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Objetivo: Resenhar o paper científico intitulado “Reconhecendo as características dos 

estudantes por meio de um SMA e Lógica Fuzy”, apresentando seus aspectos 

positivos e negativos quanto às ao uso de SMA e Lógica Fuzy como técnicas de 

reconhecimento de padrões de estudantes. 
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Resumo: Os autores propõem um SMA (Sistema Multiagentes) BDI para classificar 

perfiz de estudantes em clusters (grupos) pré-determinados utilizando para isso 

Lógica Fuzy, tendo como objetivo dessa classificação conduzir o estudante para uma 

utilização mais apropriada do ambiente de ensino-aprendizagem. A opção dos autores 

pela Lógica Fuzy é que esta permite modelar crenças (convicções) sobre o nível de 

conhecimento do estudante. Para a definição dos parâmetros do modelo de perfil do 

estudante, os autores lançaram mãos de análise estatística. O foco do trabalho é 

construir uma arquitetura BDI (iniciais em inglês das palavras Belief - crenças), Desire 

– desejos e Intention – intenções), de forma a ser integrada a qualquer AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem). Como tecnologia de implementação do modelo proposto, 

os autores utilizaram a linguagem de programação PHP e como metodologia de 

validação do modelo, a técnica de comparação foi utilizada. 

  



Introdução 

A proposta dos autores é relevante, pois propõem o uso da Lógica Fuzy na 

análise do perfil do estudante, pela flexibilidade desta de permitir a categorização do 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, uma vez que para a Lógica Fuzy 

os valores verdadeiros e falsos não se limitam em assumir 0 e 1 somente. Entretanto, 

observei que a proposta enfatizou fortemente modelagens e especificações técnicas, 

tanto do ponto de vista do SMA, quanto da Lógica Fuzy, para a busca da solução do 

problema no reconhecimento das características dos estudantes.  

Como pontos negativos que comprometeram a consolidação da proposta, 

aponto as seguintes:  

(a) Como um dos principais pontos negativos que eu aponto acerca do 

trabalho proposto pelos autores se encontra no título da pesquisa: 

“Reconhecendo as características dos estudantes por meio de um 

SMA e Lógica Fuzy”, pois os mesmos propõem o reconhecimento de 

características dos estudantes, porém não deixam claro que tipos 

características são essas, de que ponto de vista, ou seja: São 

características físicas, culturais, econômicas ou psicológicas? Só deixando 

para especificar esses aspectos depois lá no texto. O título do trabalho 

deveria ser mais delimitado com referência a características. 

(b) Ausência total da abordagem das teorias psicopedagógicas da 

aprendizagem, em particular as teorias de Vygotsky (Aprendizagem Sócio-

interacionista), Piaget (Aprendizagem sócio-construtivista) e Azoubel 

(Aprendizagem Significativa), às quais agregariam uma maior 

representatividade das características cognitivas dos estudantes a 

modelar para a solução computacional proposta. 

(c) Os autores mencionam que os estudantes só passam para um nível mais 

elevado de aprendizagem depois que eles se sentem seguros que tenham 

aprendidos o suficiente o nível anterior, entretanto não descrevem de que 

forma os estudantes têm esse feedback de seu processo ensino-

aprendizagem. 

(d) Os autores tercem aspectos sobre o modelo BDI, isto é, a base de 

crenças, desejos e intenções com informações a respeito do 

desempenho dos estudantes, através dos arquivos de logs e das questões 

respondidas, mas não descrevem e nem exemplificam como ocorre essas 



inferências para um estudante ou vários estudantes, de forma a 

contextualizar os métodos de testes e análises. 

(e) Os autores fazem referências a vários objetivos diferentes da pesquisa, ao 

invés de definir um único e norteador objetivo. 

(f) Os autores utilizam Sistema Fuzy para inferir estados possíveis de 

aprendizagem dos estudantes em regular, bom e excelente, mas não 

deixam claros os mecanismos de inferência de tais estados, de forma a 

apoiar o AVA em tomadas de decisões. 

(g) Os autores especificam que toda a construção do SMA foi baseada na 

metodologia de engenharia de software orientada a agentes TROPOS, 

todavia, a referente metodologia não é descrita formalmente com base nos 

resultados esperados do modelo proposto. 

 

Como pontos positivos da proposta, aponto os seguintes:  

(h) Definição da arquitetura do SMA bem especificada; 

(i) Fundamentação teórica de implementação da proposta bem descritas, ou 

seja descrição do SMA (Sistema Multiagentes) e Modelo Fuzy, com 

exceção à referência Wikipédia, pois essa fonte não é recomendável como 

fonte de referência para pesquisas científicas. 

 

Considerações finais 

 Como resultados obtidos, a partir dos propósitos da pesquisa resenhada, 

considero que o trabalho prestigiou excessivamente as abordagens técnicas de 

implementações computacionais e desprestigiou uma maior investigação das causas 

e efeitos de características cognitivas dos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem (sujeito-objeto), às quais dariam aporte de informações para as 

inferências através do SMA Tutor em um ambiente virtual de aprendizagem. 

 A validação da proposta ficou comprometida em virtude de poucos testes 

representativos e metodologias de análise e inferências de resultados esperados com 

base na proposta para solução do problema do mundo real escolhido pelos autores.  

 

 


