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ABSTRACT

Palavras Chaves

The traditional model of teaching is gradually being replaced by
new pedagogical trends, which point to the need for the formation
of a professional capable of transforming social reality of their
daily lives. In the context of these new trends, Problematization
Methodology with reference to the method of method of Arch
Maguerez, offers a way able to guide the teaching practice of an
educator, targeting the critical and creative thinking of students.
Together these new trends is the increasing use of information and
communication technology to provide and support tools and
content in education. Aiming to assist the learner in the proper use
of these tools and access to content according to the learner's
context, this work presents the ECARE, a context-aware
recommender assistant applied to an educational software based
on ProblematizationMethodology operationalized through the
Arch of Charles Maguerez. A prototype of an educational assistant
integrated software was developed using the CEManTIKA
framework and a preliminary experimental study was conducted
verifying the usefulness and usability of the proposedassistant.

Contexto
Computacional,
Sistema
Metodologia da Problematização.

RESUMO
O modelo de ensino tradicional aos poucos vem sendo substituído
por novas tendências pedagógicas, as quais apontam para a
necessidade da formação de um profissional capaz de transformar
a realidade social do seu cotidiano. No contexto destas novas
tendências, 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. Juntos 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 contexto do aprendiz, este trabalho apresenta o ECARE, um
assistente de recomendação sensível ao contexto aplicado a um
software educativo baseado na Metodologia da Problematização
operacionalizada através do Arco de Charles Maguerez. Um
protótipo do assistente integrado a um software educacional foi
desenvolvido utilizando o framework CEManTIKA e um estudo
experimental preliminar foi realizado verificando a utilidade e a
usabilidade do assistente proposto.

Descritor de Categorias e Assuntos

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education
–Computer-assistedinstruction (CAI).

Termos Gerais
Experimentation, Human Factors, Verification.

de

Recomendação,

1. INTRODUÇÃO
No modelo de ensino tradicional, o aprendiz é tratado como um
simples receptor e armazenador de informações, sendo que muitas
destas informações não são associadas à realidade e experiência
prática do aprendiz [19]. Diante deste cenário, esse modelo de
ensino aos poucos vem sendo substituído por novas tendências
pedagógicas, as quais apontam para a necessidade da formação de
um profissional capaz de transformar a realidade social do seu
cotidiano [25]. A Metodologia da Problematização tem como
primeira referência o Método do Arco, de Charles Maguerez e de
acordo com a sua proposta, é possível aprender determinado tema
quando se adotam as seguintes etapas: observação da realidade;
identificação dos pontos-chave, teorização, desenvolvimento de
hipótese de solução e aplicação à realidade prática [3].
A utilização da metodologia da Problematização em um software
educativo tem a vantagem de estimular o aprendizado ativo do
estudante, promovendo a sua autonomia no processo de
construção de conhecimento [19]. Nesse processo autônomo de
construção do conhecimento, o aluno se torna responsável por
pesquisar conteúdos e utilizar ferramentas que o auxilie na
resolução do problema. Apesar desses conteúdos estarem
disponíveis em diversos repositórios virtuais, a grande quantidade
de recursos acessíveis pode ocasionar uma sobrecarga de
informação no aluno. Sendo que o ideal seria que os sistemas
percebessem a necessidade do usuário e, com isso, minimizassem
a complexidade e esforço destes na busca por solução [34]. Desta
forma, este artigo apresenta à construção de um assistente de
recomendação de recursos de aprendizagem integrado a um
software baseado na Metodologia da Problematização e como o
contexto pode ser integrado a este assistente.
Este artigo está dividido em 4 seções, onde a seção 2 mostra uma
visão geral sobre contexto computacional, sistemas de
recomendação e a problematização no ensino-aprendizagem. A
seção 3 apresenta os trabalhos relacionados a este artigo. A seção
4descreve a abordagem proposta neste artigo. Na seção 5
apresentamos os experimentos e resultados. Já a última seção é
apresentada as conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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 (AVA) como suporte a
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.
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Os AVA que utilizam como método de ensin
sino a problematização,
promovem no aprendiz o desenvolvimento
to de sua autonomia e
competência de aprender a aprender. Neste contexto, os
aprendizes são responsáveis por seleciona
nar as ferramentas e
recursos que o auxiliarão no processo dde aprendizagem. A
ducacionais, que fazem
utilização de sistemas de recomendação edu
uso das informações contextuais dos aprendiz
dizes, é importante para
fornecer recursos adequados as suas caract
acterísticas individuais,
auxiliando assim, no processo de construçãoo do conhecimento.
Nesta seção, serão apresentados os conceitos
tos que são importantes
para o entendimento das próximas seçõe
ões desteartigo. Neste
sentido, os seguintes conceitos e ferramen
entas serão abordados:
e A
Contexto Computacional, Sistemas de Recomendação
R
problematização no Ensino-Aprendizagem.

2.1.1. FrameworkCEMan
anTIKA
O frameworkCEManTIKA (C
Contextual ElementsModelingand
Management
through Incre
remental
KnowledgeAcquisition),
omo objetivo apoiar o projeto de
apresentado por[33], tem com
sistemas sensíveis ao contexto
to (CSS, Context-SensitiveSystems)
mework possibilita a modularização
em diferentes domínios. O fram
do desenvolvimento de sistemaas sensíveis ao contexto separando
os elementos relacionados ao negócio da aplicação das
O framework proposto,
especificações associadas ao contexto.
c
sto por quatro elementos principais:
conformeFigura 1, é composto
sensíveis ao contexto; um
uma arquitetura genérica paraa sistemas
s
ependente de domínio; um conjunto
metamodelo de contexto indep
elingLanguage); e um processo que
de perfis UML (UnifiedModeli
direciona a execução de ativid
idades relacionadas à especificação
do contexto e ao projeto de siste
stemas sensíveis ao contexto.

2.1. Contexto Computacional
Contexto é um conceito multifacetado quee tem sido pesquisado
em várias disciplinas, incluindo Ciênci
cia da Computação,
(principalmente em Inteligência Artificial e Computação
C
Ubíqua),
ciência cognitiva, linguística, filosofia, ppsicologia e ciências
ões mais citadas de
organizacionais[1, 27].Uma das definiçõe
contexto é a de[14] que define contex
exto como “qualquer
informação que pode ser usada para caraccterizar a situação de
uma entidade. Uma entidade é uma pessoa,, llugar, ou objeto que é
considerado relevante para a interação entr
ntre um usuário e uma
aplicação, incluindo interação entre usuário
rio e entre aplicações”.
Apesar de ser bastante citado,esta definição
ão não trata o aspecto
dinâmico do contexto, o que dificult
ulta o seu uso no
ontexto.
desenvolvimento de sistemas sensíveis ao con
Este trabalho utiliza as definições de[33]
3], que verificou que
embora existam várias definições de contex
texto, os pesquisadores
ndo associado a outra
concorda que: um contexto só existe quand
itens associado a uma
entidade; contexto é um conjunto de it
de um contexto
entidade; e um item é considerado como parte
p
orte à resolução de um
apenas se esse item for útil para dar suport
determinado problema. Diante disto, a autor
tora fez distinção entre
ontextuais e os definiu
os conceitos de contexto e de elementos con
ntextual ou do inglês
da seguinte maneira: Um elemento conte
onjunto de dados ou
Contextual Element (CE) é qualquer con
ma entidade em um
informação que permite caracterizar um
entre um agente e uma
domínio, e o contexto de uma interação en
de elementos
aplicação, para executar alguma tarefa, é o conjunto
c
ios para apoiar a tarefa
contextuais instanciados que são necessários
atual.
putacionais que agem
As aplicações tradicionaissão sistemas comp
es fornecidas de modo
de acordo com as solicitações e informações
fazem uso das
explícito pelos usuários. As aplicações que
q
arem as informações
informações contextuaisalém de utilizare
zenadas em bases de
explícitas do usuário e que estão armaze
nformações que são
conhecimento contextuais, utilizam info
por meio de
percebidas do ambiente e informações inferidas
inf
raciocínio[34].
ções contextuais foram
Esses sistemas que fazem uso de informaçõ
eis ao Contexto ou do
definidos por[33] como Sistemas Sensíveis
inglês Context-Sensitive Systems (CSS), e gerenciam elementos
ção em um domínio,
contextuais relacionados a uma aplicação
cução de alguma tarefa.
utilizando-os para apoiar um agente na execu
ento da percepção do
Esse apoio pode ser alcançado pelo aumen
agente em relação à tarefa,sendo executada ou
o pelo provimento de
adaptações, que facilitem a execução de tarefa.Para
ta
viabilizar a
construção de uma aplicação sensível ao con
ontexto, foi utilizado o
frameworkCEManTIKA que é apresentado nna Seção a seguir.

Figura 1. Framew
workCEManTIKA[33].

2.2. Sistema de Recom
mendação
A grande quantidade de infor
ormação disponibilizada através da
sso destes conteúdos pelos sistemas
Internet, a facilidade de acesso
nteúdos ofertados ocasionaram uma
web e a diversidades de conte
sobrecarga de informações aaos usuários. Muitosusuários não
possuem conhecimento suficien
iente para realizar uma filtragem das
várias informações apresentad
tadas a eles. Apesar de existirem
eração de conteúdo que auxiliam os
diversas aplicações de recupera
usuários na identificação de it
itens de interesse, essas aplicações
ainda trazem muito conteúdo
do irrelevante. Uma solução para
minimizar este problema de sobrecarga
sob
de informação é o uso de
Sistemas de Recomendação. Es
Estes sistemas têm como objetivo o
desenvolvimento de aplicaçõe
ões que ajudem no processo de
recomendação de conteúdos e serviços personalizados e que seja
uteis para o usuário, diminuind
ndo assim o seu overload cognitivo
[2, 8, 10, 28, 32].
omendação pode ser visto como
Para[6],um sistema de recom
za recomendações individualizadas
qualquer sistema que produza
como saída ou tenha o efeit
eito de guiar o usuário de modo
teressantes ou úteis em um ambiente
personalizado para objetos inter
com grande número de opções
es possíveis. Já para[8], os sistemas
positórios de informação e dados do
de recomendação utilizam repo
ilia-lo no processo de seleção de
perfil do usuário, para auxili
selecionados atendam as
conteúdo de maneira que os conteúdos
co
expectativas dos usuários.
dação, segundo [1], podem ser
E os sistemas de recomenda
rias de acordo com a forma que é
classificados em três categoria
realizada a recomendação: Siste
stema de Recomendação Baseado em
Conteúdo, Sistema de Recom
omendação Baseado em Filtragem
Colaborativa e Sistema de Recomendação Híbrido. Na
recomendação baseada em conteúdo, os usuários recebem
ilares a outros itens acessados no
recomendações de itens simil
do o histórico de interação entre o
passado; Para isso é analisado
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usuário e o ambiente. No caso da recomendação baseado em
filtragem colaborativa são recomendados itens que usuários com
perfis e preferências semelhantes a 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 [9, 18, 20].

2.2.2. Sistemas de
RecomendaçãoEducacionaisSensíveisao
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 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 característicasindividuas tais como: o tempo
disponível, localização, pessoas próximas, etc[31].

No contexto deste trabalhamos será abordado o domínio dos
sistemas de recomendação para aprendizagem apoiada por
tecnologia (technologyenhancedlearning, 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 [27, 28, 35].

No trabalho[1] os autores argumentam que as informações
contextuais podem ser adquiridas de diversas maneiras, conforme
descrito abaixo:

2.2.1. Sistemas de RecomendaçãoEducacionais

•

A 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 [21].

Explicitamente, onde as informações dependem da entrada
manual do usuário, que pode ser por meios de perguntas direta
ou questionários de cadastros web;

•

Implicitamente, onde as informações são capturadas
automaticamente do ambiente, 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, por exemplo, estimar o tempo que um aluno leva
para ir de sua casa até a universidade.

Com uma grande quantidade de recursos de aprendizagem
disponíveis atualmente, principalmente em repositórios virtuais
como a Biblioteca Virtual de Saúde1que possui mais de 23
milhões de recursos de aprendizagem, os sistemas de
aprendizagem apoiada por tecnologia necessitam de uma maior
facilidade de localizaçãodos recursos disponíveis. Para[21], 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; e sugestão de cursos que possam acrescentar ou melhorar
as habilidades do aprendiz.

Segundo[1], 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 (ex.
humor ou interesses) ou obtidas do ambiente (ex. 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 (ex. 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 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 técnicas inteligentes de mineração de dados ou
aprendizagem de máquina para análise dos dados.

Diante desta disponibilidade imensa de recursos de aprendizagem
e as várias oportunidades de interação que estes recursos
favorecem o uso de sistemas de recomendação em ambientes de
aprendizagem apoiada por tecnologia se torna algo importante
para identificação de recursos educacionais adequados ao perfil do
aprendiz[21].
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
ser capaz de receber e fornecer as informações necessárias para
estas recomendações [15]. É para isso, é interessante que os
sistemas de recomendação educacional incorporem informações
adicionais sobre alunos e professores e seu contexto no processo
de recomendação [31].

1

No trabalho de[31],os autores classificaram as informações
contextuais que são relevantes para aplicações de aprendizagem
apoiada por tecnologia sensível ao contexto em 8 dimensões:

www.bvs.com.br
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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.

Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

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 (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 intervalo que uma determinada
informação contextual foi percebida ou é relevante;

•

O contexto condições físicas descrevem as condições
ambientais onde o sistema ou 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 seja 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 conter
informações sobre amigos, inimigos, vizinhos, colegas de
trabalho e familiares.

2.3.1. Arco de Maguerez
A Metodologia da Problematização tem como primeira referência
o Método do Arco, de Charles Maguerez, apresentado por [4].
Este método é apoiado em cinco etapas: Observação da
Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e
Aplicação à Realidade [13].

Figura 2. Arco de Maguerez[11].
Na primeira etapa, observação da realidade, os alunos são
orientados pelo professor a observar e registrar sistematicamente o
que perceberem de sobre um problema real, possibilitando uma
visão ampla e contextualizada do problema [29]. Nesta etapa, os
professores orientam os alunos a observar um tema ou unidade de
estudo e registrar o que perceberem sobre a parcela de realidade
em que aquele tema está sendo vivenciado. 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 [3].
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-lo ou medidas que
se aproximem desta direção [3, 22, 29].

2.3. Problematização no EnsinoAprendizagem
Os modelos tradicionais de ensino têm se mostrado menos
eficientes nestas últimas décadas por se basearem apenas na
orientação cognitiva, no 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 e aprendizagem, 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 ensino e 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 [7, 24].

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 [3, 22, 29].
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 [3, 22, 29].

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 [22].
Para [3], a Metodologia da Problematização (MP)é uma
metodologia de ensino, de estudo e de trabalho para ser utilizada
sempre que seja oportuno, emsituações em que os temas estejam
relacionados com a vida em sociedade.

A última etapa, aplicação à realidade, o aluno terá a oportunidade
de colocar em prática as sugestões elaboradas como solução do
problema, e aprende a generalizar o que foi aprendido para aplicar
em outras situações. Nesta etapa o aluno tem a possibilidade de
romper a barreira da fundamentação teórica, planejando
estratégias que o possibilitem pôr em prática de alguma maneira
as soluções do problema [3, 22, 29].
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O estudante ao completar o Arco de Maguerez pôde exercitar a
relação prática – teoria - prática, tendo sempre como etapa inicial
e final do processo de ensino e aprendizagem, a realidade social[3,
22, 29].

3. TRABALHOS RELACIONADOS
Os assistentes de recomendação em AVA podem contribuir
bastante no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que eles
exploram uma gama maior de recursos educacionais existentes,
podendo fornecer aos alunos recomendações adequadas ao seu
contexto, permitindo assim uma maior interação entre os recursos
e os aprendizes [12].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.
O projeto BROAD-RS (BROAD Recommendation System),
apresentado por[26], 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. 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 [30].
O MobiLE, [28], 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.
O sistema de recomendação de objetos de aprendizagem chamado
e-LORS (e-Learning ObjectRecommendation System)[35], 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 adotado o
Modelo de Estilos de Aprendizagem deFelder e Silverman[16],
associando os estilos de aprendizagem com as estratégias de
ensino mais adequadas.
No trabalho de [17], os autores sugerem 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.
Todos os sistemas apresentados nesta seção recomendam objetos
de aprendizagem de acordo com o perfil do aluno, se
diferenciando entre eles nas tecnologias empregadas e nas
informações contextuais utilizadas. Em relação a metodologia de
ensino, nenhum dos sistemas levou em consideração a adequação
do sistema a um determinado método. Na próxima seção, é
apresentado o ECARE que pode ser integrado a um ambiente
baseado na MP, operacionalizado pelo arco de Maguerez,
fornecendo recomendações sensíveis ao contexto de recursos de
aprendizagem.

4. ECARE
Este trabalho propõe o ECARE (EducationalContextAwareRecommender), um assistente de recomendação sensível ao
contextode recursos de aprendizagem eque pode ser integrado a
um ambiente de aprendizagem educacional baseado na
Metodologia da Problematização e operacionalizado pelo Arco de
Maguerez. Os recursos de aprendizagem recomendados 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; e conteúdos educacionais
diversos, como artigos, vídeos, áudio entre outros. Além de
auxiliar o estudante no processo de busca do conhecimento
através das recomendações, o assistente leva em consideração a
metodologia de ensino empregada, de modo que as
recomendações não comprometam de modo negativo o processo
de ensino e aprendizagem do aluno.
O assistente foi projetado utilizando a arquitetura de referência
proposta pelo frameworkCEManTIKA[33], conforme a ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., e dividia em 3
camadas: fontes de contexto (ContextSources), gerenciamento de
contexto (Context Management) e consumidores de contexto
(ContextConsumers). O gerenciamento de contexto é uma camada
intermediária que é responsável por adquirir as informações das
fontes de contexto, processar e disseminar as informações para os
consumidores de contexto interessados.

Figura 3. Arquitetura do ECARE.
Um protótipo ECARE integrado a um software educacional
baseado no Arco de Maguerez foi projetado e desenvolvido
segundo o processo de desenvolvimento de software do
frameworkCEManTIKA[33], onde seguiu as seguintes etapas:
especificação do contexto, projeto do gerenciamento de contexto e
o projeto do uso do contexto.
Neste
trabalho
foi
utilizado
osoftware
educacional
PenSAE(Problematização do Ensino Aplicado à Sistematização
da Assistência de Enfermagem), proposto por[19], que utiliza o
método do Arco de Maguerez com foco na aquisição de
competências e habilidades necessárias à prática do processo de
Enfermagem. 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, pela realização de julgamentos pertinentes e de ações
com base na razão, seja no âmbito individual ou coletivo [19].
O módulo do aprendiz do PenSAE segue o 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
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da ação-reflexão-ação para formação dde competências e
habilidades voltadas à solução de problemass [3].
A visão geral do ECARE integrado ao PenS
nSAE é apresentada na
Figura 4. No ambiente, os usuários, aluno e professor, acessam o
PenSAE e realizam suas atividades. A part
rtir das atividades que
foram identificadas como foco, ou seja,, aatividades que serão
icita ao assistente as
sensíveis ao contexto, o PenSAE solici
as informações
recomendações adequadas ao usuário e passa
p
contextuais relevantes para a realização da
d recomendação. De
rá recomendar recursos
acordo com a atividade, o assistente poderá
ações e objetos de
externos ao ambiente como: publicaç
de bibliotecas
aprendizagem de repositórios virtuais e livros
l
cursos, colegas
próximas. E recursos internos ao ambiente como:
c
aprendizagem.
para colaboração, entre outros recursos de ap

Figura 5. Tela da fase
ase de Teorização do Arco.
No exemplo da Figura 5,, as recomendações que foram
apresentadas se basearam no seguinte
se
perfil do estudante: possui o
ação; pouco domínio em inglês e
nível educacional de graduaç
espanhol, tanto na leitura como
mo na compreensão; preferência por
estudar através de recursos de vídeo;
v
está realizando um estudo de
fermagem à criança sadia; costuma
caso sobre a atenção de Enfer
usca de livros e se encontrava na
frequentar bibliotecas em bus
xto, o assistente recomendou os
UFPE. Diante deste context
F
6: um vídeo do YouTube em
seguintes recursos, conforme Figura
português sobre a Saúde da Criança
C
e um livro sobre o mesmo
tema na biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da UFPE.

Figura 4. Visãogeral do ECARE integr
grado aoPenSAE.
Para projetar o assistente, foi utilizada a doocumentação existente
workCEManTIKA. O
do PenSAE como entrada para o framew
protótipo foi desenvolvido em RubyonRail
ils e banco de dados
PostgreSQL e cobriu as funcionalidades rela
elacionadas a resolução
de estudo de caso, percorrendo as cincoo etapas do Arco de
entado para realizar
Maguerez. O assistente foi implemen
recomendação de recursos (objetos de apre
prendizagem, artigos e
livros) na fase de teorização.
ases de Observação da
Na tela da fase de Teorização, após as fas
mentada uma área de
Realidade e de Pontos-Chave, foi implem
recomendação, conforme Figura 5, noo qual a partir das
recursos que
informações do perfil do aluno o sistema recupera
r
sejam mais adequados ao aluno e aderentee ao
a tema do estudo de
jetos de aprendizagem
caso. Nesta fase, o sistema recomenda: obje
de Recursos
disponíveis no repositório virtual ARES (Acervo
(
Educacionais em Saúde) da UNA-SUS2; publicações da BVS
itais disponíveis no site
(Biblioteca Virtual em Saúde)3; vídeos digita
YouTube4 e livros presentes nas bibliotecass e recuperados através
do sistema Pergamum5 da UFPE6.

2

Universidade Aberta do SUS - http://ares.un
unasus.gov.br/

3

http://www.bireme.br/php/index.php

4

http://www.youtube.com

5

http://www.biblioteca.ufpe.br/pergamum/bi
biblioteca/

6

Universidade Federal de Pernambuco - http
tp://www.ufpe.br/

Figura 6. Recome
mendações do ECARE.
rtigo compartilha da mesma filosofia
O assistente proposto neste arti
apresentada pelos trabalhos rela
lacionados, apresentados na seção 3,
que para fornecer recursos de aprendizagem
a
mais adequados para
extualizar a situação deste aprendiz.
o aprendiz é necessário contex
ui com a utilização do conceito de
Além disso, também contribui
contexto computacional defend
ndido por [33], sendo aplicado em
um software educacional baseado na Metodologia da
lizado pelo Arco de Maguerez,
Problematização operacionaliz
odo a auxiliar o processo de ensinorecomendando recursos de mod
aprendizagem.
O ECARE foi projetado com base
ba em uma metodologia de ensino,
no caso a Metodologia daa Problematização. No caso dos
nhum deles faz referência a uma
assistentes apresentados, nenh
metodologia de ensino. Os ass
ssistentes BROAD-RS, MobiLE, eLORS e UbiReCon fazem
m recomendação de objetos de
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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.

aprendizagem e o ECARE tem como objetivo a recomendação de
recursos 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 ECARE foi construído
utilizado o processo de software CEManTIKA[33].

5.1. Análise dos Resultados de Avaliação
Para analisar os itens do questionário de validação foi calculado o
Ranking Médio de cada item, conforme mostrado na Figura 2,
onde se percebe um nível de concordância geral dos estudantes,
em relação aos itens avaliados do PenSAE integrado com o
ECARE, na média de 2,56.

5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS
A fim de avaliar, segundo a percepção dos estudantes, se o
ECAREfornece auxílio para aprendizagem do Processo de
Enfermagem no cuidado à saúde da criança, foi realizado um
experimento preliminar com os seguintes objetivos:

Ranking Médio

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.

•

,

,

,
,

,

,

,
,

Figura 7. Ranking Médio dos itens de validação.

Para a validação foram selecionados os alunos do sexto período
do curso de Enfermagem da UFPE, totalizando uma amostra de
20 estudantes, aos quais o ECARE integrado ao PenSAE, foi
disponibilizado via internet, permitindo 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.

O questionário de validação era composto pelas seguintes
perguntas:
1. Você considera que a recomendação foi de fácil visualização?
2. Você considera que as recomendações fornecidas pelo
assistente são de clara identificação?

No processo de validação o aprendiz percorre as cinco fases do
Arco de Maguerez, através do PenSAE e recebeàs recomendações
fornecidas pelo ECARE de acordo com o seu perfil educacional.
Ao fim do Arco, como instrumento de validação, foi aplicado um
questionário objetivobaseado em uma escala tipo Likert. As
escalas de Likert foram elaboradas por RensisLikert 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 [5]. 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[23]. 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, relacionando à frequência das respostas. Desta maneira foi
obtido o RM através das seguintes fórmulas:

3. Você considera que o assistente consegue
recomendações relevantes em momentos propícios?

fornecer

4. Você acessaria as recomendações fornecidas pelo assistente?
5. O conteúdo recomendado se mostrou adequado ao seu nível
educacional?
6. Você considera que as recomendações do assistente são
adequadas ao estudo de caso?
7. Você considera que a recomendação de um livro em uma
biblioteca próxima o incentivaria a busca-lo?
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 doquanto é claro para o estudante o que
está sendo recomendado, verificou-seque a maioria, 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.

é   =  . 



= frequência observada de cada resposta para cada item
 é  =

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.

= valor de cada resposta

 = Número de aprendizes
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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 acessaria as recomendações, 15%
afirmaram que parcialmente, enquanto 10% não acessariam.
Em relação a 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),
a maioria, 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.
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 o auxilie na resolução do estudo
de caso e que esteja em uma biblioteca próxima, os incentivariam
a ir buscá-lo; 15% afirmaram parcialmente e somente 5%
afirmaram que não lhe incentivaria a ir a uma biblioteca.
Diante do exposto, pode-se considerar que houve uma boa
aceitação, por parte dos estudantes,da proposta do ECARE
integrado ao 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
próximaspodeincentivar os alunos a frequentaremmais estes
espaços.

6. CONCLUSÕES
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 ensino e aprendizagem, 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 as 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 tem o objetivo de

promover o uso eficiente dos recursos disponíveis em um
ambiente de aprendizagem. Com este fim, é necessário que os
sistemas de recomendação empregados nestes ambientes
incorporem informações contextuais de alunos e professores,
fornecendo recomendações adequadas a suas características
individuais.
Os trabalhos existentes nesta linha têm focado na recomendação
de recursos de aprendizagem sem a preocupação com metodologia
de ensino. Diante deste cenário, este trabalho exploroua utilização
dos conceitos de contexto computacional na construção de um
assistente de recomendação que auxiliem no processo de
aprendizagem ativa. Para isso foi projetado e desenvolvido o
ECARE, um assistente de recomendaçãosensível ao contexto de
recursos de aprendizagem,que funciona como um serviço e 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. A fim de avaliar o assistente,
inicialmente o mesmo foiintegradoao software educativo
PenSAE,o qual utiliza a Metodologia da Problematização como
método de ensino,seguido de uma avaliação quantitativa
realizadasegundo a percepção dos aprendizes e a qual indicou que
as recomendações sensíveis ao contexto são úteis e
motivadoraspara os aprendizes em ambientes de aprendizagem
ativa.
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