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RESUMO 

 

No ensino tradicional, o aprendiz é tratado como um simples receptor e armazenador de 

informações, ficando a cargo do professor o papel de disseminar informações as quais o 

aprendiz tenta passivamente absorver e utilizar na resolução de problemas, muitas vezes 

incompatíveis com a realidade profissional. Diante deste cenário, o modelo de ensino 

tradicional aos poucos vem sendo substituído por novas tendências pedagógicas, as quais 

apontam para a necessidade de formação de um profissional capaz de transformar a realidade 

social do seu cotidiano. No contexto das novas tendências pedagógicas, a Metodologia da 

Problematização, tendo como referência o Método do Arco de Maguerez, oferece um 

caminho capaz de orientar a prática pedagógica de um educador, visando o pensamento 

crítico e criativo dos alunos. Junto a essas novas tendências, é cada vez maior o uso da 

tecnologia da informação e comunicação como suporte para oferecer ferramentas e conteúdos 

no domínio da educação. Visando auxiliar o aprendiz na utilização adequada destas 

ferramentas e o acesso a um conteúdo de acordo com o contexto do aprendiz, este trabalho 

apresenta um assistente de recomendação sensível ao contexto para ambientes virtuais de 

aprendizagem baseados na Metodologia da Problematização operacionalizada através do Arco 

de Maguerez. Um protótipo foi desenvolvido utilizando o framework CEManTIKA, que apoia 

o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, e está integrado ao software educativo 

PenSAE, que utiliza a metodologia da problematização, com foco na aquisição de 

competências e habilidades necessárias à prática do processo de Enfermagem na atenção à 

saúde da criança menor de dois anos. Um estudo experimental preliminar, realizado com vinte 

estudantes de enfermagem, verificou a utilidade e a usabilidade do assistente proposto. 

 

Palavras-Chave: Contexto Computacional. Sistema de Recomendação. Metodologia da 

Problematização. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In traditional Education, the student is treated as a simple receiver and storer of information, 

leaving to the teacher the role of disseminating information while the learner tries to passively 

absorb and utilize problem solving. This state of affairs is often incompatible with 

professional reality. Thus the traditional model of teaching is gradually being replaced by new 

pedagogical trends, which point to the need to form a professional capable of transforming the 

social reality of their daily lives. Within the new pedagogical trends, the Problematization 

Methodology, together with the Maguerez Arch, offers a path capable of guiding teaching 

practices, targeting the critical and creative thinking of students. Together with these new 

trends, we can also find the increasing use of information and communication technology as a 

support to provide tools and content in education. Aiming to assist the learner in the proper 

use of these tools and to access content according to the learner's context, this work presents a 

context-aware recommender assistant to virtual learning environments based on the 

Problematization Methodology operationalized through Maguerez Arch. A prototype was 

developed using the CEManTIKA framework for the practice of nursing in the care of health 

of the child under two years. A preliminary experimental study with twenty nursing students 

verified the usefulness and usability of the proposed assistant. 

 

Key-Words: Context-sensitive Computing. Recommender Systems. Problematization 

methodology. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nos modelos tradicionais de ensino, o aprendiz é tratado como um simples receptor e 

armazenador de informações, mas muitas destas informações não são associadas à sua 

realidade e experiência prática. Nestes modelos, os professores assumem o papel principal no 

processo de ensino, disseminando informações as quais os estudantes, passivamente, tentam 

absorver e utilizar na resolução de problemas que nem sempre são compatíveis com os 

encontrados na realidade profissional. Nos modelos de ensino ativo, os estudantes deixam de 

ser um elemento passivo, exposto às informações por meio de aula e são encorajados a buscar 

o conhecimento para resolução de problemas, construindo e validando seus próprios modelos 

mentais (PEREIRA et al., 2007; TOLEDO JÚNIOR et al., 2008). Uma das abordagens de 

aprendizagem ativa é a Metodologia da Problematização, tendo como primeira referência o 

Método do Arco de Maguerez, que é dividido em cinco etapas: observação da realidade, 

Pontos-Chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade (BERBEL, 1998). 

Neste cenário, os avanços da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e da 

Internet proporcionaram o desenvolvimento de ambientes virtuais, ferramentas e recursos 

dentro do domínio educacional. A utilização de metodologias de aprendizagem ativa dentro 

desses ambientes virtuais permite que aprendizes desenvolvam seu aprendizado de modo 

autônomo e ampliem as fronteiras da sala de aula e do ensino tradicional. Apesar de existir 

uma grande quantidade de ferramentas e recursos de aprendizagem disponíveis em ambientes 

e repositórios virtuais, existe uma dificuldade por parte dos aprendizes na identificação dos 

recursos e ferramentas mais adequados à sua realidade. Diante disso, torna-se importante o 

uso de sistemas de recomendação integrados a estes ambientes que ofereçam recursos e 

ferramentas mais adequadas ao aprendiz, auxiliando assim o seu processo de aprendizagem. 

Uma abordagem que pode ser utilizada com o propósito de auxiliar o aluno na busca 

do conhecimento e das ferramentas necessárias para seu processo de aprendizagem, dentro de 

um ambiente virtual de aprendizagem, é a construção de um assistente de recomendação 

sensível ao contexto integrado a um software educativo baseado na Metodologia da 

Problematização com o Arco de Maguerez.  

Um software educativo baseado no Arco de Maguerez pode associar as etapas 

previstas no arco às práticas educativas de maneira sistemática, possibilitando a obtenção de 
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competências e habilidades para resolução de conflitos próprios do problema. A incorporação 

de informações contextuais em assistentes de recomendação permite a adequação das 

recomendações às características individuais do usuário. O contexto pode ser visto como o 

conhecimento que permite definir o que é ou não relevante em uma situação (VIEIRA; 

TEDESCO; SALGADO, 2009). O assistente de recomendação sensível ao contexto tem como 

objetivo assegurar o uso eficiente dos recursos disponíveis em um ambiente de aprendizagem 

problematizado. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A utilização da TIC e os avanços da Internet no domínio da educação vêm 

disseminando a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Nestes ambientes, 

a tecnologia é empregada para dar suporte às atividades educacionais, fornecendo ferramentas 

que facilitam a aprendizagem dos alunos. Os ambientes educativos que utilizam como método 

de ensino a problematização, têm a vantagem de estimular o aprendizado ativo do estudante, 

promovendo a sua autonomia no processo de construção do conhecimento (GOMES, 2014).  

Nesse processo autônomo de busca do conhecimento, o aluno também se torna responsável 

por pesquisar conteúdos e utilizar ferramentas que o auxiliarão na resolução do problema. 

Apesar de esses conteúdos estarem disponíveis em diversos repositórios virtuais existentes na 

Internet, a grande quantidade de recursos disponibilizados pode ocasionar uma sobrecarga de 

informações no aluno. O ideal seria que os sistemas percebessem a necessidade do usuário e, 

com isso, minimizassem a complexidade e esforço destes na busca por soluções (VIEIRA; 

TEDESCO; SALGADO, 2009). 

Com o propósito de auxiliar o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, 

VIEIRA (2008) apresenta o framework CEManTIKA (Contextual Elements Modeling and 

Management through Incremental Knowledge Acquisition) para o projeto e desenvolvimento 

de sistemas sensíveis ao contexto, independente do domínio da aplicação. O framework 

fornece uma arquitetura de referência, um modelo estrutural e comportamental de contexto e 

um processo de projeto de sistemas sensíveis ao contexto. 

Este trabalho apresenta como o contexto pode ser integrado à construção de assistentes 

de recomendação de recursos de aprendizagem em um ambiente baseado na Metodologia da 
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Problematização e que auxilie no processo de aprendizagem. Para avaliar o assistente de 

recomendação, foi criada uma instância denominada de PenSAE+ que integra o assistente de 

recomendação ao ambiente PenSAE (GOMES, 2014), desenvolvido para aprendizagem do 

processo de enfermagem no cuidado à saúde da criança. O PenSAE+ foi avaliado por 

estudantes de graduação de Enfermagem e, como estratégia de validação, foi proposta a 

simulação da resolução de um estudo de caso, percorrendo as cinco fases do Arco de 

Maguerez, e recomendando, de acordo com o contexto dos estudantes, recursos de 

aprendizagem. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

A principal questão de trabalho é: como utilizar contexto computacional para construir 

um assistente de recomendação que seja acoplado a um AVA baseado na Metodologia da 

Problematização, e que forneça aos aprendizes recursos de aprendizagens adequados e em 

momentos propícios? 

O objetivo principal desta dissertação é construir um assistente de recomendação, para 

ambientes que utilizam a Metodologia da Problematização, e que seja sensível ao contexto do 

aprendiz, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem com a recomendação de recursos 

apropriados para o momento pedagógico e o perfil do aprendiz. 

 

1.3. CONTRIBUIÇÕES 

 

As principais contribuições desta dissertação são: i) um levantamento sobre a 

utilização do conceito de contexto computacional nos sistemas de recomendação em 

ambientes baseado na Metodologia da Problematização; ii) o projeto e implementação de um 

assistente de recomendação sensível ao contexto, usando o framework CEManTIKA proposto 

por VIEIRA (2008); iii) a avaliação preliminar sobre a utilidade e usabilidade do projeto em 

um software educacional, com foco na aquisição de competências e habilidades necessárias à 

prática do processo de Enfermagem na atenção à criança menor de dois anos. 
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1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para alcançar o objetivo do estudo, inicialmente, procurou-se identificar o material 

bibliográfico ligado ao tema, envolvendo consultas em livros, dissertações e teses, artigos 

científicos e demais publicações. Feita a seleção do material, foi realizada a leitura e a análise 

dos textos selecionados, resultando na revisão bibliográfica. 

Ao fim da etapa de revisão bibliográfica, foi iniciado o processo de especificação e de 

implementação do PenSAE+, seguindo o processo de desenvolvimento de projeto de sistemas 

sensível ao contexto proposto pelo framework CEManTIKA (VIEIRA, 2008). 

Em seguida, foi realizada uma avaliação do PenSAE+ com uma turma de graduação 

de Enfermagem da UFPE. Ao término da avaliação foi aplicado, junto aos estudantes, um 

questionário on-line, criado de forma estruturada para avaliar os aspectos de usabilidade e de 

utilidade segundo a percepção dos estudantes. 

Por fim, uma vez coletados os dados, foi feita uma análise deste, no intuito de entender 

como o assistente integrado ao software educativo PenSAE (GOMES, 2014) é percebido 

pelos estudantes e se este o auxilia no processo de aprendizagem. 

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Os próximos capítulos estão organizados da seguinte forma: 

 Capítulo 2: Faz uma apresentação da fundamentação teórica relacionada a esta 

dissertação, abordando os conceitos de contexto computacional, sistemas de 

recomendação, problematização no ensino-aprendizagem, processo de 

enfermagem e o ambiente PenSAE e ambientes virtuais de ensino-

aprendizagem; 

 Capítulo 3: Contém uma descrição dos trabalhos relacionados a esta proposta, 

que foram analisados em relação à utilização de contexto em assistentes de 

recomendação educacional; 



16 

 

 Capítulo 4: Apresenta a proposta desta dissertação dividida em: i) modelagem 

contextual do assistente de recomendação integrado ao PenSAE, baseada no 

processo de software definido pelo framework CEManTIKA; ii) protótipo do 

PenSAE+, ambiente PenSAE integrado ao assistente, com a apresentação das 

funcionalidades implementadas no assistente; 

 Capítulo 5: Traz a avaliação da usabilidade e utilidade do PenSAE+ segundo a 

percepção dos estudantes; 

 Capítulo 6: Apresenta as conclusões deste trabalho, demostrando as 

contribuições, dificuldades encontradas e também os trabalhos futuros.  
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2  O CONTEXTO EM SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E A PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Com a expansão da internet e o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, é cada vez maior a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem como 

suporte à educação a distância, em atividades presenciais de sala de aula ou semipresenciais. 

Nesses ambientes, a tecnologia é empregada para apoiar as atividades educacionais, 

fornecendo diversas ferramentas e recursos que facilitam a aprendizagem dos alunos.  

A utilização de métodos de ensino ativo, nesses ambientes, tem o intuito de promover 

no aprendiz o desenvolvimento de sua autonomia e competência de aprender a aprender. 

Neste contexto, os aprendizes são responsáveis por selecionar as ferramentas e recursos que o 

auxiliarão no processo de aprendizagem. A integração das tecnologias empregadas no 

desenvolvimento de sistemas de recomendação educacionais, nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, permite que através das informações contextuais dos aprendizes, se consiga 

fornecer recursos adequados às suas características individuais, auxiliando assim no processo 

de construção do conhecimento. 

Nesta seção, serão apresentados os conceitos que são importantes para o entendimento 

dos próximos capítulos desta dissertação. Neste sentido, os seguintes conceitos e ferramentas 

serão abordados: contexto computacional, sistemas de recomendação, a problematização no 

ensino-aprendizagem, o processo de enfermagem e o ambiente PenSAE e ambientes virtuais 

de ensino-aprendizagem. 

 

2.1. CONTEXTO COMPUTACIONAL 

 

Contexto é um conceito multifacetado que tem sido pesquisado em várias disciplinas, 

incluindo Ciência da Computação (principalmente em Inteligência Artificial e Computação 

Ubíqua), ciência cognitiva, linguística, filosofia, psicologia e ciências organizacionais 

(ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011; RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2011). 
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BAZIRE e BRÉZILLON (2005) apresentam e analisam mais de 150 definições de 

contexto em vários campos de estudo. Os autores afirmam que definição de contexto depende 

do campo de conhecimento ao qual ele pertence. Uma das definições mais citadas de contexto 

é a de DEY et al. (2001), que define contexto como “qualquer informação que pode ser usada 

para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou objeto 

que é considerado relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo 

interação entre usuário? e entre aplicações”. Na busca de uma definição operacional para 

contexto, os pesquisadores têm tentado defini-lo classificando-o em categorias (VERBERT et 

al., 2012).  Em busca de uma definição operacional para contexto, ZIMMERMANN et al.  

(2007), estenderam a definição de DEY et al. (2001), e caracterizaram a situação de uma 

entidade em cinco categorias fundamentais: individualidade, atividade, localização, tempo e 

relações. A categoria individualidade contém propriedades e atributos que definem a entidade 

em si; a categoria atividade cobre todas as tarefas que envolvem esta entidade; as categorias 

contextuais de localização e tempo fornecem as coordenadas espaço-temporais da respectiva 

entidade; a categoria relações representa informações sobre qualquer relação que a entidade 

pode estabelecer com outra entidade. 

Neste trabalho foi utilizada a definição de VIEIRA (2008), a qual afirma que, embora 

existam várias definições de contexto, os pesquisadores concordam que: um contexto só 

existe quando associado a outra entidade. Diante disto, a autora fez distinção entre os 

conceitos de contexto e de elementos contextuais e os definiu da seguinte maneira: um 

elemento contextual (do inglês Contextual Element, CE) é qualquer parte de dados ou 

informação que permite caracterizar uma entidade em um domínio e o contexto é o conjunto 

de elementos contextuais instanciados que são necessários para apoiar a tarefa atual. 

As aplicações tradicionais, conforme mostrado na Figura 2.1a, são sistemas 

computacionais que agem de acordo com as solicitações e informações fornecidas de modo 

explícito pelos usuários. As aplicações que fazem uso das informações contextuais (Figura 

2.1b), além de utilizarem as informações explícitas do usuário e as que estão armazenadas em 

bases de conhecimento contextuais, utilizam informações que são percebidas do ambiente e 

informações inferidas por meio de raciocínio (VIEIRA; TEDESCO; SALGADO, 2009). 
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Figura 2.1 Visão geral de uma aplicação tradicional (a) e de uma aplicação sensível ao contexto (b) 

 

Fonte: Extraído de VIEIRA; TEDESCO; SALGADO (2009) 

 

Esses sistemas que fazem uso de informações contextuais foram definidos por 

VIEIRA  (2008) como Sistemas Sensíveis ao Contexto (do inglês Context-Sensitive Systems, 

CSS), e gerenciam elementos contextuais relacionados a uma aplicação em um domínio, 

utilizando-os para apoiar um agente na execução de alguma tarefa. Esse apoio pode ser 

alcançado pelo aumento da percepção do agente em relação à tarefa que está sendo executada 

ou pelo provimento de adaptações que facilitem a execução de tarefa. Para viabilizar a 

construção de uma aplicação sensível ao contexto, foi utilizado o framework CEManTIKA 

que é apresentado na seção a seguir. 

 

2.1.1. FRAMEWORK CEMANTIKA 

 

O framework CEManTIKA (Contextual  Elements  Modeling  and  Management  

through Incremental  Knowledge  Acquisition), apresentado por VIEIRA (2008), tem como 

objetivo apoiar o projeto de sistemas sensíveis ao contexto em diferentes domínios. O 

framework possibilita a modularização do desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto 

separando os elementos relacionados ao negócio da aplicação das especificações associadas 

ao contexto. O framework proposto, conforme Figura 2.2, é composto por quatro elementos 

principais: uma arquitetura genérica para sistemas sensíveis ao contexto; um metamodelo de 

contexto independente de domínio; um conjunto de perfis UML (Unified Modeling Language) 

e um processo que direciona a execução de atividades relacionadas à especificação do 
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contexto e ao projeto de sistemas sensíveis ao contexto. Todos os quatros elementos serão 

apresentados a seguir. 

Figura 2.2 Integração entre os elementos do Framework CEManTIKA 

 

Fonte: (VIEIRA, 2008) 

 

ARQUITETURA PARA SISTEMAS SENSÍVEIS AO CONTEXTO 

 

No projeto de desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, proposto por 

VIEIRA  (2008), há um conjunto de tarefas especificamente relacionadas com a manipulação 

do contexto: 1) especificação do contexto, 2) gerenciamento do contexto e o 3) uso do 

contexto. 1) A especificação do contexto se refere à identificação das possíveis variações de 

comportamento de sistema sensível ao contexto que podem ser por ele afetados  e a definição 

do que deve ser considerado como contexto, para apoiar a decisão de executar uma variação 

de comportamento; 2) O gerenciamento de contexto especifica como o contexto será 

manipulado e tem como principais tarefas a aquisição, armazenamento, processamento e 

disseminação das informações contextuais; 3) O uso do contexto define como empregar os 

elementos contextuais que guiarão as variações no comportamento de um CSS, seja 

enriquecendo a percepção dos usuários, influenciando recomendações ou permitindo 

adaptações diversas.   

Uma arquitetura extensível para sistemas sensíveis ao contexto foi apresentada por 

Vieira, conforme Figura 2.3. Nesta arquitetura, o Gerenciamento de Contexto (Context 
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Manager) é uma camada intermediária que atua entre as fontes de contexto (Context Source) 

e os consumidores de contexto (Context Consumer). Fontes de contexto são componentes de 

software, como bases externas ou sensores físicos e lógicos e que podem fornecer informação 

atualizada da entidade considerada no domínio de um CSS. Consumidores de contexto são 

componentes de software que identificam os CEs relevantes para apoiar a execução de um 

comportamento sensível ao contexto. As fontes e os consumidores de contexto são conectados 

ao gerenciador de contexto através de interfaces. O gerenciador de contexto adquire 

informações de fontes heterogêneas e processa e dissemina estas informações para os 

consumidores de contexto interessados. 

  

  



 

 

Figura 2.3 Arquitetura de Contexto 

 

Fonte: (VIEIRA, 2008)

2
2
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METAMODELO DE CONTEXTO INDEPENDENTE DE DOMÍNIO 

 

Os modelos de contexto destinam-se a especificar quais as informações contextuais 

que devem ser consideradas em um domínio ou aplicação e como essas informações se 

relacionam ao comportamento do sistema (VIEIRA; TEDESCO; SALGADO, 2009). No 

intuito de apoiar a criação de modelos de contexto, VIEIRA (2008) propõe um metamodelo 

de contexto que fornece novos elementos de modelagem relacionados ao contexto, 

proporcionando assim, uma infraestrutura conceitual para apoiar a construção de modelos de 

contexto. Os objetivos do metamodelo de contexto são: prover um framework conceitual que 

identifica os principais conceitos relacionados à manipulação e uso do contexto, de modo 

independente de domínio e apoiar o reuso e a extensão de modelos de contexto ou de 

aplicações existentes. Os principais conceitos definidos pelo metamodelo estrutural de 

contexto são: ContextualEntity, ContextualElement, ContextSource e Focus. 

 ContextualEntity (Entidade Contextual): Representa as entidades que devem ser 

consideradas para fins de manipulação de contexto. Uma entidade representa um 

objeto do mundo real que pode ser claramente identificada e relevante para 

descrever um domínio. Uma entidade contextual é caracterizada por pelo menos um 

elemento contextual.  

 ContextualElement (Elemento Contextual): Representa uma propriedade usada para 

caracterizar uma entidade contextual e pode ser identificada por um conjunto de 

atributos e relacionamentos associados a uma entidade. O elemento contextual é a 

unidade básica de informação no metamodelo. E um contexto é composto pela 

agregação de elementos contextuais. 

 ContextSource (Fonte Contextual): Define as fontes de contexto responsáveis pela 

aquisição dos elementos contextuais: essas fontes podem ser internas ou externas ao 

sistema. Uma associação de aquisição (acquisition association) indica e 

parametriza o relacionamento entre os elementos contextuais e suas respectivas 

fontes. Uma associação de aquisição usa três atributos para configurar como a 

aquisição ocorre: tipo da aquisição (i.e. percebido, derivado, informado pelo 

usuário ou consultado), frequência de atualização do elemento contextual (i.e. 

frequentemente, raramente ou consultado) e expressão de correspondência (i.e. 
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funções utilizadas para converter o valor recebido da fonte contextual para um valor 

compatível com o elemento contextual descrito no modelo). 

 Focus (Foco): determina quais elementos contextuais serão instanciados e 

utilizados para compor o contexto. Neste metamodelo, um foco é definido como a 

associação de uma Tarefa (Task) a um Agente (Agent), onde o agente assume um 

determinado papel (role) na execução dessa tarefa. 

O metamodelo comportamental indica como o comportamento dos sistemas sensíveis 

ao contexto será afetado pelo contexto. Para apoiar a definição da parte comportamental dos 

sistemas sensíveis ao contexto, VIEIRA (2008) utilizou formalismo dos grafos contextuais de 

BRÉZILLON (2003).  Na definição de BRÉZILLON (2003) os grafos contextuais são 

gráficos direcionados acíclicos que representam as ações que serão realizadas de acordo com 

o contexto, tendo exatamente uma raiz e um objetivo. Como se pode observar na Figura 2.4, o 

grafo contextual possui três tipos de nó: nó de decisão, representado pelo círculo verde, que 

indica pontos de decisão onde o valor do elemento contextual é avaliado; nó de ação, 

representado pelo retângulo numerado, que representa uma atividade a ser executada; nó de 

recombinação, representado pelo ponto de convergência dos caminhos e que indica que o 

valor testado para o elemento contextual não é mais válido. O retângulo maior representa 

macro ações e pode englobar vários nós de ações.  

Figura 2.4 Exemplo de Grafo contextual 

 

Fonte: (BRÉZILLON, 2003) 
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A partir dos conceitos de grafos contextuais, pode-se visualizar na Figura 2.5, o 

metamodelo comportamental de contexto definido por VIEIRA (2008). Para apoiar a 

definição da parte comportamental do CSS, a autora utilizou os conceitos definidos no 

formalismo dos grafos contextuais (BRÉZILLON, 2003): contextual node, action, 

recombination node, activity e parallel action grouping. O significado de cada conceito é o 

mesmo estabelecido no formalismo, como explicado no parágrafo anterior. Na representação 

da autora foram feitas algumas mudanças no nome dos conceitos, tais como: ActionNode ao 

invés de Action e ActivityNode ao invés de Activity. Essas mudanças foram necessárias para 

evitar conflitos com os conceitos definidos no metamodelo UML. Vieira também incluiu 

alguns conceitos que aparecem implícitos na definição de grafos contextuais, como: 

InputBranch e OutputBranch.   

Figura 2.5 Metamodelo comportamental de contexto 

 

Fonte: (VIEIRA, 2008)  

 

PROCESSO PARA PROJETO DE SISTEMA SENSÍVEL AO CONTEXTO 

 

Projetistas de sistemas sensíveis ao contexto devem considerar os novos aspectos e 

desafios que estas aplicações demandam, como a especificação do contexto e 

comportamentos contextuais. Em um projeto de CSS, uma grande ênfase é dada para a análise 
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de como os usuários interagem ou esperam interagir com o CSS e como esses usuários 

esperam que o CSS aja a seu favor. O framework CEManTIKA fornece aos desenvolvedores 

de sistemas sensíveis ao contexto um processo para guiá-los de maneira a cumprir os 

requisitos específicos de contexto. Este processo, proposto por VIEIRA (2008), provê uma 

maneira sistemática para executar as principais atividades relacionadas â especificação do 

contexto e o projeto de CSS. As principais atividades definidas no Processo para projeto de 

CSS são: Context Specification (especificação do contexto), Context Management Design 

(projeto de gerenciamento de contexto), Context Usage Design (projeto do uso de contexto), 

Code Generation (geração de código), Testing (teste) e CSS Evaluation (avaliação). Os 

principais papéis associados ao processo são: System Designer (projetista de Sistema); 

responsável pelo projeto da arquitetura do sistema; System Analyst (analista de Sistema), 

responsável pela identificação das necessidades dos usuários e pela transformação dos 

requisitos de negócio em especificações de software; o Context Designer (projetista de 

Contexto), responsável pela identificação dos requisitos relacionados a contexto e definição 

de soluções sensíveis ao contexto. A Figura 2.6 apresenta as atividades e os papeis definidos 

no processo de projeto de CSS do framework CEMAnTIKA. As principais atividades do 

processo serão detalhadas abaixo: 

 Context Specification: Atividade que tem como objetivo identificar os requisitos 

contextuais baseados nos requisitos de negócio e criar um modelo conceitual de 

contexto. Ela contém as seguintes tarefas: Identificar Focos, Identificar as 

Variações de Comportamento, Identificar as Entidades Contextuais e Elementos 

Contextuais e Verificar a Relevância dos elementos contextuais; 

 Context Management Design: Esta atividade tem por objetivo a especificação de 

como os elementos contextuais, definidos na fase de Context Specification, serão 

adquiridos, processados e compartilhados. Ela possui as seguintes tarefas: 

Especificar a Aquisição de Contexto, Projetar o Módulo de Aquisição, Projetar o 

Módulo de Processamento e Projetar o Módulo de Disseminação; 

 Context Usage Design: Tem o objetivo de definir como o contexto é efetivamente 

usado no CSS. Esta atividade possui as seguintes tarefas: Projetar o Modelo de 

Comportamento de Contexto, Projetar a Adaptação ao Contexto e Projetar a 

Apresentação do Contexto. 

Para modelar o processo de projeto de CSS, Vieira utilizou a terminologia, os 

diagramas e as notações especificadas pelo SPEM 2.0 (Software Process Engineering 
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Metamodel). O SPEM é um padrão adotado pela OMG (Object Management Group) para 

modelagem de processo de software e que, através de uma notação, fornece elementos para 

detalhar as atividades, especificando entrada e saída de produtos de trabalho, bem como 

orientações que podem ajudar na execução de cada atividade (OMG, 2008). 

Figura 2.6 Principais atividades do processo de projeto de CSS 

 

Fonte: (VIEIRA, 2008)  

O Processo de Projeto de CSS do framework CEManTIKA separa claramente os 

requisitos de contexto dos requisitos de negócio da aplicação, fornecendo assim, subsídios 

para as fases de análise e de projeto de um CSS. Apesar disso, o processo não possui apoio à 

fase de implementação ou ferramenta de apoio que auxilie a criação de aplicações sensíveis 

ao contexto (VIEIRA; TEDESCO; SALGADO, 2009).  

No decorrer desta seção, foi analisado que o CEManTIKA é um framework conceitual 

que fornece subsídios para análise e projeto de sistemas sensível ao contexto. Os CSS 

direcionam suas ações e comportamentos de acordo com as características individuais do 
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usuário. Na seção 2.2, será apresentado o conceito de sistemas de recomendação, os sistemas 

de recomendação educacionais e, por fim, os sistemas de recomendação educacionais 

sensíveis ao contexto.  

 

2.2. SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

 

A grande quantidade de informação disponibilizada através da Internet, a facilidade de 

acesso destes conteúdos pelos sistemas web e a diversidades de conteúdos ofertados, 

ocasionaram uma sobrecarga de informações aos usuários. Muitos usuários não possuem 

conhecimento suficiente para realizar uma filtragem das várias informações que lhes são 

apresentadas. Apesar de existirem diversas aplicações de recuperação de conteúdo que 

auxiliam os usuários na identificação de itens de interesse, essas aplicações ainda trazem 

muito conteúdo irrelevante. Uma solução para minimizar este problema de sobrecarga de 

informação é o uso de Sistemas de Recomendação. Estes sistemas têm como objetivo o 

desenvolvimento de aplicações que ajudem no processo de recomendação de conteúdos e 

serviços personalizados e que sejam úteis para o usuário, diminuindo assim o seu overload 

cognitivo (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005; CAZELLA et al., 2012a, 2012b; SILVA; 

NETO; JÁCOME JR, 2011; VIEIRA; NUNES, 2012). 

Para BURKE  (2002), um sistema de recomendação pode ser visto como qualquer 

sistema que produza recomendações individualizadas como saída, ou tenha o efeito de guiar o 

usuário de modo personalizado para objetos interessantes ou úteis em um ambiente com 

grande número de opções possíveis. Já para CAZELLA et al.  (2012b), os sistemas de 

recomendação utilizam repositórios de informação e dados do perfil do usuário, para auxiliá-

lo no processo de seleção de conteúdo de maneira que os conteúdos selecionados atendam as 

expectativas dos usuários.  

De modo geral, para realizar essa tarefa, os sistemas utilizam informações dos usuários 

e dos itens a serem recomendados, para calcular o grau de utilidade de cada item para um 

determinado usuário (FERRO et al., 2011). Em sistemas de recomendação, a utilidade de um 

item é normalmente representada por um valor que indica o quanto um determinado usuário 

gostou de um item em particular. ADOMAVICIUS e TUZHILIN (2005) definiram a seguinte 

função para o cálculo da utilidade: 
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( 1 ) 

 

Existe um usuário c pertencente ao conjunto C de todos os usuários e o conjunto S de 

todos os itens possíveis de serem recomendados. A função de utilidade u mede a utilidade do 

item s para o usuário c, tal que u: C x S → R onde R é um conjunto totalmente ordenado do 

valor das utilidades. Então, para cada usuário c pertencente C, nós queremos escolher o item 

s’, pertencente a S, que maximize a utilidade do usuário (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 

2005).  

Segundo ADOMAVICIUS e TUZHILIN (2005), os sistemas de recomendação podem 

ser classificados em três categorias de acordo com a forma como é realizada a recomendação: 

Sistema de Recomendação Baseado em Conteúdo, Sistema de Recomendação Baseado em 

Filtragem Colaborativa e Sistema de Recomendação Híbrido. 

 Na recomendação baseada em conteúdo, os usuários recebem recomendações de itens 

similares a outros itens acessados no passado. Para isso é analisado o histórico de interação 

entre o usuário e o ambiente.  No caso da recomendação baseada em filtragem colaborativa, 

são recomendados itens que usuários com perfis e preferências semelhantes às dele 

acessaram. Esta técnica está baseada na troca de experiências entre usuários que possuem 

interesses similares. E por fim, na recomendação híbrida são combinados os dois modelos 

anteriores, ou seja, com base nas correlações item-item e na correlação pessoa-pessoa 

(CAZELLA et al., 2009; FERRO et al., 2011; JÚNIOR et al., 2012). 

No contexto deste trabalho será abordado o domínio dos sistemas de recomendação 

para aprendizagem apoiada por tecnologia (technology enhanced learning, TEL).  A 

aprendizagem, apoiada por tecnologia, engloba o uso de tecnologias que melhoram de alguma 

forma as atividades de ensino e aprendizagem. Nestes sistemas, a interação do aluno ou do 

professor com determinados conteúdos é capturada de modo que, posteriormente, seja 

possível recomendar conteúdo ou formas de aprendizado personalizado para alunos ou 

professores de diferentes perfis  (RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2011; SILVA; NETO; 

JÁCOME JR, 2011; ZAINA et al., 2012).  
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Outra abordagem que é utilizada neste trabalho é o uso de informações contextuais do 

usuário para recomendação de itens, como utilizado no ICARE (Intelligent Context 

Awareness for Recommending Experts) proposto por PETRY et al. (2006). A maioria dos 

sistemas recomendam os itens mais relevantes para um determinado usuário, mas não levam 

em conta qualquer informação contextual dele, como tempo, lugar e a situação (por exemplo: 

dormindo, dirigindo ou em reunião). Os sistemas de recomendação tradicionais lidam com 

aplicações tendo somente dois tipos de entidades: usuário e itens; e não os colocam em um 

contexto quando provêm as recomendações (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011).  

 

2.2.1. SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO EDUCACIONAIS 

 

A Technology Enhanced Learning (TEL) tem como objetivo definir, desenvolver e 

testar inovações sócio técnicas que melhorem as práticas de aprendizagem, tanto 

individualmente como em organizações. É, portanto, um domínio de aplicação que 

geralmente cobre as tecnologias que dão suporte a todas as formas de atividades de ensino e 

aprendizagem (MANOUSELIS et al., 2011).  

Com uma grande quantidade de recursos de aprendizagem disponíveis atualmente, 

principalmente em repositórios virtuais como a Biblioteca Virtual de Saúde
1
, que possui mais 

de 23 milhões de recursos de aprendizagem, os sistemas de aprendizagem apoiada por 

tecnologia necessitam de uma maior facilidade de localização dos recursos disponíveis. Para 

MANOUSELIS et al. (2011), o conceito de recursos de aprendizagem vai além dos conteúdos 

de aprendizagem contidos nestes repositórios e podem também incluir: caminhos de 

aprendizagem, que ajuda o aprendiz a navegar através dos recursos de aprendizagem 

apropriados; sugestão de parceiros para atividades colaborativas; recomendação de tópicos 

para discussão de assuntos de interesse comum; sugestão de cursos que possam acrescentar ou 

melhorar as habilidades do aprendiz. 

Diante desta disponibilidade imensa de recursos de aprendizagem e as várias 

oportunidades de interação que estes recursos oferecem, o uso de sistemas de recomendação 

em ambientes de aprendizagem apoiada por tecnologia, se torna algo importante para a 

                                            
1
 www.bvs.com.br 
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identificação de recursos educacionais adequados ao perfil do aprendiz (MANOUSELIS et 

al., 2011). 

Infelizmente, os algoritmos básicos de sistema de recomendação não são diretamente 

transferidos para a área de aprendizagem apoiada por tecnologia. A área de TEL tem algumas 

características específicas que não são atendidas pelas abordagens de recomendação de uso 

geral. Nessa área, a principal diferença é que cada aprendiz utiliza seus próprios métodos, 

ferramentas, caminhos, colaborações e processos. Consequentemente, a orientação dentro do 

processo de aprendizagem deve ser em grande parte personalizada. Por exemplo, em vez de 

recomendar recursos que outros usuários com interesses semelhantes têm utilizado, a 

recomendação deve levar em conta a situação real do aluno, incluindo o seu histórico de 

aprendizagem, o ambiente, o tempo e os recursos acessíveis (VERBERT et al., 2012).   

Para DRACHSLER et al. (2008), os alunos, diferentes dos usuários em busca de um 

produto, necessitam de uma visão global das atividades de aprendizagem disponíveis no 

ambiente e devem ser capazes de determinar qual destas atividades irá corresponder às suas 

necessidades pessoais, suas preferências, conhecimento prévio e à sua situação corrente. 

Os sistemas de recomendação têm o papel de assegurar o uso eficiente dos recursos 

disponíveis em um ambiente. Dentro do contexto de TEL, um assistente de recomendação tem 

que buscar potenciais recursos de aprendizagem e recomendar os recursos mais adequados a 

um determinado aluno ou a um determinado grupo de alunos. Para isso, os assistentes 

precisam funcionar dentro de uma infraestrutura de e-learning de modo a serem capazes de 

receber e fornecer as informações necessárias para estas recomendações (DRACHSLER; 

HUMMEL; KOPER, 2008).    

É interessante para os sistemas de recomendação educacional a incorporação de 

informações adicionais sobre alunos e professores e seu contexto no processo de 

recomendação (VERBERT et al., 2012).  

 

2.2.2. SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO EDUCACIONAIS SENSÍVEIS AO CONTEXTO 

 

Os sistemas de recomendação tradicionais, como os colaborativos, baseados em 

conteúdo e os híbridos lidam com dois tipos de entidades (usuários e itens), o que 
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normalmente não atende as necessidades adicionais exigidas por aplicações de aprendizagem 

apoiada por tecnologia. Para os sistemas de recomendação educacionais é interessante a 

incorporação de informações contextuais dos alunos no processo de recomendação. Estas 

informações podem ser usadas para adaptar as recomendações de acordo com características 

individuas tais como: o tempo disponível, localização, pessoas próximas, etc.  (VERBERT et 

al., 2012). 

No trabalho de ADOMAVICIUS e TUZHILIN (2011) os autores argumentam que as 

informações contextuais podem ser adquiridas de diversas maneiras, conforme descrito 

abaixo: 

 Explicitamente, onde as informações dependem da entrada manual do usuário, que 

pode ser por meio de perguntas diretas ou questionários de cadastros web;  

 Implicitamente, onde as informações são capturadas automaticamente do ambiente, 

como por exemplo, a localização atual, o tipo do dispositivo, data e hora de uma 

transação; 

 Inferência, onde as informações contextuais podem ser obtidas analisando as 

interações dos usuários com as ferramentas e recursos como, por exemplo, estimar 

o tempo que um aluno leva para ir de sua casa até à universidade. 

Segundo ADOMAVICIUS e TUZHILIN (2011), existem diferentes abordagens para 

incorporar informação contextual no processo de recomendação e elas podem ser 

caracterizadas em dois grupos: (1) recomendação via consulta e pesquisa orientada a contexto, 

e (2) recomendação via elicitação e estimativa de preferência contextual. A primeira 

abordagem de recomendação via consulta e pesquisa orientada a contexto, utiliza as 

informações contextuais obtidas diretamente do usuário, como humor ou interesses, ou 

obtidas do ambiente como o horário local, clima ou localização atual, a fim de consultar ou 

pesquisar em um repositório de recursos e apresentar os melhores recursos para o usuário 

naquele contexto, como por exemplo, a busca por restaurantes próximos que estão abertos. A 

segunda abordagem de recomendação via elicitação e estimativa de preferência contextual 

tenta modelar e aprender as preferências do usuário através da observação das interações deste 

e de outros usuários com os sistemas, ou através do feedback do usuário nos vários itens 

recomendados anteriormente. Esta abordagem normalmente adota técnicas de filtragem 

colaborativa baseada em conteúdo, ou híbrida para recomendação de itens, ou aplica várias 
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técnicas inteligentes de mineração de dados ou aprendizagem de máquina para análise dos 

dados.   

A Figura 2.7 apresenta uma visão geral do processo de recomendação tradicional 2D 

(Usuário x Item), que inclui três componentes: dados (entrada), sistema de recomendação 2D 

(função), e a lista de recomendação (saída). Verifica-se que, como indicado na Figura 2.7, 

depois que a função de recomendação é definida (ou construída) baseada nos dados 

disponíveis, uma lista de recomendações é gerada para o usuário U e todos os itens candidatos 

são obtidos de uma classificação prévia de cada um dos itens. Em seguida, os itens são 

ranqueados de acordo com o valor da sua classificação (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 

2011).   

Figura 2.7 Componentes gerais do processo de recomendação tradicional 

 

Fonte: Adaptado de (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011) 

Diferentemente do processo representado pela Figura 2.7, onde as informações 

contextuais não são consideradas, podemos aplicar as informações sobre o contexto atual ou 

contexto desejado em vários estágios do processo de recomendação. Na abordagem de 

recomendação via elicitação e estimativa de preferência contextual, o contexto pode ser 

aplicado em vários estágios do processo de recomendação. Diante disso, esta abordagem pode 

ser subdividida em três diferentes paradigmas:  

a) Pré-filtragem contextual: neste paradigma, a informação contextual é aplicada 

durante a seleção ou a construção dos dados. Desta maneira, a classificação pode 

ser realizada nos dados selecionados utilizando qualquer sistema de recomendação 

tradicional, conforme mostrado na Figura 2.8a; 

b) Pós-filtragem contextual: neste paradigma, a informação contextual é inicialmente 

desconsiderada e é utilizado um algoritmo de recomendação tradicional nos dados. 

O conjunto de dados resultante da recomendação é ajustado ou contextualizado 
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para cada usuário, utilizando a informação contextual, conforme mostrado na 

Figura 2.8b; 

c) Modelagem contextual: neste paradigma de recomendação, a informação contextual 

é utilizada diretamente na técnica de modelagem como parte do processo de 

estimativa de classificação, conforme Figura 2.8c.  

Diferente das abordagens de pré-filtragem e de pós-filtragem que podem utilizar um 

algoritmo de recomendação tradicional, a modelagem contextual usa algoritmos de 

recomendação multidimensionais, que incorporam, além dos dados do usuário e do item, a 

informação contextual. Exemplos de algoritmos multidimensionais, como o baseado em 

heurística e o baseado em modelo, são descritos em ADOMAVICIUS e TUZHILIN (2005). 

As letras U x I x C x R, da Figura 2.8, correspondem, respectivamente, às dimensões usuário 

x item x contexto x classificação (ratings)(ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011). 

Figura 2.8 Paradigmas para incorporação de contexto em sistema de recomendação 

 

Fonte: Adaptado de (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011) 

No trabalho de VERBERT et al. (2012), os autores classificaram as informações 

contextuais, que são relevantes para aplicações de aprendizagem apoiada por tecnologia 

sensível ao contexto, em 8 dimensões:  
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 O contexto computacional é responsável pela aquisição de dados de redes, 

hardware e software que estão sendo utilizados pelo usuário. Este contexto é 

necessário, por exemplo, para selecionar recursos de aprendizagem adequados ao 

dispositivo que está sendo usado; 

 O contexto localização é utilizado para capturar informações de localização 

espacial de objetos, que podem ser pessoas e dispositivos, e os seus 

relacionamentos, como a proximidade entre os objetos, a capacidade de 

comunicação e a orientação. Aplicações educacionais que utilizam este contexto 

podem, por exemplo, saber se o aluno está na sala de aula, em casa ou em outra 

localização, e recomendar recursos de acordo com este contexto. Sensores que 

normalmente são usados para obtenção destas informações, são os Sistemas de 

Posicionamento Global (do inglês Global Positioning System, GPS) ou as redes de 

dados móveis; 

 O contexto tempo inclui informação de data e hora ou informações menos 

específicas como: semana, mês ou semestre de um ano. Normalmente informações 

de tempo são utilizadas em conjunto com outras partes de um contexto, informando 

data e hora ou o intervalo em que uma determinada informação contextual foi 

percebida ou é relevante; 

 O contexto condições físicas descreve as condições ambientais onde o sistema ou o 

usuário estão localizados, e geralmente inclui medidas para o calor, luz e som. No 

âmbito da aprendizagem, a iluminação e o barulho muitas vezes são considerados 

aspectos importantes; 

 O contexto atividade é responsável pela captura das tarefas, dos objetivos e das 

ações do usuário. Esses dados podem ser analisados para que sejam inferidas 

informações sobre a tarefa atual, os objetivos ou temas de interesse do usuário; 

 O contexto recurso captura as características relevantes de recursos físicos (ex. 

bibliotecas ou livrarias) ou virtuais (ex. objetos de aprendizagem ou artigos online); 

 No contexto usuário podem ser capturadas: as informações pessoais básicas, o 

conhecimento prévio, os interesses, os objetivos de aprendizagem, os estilos 

cognitivos e de aprendizagem, informação afetivas e experiências do usuário; 

 O contexto de relações sociais é responsável pelas associações, conexões e 

filiações sociais entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, relações sociais podem 
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conter informações sobre amigos, inimigos, vizinhos, colegas de trabalho e 

familiares. 

Nesta seção, foi visto que os sistemas de recomendação em TEL, que utilizam 

informações contextuais dos alunos, têm como objetivo recomendar recursos adequados de 

acordo com as características individuais tais como tempo disponível, localização e pessoas 

próximas. Essas tecnologias possuem características que dão ao aprendiz mais autonomia no 

seu processo de aprendizagem, permitindo assim a adoção de métodos de ensino ativo, no 

qual os estudantes, dentro do processo de ensino, ocupam o centro das ações educativas por 

meio da problematização da realidade. Dentro das metodologias de ensino ativas, a 

metodologia da problematização, descrita na seção a seguir, abre caminhos para a 

participação ativa do aprendiz nos diversos cenários de ensino. 

 

2.3. PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os modelos tradicionais de ensino têm sido considerados menos eficientes nestas 

últimas décadas por se basearem apenas na orientação cognitiva, na qual o professor guia o 

processo de aquisição do conhecimento, com teoria e prática repassada aos alunos. Nestes 

modelos, os docentes assumem o papel principal no processo de ensino, disseminando 

informações e fazendo com que estudantes sejam obrigados a memorizar ou resolver 

problemas em ambientes de aprendizagem passiva. Já nos ambientes de aprendizagem ativa, 

os estudantes assumem o papel principal no processo de aprendizado. Neste processo eles são 

encorajados a adquirirem informações e, a partir delas, entrar no processo de construção e 

validação de seus próprios modelos mentais (CARVALHO JR, 2002; PEREIRA et al., 2007).  

No processo de aprendizagem ativa ou centrado no aprendiz, duas abordagens se 

destacam por utilizarem problemas como o ponto de partida para o ensino e aprendizagem: a 

Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) e a Metodologia da Problematização (MP) 

(BERBEL, 1998). Para SILVA e DELIZOICOV  (2008), tanto a ABP quanto a MP partem do 

pressuposto que o aprendiz carrega consigo conhecimentos prévios que lhe permitem 

interpretar o problema proposto.   
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A Aprendizagem Baseada em Problemas, apesar de ter como referencial teórico a 

Universidade de Harvard no século XIX, foi pioneiramente implantada na Universidade de 

McMaster no Canadá, em 1969 (CARVALHO JR, 2002; PEREIRA et al., 2007). Para Gil 

apud PEREIRA et al. (2007) a ABP é uma estratégia onde os estudantes trabalham com o 

objetivo de solucionar problemas através de estudos de caso previamente montados, e suas 

principais vantagens são: compreensão dos assuntos, retenção dos conhecimentos, 

responsabilidade pela própria aprendizagem, desenvolvimento de habilidades interpessoais e 

do espírito de equipe, aumento da motivação, relacionamento entre os estudantes, integração 

entre várias áreas de conhecimento, estabelecimento de novas formas de relacionamento entre 

professor e estudante e o aprendizado continuado ao longo da vida.  

O ensino pela problematização teve início em 1980, na Universidade do Havaí, que 

buscava um currículo orientado para os problemas, definindo a maneira como os estudantes 

aprendiam e quais habilidades cognitivas e afetivas seriam adquiridas (MITRE et al., 2008).  

A Metodologia da Problematização tem como primeira referência o Método do Arco, de 

Charles Maguerez, apresentado por BORDENAVE e PEREIRA (1982). Este método é 

apoiado em cinco etapas: Observação da Realidade, Pontos-Chave, Teorização, Hipóteses de 

Solução e Aplicação à Realidade (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). Para BERBEL 

(1998), a Metodologia da Problematização é uma metodologia de ensino, de estudo e de 

trabalho, para ser utilizada sempre que seja oportuno, em situações em que os temas estejam 

relacionados com a vida em sociedade. 

Apesar de utilizarem problemas como ponto de partida para a aprendizagem, estas 

metodologias se diferenciam principalmente na base teórica. Na ABP, os problemas são 

elaborados por um grupo de especialistas para contemplar conhecimentos e atingir objetivos 

de aprendizagem. Na MP, os problemas são formulados pelos alunos a partir da observação 

da realidade (BERBEL, 1998; CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; SILVA; 

DELIZOICOV, 2008). Em relação à aplicação destas metodologias, a ABP é uma 

metodologia que, quando aplicada, passa a direcionar toda uma estrutura curricular, sendo sua 

adoção uma opção da instituição. Já a MP, é uma metodologia que pode ser utilizada para o 

ensino de determinados temas de uma disciplina e nem sempre é apropriada para todos os 

conteúdos, sendo sua adoção uma opção do professor (BERBEL, 1998). 
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2.3.1. ARCO DE MAGUEREZ 

 

BERBEL (1998) cita o Método do Arco, de Charles Maguerez, como a primeira 

referência teórica da MP, e do qual conhecemos o esquema apresentado por BORDENAVE e  

PEREIRA (1982). Neste esquema, mostrado na Figura 2.9, o método é desenvolvido através 

de cinco etapas: Observação da Realidade, Pontos-Chave, Teorização, Hipóteses de Solução e 

Aplicação à Realidade. 

Figura 2.9 Arco de Maguerez 

 

Fonte: (COLOMBO; BERBEL, 2007) 

Na primeira etapa, observação da realidade, os alunos são orientados pelo professor a 

observar e registrar sistematicamente o que perceberem sobre um problema real, 

possibilitando uma visão ampla e contextualizada do problema  (SILVA; DELIZOICOV, 

2008). A partir desta observação, os alunos identificam as dificuldades, carências, 

discrepâncias de vários níveis, que serão transformadas em problemas. A redação do 

problema nesta etapa passará a ser uma referência para todas as outras etapas do arco  

(BERBEL, 1998). 

Na segunda etapa, denominada de pontos-chave, os alunos realizam um estudo mais 

cuidadoso, refletindo primeiramente sobre as possíveis causas da existência do problema e, 

por meio da análise reflexiva, identificam os determinantes ou pontos-chave relevantes para a 

compreensão do problema, e tentam encontrar formas de intervir na realidade para solucioná-
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lo, ou medidas que se aproximem desta direção (BERBEL, 1998; MITRE et al., 2008; 

SILVA; DELIZOICOV, 2008).  

Na terceira etapa, teorização, busca-se a fundamentação teórica para explicar o 

problema. Para isso os alunos são orientados a buscar elementos científicos que podem 

contribuir para esclarecer o assunto, dentro de cada ponto-chave já definido. O aluno deve 

buscar essas informações onde quer que elas estejam: indo à biblioteca em busca de livros, 

pesquisando em repositórios de artigos, consultando especialistas, participando de palestras. 

Nesta etapa, o professor terá um papel importante de mediar, orientar e estimular a 

participação ativa do aluno no processo de busca pelas respostas adequadas (BERBEL, 1998; 

MITRE et al., 2008; SILVA; DELIZOICOV, 2008).   

Na etapa de hipóteses de solução, todo o estudo realizado deverá fornecer elementos 

para que os alunos elaborem propostas, de forma original e criativa, para as possíveis soluções 

do problema e para sua aplicabilidade à realidade (BERBEL, 1998; MITRE et al., 2008; 

SILVA; DELIZOICOV, 2008). 

Na última etapa, aplicação à realidade, o aluno terá a oportunidade de colocar em 

prática as sugestões elaboradas como solução do problema, e aprenderá a generalizar o que foi 

aprendido para aplicar em outras situações. Nesta etapa o aluno terá a possibilidade de romper 

a barreira da fundamentação teórica, planejando estratégias que o possibilitem pôr em prática, 

de alguma maneira, as soluções do problema (BERBEL, 1998; MITRE et al., 2008; SILVA; 

DELIZOICOV, 2008). 

O estudante, ao completar o Arco de Maguerez, pode exercitar a relação prática – 

teoria - prática, tendo sempre como etapa inicial e final do processo de ensino e 

aprendizagem, a realidade social (BERBEL, 1998; MITRE et al., 2008; SILVA; 

DELIZOICOV, 2008). 

A MP, como método de ensino, propicia ao aprendiz uma postura investigativa e 

reflexiva para identificação do problema e incentiva o raciocínio crítico na sua resolução. A 

utilização da MP em ambientes virtuais de aprendizagem estimula o aprendizado ativo do 

estudante, promovendo a sua autonomia no processo de construção do conhecimento.  

Na próxima seção é apresentado o conceito envolvendo o Processo de Enfermagem e 

o software educativo PenSAE (GOMES, 2014),  que faz uso da MP, operacionalizado pelo 
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Arco de Maguerez para o ensino do processo de Enfermagem na atenção à criança menor de 

dois anos.  

 

2.4. PROCESSO DE ENFERMAGEM E O AMBIENTE PENSAE 

 

A utilização de metodologias ativas para o ensino do processo de Enfermagem tem o 

objetivo de orientar a formação do aprendiz, sob o ponto de vista da aquisição de 

competências e habilidades orientadas à prática profissional humanista, crítica e reflexiva. O 

processo de Enfermagem pode ser visto como um conjunto de condutas direcionadas à 

solução de problemas, no qual o profissional se qualifica a administrar e implementar o 

cuidado, através da realização de julgamentos pertinentes e de ações com base na razão, seja 

no âmbito individual ou coletivo (GOMES, 2014). Este processo tem como objetivo auxiliar o 

enfermeiro no plano de cuidados, seja para um indivíduo, família ou comunidade, e pode ser 

compreendido em cinco etapas integradas e relacionadas de modo dinâmico e sistemático, 

conforme mostrado na Figura 2.10: 

Figura 2.10 Representação esquemática do Processo de Enfermagem 

 

Fonte: (GOMES, 2014) 
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1. Histórico de Enfermagem: levantamento sistematizado utilizado para identificar os 

problemas de saúde reais ou potenciais do indivíduo; 

2. Diagnóstico de Enfermagem: investigação, a partir do histórico, de um determinado 

fato ou elemento para conhecimento de sua natureza. Nesta etapa são associados os 

problemas de saúde encontrados nos diagnósticos de Enfermagem, com o propósito 

de fundamentar o plano de assistência; 

3. Planejamento da Assistência de Enfermagem: determina as intervenções 

necessárias para resolver os diagnósticos de Enfermagem e alcançar os resultados 

esperados; 

4. Implementação: norteada pela etapa de planejamento é implementada a assistência 

de Enfermagem; 

5. Avaliação de Enfermagem: avaliação do estado de saúdo do cliente, podendo 

alterar ou adaptar os diagnósticos de Enfermagem de acordo com os resultados 

obtidos e necessidades do indivíduo, família ou comunidade. 

   O estudo de GOMES (2014) teve como um dos objetivos o desenvolvimento de um 

software educativo, denominado de PenSAE
2
  (Problematização do Ensino Aplicado à 

Sistematização da Assistência de Enfermagem), que utiliza a metodologia da problematização 

operacionalizada através do Método do Arco de Charles Maguerez (BERBEL, 1998), com 

foco na aquisição de competências e habilidades necessárias à prática do processo de 

Enfermagem na atenção à criança menor de dois anos. Apesar de o software ter sido 

desenvolvido a princípio para uso dos estudantes de Enfermagem, a autora verificou ao fim do 

projeto que o mesmo poderia ser utilizado em processos de problematização, em qualquer 

área de conhecimento, necessitando de apenas de algumas adaptações. 

O PenSAE foi desenvolvido para uso na Web, podendo ser utilizado em atividades 

extraclasse, por permitir um acesso a distância. Ele oferece suporte para gerenciamento de 

vários cursos paralelamente.  As funcionalidades e serviços oferecidos pelo software foram 

divididos em dois módulos: módulo do aprendiz e módulo do professor. 

O módulo do aprendiz foi desenvolvido baseado no Método do Arco de Maguerez, 

percorrendo as etapas de Observação da Realidade, Levantamento dos Pontos-Chave, 

Teorização, Hipótese de Solução e Aplicação à Realidade. Este método adota o princípio da 

                                            
2
 http://www.ideias.ufpe.br/pensae2 
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ação-reflexão-ação para formação de competências e habilidades voltadas à solução de 

problemas (BERBEL, 1998). O módulo do aprendiz foi organizado em três seções principais: 

Organizar ambulatório, Estudos de casos e Avaliação; como pode ser observado na Figura 

2.11. 

Figura 2.11 Tela inicial do curso 

 

Fonte: (GOMES, 2014) 

Na seção “Estudos de Casos” do software PenSAE, o aluno se depara com estudos a 

serem resolvidos seguindo as cinco etapas do Método do Arco de Maguerez, conforme 

mostrado na Figura 2.12: 

1. Etapa de “Observação da Realidade”: o estudante deve identificar os problemas não 

resolvidos ou explorados a partir da leitura do estudo de caso e visualização das 

imagens relacionadas (gráficos para avaliação antropométrica, tabelas e figuras 

ilustrativas); 

2. Etapa de “Pontos-Chave”: o estudante, a partir da reflexão do problema, adiciona os 

determinantes e suas possíveis causas. Para subsidiar a reflexão e escolhas dos 

determinantes do problema o estudante pode acessar a opção “Material 

Pedagógico”, fazendo uso de artigos científicos, livros, entre outros; 

3. Etapa de “Teorização”: o estudante anexa um resumo com compreensão da 

estrutura do problema e dos efeitos a ele associados e as referências relacionadas a 

esta investigação cientifica; 

4. Etapa de “Hipótese de Solução”: o estudante é instruído a pensar de forma crítica e 

reflexiva nas possíveis soluções para o problema. Diante desta reflexão, o estudante 
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deve elaborar um Plano de Cuidados de Enfermagem a partir dos diagnósticos de 

maior acurácia, metas e intervenções de Enfermagem; 

5. Etapa de “Aplicação à Realidade”: envolve a implementação ou encaminhamento 

das soluções do problema, por meio da prática de Enfermagem autônoma e 

transformadora. Nesta tela, o aprendiz cria uma situação hipotética, na qual haja a 

necessidade de avaliar os resultados obtidos. 

O módulo do professor foi planejado de modo a guiar as ações docentes no uso da 

ferramenta. O módulo inclui: cadastramento do conteúdo do curso, administração dos estudos 

de casos (situações - problemas), regulação da aprendizagem e acompanhamento das 

atividades dos aprendizes dentro do sistema. As funcionalidades do módulo professor não 

foram totalmente implementadas no trabalho da autora. 

Apesar de o PenSAE estar definido como um software educativo, o mesmo apresenta 

algumas características em comum com os ambientes virtuais de aprendizagem, tais como: 

suporte à gestão de cursos, alunos e professores e canais de comunicação entre os usuários 

(alunos e professores). Na próxima seção é apresentado o conceito de ambientes virtuais de 

aprendizagem e alguns exemplos deste ambiente, como o Moodle, TelEduc e Solar. 

  



 

 

 

Figura 2.12 Fluxo de telas do Arco no PenSAE 

 

Fonte: Adaptado de GOMES (2014)  

4
4
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2.5. AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) vem se disseminando 

com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, principalmente com 

avanço da internet. O AVA é um software educativo que auxilia no processo de ensino-

aprendizagem e  pode apresentar-se de diversas formas, onde os papéis de professores e 

estudantes podem ser redimensionados e a hierarquização pode ser substituída pela mediação 

(NUNES; DE MUSIS, 2014). Segundo FERNANDES et al. (2010), os AVA são sistemas 

computacionais destinados ao suporte de atividades educacionais mediadas pelas tecnologias 

de informação e comunicação, e estas atividades, de acordo com um cronograma, se 

desenvolvem no tempo, ritmo e espaço de que cada aluno. Para BRITAIN e LIBER (1999), 

são sistemas que sintetizam a funcionalidade de software para comunicação apoiada por 

computador e métodos de entrega on-line de materiais de cursos. A maioria destes sistemas 

vai além de reproduzir o ambiente de sala de aula, utilizando a tecnologia para fornecer novas 

ferramentas que facilitem a aprendizagem, visando acomodar diversos estilos e objetivos, 

incentivando a aprendizagem colaborativa e permitindo um maior compartilhamento e 

reutilização de recursos. Muitos destes ambientes contêm características e funcionalidades 

similares como ferramentas para gestão de cursos, alunos e professores (canais de 

comunicação síncrona e assíncrona) bem como a gestão da participação dos alunos por meio 

das suas produções, interações e caminhos percorridos (FERNANDES et al., 2010; PINTO et 

al., 2002). Os AVAs podem ser utilizados como suporte para sistemas de educação a 

distância, para apoio às atividades presenciais de sala de aula, ampliando assim as interações 

da aula além do espaço-tempo, ou para apoiar atividades semipresenciais nas quais o 

ambiente poderá ser utilizado tanto nas atividades presenciais como à distância 

(FERNANDES et al., 2010).  

A seguir serão apresentados os ambientes virtuais de aprendizagem que foram 

utilizados no ensino da Enfermagem e/ou que fizeram uso de metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem. Os ambientes apresentados são o Moodle, TelEduc e Solar. 
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2.5.1. MOODLE 

 

 O Moodle (Modular Object Distance Learning)
3
 (MOODLE, 2014) é  um  sistema  de  

gerenciamento  de  aprendizagem  (LMS  –  Learning Management System) ou ambiente 

virtual de aprendizagem de código aberto, livre e gratuito, projetado para oferecer a 

educadores, administradores e alunos um sistema para criação de ambientes de aprendizagem 

personalizados. O projeto Moodle começou no início da década de 90, na Curtin Univerity of 

Technology na Austrália, por Martin Dougiamas então webmaster e administrador do LMS 

utilizado pela universidade naquela época. A motivação para idealização de Martin era 

proporcionar uma alternativa gratuita e livre para escolas e intuições que gostariam de fazer 

um melhor uso da internet, mas não sabia como iniciá-la, devido à diversidade de ferramentas 

tecnológicas e pedagógicas existentes na época. O Moodle foi norteado pela filosofia de 

aprendizagem sócia construtivista, que defende a construção colaborativa de ideias e 

conhecimentos em grupos sociais, Cria-se assim uma cultura de objetos compartilhados, com 

significados compartilhados  (FERNANDES et al., 2010; SARDO, 2007).  

No trabalho de SARDO (2007), ele propõe a utilização do ambiente Moodle para 

aprendizagem de reanimação cardiopulmonar utilizando a metodologia de Aprendizagem 

Baseada em Problemas no Curso de Graduação de Enfermagem da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Também com enfoque problematizador, CUNHA e GODOY (2006) fizeram 

uso do ambiente em um curso de aperfeiçoamento de Gestão On-line para Enfermeiros. O 

trabalho de SEIXAS et al. (2012) descreveu os passos para o desenvolvimento e estrutura de 

um curso no ambiente Moodle e aplicou a pesquisa no oferecimento de cursos online em 

workshop internacional para grupos de estudantes de graduação e licenciatura de enfermagem 

do Brasil e de Portugal. PRADO et al. (2012), fizeram um estudo de relato de experiência do 

emprego do ambiente virtual no ensino de enfermagem na perspectiva dos estudantes. Fora da 

área de Enfermagem, FARINA (2008) propõe a implementação de melhorias no 

desenvolvimento das competências profissionais no ensino de Engenharia de Produção com o 

auxílio do Moodle e a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas. 

 

                                            
3
 https://moodle.org/ 
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2.5.2. TELEDUC 

 

O TelEduc
4
 é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na 

Web, desenvolvido em 1997, para formação de professores para a informática educativa,  na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pelo Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação (NIED) em parceria com o Instituto de Computação (TELEDUC, 2014).  Ele foi 

concebido tendo como elemento central a ferramenta que disponibiliza atividades, o que 

permite a aprendizagem de conceitos em qualquer domínio de conhecimento a partir da 

resolução de problemas (SARDO, 2007).  

O ambiente TelEduc foi utilizado por  SILVA e PEDRO (2010), para analisar como se 

desenvolveu a autonomia no processo de construção do conhecimento de alunos de 

enfermagem. No trabalho de RANGEL et al. (2011) é descrita uma avaliação do ambiente no 

ensino de Fisiologia Endócrina por graduandos de enfermagem de um Curso de Licenciatura 

em Enfermagem. Em COGO et al. (2010) foi avaliada, na opinião de estudantes de 

enfermagem, a aprendizagem de sinais vitais fundamentada na aprendizagem baseada em 

problemas. Na tese de TELLES FILHO (2006), foi descrita a utilização da Plataforma 

TelEduc, no ensino da administração de medicamento, junto a alunos de um Curso de 

Graduação de Enfermagem. Utilizando a plataforma TelEduc, GONÇALVES et al. (2010) 

desenvolveram uma proposta educacional virtual sobre atendimento da ressuscitação 

cardiopulmonar no recém-nascido. Para isso, os autores utilizaram recursos multimídia, 

visando inovar, dinamizar e diversificar espaços de comunicação e interação, favorecendo o 

processo de ensino e aprendizagem autônomo e reflexivo do enfermeiro. No trabalho de 

SANCHES e LOPES (2008) os autores desenvolveram e avaliaram um curso a distância sobre 

Cardioversão e Desfibrilação para enfermeiros, utilizando o ambiente TelEduc. O 

desenvolvimento de um curso de educação a distância (EAD) também foi a proposta de 

QUELHAS et al. (2008), onde foi desenvolvido um curso sobre Processos de Esterilização de 

Materiais, com o uso da internet. Por fim, o trabalho de JAQUES et al. (2008) apresenta o uso 

do TelEduc para avaliar a influência de recursos tecnológicos on-line no aprendizado de 

alunos do curso de Enfermagem, na disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Universidade 

Paranaense – Umuarama, Paraná. 

                                            
4
 http://www.teleduc.org.br/ 
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2.5.3. SOLAR 

 

O ambiente virtual de aprendizagem, o SOLAR
5
, foi desenvolvido pelo instituto UFC 

Virtual da Universidade Federal do Ceará, visando viabilizar a EaD para vários cursos da 

instituição, proporcionando a interação entre alunos e professores de modo não presencial. 

Entre as ferramentas disponíveis no ambiente se destacam: correio eletrônico, web fórum, 

gerenciador de conteúdo, sistema de envio de arquivos e gestão de usuários (FREITAS et al., 

2012; SOLAR, 2014). O ambiente é utilizado pela UFC como apoio ao ensino presencial em 

diversas áreas de ensino (FROTA et al., 2013).  

Alguns estudos na área de Enfermagem utilizaram o ambiente como base para seus 

trabalhos. Em MORAIS (2011) foi desenvolvida, utilizando o SOLAR, uma hipermídia 

educacional para o processo de ensino-aprendizagem da consulta de Enfermagem 

Ginecológica. No trabalho de FROTA et al. (2013), os autores utilizaram o ambiente para 

construção de um curso sobre punção venosa periférica. A construção de uma hipermídia 

educativa para a Enfermagem, com foco no exame físico no pré-natal, foi o trabalho de 

FREITAS et al. (2012), onde as autoras fizeram uso do ambiente SOLAR para disponibilizar 

a hipermídia para graduandos e profissionais de Enfermagem. 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste capítulo foi apresentar a revisão sistemática sobre contexto 

computacional e as metodologias de aprendizagem ativa em ambientes de aprendizagem. Para 

isto, relatamos o conceito de sistemas de recomendação e os sistemas de recomendação para 

uso educacional. Também foi apresentado o contexto computacional, essencial para este tipo 

de sistema, uma vez que as recomendações adequadas dependem da situação corrente do 

aluno. Na seção da problematização no ensino-aprendizagem, apresentamos as metodologias 

ativas que usam problema como ponto de partida para o ensino e aprendizagem, com um foco 

na metodologia da problematização que é utilizada neste trabalho. Apresentamos o conceito 

do processo de Enfermagem utilizado pelo ambiente PenSAE (GOMES, 2014) e por fim,  

definimos  ambientes virtuais de aprendizagem.  

                                            
5
 http://www.solar.virtual.ufc.br/ 
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Os conceitos abordados nesta seção possibilitam o desenvolvimento de AVAs que, 

integradas a um método de ensino problematizador, podem auxiliar o aprendiz na aquisição 

de competências e habilidades necessárias para sua formação profissional, através da 

recomendação de recursos de aprendizagem adequados ao seu contexto. A próxima seção 

apresenta trabalhos relacionados ao assistente de recomendação aqui proposto e são sistemas 

que funcionam como filtros de informações recomendando o recurso que melhor atende as 

necessidades de aprendizado do aluno.  
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Os assistentes de recomendação em AVA podem contribuir bastante no processo de 

ensino e aprendizagem fornecendo aos alunos recomendações adequadas ao seu contexto, 

permitindo assim uma maior interação entre os recursos e os aprendizes (COSTA; AGUIAR; 

MAGALHÃES, 2013). A personalização, adaptação e recomendação são características 

centrais em AVA. Neste contexto, as técnicas de recuperação de informação são aplicadas 

como parte dos sistemas de recomendação em TEL para filtrar e fornecer recursos de 

aprendizagem de acordo com as preferências e os requisitos do usuário. Neste capítulo serão 

apresentados sistemas que integram essas características no seu funcionamento. 

Os pontos observados nestes sistemas foram: utilização de contexto, apresentando as 

funcionalidades e os tipos de recursos fornecidos pelos assistentes para auxiliar o aprendiz de 

acordo com as suas características contextuais e a metodologia de ensino no qual ele pode ser 

empregado. 

 

3.1. BROAD-RS 

 

O projeto BROAD-RS (BROAD Recommendation System), apresentado por 

REZENDE et al. (2013), visa permitir automação do processo de recomendação de objetos de 

aprendizagem adaptados aos interesses do aluno e de acordo com o modelo didático 

especificado pelo professor. Um objeto de aprendizagem (OA) é qualquer recurso (vídeo, 

sons, imagens, textos, etc.) que possa ajudar no processo de ensino e ser reutilizado em 

diversos contextos. O BROAD-RS foi baseado no projeto BROAD que utiliza tecnologias 

como ontologias, serviços da web semântica, agentes e workflow para construção de uma 

arquitetura para pesquisar, recuperar e usar objetos de aprendizagem (TEIXEIRA et al., 

2012). Este projeto faz uso de um sistema multiagente que considera os modelos didáticos e o 

contexto do aluno para recomendar os OAs mais adequados. O contexto utilizado é o 

ambiente físico ou conjunto de circunstâncias, como local e o tempo, a partir do qual se 

considera um fato que ajudam a compreender os elementos envolvidos.  As motivações para a 

utilização de contexto são garantir que a aplicação ciente da mobilidade, possa se adaptar 
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dinamicamente às mudanças e às necessidades correntes do usuário. A arquitetura proposta, 

mostrada na Figura 3.1, está estruturada em três níveis diferentes: 

 Multi-agent layer (Nível Médio): é composta de todos os agentes e descreve seus 

respectivos papeis e suas inter-relações e interações com as bases de 

conhecimento. A arquitetura possui três características básicas para os agentes: 

reatividade (reação a estímulos), pró-atividade (reação sem a necessidade de 

estímulo) e a habilidade de socializar (interação com outros agentes); 

 Backend layer (Nível Baixo): é a camada que armazena a ontologia (classes e 

indivíduos) e os OAs; 

 Client layer (Nível Alto): camada na qual é implementada a interface do usuário e 

onde o professor define suas estratégias didáticas baseadas em regras e restrições 

para cada objeto de aprendizagem do repositório, de acordo com o contexto do 

aluno. 

Figura 3.1 Arquitetura do BROAD-RS 

 

Fonte: (REZENDE et al., 2013) 

A organização do sistema multiagente é do tipo comunidade de especialistas sendo, 

cada um dos quatro tipos de agentes criados, especialistas em determinadas tarefas e se 

encontra no mesmo nível. Os quatro tipos de agentes são descritos como:  
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 Agente do usuário professor (TA – TEACHER AGENT): responsável pelas 

atividades desenvolvidas pelo usuário professor dentro do ambiente; 

 Agente do usuário estudante (SA – STUDENT AGENT): responsável por 

monitorar as atividades dos estudantes; atualizar e recuperar as preferências de 

aprendizagem do estudante, utilizando o seu perfil e os seus históricos de escolhas 

de OAs; capturar as informações de localização geográfica e de horário atual. 

Cada estudante possui o SA que o representa no ambiente; 

  Agente de planejamento (PA – PLANNER AGENT): é responsável por decidir 

quais os objetos de aprendizagem serão apresentados aos alunos. Para realizar esta 

decisão o PA leva em consideração as informações dos OAs disponíveis no 

repositório de OAs e as preferências de outros estudantes com perfis similares; 

 Agente administrativo (AA - ADMINISTRATION AGENT): responsável por 

monitorar o estado e as interações com o ambiente de todos os outros agentes. 

Para isso, ele mantém uma base de dados, contendo todas as informações 

referentes aos agentes, possibilitando assim o controle destes no ambiente. 

 

3.2. MOBILE 

 

O MobiLE, (SILVA; NETO; JÁCOME JR, 2011), é uma abordagem baseada em 

agentes para recomendação sensível ao contexto de objetos de aprendizagem,  a fim de 

aperfeiçoar o processo Educação a Distância (EaD) através do uso dos dispositivos móveis. 

Para isto, o ambiente de aprendizagem móvel utiliza objetos de aprendizagem, ontologias e 

agentes de software, para se adequar às necessidades do estudante, de acordo com o seu 

contexto.  

Para os autores, o uso de objetos de aprendizagem permite que projetistas 

educacionais construam componentes educativos ou conteúdos digitais educacionais 

reutilizáveis e que possam ser usados em diferentes contextos de aprendizagem. Os OAs 

utilizam o padrão de integração SCORM (Sharable Content Object Reference Model), 

desenvolvido pela ADL (Advanced Distributed Learning) (ADL, 2014), que integra um 

conjunto de normas, especificações e orientações técnicas destinadas a atender os requisitos 
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de alto nível do SCORM, que são sistemas e conteúdos acessíveis, interoperáveis, duráveis e 

reutilizáveis.  

A utilização do contexto neste trabalho segue a definição de MOORE et al. (2010), 

que classifica o contexto em dois tipos gerais: o contexto estático, denominado customização 

e diz respeito à situação onde um perfil de usuário é criado manualmente, estando o usuário 

envolvido ativamente no processo e tendo ele um elemento de controle, na inserção ou 

atualização de informações; e o contexto dinâmico, denominado personalização que se refere 

à situação onde o usuário é visto como sendo passivo ou, pelo menos, com um pouco menos 

de controle no processo de criação de seu perfil. Neste tipo, o sistema monitora, analisa e 

reage dinamicamente ao comportamento do usuário e ao perfil identificado. O conceito de 

ontologia foi utilizado para criação das duas classes de contexto. Para criação da ontologia de 

contexto estático dos estudantes, é pré-requisito do sistema a realização de um cadastro no 

qual eles irão informar algumas características de seu perfil, como: local e hora do dia 

preferido para o estudo, área de interesse, entre outras informações (SILVA; NETO; 

JÁCOME JR, 2011).  

Na arquitetura multiagente do ambiente MobiLE, mostrada na Figura 3.2, foram 

implementados três tipos de agentes: Agente Estudante (SAg – Student Agent), Agente 

Recomendador (RAg – Recommender Agent) e Agente de Interface (IAg – Interface Agent). 

Os SAgs são os agentes responsáveis por monitorar as atividades dos estudantes e recuperar, 

das ontologias de contexto estático e dinâmico, as preferências de aprendizagem que 

compõem os perfis dos estudantes e os respectivos históricos de escolha de OAs. O RAg tem 

a responsabilidade de detectar os OAs adequados ao contexto do estudante, de acordo com as 

informações fornecidas pela SAgs e as informações obtidas dos OAs disponíveis do 

repositório. Para isso, primeiramente ele usa a técnica de Recomendação Baseada em 

Conteúdo para recuperar os OAs adequados e, com base nas informações desses objetos, 

considera quais deles foram aceitos pelos estudantes com os gostos similares ao estudante em 

questão, realizando assim a técnica de Recomendação Colaborativa. O IAg, após receber do 

RAg os OAs recomendados, fica responsável por verificar a adequação do objeto de 

aprendizagem a ser recomendado às características do dispositivo móvel do estudante. 
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Figura 3.2 Arquitetura MobiLE 

 

Fonte: (SILVA; NETO; JÁCOME JR, 2011) 

 

3.3. E-LORS  

 

A personalização de AVA tem como principal objetivo prover ao aluno serviços e 

informações que sejam relevantes para o processo do ensino-aprendizagem e que estejam de 

acordo com as preferências do aprendiz. Uma das características importantes para se adequar 

as recomendações de conteúdo é a observação do estilo de aprendizagem do aluno. O estilo 

incorpora características individuais de um aluno no que se refere às tarefas de organizar, 

perceber, processar, lembrar e pensar para resolver um problema. Refletir estas características 

reais, dentro de um ambiente de aprendizagem eletrônica (e-learning), pode determinar como 

um aluno interage e reage dentro deste ambiente. 

Pensando neste cenário, ZAINA et al. (2012) apresentaram o Sistema de 

Recomendação de Objetos de Aprendizagem chamado e-LORS (e-Learning Object 

Recommendation System). Esta abordagem se baseia no relacionamento entre perfis e objetos 

de aprendizagem para recomendar conteúdo eletrônico. Para tornar possível a recomendação 

dos objetos de aprendizagem que mais correspondem ao perfil de aprendizagem do aluno, foi 
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adotado o Modelo de Estilos de Aprendizagem de FELDER e SILVERMAN (1988), 

associando os estilos de aprendizagem com as estratégias de ensino mais adequadas. Neste 

modelo, os autores descrevem o estilo por meio de 4 dimensões: Percepção 

(Sensorial/Intuitivo), Formato-Apresentação (Visual/Auditivo), Participação do Aluno 

(Ativo/Reflexivo) e Sequência (Sequencial/Global). Para possibilitar que o AVA ofereça os 

recursos mais adequados, as dimensões do modelo foram associadas tanto aos estilos de 

aprendizagem como aos métodos de ensino que podem ser aplicados, como mostrado no 

Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 Dimensões baseadas no modelo de FELDER e SILVERMAN (1988) 

 

Fonte: (ZAINA et al., 2012) 

Para recomendar objetos de aprendizagem aderentes ao perfil de aprendizagem do 

aluno, o sistema organiza os objetos de aprendizagem utilizando metadados, de modo que 

estes possam ser reutilizados e empregados sistematicamente. Um metadado pode ser definido 

como um conjunto de dados que contextualiza as características de um determinado elemento 
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de informação, neste caso objetos de aprendizagem. É utilizado o padrão LOM (Learning 

Object Metadata) do instituto IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que 

definiu um padrão que descreve objetos de aprendizagem que facilita a interoperabilidade 

entre diversos repositórios e que é amplamente aceito (IEEE, 2014). 

A arquitetura do e-LORS, mostrada na Figura 3.3, foi especificada de modo a ser 

independente do AVA utilizado. A recomendação de objetos é realizada combinando as 

informações do tema de estudo, o perfil de aprendizagem do aluno, e as restrições 

tecnológicas do dispositivo utilizado. Estas informações são recuperadas pelo e-LORS por 

meio do modelo do aluno e do gerenciador de cursos. O processo de recomendação se dá em 

três fases de filtragem, todas utilizando algoritmo de filtragem baseada em conteúdo, sendo 

que cada uma é responsável por uma dimensão diferente. Na primeira fase é realizada a 

filtragem por conceitos, recuperando as referências dos objetos de aprendizagem que estejam 

de acordo com o tema de estudo. Após a primeira fase, é realizada uma filtragem nos objetos 

recuperados a partir do tema e que atendam ao perfil de aprendizagem de um determinado 

aluno. Na última etapa do processo de recomendação é realizada a filtragem dos objetos, de 

acordo com as características do dispositivo que o aluno está utilizando. A execução desta 

última etapa é opcional, podendo não ser considerada no modelo do aluno. 
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Figura 3.3 Arquitetura do e-LORS e sua integração com um sistema de aprendizagem eletrônica 

 

Fonte: (ZAINA et al., 2012)  

 

3.4. UBIRECON  

 

O trabalho de FERREIRA et al. (2012), sugere um modelo ubíquo para recomendação 

de conteúdos educacionais em um ambiente heterogêneo, chamado UbiReCon. O modelo se 

fundamenta na utilização de agentes de software e de ontologias para recomendar objetos de 

aprendizagem de acordo com o perfil e o contexto do aprendiz. Para fornecer um serviço de 

recomendação de conteúdo em um ambiente ubíquo, o modelo integra as funcionalidades da 

infraestrutura OBAA MILOS e da Global. A MILOS é uma infraestrutura de agentes que 

apoia o processo de autoria, gerência, busca e disponibilização de objetos de aprendizagem 

compatíveis com o padrão de metadados OBAA (GLUZ; VICARI, 2010).  

A MILOS está organizada em três grandes níveis de abstração, conforme mostra a 

Figura 3.4:   

 Nível das Ontologias: Responsável pela especificação dos conhecimentos que serão 

compartilhados entre os agentes da infraestrutura; 
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 Nível de agentes: Responsável pela implementação do suporte aos requisitos de 

acessibilidade, interoperabilidade e adaptabilidade previstos pela OBAA; 

 Nível da facilidade de interface: Responsável pela comunicação dos agentes da 

MILOS com os servidores, repositórios e demais tipos de serviços e aplicações. 

Figura 3.4 Organização geral da MILOS 

 

Fonte: (GLUZ; VICARI, 2010) 

A Global é uma infraestrutura para educação ubíqua, descentralizada e baseada em 

sistemas multiagentes, conforme mostrado na Figura 3.5. Os ambientes de aprendizagem 

ubíqua utilizam informações de contexto para possibilitar acesso do aluno a conteúdos 

educacionais, independente de tempo e lugar. A arquitetura da Global é formada por doze 

componentes, divididos entre componentes de suporte (Interface com o Usuário, Persistência, 

Restritores e Proxy) e agentes de software (OLIVEIRA; RABELLO; BARBOSA, 2009).  
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Figura 3.5 Arquitetura da Global 

 

Fonte: (OLIVEIRA; RABELLO; BARBOSA, 2009) 

Para definir o perfil e o contexto do aprendiz, foram implementadas ontologias, 

seguindo as diretrizes do projeto MILOS. O perfil do aprendiz contém informações sobre os 

dados pessoais, relações, interesses e desempenhos. O contexto do aprendiz contém 

informações do seu posicionamento, dispositivo que está sendo utilizado e a data e hora atual. 

A infraestrutura do UbiReCon consiste no desenvolvimento do agente de Apoio 

Pedagógico e do agente Recomendador de Conteúdo. Na Figura 3.6 podem ser observadas as 

correlações entre os agentes e as relações com as infraestruturas da MILOS e da Global. O 

agente de Apoio Pedagógico é o responsável por enviar para o agente Recomendador de 

Conteúdo as informações necessárias para iniciar o processo de recomendação de conteúdo, 
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ficando de responsabilidade do agente Recomendador de Conteúdo a recomendação dos 

objetos de aprendizagem.  

Figura 3.6 Requisitos dos agentes Recomendador e de Apoio Pedagógico 

 

Fonte: (FERREIRA; GLUZ; BARBOSA, 2012) 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados sistemas sensíveis ao contexto voltados para 

recomendação de recursos educacionais. Esses sistemas fornecem recursos adequados ao 

perfil dos alunos, buscando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. No Quadro 3.2 

é apresentado um comparativo entre os sistemas que foram descritos neste capítulo. 

Todos os sistemas apresentados nesse capítulo recomendam objetos de aprendizagem 

de acordo com o perfil do aluno, diferenciando-se entre eles nas tecnologias empregadas e nas 

informações contextuais utilizadas. No próximo capítulo, é apresentado o assistente de 

recomendação proposto por esta dissertação. Esse assistente pode ser integrado a um ambiente 

baseado na MP, operacionalizado pelo arco de Maguerez, fornecendo recomendações 

sensíveis ao contexto de recursos de aprendizagem. 
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Quadro 3.2 Comparativo entre os sistemas de recomendação educacionais 

Nome Descrição Contexto Tipo de 

Recurso 

Tecnologia 

BROAD-RS Automação do processo 

de recomendação de 

objetos de aprendizagem 

Localização e horário 

corrente 

Objetos de 

aprendizagem 

Ontologias, 

agentes, 

serviços web 

semânticos, 

workflow 

MobiLE Recomendação de 

objetos de aprendizagem 

em ambiente de 

aprendizagem móvel 

Local e hora 

preferida para 

estudo, áreas de 

interesse, dispositivo, 

localização, e horário 

corrente. 

Objetos de 

aprendizagem 

Agentes, 

ontologias, 

SCORM 

e-LORS Recomendação de 

objetos de aprendizagem 

baseado no estilo de 

aprendizagem do aluno 

Dispositivo  Objetos de 

aprendizagem 

LOM 

UbiReCon Recomendação de 

objetos de aprendizagem 

em ambiente ubíquo 

Localização, 

dispositivo e data e 

hora corrente. 

Objetos de 

aprendizagem 

Agentes, 

ontologias, 

OBAA 

Fonte: O Autor 
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4  UM ASSISTENTE DE RECOMENDAÇÃO SENSÍVEL AO CONTEXTO, 

BASEADO NA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Este trabalho propõe um assistente de recomendação sensível ao contexto que pode ser 

integrado a ambientes educacionais baseados na MP e operacionalizado pelo Arco de 

Maguerez. A escolha de um ambiente baseado nesta metodologia se dá pelas seguintes 

características: (a) um ambiente de aprendizagem ativa, na qual o estudante é o principal 

agente no seu processo de aprendizagem e no qual o assistente tem o papel de auxiliá-lo (b) o 

Arco de Maguerez que proporciona um processo bem definido, através das suas fases, e que 

permite identificar os momentos propícios para realizar as intervenções sem prejudicar o 

processo proposto pela metodologia. O assistente foi projetado para ser integrado ao software 

educacional PenSAE, proposto por GOMES (2014), e utiliza informações contextuais do 

aluno para recomendar recursos educacionais adequados às suas necessidades. Um protótipo 

do PenSAE com o assistente de recomendação, denominado PenSAE+, foi projetado e 

desenvolvido com o propósito de auxiliar alunos de enfermagem na aquisição de 

competências e habilidades necessárias à prática do processo de Enfermagem. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o protótipo do PenSAE+ proposto pelo 

trabalho, assim como os conceitos aplicados na sua construção. Na seção 4.1 é apresentado a 

modelagem contextual do PenSAE+, baseado no processo de software do framework 

CEManTIKA. As funcionalidades e como o contexto foi utilizado no protótipo desenvolvido 

são apresentadas na seção 4.2. Por fim, a seção 4.3 apresenta as considerações finais deste 

capítulo. 

 

4.1. MODELAGEM CONTEXTUAL DO PENSAE+ 

 

Para construção de um protótipo do assistente de recomendação proposto neste 

trabalho, contamos com a parceria entre o LIKA/UFPE
6
 e o CIn/UFPE

7
. O protótipo do 

assistente de recomendação sensível ao contexto desenvolvido neste projeto foi integrado ao 

                                            
6
 http://www.lika.ufpe.br 

7
 http://www.cin.ufpe.br 
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software PenSAE, e tem como objetivo auxiliar a aprendizagem do processo de Enfermagem 

no cuidado à saúde da criança, por meio da aquisição de competências e habilidades 

profissionais. O assistente tem o papel de recomendar recursos de aprendizagem, sejam eles 

cursos, tópicos do fórum, colegas, objetos de aprendizagem (texto, vídeo, multimídia e etc), 

livros, entre outros recursos que possam ajudar o aluno no processo de aprendizagem. Para 

projetar o PenSAE+, foi utilizada a documentação existente do PenSAE como entrada para o 

framework CEManTIKA. A partir daí, foram gerados novos artefatos que identificam em 

quais funcionalidades o contexto será empregado, quais informações contextuais são 

utilizadas, e como é realizado o gerenciamento e uso do contexto. Nas seções seguintes, serão 

apresentados os artefatos produzidos para a construção do PenSAE+, cuja visão geral é 

apresentada a seguir. 

 

4.1.1. VISÃO GERAL DO PENSAE+ 

 

Segundo GOMES (2014), a utilização de metodologias de ensino ativas 

problematizadoras para aprendizagem do processo de Enfermagem, desenvolvem no aprendiz 

uma postura investigativa e reflexiva. Os métodos ativos têm a vantagem de estimular e 

promover a autonomia do estudante no processo de construção do conhecimento. A 

autonomia por parte dos alunos em busca do saber, faz com que eles tenham que procurar 

recursos que possibilitem a fundamentação dos seus conhecimentos. Estes recursos podem 

ser: cursos que incrementem suas competências e habilidades e que sejam importantes para a 

formação profissional de qualidade; colegas, colaborando com a formação do conhecimento, 

seja via chat, fórum ou presencialmente; conteúdos educacionais diversos, como artigos, 

vídeos, áudio entre outros. Um assistente, além de auxiliar o estudante no processo de busca 

do conhecimento, deve aderir à metodologia de ensino empregada, de modo que as 

recomendações não comprometam de modo negativo o processo de ensino e aprendizagem. 

Este trabalho descreve um assistente de recomendação sensível ao contexto, para um 

ambiente baseado na Metodologia Problematização com o Arco de Maguerez, cujo protótipo 

foi desenvolvido com base no PenSAE. A instância do PenSAE integrado ao assistente foi 

denominada PenSAE+.  O conceito de sensibilidade ao contexto (apresentando na seção 2.1) 

foi utilizado no assistente de forma a recomendar recursos adequados em tempo real, de 

acordo com o contexto do aluno. Por exemplo, quando o aluno alcança a fase de teorização do 
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arco e o assistente recomenda conteúdos de acordo com as preferências do aluno. Para o 

professor, é apresentado um resumo para acompanhamento dos alunos, mostrando seu 

desempenho e os prazos para conclusão dos cursos. 

No PenSAE+, o contexto é composto pelas informações presentes no sistema, como a 

quantidade de horas de estudo, tempo médio no ambiente, relacionamentos, idiomas e outras 

capturadas por sensores, por exemplo: o dispositivo utilizado para acessar o sistema, gps e etc. 

A Figura 4.1 fornece uma visão geral do sistema, integrando o PenSAE com o assistente de 

recomendação, que para o usuário aparecerá como um sistema único. O assistente foi 

projetado para oferecer, ao ambiente PenSAE ou qualquer ambiente virtual de aprendizagem, 

uma interface contendo os serviços de recomendação disponíveis. Para utilizar estes serviços, 

o ambiente deverá disponibilizar para o assistente, os elementos contextuais necessários para 

o processo de recomendação e que foram definidos na sua modelagem contextual. Após o 

assistente realizar o processo de recomendação, ele fornece para o ambiente um conjunto de 

recomendações ordenadas, de acordo com a função de utilidade definida, o qual ele deve 

tratar de maneira adequada para apresentar aos seus usuários. O assistente foi projetado para 

recomendar recursos internos ao ambiente, como cursos e alunos, como também recursos 

externos, como livros, artigos e objetos de aprendizagem presentes em repositórios virtuais.  

Os usuários, aluno e professor, acessam o PenSAE e realizam suas atividades no 

ambiente, sem nenhuma interação direta com o assistente. A partir das atividades que foram 

identificadas como foco, ou seja, atividades que serão sensíveis ao contexto, o PenSAE 

solicita ao assistente as recomendações adequadas ao usuário e que, de acordo com a 

atividade, o assistente poderá recomendar: cursos, colegas para colaboração, artigos, livros, e 

outros recursos de aprendizagem. O PenSAE+ foi projetado e desenvolvido segundo o 

processo de software do framework CEManTIKA, onde na primeira fase do processo são 

definidos os elementos contextuais utilizados pelo assistente. 

 



 

 

 

Figura 4.1 Visão Geral do PenSAE+ 

 

Fonte: O autor 

6
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4.1.2. ESPECIFICAÇÃO DO CONTEXTO (S) 

 

Nesta seção será apresentada a especificação do contexto do PenSAE+, dividido nas 

seguintes atividades: S1) Identificar os focos, S2) Identificar variações de comportamento e 

S3) Identificar as entidades e elementos contextuais. 

 

S1) Identificar os Focos 

 

Dentre os usuários disponíveis no sistema PenSAE, os comportamentos sensíveis ao 

contexto são apresentados somente para os usuários professor e aluno. A partir do documento 

de caso de uso do sistema PenSAE, foram identificados os casos que receberão algum tipo de 

comportamento sensível ao contexto, onde o foco é identificado pela tupla <agente, tarefa>.  

O foco pode ser identificado pelos estereótipos <<agent>>, <<executes>> e 

<<task>>, que indicam a tarefa a ser executada por um agente, que neste caso pode ser o 

aluno ou professor. Uma descrição sobre os casos de uso do PenSAE+ que possuem 

comportamento sensível ao contexto é apresentada a seguir:  

 Acessar o PenSAE: os usuários, aluno e professor, ao acessar o PenSAE+ têm as 

informações dos seus dispositivos capturadas pelo sistema e essas informações 

serão utilizadas tanto para adaptação do sistema às características do dispositivo, 

como para recomendação de conteúdo de acordo com as suas restrições; 

 Acompanhar alunos: este caso é de uso exclusivo para o professor e é responsável 

por apresentar ao professor a situação dos alunos em termos de prazo para finalizar 

o curso, fase do arco em que os alunos se encontram, e o desempenho geral dos 

seus alunos; 

 Buscar material de apoio: o usuário aluno pode buscar materiais para pesquisa 

sobre o estudo de caso em várias bases de dados disponíveis na internet. O 

resultado da busca ficará registrado para que o professor avalie como produção do 

aluno em um estudo de caso específico, como também utilizado pelo assistente de 

recomendação de acordo com o feedback do professor; 
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 Buscar tópico: ao acessar o fórum, o aluno poderá fazer uma busca por tópico à 

procura de discussões anteriores ou discussões em andamento sobre um 

determinado tema; 

 Participar de curso: ao entrar no sistema, o aluno pode ter à sua disposição diversos 

cursos em aberto. Os cursos são compostos por estudos de caso que deverão ser 

realizados pelo aluno para conclusão do curso; 

 Realizar estudo de caso: ao se inscrever em um curso, o aluno tem acesso aos 

estudos de caso que deverão ser realizados seguindo as cinco etapas do Arco de 

Maguerez e dentro do período de validade do curso. Durante a realização do estudo, 

o professor acompanha as atividades de aprendizagem do aluno. 

A Figura 4.2 apresenta um diagrama de caso de uso resumido do sistema, no qual são 

apresentados somente os casos de uso que terão seu comportamento afetado. 

Figura 4.2 Diagrama dos casos de uso sensíveis ao contexto do PenSAE+ 

 

Fonte: O autor 
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S2) Identificar as Variações de Comportamento 

 

A seguir será apresentada a lista de requisitos contextuais e o foco ao qual ele está 

associado: 

 Para o foco <Aluno e Professor, Acessar o PenSAE> 

 

R1.  Recomendar conteúdo adaptado de acordo com o dispositivo de acesso.  

 

 Para o foco <Professor, Acompanhar alunos> 

 

R1.  Disponibiliza, para acompanhamento e interação, um chat para discussão 

coletiva entre professor e alunos que estão cursando o mesmo curso e que estão 

na fase de pontos-chave. O sistema manterá o histórico do chat para consulta 

posterior; 

R2.  Apresentar para o professor os alunos que estão com dificuldades nas etapas 

de pontos-chave e hipóteses de solução; 

R3.  Apresentar os alunos que estão atrasados na realização do estudo de caso; 

R4.  Apresentar os alunos que estão com bom rendimento. 

 

 Para o foco <Aluno, Buscar material de apoio> 

 

R1. Recomendar material de estudo, incluindo livros que se encontram em uma 

biblioteca ou livraria próxima; 

 

 Para o foco <Aluno, Buscar tópico> 

 

R1.  Recomendar tópicos referentes aos estudos de caso em andamento de acordo 

com a fase do arco e que colegas participam. 

 

 Para o foco <Aluno, Participar de curso> 

 

R1.  Apresentar o status dos cursos matriculados e ainda não concluídos; 
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R2.  Recomendar cursos que amigos estão cursando e que o aluno não cursou e não 

esteja cursando; 

R3.  Recomendar cursos para o aluno baseado nos dados do aluno e do curso. 

 

 Para o Foco <Aluno, Realizar Estudo de Caso> 

 

R1.  Fornecer um conteúdo introdutório para cada etapa do arco quando for o 

primeiro estudo de caso do aluno; 

R2.  Disponibilizar um chat para discussão coletiva entre alunos que estão 

cursando o mesmo curso e que estão na fase de pontos-chave do Arco de 

Maguerez; 

R3.  Recomendar material pedagógico de apoio, quando o aluno se encontrar na 

fase de teorização do Arco Maguerez. 

 

S3) Identificar as Entidades e Elementos Contextuais 

 

Nesta atividade, é gerado o modelo conceitual de contexto do PenSAE, que é o 

diagrama de classe enriquecido. Este documento indica, a partir de estereótipos, as entidades 

do modelo conceitual que serão consideradas no modelo conceitual de contexto. De acordo 

com os focos e seus respectivos requisitos de contexto, foram identificados os elementos 

contextuais necessários. A Figura 4.3 apresenta o diagrama de classes do software PenSAE+, 

com a identificação das entidades e elementos contextuais. Os elementos contextuais e suas 

respectivas entidades serão apresentados no APÊNDICE A. 



 

 

Figura 4.3 Modelo Conceitual de Contexto do PenSAE+ 

 

Fonte: O autor 

7
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4.1.3. PROJETO DO GERENCIAMENTO DE CONTEXTO (M) 

 

As seções a seguir apresentam o projeto do módulo gerenciamento de contexto do 

PenSAE+. 

 

M1) Especificar a Aquisição de Contexto 

 

Para a aquisição dos elementos contextuais no PenSAE+, foram identificadas duas 

fontes de contexto externas e seis internas, como descritas a seguir. 

 Geolocalização: é um recurso que captura sua localização geográfica por várias 

fontes como GPS (sistema global de posicionamento) e localização inferidas a 

partir dos sinais da rede como endereço IP, RFID (identificação por 

radiofrequência), WiFI, redes celulares, entre várias outras tecnologias. Essa fonte 

informa o valor para o elemento contextual localizacaoAtual, e sua periodicidade 

de atualização é frequentemente e o tipo de aquisição adotado é via sensor; 

 Dispositivo: informa para o sistema as configurações dos dispositivos que estão 

sendo utilizados para acessar o sistema. Essa fonte informa o valor para o 

elemento contextual dispositivoCorrente onde sua periodicidade de atualização é 

frequente e o tipo de aquisição é via sensor; 

 Cadastros (Aluno, Estudo de Caso, Pessoa, Curso, Fórum e Professor): o 

cadastro contém os elementos contextuais referentes a cada entidade interna 

definida no modelo conceitual de contexto. Essas fontes são recuperadas dos seus 

respectivos perfis e possuem periodicidade de atualização distinta. 

Um quadro com os elementos contextuais, suas fontes de contexto, seus tipos de 

aquisição e as frequências de atualização é apresentado no APÊNDICE B. 
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M2) Projeto do Módulo de Aquisição 

 

Esta atividade tem como objetivo definir a interação entre o PenSAE+ e suas fontes de 

contexto. Para acessar as fontes de contexto externas podem-se utilizar os seguintes serviços: 

 Geolocalização: vários serviços para captura de informações de localização estão 

disponíveis. Um dos principais serviços é o Google Location Services e a API 

Geolocation do HTML5. Foi definido um adaptador para captura das coordenadas 

do GPS; 

 Dispositivo: a maioria das linguagens de programação possuem funções que tornam 

possível a captura de informações como tamanho atual da tela, densidade de pixels 

de uma área física de tela, orientação, resolução, entre outros dados. O modo de 

captura depende da linguagem e do dispositivo que será utilizado. Foi definido um 

adaptador para capturar as informações das características do dispositivo. 

A especificação das fontes externas de contexto do PenSAE+ é apresentada na Figura 

4.4, usando um diagrama de classe UML. É proposta a utilização do padrão de projeto 

Façade, que fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um sistema 

(GAMMA et al., 1995).  Para uniformizar o projeto, a cada adaptador de fonte de contexto foi 

definido um supertipo ContextSourceAdapter. Desta maneira, para cada fonte de contexto 

externa foi criado um adaptador como instância da classe ContextSourceAdapter 

(GeolocalizacaoAdapter e DispositivoAdapter). 

Na atividade de Projeto do Módulo de Processamento (M3), o projetista de contexto 

deve identificar e especificar, para cada elemento contextual, se é necessário executar 

qualquer processamento ou inferência para determinar o seu valor. Comportamentos definidos 

no Modelo de Comportamento de Contexto devem ser traduzidos em regras contextuais. No 

projeto do PenSAE+, nenhum dos elementos contextuais identificados necessitou conversão 

para ser utilizado. 

 A quarta atividade, Projeto do Módulo de Disseminação (M4), é responsável por 

projetar os responsáveis pela disseminação dos elementos contextuais entre diferentes 

consumidores de contexto. Neste projeto o assistente não contém outros softwares que 

utilizem as informações processadas por ele. Desta maneira, esta atividade não se faz 

necessária. 
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Figura 4.4 Diagrama de Classes UML para o Módulo de Aquisição do PenSAE+ 

 

Fonte: O autor 

 

4.2. PROTÓTIPO DO PENSAE+ 

 

Para avaliar a proposta de um assistente de recomendação sensível ao contexto, 

integrado ao software educativo PenSAE (GOMES, 2014), foi desenvolvido um protótipo 

simulando o ambiente PenSAE com a integração do assistente de recomendação.  O protótipo 

foi desenvolvido em Ruby on Rails
8
 e banco de dados PostgreSQL

9
. O Ruby on Rails é um 

framework web de código aberto e escrito na linguagem de programação Ruby. As 

funcionalidades desenvolvidas neste protótipo são aquelas relacionadas à resolução de um 

estudo de caso, percorrendo as cinco etapas do arco de Maguerez, como apresentado na 

Figura 4.5, a tela do protótipo na fase de observação da realidade. Na seção 2.4 foram 

apresentadas as funcionalidades do ambiente PenSAE, incluindo as funcionalidades definidas 

aqui no protótipo. O assistente foi implementado para realizar recomendação de conteúdos na 

fase de teorização. 

                                            
8
 http://rubyonrails.org/ 

9
 http://www.postgresql.org/ 



 

 

 

Figura 4.5 Tela da Fase de Observação da Realidade 

 

Fonte: O autor
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Na tela da fase de Teorização, após as fases de Observação da Realidade e de Pontos-

Chave, foi implementada uma área de recomendação, Figura 4.6, na qual, a partir das 

informações do perfil do aluno, o sistema recupera recursos que sejam mais adequados ao 

aluno e aderentes ao tema do estudo de caso. Nesta fase, o sistema recomenda: objetos de 

aprendizagem disponíveis no repositório virtual ARES (Acervo de Recursos Educacionais em 

Saúde) da UNA-SUS
10

; publicações da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde)
11

; vídeos digitais 

disponíveis no site YouTube
12

 e livros presentes nas bibliotecas e recuperados através do 

sistema Pergamum
13

 da UFPE
14

. 

                                            
10

 Universidade Aberta do SUS - http://ares.unasus.gov.br/ 
11

 http://www.bireme.br/php/index.php 
12

 http://www.youtube.com 
13

 http://www.biblioteca.ufpe.br/pergamum/biblioteca/ 
14

 Universidade Federal de Pernambuco - http://www.ufpe.br/ 



 

 

Figura 4.6 Tela da Fase de Teorização e as recomendações do assistente 

 

Fonte: O autor 
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No exemplo da Figura 4.6, as recomendações que foram apresentadas se basearam no 

seguinte perfil do estudante: possui o nível educacional de graduação; pouco domínio em 

inglês e espanhol, tanto na leitura como na compreensão; preferência por estudar através de 

recursos de vídeo; está realizando um estudo de caso sobre a atenção de Enfermagem à 

criança sadia; costuma frequentar bibliotecas em busca de livros e se encontrava na UFPE. 

Diante deste contexto, o assistente recomendou os seguintes recursos (Figura 4.7): um vídeo 

do YouTube em português sobre a Saúde da Criança e um livro sobre o mesmo tema na 

biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. 

Figura 4.7 Recomendações da Fase de Teorização 

 

Fonte: O autor 
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4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentada a integração do assistente de recomendação sensível ao 

contexto e do PenSAE (GOMES, 2014), ao qual chamamos de PenSAE+. O sistema foi 

projetado e desenvolvido seguindo o processo para projeto de sistemas sensíveis ao contexto 

proposto por VIEIRA  (2008). Na primeira fase do processo é feita a especificação de 

contexto, com a definição dos focos, requisitos de contexto e elementos contextuais. Na 

segunda fase são projetados os módulos arquiteturais de gerenciamento de contexto 

relacionados às atividades de aquisição e processamento dos elementos contextuais. Por fim, 

foram apresentadas as funcionalidades desenvolvidas no protótipo do sistema.  

O assistente proposto neste trabalho compartilha da mesma filosofia apresentada pelos 

trabalhos relacionados, apresentados no Capítulo 3, e usa o contexto do aprendiz para lhe 

fornecer recursos de aprendizagem mais adequados. Além disso, também contribui com a 

utilização do conceito de contexto computacional defendido por VIEIRA (2008), sendo 

aplicado em software educacional baseado na Metodologia da Problematização 

operacionalizado pelo Arco de Maguerez, recomendando recursos, de modo a auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Um comparativo entre os trabalhos relacionados e o assistente de recomendação do 

PenSAE+ pode ser observado no Quadro 4.1. O assistente do PenSAE+ foi projetado com 

base em uma metodologia de ensino, no caso a Metodologia da Problematização. No caso dos 

assistentes apresentados, nenhum deles faz referência a uma metodologia de ensino. Os 

assistentes BROAD-RS, MobiLE, e-LORS e UbiReCon fazem recomendação de objetos de 

aprendizagem e o assistente do projeto PenSAE+ tem como objetivo a recomendação de 

recursos educacionais (objetos de aprendizagem, cursos, tópicos, colegas, conteúdo, etc). 

Todos os projetos utilizam, de alguma maneira, o conceito de contexto computacional para 

realizar a recomendação. Apesar disso, nenhum dos trabalhos relatou o uso de processo para o 

desenvolvimento dos seus assistentes. O PenSAE+ foi construído utilizando o processo de 

desenvolvimento de CSS definido pelo framework CEManTIKA. 

No próximo capítulo serão apresentados os experimentos realizados com o PenSAE+ 

em uma turma de graduação de Enfermagem da UFPE e a análise dos resultados alcançados. 
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Quadro 4.1 Comparativo entre o assistente do PenSAE+ e seus trabalhos relacionados 

Projeto Metodologia de 

Ensino 

Recurso Recomendando Utiliza 

Contexto 

Processo de 

Desenvolvimento 

BROAD-RS - Objetos de Aprendizagem X - 

MobiLE - Objetos de Aprendizagem X - 

e-LORS - Objetos de Aprendizagem X - 

UbiReCon - Objetos de Aprendizagem X - 

PenSAE+ Problematização Recursos Educacionais X CEManTIKA 

Fonte: O autor 
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5  EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

A fim de avaliar, segundo a percepção do estudante, o assistente de recomendação de 

recursos de aprendizagem do PenSAE+ no auxílio da aprendizagem do Processo de 

Enfermagem no cuidado à saúde da criança, foi realizado um experimento preliminar com os 

seguintes objetivos: 

 Verificar pontos positivos e negativos do assistente de recomendação; 

 Identificar possíveis pontos de melhoria para o assistente; 

 Avaliar a utilidade e a usabilidade das recomendações realizadas pelo assistente; 

 Avaliar se a recomendação foi realizada em pontos adequados do processo de 

aprendizagem no sistema; 

 Avaliar se a recomendação realizada pelo assistente auxilia o aluno no 

desenvolvimento do estudo de caso em enfermagem. 

Para a avaliação foram selecionados os alunos do sexto período do curso de 

Enfermagem da UFPE, totalizando uma amostra de 20 estudantes, aos quais o PenSAE, 

integrado com o assistente de recomendação de recursos educacionais, foi disponibilizado via 

Internet. Isto permitiu que os alunos pudessem acessar o sistema, realizar a problematização 

do estudo de caso e, posteriormente, responder a um questionário eletrônico objetivo com as 

questões da avaliação. 

No processo de validação, os estudantes foram orientados a inicialmente responderem 

um questionário, integrado ao protótipo, referente ao seu perfil educacional (APÊNDICE C), 

a fim de personalizar o comportamento do assistente de acordo com os elementos contextuais 

capturados na modelagem contextual. Este questionário foi necessário, neste processo de 

validação, para caracterizar o perfil do estudante. No entanto, o mesmo não será necessário na 

versão final do assistente que capturará, automaticamente, as informações referentes ao perfil 

de diversas fontes como: cadastros, sensores e etc. Após o preenchimento, o aprendiz inicia 

um estudo de caso no PenSAE+, no qual percorre as cinco fases do Arco de Maguerez e 

recebe as recomendações fornecidas pelo assistente de acordo com o seu perfil educacional, 

informado no questionário, e com o estudo de caso corrente. Ao fim do Arco, como 

instrumento de avaliação, foi aplicado um questionário (APÊNDICE D), contendo 6 questões 
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objetivas, baseado em uma escala tipo Likert (sendo 2 questões para avaliar a usabilidade e 4 

questões para avaliar a utilidade) e uma questão aberta para sugestões e críticas. As escalas de 

Likert foram elaboradas por Rensis Likert em 1932 e permitem aferir o grau de concordância 

ou discordância dos entrevistados com as declarações relativas a uma determinada atitude que 

está sendo avaliada (BRANDALISE, 2005). Ao ser utilizado como instrumento de avaliação, 

as escalas de Likert tornam a análise dos resultados mais simples. Entretanto, elas não 

permitem que o avaliador justifique a sua resposta e com isso acrescente sugestões que 

melhorem o item que está sendo avaliado (GUERRA, 2008). Diante desta restrição, foi 

adicionada ao questionário uma questão aberta na qual o avaliador poderá realizar críticas e 

sugestões sobre os itens avaliados. 

Neste trabalho, os alunos indicaram seu grau de concordância com as declarações 

relativas às recomendações fornecidas pelo assistente, assinalando uma das três 

possibilidades: Sim (3); Parcialmente (2); e Não (1). Para análise dos itens Likert, foi 

realizada uma adaptação da abordagem quantitativa do Ranking Médio (RM), proposto por 

OLIVEIRA  (2005). Nesta adaptação, atribui-se um valor de 1 a 3 para cada resposta, a partir 

da qual é calculada a média ponderada para cada item, com relação à frequência das respostas. 

Desta maneira foi obtido o RM através das seguintes fórmulas: 

 

                (  )   ∑(     ) 
( 2 ) 

              (  )  
  

  
 

( 3 ) 

Onde: 

   = frequência observada de cada resposta para cada item 

   = valor de cada resposta 

    Número de aprendizes 

 

Quanto mais próximo de três (3) o RM estiver, maior será o nível de concordância dos 

aprendizes com cada item. E quanto mais próximo de um (1), menor o nível de concordância. 
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5.1. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Seguindo as normatizações da resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 

referente aos aspectos éticos para a pesquisa com seres humanos, o presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE (CAAE 03863712.5.0000.5208). O mesmo teve prévia anuência 

da coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da UFPE e do diretor do Centro de 

Ciências da Saúde (liberação do Laboratório de Informática da Graduação – LIG, para 

realização da validação). 

Antes da aplicação do instrumento de validação do software PenSAE+, os acadêmicos 

de Enfermagem tiveram ciência e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE E). Na subseção que se segue, foi realizada uma análise de cada item avaliado 

pelos estudantes. 

 

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO  

 

Fizeram parte da validação 20 estudantes de graduação em Enfermagem, entre os 

quais foram encontrados diversos níveis de familiaridade com o PenSAE e/ou outros 

ambientes de aprendizagem interativa baseados na metodologia da problematização. Como se 

pode observar na Figura 5.1: dois (2) conheciam muito bem; um (1) conhecia pouco; seis (6) 

conheciam muito pouco; e onze (11) não conheciam este tipo de ambiente.  
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Figura 5.1 Nível de conhecimento em ambientes problematizados 

 

Fonte: O Autor 

No que se refere ao conhecimento sobre a metodologia do Arco de Charles Maguerez, 

constatou-se que dos estudantes analisados: um (1) conhece bem; um (1) conhece pouco; e 

dezoito (18) não conhecem o método do arco, conforme a Figura 5.2. Diante deste cenário, no 

qual a maioria dos estudantes não conhece o método, é interessante que o assistente introduza 

os estudantes em cada fase do arco, de maneira que ele entenda o que deve ser realizado e os 

objetivos propostos para cada fase.  

Figura 5.2 Nível de conhecimento no Arco de Maguerez 

 

Fonte: O Autor 

2 

0 
1 

6 

11 

0

2

4

6

8

10

12

Muito Bem Bem Pouco Muito pouco Não conheço

Você conhece o sistema PenSAE ou algum ambiente de 
aprendizagem interativa baseada na metodologia da 

problematização? 

0 
1 1 

0 

18 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muito Bem Bem Pouco Muito pouco Não conheço

Você conhece o Método do Arco de Charles Maguerez? 



84 

 

Para analisar os itens do questionário de validação, foi calculado o Ranking Médio de 

cada item, conforme mostrado na Figura 5.3, onde se percebe um nível de concordância geral 

dos estudantes, em relação aos itens avaliados do PenSAE+, na média de 2,56. 

Figura 5.3 RM dos itens de validação 

 

Fonte: O Autor 

No primeiro item foi perguntado aos estudantes se eles consideraram que as 

recomendações fornecidas pelo assistente foram de fácil visualização.  Este item apresentou 

um RM de 2,75, nos quais 75 % dos estudantes afirmaram que sim, enquanto 25% afirmaram 

que parcialmente e nenhum aluno afirmou que não.  

Ao avaliar o resultado do quanto é claro para o estudante o que está sendo 

recomendado, verificou-se que 50% considerou parcialmente verdadeira esta afirmativa; os 

que afirmaram que sim, foram 45%; e os que afirmaram não, 5%. Uma das possíveis causa 

para o RM de 2,4, pode ser a falta de informações sobre o tipo de recurso que está sendo 

recomendado. 

Analisando as respostas sobre o momento em que as recomendações são fornecidas, 

55% dos estudantes afirmaram que a recomendação é realizada em um momento propício, 

35% afirmaram parcialmente e 10% afirmaram que não, obtendo um RM de 2,45. Esse item 

pode ser corrigido ou atenuado se o assistente deixar claro ao aluno o porquê da 

recomendação ser realizada naquele momento. 

2,75 

2,4 2,45 
2,65 2,6 

2,35 

2,75 

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

Ranking Médio 

Você considera que a recomendação foi de fácil visualização?

Você considera que as recomendações fornecidas pelo assistente são de clara identificação?

Você considera que o assistente consegue fornecer recomendações relevantes em momentos propícios?

Você acessaria as recomendações fornecidas pelo assistente?

O conteúdo recomendado se mostrou adequado ao seu nível educacional?

Você considera que as recomendações do assistente são adequadas ao estudo de caso?

Você considera que a recomendação de um livro em uma biblioteca próxima o incentivaria a buscá-lo?
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Perguntou-se aos estudantes se eles acessariam as recomendações fornecidas pelo 

assistente para auxiliar na realização do estudo de caso. Para este item, obteve-se um RM de 

2,65, dos quais 75% dos estudantes afirmaram que acessariam as recomendações, 15% 

afirmaram que parcialmente, enquanto 10% não acessariam.   

Em relação à adequação das recomendações ao contexto educacional do estudante, foi 

realizado o seguinte questionamento: o conteúdo recomendado se mostrou adequado ao seu 

nível educacional? De acordo com resultados (RM de 2,6), 70% dos estudantes afirmaram que 

a recomendação foi adequada ao seu nível educacional, vinte 20% afirmaram que a 

recomendação foi parcialmente adequada e somente 10% não a consideraram adequadas. 

Os estudantes também avaliaram se as recomendações se mostraram adequadas ao 

estudo de caso. Este item apresentou o pior RM dos itens avaliados, com valor de 2,35, nos 

quais 50% dos estudantes consideraram que as recomendações foram adequadas, 35% 

consideraram parcialmente adequadas e 15% não consideraram adequadas. Esse item pode ser 

melhorado ao longo do tempo, com o feedback dos alunos sobre as recomendações e com a 

ajuda de um especialista para desenvolver a fase de verificação da relevância dos CEs do 

framework CEManTIKA. 

O último item analisado, com RM de 2,75 e demostrando concordância com a 

afirmativa, foi sobre o interesse do estudante em ir a uma biblioteca em busca de um livro 

recomendado pelo assistente. A grande maioria, 80% dos estudantes, afirmou que a 

recomendação de um livro, que os auxilie na resolução do estudo de caso e que esteja em uma 

biblioteca próxima, os incentivaria a ir buscá-lo; 15% afirmaram parcialmente e somente 5% 

afirmaram que não os incentivaria a ir a uma biblioteca.  

Com relação ao item subjetivo do questionário, onde os estudantes escreveram suas 

considerações e sugestões sobre o assistente, serão apresentadas as principais contribuições 

por meio da letra E de “Estudante” acompanhada de um algarismo numérico de 1 a 20.  

Os estudantes abaixo citados relataram elogios ao sistema e à proposta ou sugeriram a 

utilização do sistema por outros aprendizes: 

E2: Acredito que está bem completo. 
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E7: A proposta é muito interessante e válida para ser aplicada ao ensino da 

Enfermagem, acredito que os acadêmicos deveriam ter acesso ao sistema, para 

conhecê-lo melhor. 

E15: Que ele pudesse ser aplicado para outras áreas de enfermagem, pois é de grande 

auxílio, nos dá um direcionamento e nos ajuda em relação à pesquisa. 

E19: Ser voltado para todos os estudantes, não apenas os matriculados na UFPE. 

E20: Achei o método claro e de fácil aprendizagem. 

A falta de orientação em cada fase foi uma das críticas realizadas por dois aprendizes, 

como pode ser visto a seguir: 

E3: Que seja de melhor manuseio, com orientações a cada fase.  

E10: Explicar com mais clareza o objetivo da atividade proposta, e orientá-la de 

maneira mais eficaz. 

O comentário do estudante E10 não deixa claro se a atividade proposta a que ele se 

refere é a validação ou a resolução do estudo de caso do PenSAE. 

A falta de clareza nas recomendações foi criticada por quatro estudantes, sugerindo a 

necessidade de um maior destaque nas recomendações realizadas pelo assistente, como 

também melhorias na identificação do tipo de recurso que está sendo recomendado. Os 

comentários sobre este tópico podem ser vistos a seguir: 

E6: O sistema deve ser mais claro! 

E13: O sistema de recomendações está bom para a fase de teorização, apenas precisa 

ser mais visível! 

E14: O programa precisa ser mais claro. 

E17: Deixar as sugestões sempre o mais claro possível! 

 O processo de avaliação também foi criticado por alguns estudantes que gostariam de 

resolver o estudo de caso para poder avaliar a proposta, como descrito abaixo: 
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E9: Por não poder manusear o sistema realizando a busca pelo resultado fica difícil 

sugerir o que se pode melhorar. Achei interessante a ideia por ajudar e incentivar o 

profissional a buscar os resultados através da pesquisa. 

E11: A princípio a criação desse sistema é uma boa opção pra ajudar na assistência, 

mas pela impossibilidade de responder nesse sistema, estou impossibilitada de 

realizar críticas e sugestões. 

E12: Aparenta ser muito bom, porem o fato de não poder manusear deixa-o de difícil 

julgamento. 

E16: A ideia da criação do programa é bem satisfatória para assistência de 

enfermagem, no entanto diante da limitação do programa torna-se difícil avalia-lo. 

O objetivo deste estudo preliminar foi obter a percepção do aprendiz em relação à 

utilidade e à usabilidade das recomendações na fase de teorização. Nele foi julgada 

desnecessária a resolução do estudo de caso para essa avaliação. 

Diante do exposto, pode-se considerar que houve uma boa aceitação, por parte dos 

estudantes, da proposta do assistente de recomendação do PenSAE+. Os pontos positivos 

indicaram que as recomendações sensíveis ao contexto do assistente podem ser úteis e 

motivadoras para auxiliar o aluno na resolução do estudo de caso e que, a recomendação de 

livros presentes em bibliotecas próximas pode incentivar os alunos a frequentarem mais estes 

espaços. 

Vale salientar que, no experimento em questão, não foi verificado se o estudante 

resolveu de maneira correta o estudo de caso, ficando para trabalhos futuros na área de 

Enfermagem a avaliação da recomendação para resolução correta do estudo. Também é 

interessante a realização de estudos futuros, que possibilitem a comparação do desempenho 

entre grupos que utilizem o PenSAE com e sem o assistente de recomendação.   
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5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados os experimentos e resultados da avaliação do 

PenSAE+, que contou com 20 estudantes do sexto período de Enfermagem da UFPE. A partir 

do protótipo do PenSAE+, os estudantes realizaram um estudo de caso e ao fim responderam 

um questionário baseado na escala de Likert, contendo questões sobre a usabilidade e 

utilidade do assistente. Após o experimento, foi realizada uma análise de cada item presente 

no questionário e apresentado o Ranking Médio (OLIVEIRA, 2005) referente a cada item. 

Também foi realizada uma análise das sugestões e críticas expostas pelos estudantes em 

relação ao sistema.  

No próximo capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho, suas contribuições, 

as dificuldades encontradas e as propostas de trabalhos futuros e complementares. 
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A educação tradicional trata o aprendiz como um simples receptor e armazenador de 

informações, sendo que, muitas destas informações não são associadas à realidade e 

experiência prática do aprendiz. No ensino tradicional, os professores assumem o papel 

principal no processo de ensino, disseminando informações que os estudantes passivamente 

tentam absorver e utilizar na resolução de problemas que nem sempre são compatíveis com os 

encontrados na realidade profissional. Na educação ativa, os estudantes são encorajados a 

buscar o conhecimento para resolução de problemas, construindo e validando seus próprios 

modelos mentais.  

Neste cenário, a utilização de TIC e os avanços da Internet no domínio da Educação, 

vêm disseminando a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem.   Nestes ambientes, a 

tecnologia é empregada para dar suporte às atividades educacionais, fornecendo ferramentas 

que facilitam a aprendizagem dos alunos. Os ambientes educativos, que utilizam como 

método de ensino a problematização, têm a vantagem de estimular o aprendizado ativo do 

estudante, promovendo a sua autonomia no processo de construção do conhecimento. Com o 

propósito de auxiliar o aluno na busca do conhecimento necessário para seu processo de 

aprendizagem, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, surgem os sistemas de 

recomendação educacionais. Esses sistemas têm o objetivo de promover o uso eficiente dos 

recursos disponíveis, a partir da incorporação das informações contextuais de alunos, 

permitindo assim a recomendação de recursos adequados à sua realidade. 

Os trabalhos existentes nesta linha têm focado na recomendação de recursos de 

aprendizagem, sem a preocupação com a metodologia de ensino. Este trabalho investigou os 

benefícios da utilização de contexto computacional na construção de assistentes de 

recomendação que auxiliem no processo de aprendizagem ativa. Foi descrito o software 

educativo PenSAE, trabalho de GOMES (2014), que foi utilizado para integração do 

assistente de recomendação desenvolvido como parte deste trabalho. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: a seção 6.1 apresenta as 

contribuições deste trabalho para aprendizagem baseada na problematização e 

desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto; as dificuldades encontradas na 
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especificação e no desenvolvimento do PenSAE+ são apresentadas na seção 6.2; por fim, os 

trabalhos futuros são apresentados na seção 6.3, com a adição de novas funcionalidades ao 

assistente de recomendação e evoluções do framework CEManTIKA (VIEIRA, 2008). 

 

6.1. CONTRIBUIÇÕES 

 

Este trabalho explorou a utilização dos conceitos de contexto computacional 

apresentados no trabalho de VIEIRA (2008), no projeto e desenvolvimento de um assistente 

de recomendação de recursos educacionais sensíveis ao contexto baseado na metodologia da 

problematização. Dentre as contribuições desta dissertação, são destacadas: 

 A utilização do conceito de contexto computacional na recomendação de recursos 

de aprendizagem. Com a utilização de contexto é possível fornecer 

recomendações em tempo real, de acordo com a situação atual do aprendiz; 

 O projeto de um assistente de recomendação sensível ao contexto integrado a um 

ambiente de aprendizagem problematizada, utilizando o framework CEManTIKA 

e a implementação do PenSAE+, um ambiente virtual de aprendizagem baseado 

na Metodologia do Arco de Maguerez integrado a um assistente de recomendação 

sensível ao contexto de recursos de aprendizagem. O assistente foi projetado para 

funcionar como um serviço que pode ser integrado a qualquer ambiente virtual ou 

software educativo, recebendo as solicitações e as informações contextuais 

necessárias e fornecendo recomendações de acordo com o tipo de recurso de 

aprendizagem desejado. 

 Uma avaliação quantitativa e qualitativa foi realizada e mostrou a utilidade e 

usabilidade do uso de informações contextuais na recomendação de recursos em 

ambientes de ensino que utilizam um método problematizador.  

 Uma avaliação do framework CEManTIKA foi realizada com o desenvolvimento 

de um assistente de recomendação sensível ao contexto. O framework, por 

oferecer uma arquitetura genérica, um metamodelo estrutural e comportamental e 

um processo de desenvolvimento, mostrou-se bastante útil, apesar de não ser 

voltado especificamente para o desenvolvimento de assistentes de recomendação;  
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 Uma avaliação indireta do PenSAE foi realizada ao aplicá-lo, integrado ao 

assistente de recomendação, em uma turma de Enfermagem do sexto período da 

UFPE. A avaliação dos alunos foi positiva, segundo a sua percepção em relação à 

utilidade e usabilidade do ambiente, juntamente com o assistente. 

 

6.2. DIFICULDADES 

 

O desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto é uma atividade complexa, ainda 

mais pelo fato de não existirem muitas opções de ferramentas que auxiliem neste processo. 

Dentre as dificuldades encontradas na elaboração desta dissertação, são destacadas: 

 Identificação de trabalhos relacionados: não há muitos projetos envolvendo 

assistentes de recomendação e a metodologia da problematização no processo de 

aprendizagem, e ainda menos trabalhos quando inserimos o conceito de contexto 

computacional junto com esses dois temas. Assim, foram aproveitados conceitos 

relativos à recomendação de recursos de aprendizagem, mesmo sem eles 

utilizarem nenhuma metodologia formal de ensino; 

 Integração do assistente de recomendação a um software educacional: todo 

processo de integração entre sistemas é complicado, principalmente quando cada 

projeto é desenvolvido por equipes diferentes e os dois estão em desenvolvimento. 

De modo que, as modelagens e os requisitos compartilhados entre as equipes estão 

incompletas, dificultando assim a integração na fase final. 

 

6.3. TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um assistente de recomendação sensível ao 

contexto em um ambiente baseado na Metodologia da Problematização e operacionalizado 

pelo Arco de Maguerez, com um foco inicial no domínio de Enfermagem. Dentre os trabalhos 

futuros são destacados: 
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 Implementação das outras funcionalidades previstas na modelagem do sistema: no 

projeto foram modeladas diversas funcionalidades que não foram desenvolvidas 

devido ao prazo, como adaptação de acordo com o dispositivo, chat para 

colaboração entre alunos, módulo do professor, recomendação de cursos e 

situação do aluno. Nenhuma dessas funcionalidades está relacionada às 

recomendações da fase de teorização do Arco, e assim não influenciaram na 

avaliação realizada neste trabalho. 

 Desenvolvimento de um framework de desenvolvimento de sistemas de 

recomendação sensíveis ao contexto baseado no framework CEManTIKA: apesar 

de auxiliar no processo de desenvolvimento de CSS, é necessário que o 

CEManTIKA seja atualizado de modo que suas atividades, dentro do processo, 

cubram o desenvolvimento de sistemas recomendação sensíveis ao contexto. 

Tarefas como: identificar os focos, dentro da atividade de especificação do 

contexto; especificar a aquisição de contexto e projeto do módulo de aquisição, 

dentro da atividade de especificar a aquisição do contexto; e as tarefas de definir o 

modelo de comportamento de contexto e definir a apresentação do contexto, 

dentro da atividade definição do uso do contexto; precisam ter seus conceitos 

ampliados para tratarem de sistemas de recomendação sensíveis ao contexto. Por 

exemplo, na tarefa de identificar os focos, o analista de sistemas e o projetista de 

contexto identificam quais os requisitos de negócio que sofrerão adaptações 

contextuais que ajudem o usuário na execução daquela atividade. No entanto, em 

sistemas de recomendação, nem sempre ocorrerão adaptações e sim sugestões que 

possam interessar ao usuário, mas que não necessariamente estejam ligadas ao 

requisito que os iniciou. 

 Realizar experimentos mais elaborados: aplicar o PenSAE em duas turmas de 

enfermagem, uma utilizando o PenSAE sem assistente e outra com assistente. Esta 

abordagem possibilitaria a comparação do desempenho em relação à utilidade 

entre os grupos; 

 Verificar a relevância dos elementos contextuais: é necessário um estudo com os 

potenciais utilizadores do sistema, para definir quais elementos contextuais eles 

consideram relevantes para cada uma das tarefas definidas no foco. Essa tarefa é 

opcional dentro da atividade de especificação de contexto e sua não realização não 
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prejudica os resultados, mas é importante para balancear os pesos de cada 

elemento contextual no processo de recomendação.  

 Melhorar a identificação do tipo de recurso que está sendo recomendado: é 

necessário deixar mais claro para o usuário qual o tipo de recurso (texto, vídeo 

áudio, etc.) que está sendo recomendado; 

 Realizar experimentos em outras disciplinas: aplicar o PenSAE+ em outras 

disciplinas, tanto na área de Enfermagem como em outras áreas de saúde, exatas e 

humanas, desde de que se possa aplicar a Metodologia da Problematização. 

 Melhorar a orientação nas fases do Arco: é necessário melhorar a apresentação 

das fases do Arco de maneira que os estudantes entendam o processo e os 

objetivos de cada fase, facilitando assim tanto o uso do sistema como também o 

seu aproveitamento dentro do ambiente; 

 Melhorar a apresentação das recomendações: é importante que as recomendações 

sejam destacadas de modo que os alunos percebam e entendam o que elas são, 

mas sem serem intrusivas; 

 Usar o método PSSUQ(The Post-Study System Usability Questionnaire), proposto 

por LEWIS (1995), para avaliar a usabilidade do PenSAE+: Este método permite 

uma avaliação mais ampla da usabilidade por avaliar quatro diferentes fatores, que 

são: satisfação geral, utilidade do sistema, qualidade da informação e qualidade da 

interface. 
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APÊNDICE A – ELEMENTOS CONTEXTUAIS E SUAS ENTIDADES 

 

 dispositivoCorrente (Pessoa): indica quais as configurações do dispositivo o aluno 

e o professor estão utilizando para acessar o sistema. A partir dessa informação, o 

sistema adapta a interface gráfica e recomenda conteúdo de acordo com restrições 

do dispositivo. A entidade Pessoa é uma generalização das entidades Aluno e 

Professor. 

 quantasHorasEstudo (Aluno): é indicado pelo aluno em um questionário e 

significa quanto tempo o aluno se dedica por semana para estudar. Este elemento 

contextual será necessário para identificar a disponibilidade do aluno para os 

estudos e na recomendação de novos cursos. 

 tempoMedioAmbiente (Aluno): esta informação é capturada pelo sistema e 

significa quanto tempo o aluno está utilizando em média, por dia, o ambiente 

PenSAE. Este elemento contextual será necessário para identificar a 

disponibilidade do aluno para os estudos e na recomendação de novos cursos. 

 matriculadoEm (Aluno e Curso): indica os estudos de caso que o aluno está 

cursando. Esta informação será utilizada para identificar a disponibilidade do 

aluno para os estudos, e na recomendação de novos cursos. 

 dataFim (Curso): indica a data final do curso. Esta informação será necessária 

para identificar o rendimento do aluno no curso e na recomendação de novos 

cursos.  

 tempoMedioConclusão (EstudoCaso): esta informação é capturada pelo sistema e 

indica quanto tempo foi necessário, em média, para os alunos concluírem o estudo 

de caso. Esta informação é necessária para indicar o status dos cursos em 

andamento e na recomendação de novos cursos.  

 redeSocial (Pessoa): indica quais amigos do aluno são usuários do ambiente. Esta 

informação é recuperada no próprio ambiente no qual o usuário indica quem são 

os seus amigos. Esta informação será utilizada na recomendação de cursos. 

 Realizado (Aluno e EstudoCaso): indica os estudos de caso que o aluno já 

completou. Esta informação será utilizada para o sistema não recomendar um 

curso que o aluno já tenha cursado.  

 competenciasGerais (Aluno e EstudoCaso): indica quais as competências gerais o 

aluno possui, de acordo com os estudos de caso já cursados. Os estudos de caso 
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possuem competências gerais associadas. Esta informação será utilizada na 

recomendação de cursos, baseada nas informações do aluno.  

 competenciasEspecificas (Aluno e EstudoCaso): indica quais as competências 

específicas o aluno possui, de acordo com os estudos de caso já cursados. Esta 

informação será utilizada na recomendação de novos cursos. 

 experienciasPraticas (Aluno): indica quais as experiências práticas do aluno. 

Essas experiências serão utilizadas na composição do nível do aluno. O nível será 

utilizado na recomendação de cursos. 

 experienciasTeoricas (Aluno): indica quais as experiências teóricas do aluno: 

quais disciplinas, cursos e trabalhos teóricos e de que área de conhecimento o 

aluno já participou. Essas experiências também serão utilizadas para compor o 

nível do aluno.   

 reprovacoes (Aluno): indica em quais disciplinas o aluno já foi reprovado. As 

reprovações também serão utilizadas na composição do nível do aluno. 

 faseArco (Aluno e EstudoCaso): indica em qual das cinco fases do Arco de 

Maguerez o aluno se encontra, na realização do estudo de caso. Está informação é 

necessária para que o sistema identifique a fase para instruir o aluno. A 

necessidade deste elemento é identificar quais alunos podem participar da 

discussão coletiva (pontos-chave) e aqueles que podem receber recomendações de 

conteúdos (teorização).  

 statusAmbiente (Aluno e Professor): indica se o aluno ou professor está online ou 

não no ambiente, e se ele está disponível para participar da discussão coletiva.  

 Idiomas (Aluno): indica os idiomas que o aluno domina, dividido em habilidades 

de compreensão, fala, leitura e escrita, para recomendar material coerente com os 

seus idiomas e suas habilidades.  

 estiloAprendizagem (Aluno): o sistema monitora os conteúdos acessados e o 

associa com o estilo de aprendizagem do aluno. De acordo com o seu estilo de 

aprendizagem, o sistema recomenda conteúdos que foram mais acessados por 

alunos com o mesmo perfil. 

 históricoNavegacao (Aluno): o sistema monitora os conteúdos acessados pelo 

aluno e evita recomendar os mesmos conteúdos já acessados por ele. 

 descritores (EstudoCaso): o sistema utiliza os descritores em saúde do estudo de 

caso para recomendar conteúdos que possuam estes descritores. Os descritores em 
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saúde funcionam como indexadores de artigos científicos, livros, anais de 

congresso e outros tipos de materiais, permitindo a pesquisa e recuperação de 

assuntos da literatura cientifica em determinadas bases de dados.  

 descricao (EstudoCaso): a partir da descrição de um estudo de caso o sistema 

recupera palavras-chaves que não estão presentes nos descritores, permitindo a 

recomendação do material mais específicos. 

 publico-alvo (Curso): indica o público alvo do curso. Com esta informação o 

sistema recomenda recursos voltados para este público. 

 nivelEducacional (Curso): indica o nível acadêmico (graduação, pós-graduação...) 

do curso. Com isso o sistema recomenda recursos adequados ao nível exigido. 

 Participa (Aluno): indica em quais tópicos do fórum que o aluno participa. 

Recomendação de tópicos nos quais os colegas participam. 

 topico (Forum): indica a qual estudo de caso o tópico se refere e em qual fase do 

arco o tópico foi aberto. Com esta informação o assistente recomendará tópicos 

que envolvam o estudo de caso do aluno e que estejam na mesma fase dele no 

arco e que os amigos participam. 

 localizacaoAtual (Aluno): refere-se à localização física do aluno. Com esta 

informação o assistente recomendará material em livrarias e bibliotecas próximas. 

 responsavel (Professor): indica os cursos que o professor é responsável. Com essa 

informação o sistema informa ao professor a situação dos alunos que participam 

de seus cursos. 

 diagnostico (EstudoCaso): indica os diagnósticos proposto pelo aluno na fase de 

hipótese de solução. A informação será utilizada para o sistema apresentar para o 

professor os alunos que estão com dificuldades nesta fase.  

 meta (EstudoCaso): indica as metas utilizada pelo aluno na fase de hipótese de 

solução. A informação será utilizada para o sistema apresentar para o professor os 

alunos que estão com dificuldades nesta fase. 

 intervencao (EstudoCaso): indica as intervenções utilizadas pelo aluno na fase de 

hipótese de solução. A informação será utilizada para o sistema apresentar para o 

professor os alunos que estão com dificuldades nesta fase. 

 pontos-Chave (EstudoCaso): indica quais os pontos-chave propostos pelo aluno 

na fase de pontos-chave. Esta informação será utilizada pelo sistema para 
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apresentar ao professor os alunos que estão com pontos-chave diferentes daqueles 

que compõem o estudo de caso. 
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APÊNDICE B – ELEMENTOS CONTEXTUAIS E SUAS FONTES DE CONTEXTO 

 

Elemento Contextual Fontes de Contexto Tipo de 

Aquisição 

Frequência de 

Atualização 

dispositivoCorrente  Dispositivo Sensor Frequente 

quantasHorasEstudo Cadastro Aluno Perfil Raramente 

tempoMedioAmbiente Cadastro Aluno Perfil Frequentemente 

matriculadoEm Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

dataFim Cadastro Curso Perfil Raramente 

tempoMedioConclusao Cadastro EstudoCaso Perfil Frequentemente 

redeSocial Cadastro Pessoa Perfil Ocasionalmente 

realizado Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

competenciasGerais Cadastro Aluno e 

Cadastro EstudoCaso 

Perfil Ocasionalmente / 

Raramente 

competenciasEspecificas Cadastro Aluno e 

Cadastro EstudoCaso 

Perfil Ocasionalmente / 

Raramente 

experienciasPraticas Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

experienciasTeoricas Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

reprovacoes Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

faseArco Cadastro Aluno Perfil Ocasionalmente 

statusAmbiente Cadastro Aluno Perfil Frequentemente 

idiomas Cadastro Pessoa Perfil Ocasionalmente 

estiloAprendizagem Cadastro Aluno Perfil Raramente 

historicoNavegacao Cadastro Aluno Perfil Frequentemente 

descritores Cadastro EstudoCaso Perfil Raramente 

descricao Cadastro EstudoCaso Perfil Raramente 

publicoAlvo Cadastro Curso Perfil Raramente 
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nivelEducacional Cadastro Curso Perfil Raramente 

realiza Cadastro Aluno Perfil Frequentemente 

localizacaoAtual Geolocalização Sensor Frequentemente 

participa Cadastro Aluno Perfil Frequentemente 

topico Cadastro Fórum Perfil Frequentemente 

pontos-Chave EstudoCaso Perfil Raramente 

diagnostico EstudoCaso Perfil Raramente 

meta EstudoCaso Perfil Raramente 

intervencao EstudoCaso Perfil Raramente 

responsavel Professor Perfil Raramente 
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APÊNDICE C - PERFIL DO PARTICIPANTE 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer o perfil do aprendiz e deste perfil obter 

algumas informações que serão utilizadas pelo assistente para recomendações de recursos 

educacionais adequados ao seu contexto. 

1. Nível de instrução em Enfermagem: 

☐Estudante 

☐Graduação 

☐Especialização – Pós-graduação 

☐Especialização – Residência 

☐Mestrado 

☐Doutorado 

2. Você conhece o sistema PenSAE ou algum ambiente de aprendizagem 

interativa baseada na metodologia da problematização? 

☐Muito bem 

☐Bem 

☐Pouco 

☐Muito pouco 

☐Não conheço 

3. Você conhece o Método do Arco de Charles Maguerez? 

☐Muito bem 

☐Bem 

☐Pouco 

☐Muito pouco 

☐Não conheço 

4. Qual o seu nível de capacidade de leitura no idioma Inglês? 

☐Bem 
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☐Razoavelmente 

☐Pouco 

5. Qual o seu nível de capacidade de compreensão no idioma Inglês? 

☐Bem 

☐Razoavelmente 

☐Pouco 

6. Qual o seu nível de capacidade de leitura no idioma Espanhol? 

☐Bem 

☐Razoavelmente 

☐Pouco 

7. Qual o seu nível de capacidade de compreensão no idioma Espanhol? 

☐Bem 

☐Razoavelmente 

☐Pouco 

8. Qual a sua preferência de recurso educacional para estudo? 

☐Texto 

☐Material Multimídia 

☐Vídeo 

☐Slides/Apresentação 

9. Você costuma visitar bibliotecas em busca de livros? 

☐Sempre 

☐Às vezes 

☐Pouco 

☐Muito pouco 

☐Nunca  
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Assistente de Recomendação de Recursos Educacionais – Questionário para Avaliação 

do Sistema 

 

Este questionário tem por objetivo a avaliação do Assistente de Recomendação de 

Recursos Educacionais do PenSAE, resultado de uma pesquisa de Mestrado sendo 

desenvolvida, colaborativamente, entre o Centro de Informática e a Informática em Saúde 

(Centro de Ciências da Saúde). O assistente é uma ferramenta computacional que foi acoplada 

ao sistema PenSAE para auxiliar o aprendizado do estudante no Processo de Enfermagem no 

cuidado à saúde da criança.  

Desta forma, gostaríamos que as questões a seguir fossem respondidas para avaliar o 

funcionamento apenas do assistente de recomendação e a suas intervenções, e não do sistema 

PenSAE.        

1. Você considera que a recomendação foi de fácil visualização? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

2. Você considera que as recomendações fornecidas pelo assistente são de clara 

identificação? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

3. Você considera que o assistente consegue fornecer recomendações relevantes em 

momentos propícios? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 
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4. Você acessaria as recomendações fornecidas pelo assistente? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

5. O conteúdo recomendado se mostrou adequado ao seu nível educacional? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

6. Você considera que as recomendações do assistente são adequadas ao estudo de caso? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

7. Você considera que a recomendação de um livro em uma biblioteca próxima o 

incentivaria a buscá-lo? 

☐Sim 

☐Parcialmente 

☐Não 

8. Quais suas críticas e sugestões para o assistente? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: Assistente de recomendação de recursos educacionais em um 

ambiente de aprendizagem interativa baseado na teoria da problematização - PENSAE 

 

Pesquisadores responsáveis:  

Fausto José Feitosa Barbosa Gominho (fjfbg@cin.ufpe.br, Av. Jornalista Aníbal Fernandes, 

s/n - Cidade Universitária, 50740-560 - Recife – PE, tel. 81 2126 8430). 

Roseane Lins Vasconcelos Gomes (roseane_lgv@yahoo.com.br, Av. Prof. Moraes Rego 

1235 - Cidade Universitária, 50670-901 - Recife – PE, tel. 81 2126 8543). 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisas em Humanos do CCS/UFPE: Avenida da 

Engenharia s/n – 1º Andar, Sla 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 

2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.  

 

 

Você está sendo convidado a participar deste estudo, que tem por objetivo analisar a 

implementação de um assistente de recomendação de recursos educacionais em um ambiente 

interativo de aprendizagem, fundamentado na metodologia da problematização. Para tal, foi 

desenvolvido um software aplicado à metodologia da problematização, que deverá ser 

avaliado quanto à sua utilidade e usabilidade. 

Caso deseje participar da pesquisa, esta ocorrerá em maio de 2014. Você deverá 

analisar as recomendações fornecidas pelo assistente e posteriormente responder a um 

questionário de avaliação da utilidade e usabilidade do sistema. 

Todos os questionários serão arquivados em residência própria do pesquisador por 

tempo mínimo de cinco anos, ficando sob sua inteira responsabilidade. Ainda serão 

assegurados o sigilo e a privacidade dos dados coletados. Nas publicações científicas, não será 

revelada sua identidade, isentando-o (a) de qualquer tipo de dano ou prejuízo. 

Vale ressaltar que, o assistente proposto contribuirá com recomendações de recursos 

educacionais adequados ao perfil do aprendiz e do estudo de caso proposto, proporcionando 

ao aluno recursos que o auxiliem na fundamentação teórica necessária para resolução do 

estudo. Além do mais, o assistente promove a colaboração entre alunos, permitindo assim um 

auxilio mútuo entre eles, além de recomendar cursos que desenvolvam as competências e as 

habilidades carentes no perfil do aprendiz. 

Quanto aos riscos pertinentes ao estudo, você poderá se sentir constrangido em 

responder as perguntas do questionário. Este risco é considerado mínimo, contudo a sua 

participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado a fornecer informações. 

Caso resolva não participar ou desistir da pesquisa em algum momento, não sofrerá dano por 

isso. 

 

 

mailto:fjfbg@cin.ufpe.br
mailto:fjfbg@cin.ufpe.br
mailto:roseane_lgv@yahoo.com.br


110 

 

O pesquisador estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. Em caso de dúvida, você poderá também procurar 

o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do CCS/UFPE no endereço acima 

citado. 

 

Eu, ______________________________________, RG/ CPF/ ___________________, 

abaixo assinado, concordo em participar como sujeito do estudo Assistente de 

recomendação de recursos educacionais em um ambiente de aprendizagem interativa 

baseado na teoria da problematização - PENSAE. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador Fausto José Feitosa Barbosa Gominho sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer prejuízo. 

 

 

Recife, ______________________de 2014.  

 

 

Nome e assinatura do sujeito  

____________________________________________________       

  

Assinatura do pesquisador responsável 

____________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

 

Nome e assinatura das testemunhas: 

 

 

______________________                                   ______________________ 

    Testemunha 1                                                                Testemunha 2 

 




