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RESUMO • 

TEGRAM: UM SISTEMA TUTOR DE 
GEOMETRIA PLANA BASEADO NO 

TANGRAM 

Autor: Marcelo Augusto Santos Turine 
Orientadora: Profa. Dra. Maria das Graças Volpe Nunes 

RESUMO 

O objetivo desta dissertação é apresentar o projeto de construção do sistema TEGRAM: 
um sistema tutor destinado a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de conceitos 
relacionados à Geometria Plana para estudantes do 19- grau. No intuito de despertar a 
curiosidade e o interesse dos estudantes, fazendo com que eles se envolvam com as 
atividades e sintam-se estimulados em resolvê-las, todas as atividades propostas pelo 
sistema baseiam-se num jogo chinês milenar chamado Tangram. O sistema funciona de 
tal modo que o usuário/estudante é levado à compreensão de conceitos que são 
formalizados a posteriori. A arquitetura do sistema TEGRAM é baseada numa 
arquitetura básica de Sistemas Tutores Inteligentes: módulo do domínio, modelo do 
estudante, módulo tutorial e módulo de comunicação. 
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SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES • 

modelo do estudante também deve fornecer uma representação explícita dos conceitos 
incorretos assumidos pelo estudante. Desta forma, esta representação facilita a retomada 
dos pré-requisitos e a aprendizagem do conceito atual. Enfim, o modelo do estudante é 
uma tentativa de representação do conhecimento do estudante. 

A literatura apresenta quatro tipos principais de modelo do estudante: modelo 
overlay, modelo de perturbação, modelo procedimental e modelo diferencial [VAN88] 
[DUC89] [VAS90] [NWA90]. No entanto, esta divisão em tipos nem sempre ocorre, 
pois dependendo da especificação do sistema e da forma como o modelo do estudante é 
construído, podem aparecer características de mais de um tipo agrupadas em um mesmo 
modelo. Uma descrição sucinta de cada um dos tipos de modelo é apresentada a seguir. 

No modelo overlay, o conhecimento do estudante é representado como um 
subconjunto da base de conhecimento do módulo do domínio (conhecimento de um 
especialista no domínio) (Figura 3). Isto permite uma fácil comparação entre o que o 
estudante sabe e o que ele deveria saber. O estudante é modelado dentro do sistema por 
meio de uma lista de habilidades e/ou conceitos que se acredita conhecidos pelo 
estudante. Esta abordagem é limitada a situações onde especialistas e estudantes usam as 
mesmas habilidades. Este modelo foi introduzido por Goldstein [G0L82] e é muito 
utilizado atualmente. 

Figura 3: Modelo overlay. 

O modelo de perturbação tem a mesma abordagem da representação do modelo 
overlay (Figura 4). Além de o estudante ser representado como um subconjunto da base 
de conhecimento do módulo do domínio, o modelo contém uma lista de bugs cometidos 
pelo estudante durante a interação com o sistema (por exemplo, uma lista de seqüências 
de ações errôneas do estudante) armazenadas no Catálogo de Bugs* . Pode, ainda, conter 
uma lista de regras do domínio ligeiramente modificadas ou perturbadas denominadas 
mal-rules* (por exemplo, as misconceptions* do estudante [STE79] [C0S88]). Este 
modelo também é chamado de modelo de bugs. Um dos sistemas que utiliza esta 
abordagem é o sistema BUGGY [BR078]. 

Figura 4: Modelo de perturbação. 
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O modelo procedimental contém os passos (os caminhos) utilizados pelo estudante 
na resolução de um determinado problema sugerido pelo sistema (Figura 5). Para tornar 
possível uma avaliação do estudante pelo sistema, são incorporadas no módulo do 
domínio algumas técnicas especiais que possibilitam ao sistema imitar o modo pelo qual 
o estudante soluciona seus problemas. 

PROBLEMA 

SOLUÇÃO 

Figura 5: Modelo procedimental. 

O modelo diferencial faz uso das comparações entre as respostas dadas pelo 
estudante, quando resolve um determinado problema, e a respectiva resposta dada por 
um especialista neste domínio. O modelo do estudante é construído com base na análise 
das diferenças entre estas duas respostas, conforme apresenta a Figura 6. Um exemplo 
de sistema que utiliza este modelo é o WEST [BUR82a]. 

resposta do 
estudante 

resposta do 
especialista 

ANÁLISE DAS 
DIFERENÇAS 

Figura 6: Modelo diferencial. 
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O SISTEMA TEGRAM 

4.1. Considerações iniciais 

nalisando os principais temas de atividades matemáticas (Sistema de A Numeração Decimal, Adição, Subtração, Multiplicgção, Divisão, Seqüência, 
Classcação, Geometria e Medidas) abordados na série de livros intitulada 

"Atividades Matemáticas" [AMA83a] [AMA83b] [AMA84] [AMA86] [AMA91], nota-
se que o ensino de Geometria é um dos temas fundamentais. 

Com base na importância da Geometria na Matemática, este trabalho apresenta 
uma ferramenta útil para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem nesta área. Em 
particular, este trabalho tem por objetivo planejar e implementar um protótipo do sistema 
TEGRAM — um sistema tutor destinado a ensinar conceitos relacionados à Geometria 
Plana para estudantes do 12 grau. Para despertar a curiosidade e o interesse dos 
estudantes em relação aos conceitos matemáticos propostos pelo sistema, todas as 
atividades didáticas são baseadas no Tangram. Como visto no capítulo três, o Tangram é 
um material que pode ser utilizado como um recurso didático bastante rico nas aulas de 
Matemática, fornecendo um grande número de atividades que estimula os estudantes na 
assimilação de conceitos de Geometria Plana, além de envolvê-los com atividades 
lúdicas. 

A construção de um sistema tutor que seja modular é um dos principais objetivos, 
pois tal abordagem permite o acréscimo, com o tempo, de novos conceitos, atividades e 
materiais para auxiliarem o processo de ensino-aprendizagem. Isto viabiliza o 
crescimento do sistema e aumenta a flexibilidade para futuras manutenções. 

O sistema TEGRAM introduz e/ou utiliza alguns conceitos matemáticos descritos 
no capítulo três, tais como: classificação e construção de figuras geométricas planas, 
congruência e semelhança entre figuras geométricas, exploração do conceito de área e 
perímetro e suas relações, entre outros. A idéia básica é que o estudante assimile estes 
conceitos de uma forma intuitiva, através da realização de atividades monitoradas pelo 
sistema. A formalização destes conceitos é realizada somente a posteriori. 

Como o sistema está projetado modularmente, outros tópicos mais avançados de 
área, perímetro, cálculo do comprimento dos lados das figuras, construção de desenhos 
com as peças do Tangram, construção de sistemas de equação, Teorema de Pitágoras, 
entre outros, poderão ser desenvolvidos futuramente. 

Este capítulo apresenta a forma como o sistema TEGRAM está organizado a fim 
de alcançar os seus objetivos. 
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O SISTEMA TEGRAM 

O terceiro módulo da arquitetura do sistema TEGRAM apresentado na Figura 27 
é o módulo tutorial. Este módulo contém as decisões tutoriais (estratégias de ensino) 
necessárias para guiar a interação com o estudante. Passa ordens (fluxo de controle) para 
o módulo do domínio, modelo do estudante e para o módulo de comunicação de 
atividades. Por último, o módulo de comunicação de atividades controla a interação 
sistema/estudante. 

Nas próximas seções, estes quatro componentes são discutidos mais 
detalhadamente. 

4.2.1. Módulo do domínio 

O módulo do domínio contém o conhecimento sobre os conceitos de Geometria 
Plana que serão ensinados para o estudante e mais o conhecimento das atividades 
didáticas que exploram tais conceitos, servindo como um padrão para avaliar o 
desempenho geral do estudante nas atividades propostas pelo sistema. O módulo do 
domínio é composto por três módulos: rede de conceitos, rede de atividades e rede de 
definições. Estes três submódulos são descritos a seguir. 

4.2.1.1. Rede de conceitos e atividades 

O submódulo rede de conceitos contém todos os conceitos matemáticos a serem 
ensinados pelo sistema a um determinado estudante. Esta rede é representada na forma 
de um grafo direcionado (dígrafo). Existem muitos conceitos matemáticos relacionados à 
Geometria Plana, porém o sistema TEGRAM abrange apenas alguns deles. 

O conhecimento sobre os conceitos matemáticos explorados pelo sistema está 
armazenado e representado explicitamente em uma "base de conceitos". Esta base faz 
parte do módulo do domínio e é construída e atualizada somente pelo projetista e/ou 
professor responsável pelo sistema. O estudante não tem acesso direto a esta base. 

Internamente na rede de conceitos, os conceitos matemáticos são classificados em 
dois grandes grupos: os conceitos nucleares (CNs) e os conceitos satélites (CSs). De 
acordo com a Figura 28, um conceito matemático pode ser um conceito nuclear ou um 
conceito satélite, dependendo do nível de conhecimento do estudante que está utilizando 
o sistema. 

Os conceitos nucleares correspondem aos conceitos matemáticos que o sistema 
está habilitado a ensinar. Os conceitos satélites correspondem aos conceitos que o 
sistema pressupõe conhecidos pelo estudante para entender um determinado CN. Os CSs 
são considerados os conceitos pré-requisitos para explorar as atividades relacionadas aos 
CNs. Na base de conceitos não está explicita uma classificação em CN ou CS. A partir 
da interação com o estudante, o sistema realiza esta classificação, a fim de explorar os 
conceitos supostamente adequados para o nível de conhecimento do estudante. Um 
conceito pode ser CN para um estudante e CS para outro. 
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TABELA DE SISTEMAS TUTORES le 

PROTO-TEG Geometria [DIL89] 
PROUST Programação Pascal IJ0H87] [SAC92] 
QUADRATIC Tutor Equações quadráticas [0SH82] 
SCHOLAR Geografia da América do SUL [BAR82] [CAR70] 

Detecção de problemas em 
circuitos eletrônicos 

[BAR82] [BRO82] SOPHLE 1/11/III 

SORT EQ'UIVALENT 
FRACTIONS 

Classificação de frações 
eqüivalentes 

[DUG92] 

UNIX Tutor Sistema Operacional UNIX [WAN92] 
USHI Engenharia IDIE92] 
WEST Jogo aritmético N [BAR82]JBR078] 

AC0L8217  [BARU] WHY Meteorologia 

7  [COL82] COLLINS, A. & STEVENS, A.L. Goals and strateffles for inquiry teachers. In: 
GLASER, R., ed. Advances in Instructional Psychology. Hillsdale, Lawrence 
Erlbaum. v.2, 1982. apud [NWA901. 


