projeto (em
pedagogia, na interface do usuário, etc).

5 Permitir prototipação rápida de tutores inteligentes, ou sda. permitir ciclos mais
rápidos de criação e avaliação de protótipos de soRwares.

6.4.2 0 Shell RIDES

O RÊDES (Rapid InteHigent Tutoring System Development Shell) [FH96] é projetado para
ambientes de treinamento onde a interação do usuário com modelos gráíicos (baseados em
computador) de dispositivos ou domínios complexos pode significativamente melhorar o
aprendizado. Desenvolvedores de instruções e profissionais no assunto interagem com uma
simulação do RÊDES para criar sistemas de treinamento adaptados que possam ser utilizados
em computadores pessoais de mesa comuns. Um aspecto importante do RÊDES é o
6omecimento de métodos pelos quais 1) uma instrução pode ser gerada automaticamente
quando o instrutor interage com uma simulação e 2) essa instrução pode então ser passada de
tal forma que o tutor possa determinar como responder a alunos individuais, baseado na sua
interação com a simulação e nos objetivos do curso como deümidos pelo desenvolvedor de
instruções. As simulações no RIDES são baseadas em componentes de dbpositivos (e
propriedades) e suas conexões.

Utilizando um conjunto de editores integrados no ambiente RÊDES, o desenvolvimento
do tutor começa com a criação de "objetos" de simulação e seus comportamentos. O RÊDES
suporta a criação de modelos giánlcos interativos pela manipulação direta. O comportamento
do modelo é definido por atributos intrínsecos cujos valores podem ser detemlinados
uti[izando uma linguagem de a]to níve] em expressões de regra re]aciona] ou dec]arações
dirigidos-por-evento. Um dispositivo (engane) de simulação gerência a ativação destas
expressões em resposta a ações de alunos.
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O modelo gráíico interativo criado é então utilizado como o contexto para a instrução
pela criação de "unidades de conhecimento" que contêm in6omtações sobre o domínio
modelado, e a construção de "unidades de instrução" que exploram o conhecimento e o
modelo criado. Ferramentas de criação de instrução suportam uma variedade ampla de
atividades de aprendizagem (e.g. nomenclatura, identiâcação de componentes de sistema e
relações entre componentes, operações, procedimentos, interpretação de indicadores do
sistema e diagnóstico de íàlhas). Desenvolvedores de instruções podem criar uma variedade de
exercícios pedagógicos baseados em modelos fomecidos pelo editor de exercício padronizado
ou podem ter mais controle específico das instruções geradas utilizando o editor de unidade de
instrução. Em ambos os níveis, o RÊDES, monitorando diretamente interações com o modelo
criado, melhora a produtividade da criação de instruções.

Um tutor RÊDES completo consiste de um conjunto de obÚetivos de aprendizagem que
devem ser cumpridos pelo usuário. Cada objetivo é associado com uma lição e pode exigir
diferentes níveis de interação e/ou respostas do usuário. Enquanto o aluno progride com o
tutor, o RÊDES mantém um modelo do conhecimento do usuário, baseado nos objetivos do
curso. Decisões sobre quais lições a serem apresentadas a seguir são controladas pelas relações
entre os objetivos do curso e o estado do modelo do usuário. Se as estações de trabalho dos
usuários estão em um ambiente de rede, o RÊDES pode relatar o progresso do usuário através
do progranm de console do instrutor (RADMIN). Os instrutores podem observar quais
usuários estão participando da instrução, o objetivo específico do curso de interesse do usuário
e o tempo gasto para alcançar o objetivo.

6.4.3 "lntelligent Tutor": Shell, Toolkit &. Technology

O "lntelligent Tutor" (Shell, Toolkit & Technology) [Good96] possui arquitetura modular
genérica baseada na teoria de controle fuzzy, contém módulos reutilizáveis, utiliza
planejamento dinâmico de diálogo tutorial, pode utilizar materiais tutoriais prontos e suporta
fácil desenvolvimento e manutenção de aplicativos baratos em muitas disciplinas diferentes.

O "lntelligent Tutor" inclui .S/ze//, 7oo/b/, módulos aplicativos e manuais da Tec/zo/ogfa
para o desenvolvimento de módulos aplicativos. O Shell consiste de módulos reutilizáveis e
pode ser preenchido por materiais f.utores prontos para criar um novo módulo aplicativo. O
Toolkit é utilizado para facilitar o desenvolvimento de módulos aplicativos de acordo com a
Tecnologia proposta.

STls (ou módulos aplicativos) desenvolvidos nesta base são capazes de realizar
planelamento dinâmico de diálogo tutorial e tutoriar de modo adaptativo. Eles permitem aos
alunos escolherem (e mudarem em qualquer passo):

e as origens da aprendizagem;

e os objetivos da aprendizagem;

e um modo de funcionamento do módulo aplicativo
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Este sistema contém todos os módulos típicos de outros STls, mas em favor da
simplicidade, os seguintes melhoramentos chaves acrescentam:

8 a ausência do solucionador de problema (sistema especialista) no domínio sob
estudo;

e utilização de material tutorial pré- =enado sem a sua geração automática;

e uma extensão de uma camada Student Modal tradicional com .Acode/o de
Disüibuição de Conhecimento, Mlodelo de Origem de Conhecimento Q Modelo de
Manifestação de Conhecimento.

Este modelos adicionais são declarativos e fáceis de construir por profissionais dentro de
um tema concreto. Livram profissionais do projeto de procedimentos difíceis propensos a
erros, planos ou regras de funções de STls. Isto toma-se possível porque o Sistema pode
dinamicamente planejar e executar automaticamente.

6.4.4 Ferramentas com Finalidade Específica

Ferramentas que prezam a generalização têm o poder de suportar o desenvolvimento de uma
variedade de aplicações. No entanto, ferramentas de Êmalidade genérica geralmente impõem
limitações no modo de interação nas aplicações, oferecem pouco suporte ao desenvolvimento
e contam com modelos genéricos de instrução. Além disso, exigem uma enorme extensão de
conhecimento para suportar o desenvolvimento.

Uma forma altemativa de superar isso é através da criação de ferramentas de finalidade
especíâca ao invés de genérica, que devem ser construídas sobre um modelo deHmido de
instrução. Uma ferramenta deste tipo deve ser capaz de suportar uma rica interação e ser capaz
de proporcionar melhor orientação durante o desenvolvimento. Assim, uma ferramenta
específica pode ser menos flexível permitindo desenvolver um número mais reduzido de
aplicações, porém mais poderosa no seu escapo limitado.

A ferramenta GBS Builder (Goal Based Scenario Builder), para construção de cenários
baseados em objetivos, permite criar ambientes onde se aprende fazendo (técnica de learning
by doing, apresentada em [Sch97]). Esta ferramenta é baseada na subclasse Investigar &
Decidir dos Cenários Baseados em Objetivos. A ferramenta conta tanto com um modelo
abstrato, quanto com um exemplo: o Sickle Cell Conselor, desenvolvido por Bela, Bareiss &
Beckwith. Além disso, guia o projetista durante o processo de instanciar cada fase do modelo.

Apesar das vantagens de ferramentas específicas, tais como a facilidade na codificação
do conhecimento, a interface mais específica de acordo com a tarei, entre outros, ferramentas
muito específicas podem perder a sua utilidade. Uma tendência parece ser permitir que as
ferramentas genéricas ofereçam meios de proporcionar formas de customização com mínimo
esforço. Assim, inicialmente o GBS Builder tinha a finalidade de ser uma ferramenta
específica, porém com a necessidade de se incluir conhecimento além do que Êoi representado
no modelo inicial, 6oi desenvolvido o IMAP. Sua finalidade é personalizar o GBS Builder para
utilizar em domínios de experimento em laboratório. Os esforços em se construir ferramentas
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genéricas continuarão, enquanto aquelas mais específicas servirão para personalizar as
genencas.

6.4.5 TRAINER: o Sistema Baseado em Casos

TRAINER é uma íêrramenta flexível para desenvolvimento de STls baseado na poderosa
ferramenta D3, que pemute classificações baseadas em casos e estatísticas, entre outros. Além
disso, possui bases de conhecimento para domínios médicos, como reumatologia e neurologia,
assim como para problemas técnicos como diagnóstico de crros cm impressão dc jamais. Em
[RS91], é apresentado o sistema TRAINER com uma base de conhecimento de reumatologia.

Este sistema é bastante flexível no que diz respeito a superar um dos maiores problemas
encontrados na construção de ferramentas para STls: encontrar uma maneira para suportar
mais de um domínio, sendo que domínios diferentes usam métodos de ensino e utilização de
lingüística di6ercntes, di6cultando a decisão sobre como a interface dos STls deve parecer. A
flexibilidade se deve ao fato de que existe um diálogo de configuração que permite levar em
consideração a interface e a estratégia de ensino.

Uma das principais decisões é em relação ao nível de interação entre o sistema e o aluno.
No TR.AINER, existem duas maneiras de conduzir o aluno através do caso. Primeiro, o
especialista pode dividir os sintomas em grupos numa base de conhecimento médico
(histórico, exames e testes técnicos de laboratório). Cada grupo é apresentado seqüencialmente
pelo sistema, e em cada um deles o aluno deve selecionar um diagnóstico. A outra maneira é
apresentar alguns sintomas inicias e deixar o aluno decidir quais exames fazer no paciente,
podendo o sistema criticar tanto o exame quanto o motivo apresentado pelo aluno. Desta
maneira, os alunos podem aprender tanto a interpretar textos quanto a selecionm testes.

6.4.6 Ferramentas Baseados em Hipermídia

Peter Brusilovsky e o seu grupo do Moscow State University and Intemational Center for
Scientific and Technical Information têm estudado, durante anos, o problema de se criar
ambientes de aprendizado inteligentes integrados. De acordo com a experiência acumulada
nesse tempo, propor o que, segundo ele, representa uma maneira natural e coníiável de se
desenvolver ferramentas para construção de STls.

l Projetar um certo número de Ambientes de Aprendizado por Instrução baseados no
mesmo conceito, permitindo identiâlcar quais fmes são semelhantes para os
diferentes sistemas.

2 Separar componentes reutilizáveis das partes dependentes do domínio, gerando um
kit de ferramentas para uso intimo com a âmalidade de facilitar o desenvolvimento
de novos sistemas.

3 Desenvolver ferramentas de criação que utilizem o kit de ferramentas
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A partir deste ponto, a tecnologia pode ser considerada um produto, e pode ser
denominada "ferramenta", por permitir a utilização por pessoas extemas ao grupo de
desenvo lvimento.

Baseados nesses passos, sistemas como o ITEM/IP [Bru95], ISIS e ITEM/PG coram
desenvolvidos pelo grupo, integrando componentes hipermídia por todo o ambiente.

Um recurso que tem sido muito utilizado com a finalidade de ser fonte de aquisição de
conhecimento conceitual é a WWW. Uma ferramenta para desenvolvimento baseado em
hipem)ídia na WWW foi proposta por Brusi]ovsky em [BSW96]. Na maioria dos casos, a
WWW é utilizada como uma Êenamenta de suporte ao aprendizado para cursos a distância
quando um professor qualificado não está disponível. Como resultado o sistema deve ser
completo e auto-suülciente, ou seja, tem que suportar a aquisição tanto do conhecimento
procedural como do conceitual.

A hipermídia provou ser uma boa ferramenta para suportar a aquisição de conhecimento
conceptual. E também o paradigma principal para a estruturação de conteúdo na WWW. Neste
sentido, um STI baseado em hipermídia que seja uma integração de um STI ou AAI com um
material de curso estruturado em hipermídia comece um bom modelo para projetar um STI
auto-suHlciente para a WWW. Peter Brusilovsky, Elmar Schwarz e Gerhard Weber
desenvolveram uma ferramenta que simplifica o processo de criação de componentes
hipermídia para STls na WWW [BSW96]. Esta ferramenta ajuda o autor de um ST] baseado
em LISP a transferir um livro texto normal existente em forma eletrânica em um livro texto
parte de um componente hipermídia de um STI. Além disso, proporciona o máximo de suporte
para os autores no desenvolvimento dos componentes. Entretanto, como a ferramenta não é
um sistema, pode ser utilizada com flexibilidade em contextos com alguma diferença. Assim,
uma das características notáveis é a reusabilidade, já que a ferramenta não está relacionada a
nenhum STI específico.

Além das ferramentas e sistemas desenvolvidos pelo grupo de Brusilovsky, existem
vários outros com aplicações diversas, dentre os quais podemos destacar o sistema CALAT,
desenvolvido com a íhalidade de permitir o treinamento de funcionários da NTT, empresa
japonesa que presta serviços na área de telecomunicações. Devido à âeqüência no treinamento
de pessoal, seja por motivos de novas contratações, ou pela chegada de novas tecnologias,
veriülcou-se a necessidade de se poder contar com um treinamento adaptável de acordo com as
habilidades dos funcionários, através de um sistema que ofereça facilidade de se criar novos
treinamentos, não necessariamente por profissionais de computação [Kiy97] .

Embora possamos verificar inúmeras outras tentativas de se desenvolver ferramentas
para construção de S'lls ao longo da última década, como por exemplo: IDE, ID Expert,
COCA, GTE, RIDES, citados em [Mur96], a maioria deles não saiu dos laboratórios ou não se
viu muito uso em múltiplos domínios. Alguns dos motivos podem ser:

l

2

O fato desses sistemas serem baseados em instruções de abordagem específica

Os domínios de aplicação serem limitados, devido aos sistemas terem sido
modelados a partir de um tutor inteligente construído para uma tarefa especíâlca, e
generalizado para domínios semelhantes.
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3 Os sistemas serem muito complexos por basearem-se principalmente em aspectos
teóricos ou em técnicas de TA.

4 Proporcionarem Êerramentu para estruturar e utilizar o conhecimento, mas não para
criar interfaces ou ambientes de aprendizado atraentes aos usuários. De um modo
geral, embora algumas ferramentas sejam poderosas e genéricas, a maioria não
aborda os aspectos práticos encontrados quando educadores realmente utilizam esses
sistemas. O COCA é uma exceção, pois passou por testes dc usuários.

6.5 Avaliação

6.5.1. Medidas de Software

Segundo [Press95], métricas de soRware referem-se a uma amp]a variedade de medidas
de soRware de computador, e dentro do contexto de gerenciamento de projetos de software, as
medidas de produtividade e de qualidade são determinantes.

Existem inúmeras razões pelas quais um software é medido, dentre as quais podemos
citar

l

2

3

Indicara qualidade do produto

Avaliar a produtividade das pessoas que desenvolvem o produto

Avaliar os beneíicios (em termos de produtividade e qualidade) derivados de novos
métodos e ferramentas.

Medidas diretas determinadas pelo custo e pelos esforços aplicados na construção de um
software são relativamente fáceis de se obter, porém as medidas indiretas que incluem
funcionalidade, qualidade, eficiência e capacidade de manutenção, dentre outras, são mais
difíceis de serem avaliadas.

A qualidade pode ser medida ao longo do processo de desenvolvimento do sistema, de
maneira a oferecer uma base quantitativa para se tomar decisões referentes ao prometo e aos
testes, ou então pode ser medida após a Hmalização do sistema, proporcionando uma indicação
da e6etividade do mesmo.

6.5.2 Avaliação de Sistemas Tutores Inteligentes

A medida em que questões sobre STls são pesquisadas e novos sistemas são desenvolvidos,
considerações sobre metodologias de avaliação têm ganho maior importância [Mark91].
Pesquisadores, desenvolvedores de sistemas e educadores trabalhando com STls têm sido
envolvidos em avaliações de STls.

Mark [Mark91 ] propõe dois métodos de ava]iação
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e Avaliação formativa. onde os pesquisadores examinam o sistema
desenvolvimento, a fim de identi6car problemas e orientar modiÊcações.

em

e Avaliação a posteriori, que tem a âmalidade de considerar reclamações
relacionadas à construção, comportamento ou resultados associados ao sistema
6malizado .

Um método semelhante à ava]iação formativa é também abordada por [Kem], segundo o
qual a avaliação deve ocorrer durante os estágios iniciais do desenvolvimento do sistema, a
f;im de verificar se o esquema é viável e também para determinar quais as prováveis reações
dos usuários. Embora a criação de protótipos seja muito comum quando se trata de STls,
fKem95] aünma que este não é o melhor método, uma vez que os protótipos podem não
possuir algumas características chaves do sistema final, tomando impossível a avaliação exata.

Diferentes metodologias são apropriadas para diferentes tipos de avaliações, algumas
focando em considerações internas, como arquitetura e comportamento, e outras focando em
considerações extemas, como o impacto educacional [Mark9 1].

Segundo [Kem95], testar qualquer esquema educacional é problemático. Ultimamente, o
fator mais importante tem sido a melhora no desempenho do aluno como resultado da
utilização do esquema. [Maj95] aHnma que a grande maioria das avaliações de STls têm sido
baseadas na satisfação do usuário, sda ele um professor ou um aluno. Essas avaliações que
têm demonstrado duros gatos sobre a performance dos STls têm considerado experimentou
controlados e têm medido o sucesso em termos da melhora no desempenho do aluno. Porém,
[Kem95] aponta tuna certa diâlculdade no processo de avaliação, já que aspectos como
entusiasmo, efeito da novidade, compromisso e conhecimento do professor, experiência do
aluno, eLc não devem ser considerados. Além disso, deve-se deGmir como qualquer melhora no
desempenho deve ser medida.

A incorporação de IA em tutores ou em qualquer outro domínio tem a Hmalidade de
fazer com que o computador faça algo de maneira inteligente [Lin95]. Os pesquisadores em
tutores consideram-se bem sucedidos, então, se seus programas tornam o computador
inteligente de alguma maneira que possa ser útil para o ensino e o aprendizado.

Quando pesquisadores de instruções (ou de tutores) aplicam inteligência computacional
ao tutor, seus resultados são medidos em termos de aprendizado do aluno. Seu padrão de
sucesso é que alunos aprendam melhor do que quando a partir de processos alternativos de
instrução [Lin95].

Para se avaliar teorias de instrução e descobrir se professores ou pesquisadores (neste
caso, quais pesquisadores) são realmente os especialistas em educação, o desempenho do
aluno deve ser utilizado em condições experimentais. Na indústria, uma boa medida é
determinar quanto tempo o usuário leva para aprender um certo conteúdo, se comparado ao
treinamento nomml. Este tipo de medida tem relação direta com o custo de treinamento e
pemute verificar se o sistema está se pagando.
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Avaliação de Ferramentas

Entretanto, na avaliação das ferramentas para desenvolvimento de STls, existem outras
medidas a serem consideradas. De acordo com [Md951, em sérias aç'aliações de íêrramentas
de autoria e shells de STls, o desempenho do aluno deve ser utilizado como uma medida, o
que não somente permitirá comparar os sistemas, mas também comparar a IA com outros
métodos de ensino. Além disso, a satisfação do professor é muito importante nesta avaliação,
assim como o tempo de uma tarefa. Esta razão entre tempo de autoria e tempo de instrução
tem sido utilizada para avaliação do processo de instrução. [Murb98] propõe ainda algumas
outras medidas apropriadas para determinar o sucesso de uma ferramenta:

© Diversidade (em tempos de área do domínio e/ou estilos de ensino) de STls que uma
ferramenta permite construir.

e Viabilidade económica da utilização das íêrramentas para construção de STls

e Profundidade ou sofisticação dos STls criados através das ferramentas

e Facilidade com que as ferramentas podem ser utilizadas

Embora estas medidas representem uma forma de determinar o sucesso dos STls, ainda
é cedo para sc avaliar a eficiência global das ferramentas dc desenvolvimento, já quc a maioria
dos dados atuais relacionados a essas medidas são limitadas ou informais.

O surgimento de novas ferramentas, de modo geral, contribuem para diminuir o tempo e
os esforços exigidos no desenvolvimento de novos sistemas, o que consequentemente leva à
redução de custos e proporciona maior facilidade na criação de aplicações, se comparados aos
STls construídos a partir do zero. Essas vantagens contam favoravelmente ao sistema no
momento de uma avaliação.

Algumas medidas finais de flexibilidade são ainda propostas por [Maj95]. Segundo o
autor, estas medidas poderiam verificar qual extensão de comportamentos de ensino poderia
ser implementada. Uma lista de conferência contendo estratégias padrões poderia ser
construída, e cada sistema de autoria ou shell poderia indicar sua habilidade para implementar
uma certa porcentagem dessas estratégias.

Embora medidas de avaliação diferentes tenham sido propostas por diversos autores, de
uma maneira geral, não é comum encontrarmos informações sobre avaliação dos STTs
disponíveis. Sistemas como o LEAP [BMDS96], por exemplo, não foram formalmente
avaliados devido ao bato do sistema não ter sido disponibilizado amplamente, limitando-se à
versão inicial que âoi descontinuada. Muitos outros sistemas acabam seguindo este caminho, e
desta Êornla, Êeqüentemente se verifica a ausência de qualquer tipo de avaliação,
principalmente no caso de protótipos.

Por outro lado, quando a avaliação ocorre, a falta de um modelo que determine um
padrão com os parâmetros necessários para a avaliação tanto das ferramentas de
desenvolvimento quanto dos sistemas construídos a panír delas, acaba por limitar os dados da
avaliação (quando ela ocorre) ao modelo determinado pelo autor de cada sistema. Isto acaba
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inviabilizando a comparação entre o desempenho de diferentes sistemas, embora não impeça a
verificação da eficiência de cada sistema isoladamente. Dentre os sistemas estudados, o
CALAT demonstrou possuir o maior número de aplicações desenvolvidas e ainda em uso,
provavelmente devido a sua disponibilidade comercial, aliado ao fato de que a sua utilização
como ferramenta de treinamento dentro da própria NTT demonstrou sua eãciência nas
diversas ap]icações. A ava]iação apresentada em [Kiy97] baseia-se na análise do desempenho
dos usuários do sistema em relação ao tempo consumido no processo de aprendizagem.

Como pudemos observar, os métodos de avaliação propostos ainda divergem quanto à
forma de analisar a eHlciência e o desempenho dos STls e suas ferramentas de
desenvolvimento. Embora tenhamos relacionado os pontos que consideramos importantes para
a avaliação, podemos assuma que nas condições atuais, qualquer método pode ser considerado
eficiente, desde que seu resultado comprove a real eficiência de um sistema, de acordo com os
objetivos a que ele se propoe a atingir e de acordo com os usuários a que ele se destina. De
uma certa forma, o resultado deste tipo de avaliação pode até justiülcar os investimentos
Hmanceiros envolvidos no desenvolvimento de um STI, comprovando o retomo deste mesmo
investimento.

Espera-se que o crescimento na área de STls leve à determinação de padrões e métodos
de avaliação, à medida em que novos sistemas forem surgindo e cada vez mais dados sobre
performance estiverem disponíveis, a íim de contribuir para o estabelecimento dos meios mais
eHlcientes de avaliação.



Capítulo 7

Conclusão

Os Sistemas Tutores Inteligentes surgiram como forma de superar as limitações dos
sistemas tradicionais de ensino, mostrando-se capazes de interagir com o usuário e se adaptar
às suas necessidades. Desta forma, têm demonstrado serem cada vez mais e6lcientes em
ambientes onde algum conhecimento, habilidade ou experiência precisa ser adquirido. O
crescimento nesta área se deve, em grande parte, à disponibilidade de recursos como
hipermídia, multimídia e hardware mais acessíveis, que tem viabilizado a criação de
aplicações mais completas, permitindo que os sistemas se assemelhem cada vez mais aos
instrutores humanos na forma como conduzem o ensino. Os inúmeros STls destinados ao
ensino acadêmico e os mais recentes voltados ao treinamento de funcionários em empresas,
principalmente em ambientes simulados, comprovam que há demanda por este tipo de
instrução baseada em computador, como forma de adquirir o conhecimento e as habilidades
necessárias.

Neste trabalho, apresentamos uma abordagem geral da área de STls a partir da sua
origem e sua evolução pela incorporação de técnicas de Inteligência ArtiHlcial e de Sistemas
Especialistas. Exemplificamos a sua utilização em ambientes acadêmicos, enumerando alguns
sistemas. Apresentamos também a arquitetura básica de um STI e algumas variações na
arquitetura, geralmente detemlinadas pela incorporação de recursos como multimídia e
hipermídia, entre outros. Sendo o nosso enfoque voltado para aplicações em empresas,
realizamos um estudo da área de treinamento de uma maneira geral, a partir do qual
observamos a importância que tem sido atribuída ao treinamento tanto por parte de
funcionários, que buscam uma maior capacitação proâssional, quanto por parte de empresas,
que visam adquirir vantagens competitivas. Isto justiÊca os recursos Hmanceiros que têm sido
investidos nesta área, demonstrando que há cada vez mais espaço para os STls.

Embora não soam muitos os sistemas disponíveis para treinamento em empresas,
apresentamos alguns deles e identiHlcamos as suas áreas de aplicação. Metodologias e aspectos
que determinam a melhor maneira de se construir STls ainda estão em estudo, porém,

82
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reunimos neste trabalho alguns dos que consideramos ser importantes para viabilizar a
construção de sistemas mais eficientes, a custos mais reduzidos e com consumo menor de
tempo de desenvolvimento, contribuindo para o avanço da área.

O objetivo principal desta dissertação foi apresentar um estudo dos STls e identificar
ferramentas de desenvolvimento para aplicações em empresas, assim como apresentar
sistemas implantados para âms de treinamento, alguns dos quais encontram-se em uso
atualmente. Além disso, procuramos deterTninar os aspectos importantes que devem ser
considerados ao desenvolver-se STls ou ferramentas de desenvolvimento. Apresentamos
algumas medidas que permitem avaliar seus desempenhos, com o intuito de comprovar a
eficiência quanto à finalidade a que se destinam, e assim, justificar os esforços dispensados no
seu desenvolvimento.

7.1 Considerações Finais

Ao longo das nossas pesquisas, buscamos aprofundar-nos nos estudos sobre as
aplicações de STls em empresas, uma vez que identificamos uma demanda por meios mais
eficientes de treinamento de pessoal, comparados aos recursos utilizados atualmente.

Nos Estados Unidos e no Japão, pudemos verificar casos bem sucedidos de utilização de
STls para treinamento, alguns dos quais apresentaram projetos bem documentados. No Brasil,
porém, podemos considerar que as pesquisas sobre aplicações nesta área encontram-se no
início, uma vez que STls voltados para treinamento não são facilmente encontrados. Durante o
desenvolvimento deste trabalho, a nossa distância em relação aos grandes centros de pesquisas
em STls diHlcultou o nosso acesso a materiais mais específicos e, embora tenhamos tentado
contato com diversos autores e empresas com trabalhos relacionados aos STls neste meio,
obtivemos pouco retomo.

Porém, pudemos constatar que apesar da cultura de incorporação de sistemas baseados
em computador para üms de treinamento ser ainda pouco difundida, o sucesso da utilização
dos STls no meio acadêmico comprova a eficiência destes sistemas como ferramenta de
ensino e abre o caminho para a sua entrada nos meios corporativos. Embora esta entrada esteja
ocorrendo lentamente, acreditamos que os STls serão uma grande promessa também como
ferramentas de treinamento.
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