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Atividade: Identificar e descrever no pré-projeto de tese de doutorado em informática na 
educação o que há de Inteligência Artificial (IA), tais como conceitos, técnicas, 
ferramentas ou metodologias. 

Objetivo: Identificar e descrever abordagens de Inteligência Artificial no pré-projeto de 
tese de doutorado que pretende ser desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Informática na Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de 
forma ao cumprimento de créditos da disciplina de Inteligência artificial. 

Metodologia de desenvolvimento da atividade: Para o desenvolvimento da atividade, 
será utilizada a seguinte metodologia: (i) Leitura e interpretação do pré-projeto de tese de 
doutorado, (ii) Identificação (ou abstração) das abordagens de inteligência artificial no 
pré-projeto de doutorado, (iii)  Descrição das abordagens de inteligência artificial 
identificadas no pré-projeto de tese de doutorado, (iv) Utilização da ferramenta Cmap 
Tools para modelagem conceitual dos aspectos de inteligência artificial identificados no 
pré-projeto de doutorado importantes do texto, bem como outras fontes de pesquisa, 
dentre elas a Internet e livros da área de Inteligência Artificial (IA). 

Sumário:  

1. Mapa conceitual do pré-projeto de tese 
2. Resumo do pré-projeto de tese 
3. Identificação e descrição de aspectos de IA no pré-projeto de tese 
4. Considerações finais 
5. Referências 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 Na Figura 1 é mostrado o mapa conceitual do pré-projeto de tese de doutorado 
intitulado “Considerando estados afetivos do aluno no estudo de seu rendimento baseado 
na Teoria da Resposta ao Item (TRI): uma modelagem aplicada ao software Virtual-
TANEB” 
 

 
 

Figura 1: Mapa conceitual do pré-projeto de tese de doutorado. 
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2. RESUMO DO PRÉ-PROJETO DE TESE 
 

 A referente proposta para tese de doutorando tem por finalidade considerar estados 
afetivos do aluno, tais como stress, ansiedade, nervosismo, medo, crenças, 
temperamentos, personalidade, tristeza, raiva, alegria, melancolia, frustração, emoção, 
motivação, atenção, dentre outros importantes, no estudo do nível de conhecimento do 
aluno baseado na Teoria da Resposta ao Item (TRI). A Teoria da Resposta ao Item (TRI) 
assume a existência de um traço latente, isto é, uma habilidade que não pode ser 
diretamente observável, sendo difícil de mensurá-la. Entretanto, a habilidade pode ser 
estimada a partir de um modelo matemático que leva em consideração características dos 
itens (questões) e a probabilidade do indivíduo acertar uma determinada questão dado o 
seu grau de habilidade. O traço latente é a causa e a resposta do indivíduo é o efeito. 
Como resultado desta etapa preliminar, será proposto um modelo de perfil sócio afetivo 
do aluno com objetivo a aprimorar aspectos de avaliação adotados pelo Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) auxiliado pela Teoria da Resposta ao Item (TRI). 
Descreve-se, também, a arquitetura computacional do software Virtual-TANEB que é 
baseado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e que será objeto de 
experimentos para a implementação do modelo sócio-afetivo em seus módulos de 
software. São descritos, como trabalhos relacionados, o poder preditivo dos fatores 
afetivos, mais especificamente a motivação e a emoção, para os resultados de uma 
avaliação dos conhecimentos básicos de física e de matemática e, também, as relações 
recíprocas entre estados emocionais do aluno e o seu desempenho no teste. 
 
Palavras-chave: Estados afetivos. Teoria da Resposta ao Item (TRI). Virtual-TANEB. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE ASPECTOS DE IA NO PRÉ-PROJETO 
DE TESE 
 
 Nesta Seção buscar-se-á identificar (ou abstrair) e descrever, no referente pré-
projeto de tese, aspectos de Inteligência Artificial (IA), tais como Abordagens teóricas 
(ou terminologia) de IA, Técnicas e Ferramentas inerentes à área de inteligência 
artificial, que diretamente ou indiretamente darão aporte teórico ou técnico para o 
desenvolvimento da tese de doutorado proposta no referido pré-projeto. Para tal, é 
mostrado na Figura 2 um mapa conceitual, o qual ajudará na identificação dos referidos 
aspectos de IA presentes na proposta de tese.    
 

 
Figura 2: Mapa conceitual para ajudar a identificar o que há de IA no pré-projeto de 

doutorado (Mineração de Texto). 
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3.1 – Conceitos identificados no pré-projeto de TESE 
 
 Como principais conceitos identificados no pré-projeto de tese de doutorado, que 
estariam relacionados à inteligência artificial (IA), pode-se listar os seguintes: Crenças, 
Hipotético (ou hipóteses ou premissas ou suposições), Representação do conhecimento, 
Expressar, Domínio, Conhecimento, Cognição, Inferências, Consenso, Padrões, Sistema 
Tutor Inteligente e Ontologias. Tais conceitos são descritos abaixo de forma suscita. 
 
Crenças: Segundo o minidicionário Aurélio (2009, p. 275), crença é o ato ou efeito de 
crer, convicção íntima. Na Ciência da Computação (CC), mais especificamente na 
Inteligência Artificial (IA), o conceito de crença é estudado, descrito e aplicado em dos 
componentes do Modelo e Arquitetura BDI (iniciais das palavras em inglês Belief – 
crenças, Desires – desejos e Intentions – intenções, respectivamente) (ver Figura 3). Para 
De Nunes (2007), este modelo é atualmente muito utilizado na modelagem de agentes 
inteligentes cognitivos. Os conceitos deste modelo foram inicialmente proposto por 
Bratman (1987). Ainda para De Nunes (2007), o modelo consiste de crenças, desejos e 
intenções como atitudes mentais que geram a ação humana. 
 

 
Figura 3: Esquema de uma arquitetura BDI (disponível em: http://www2.dbd.puc-

rio.br/pergamum/tesesabertas/0210488_04_cap_04.pdf).  
 

 A suposição básica do modelo BDI é que ações são derivadas a partir de um 
processo chamado raciocínio prático, o qual é constituído de dois passos. No primeiro 
passo, deliberação (de objetivos), faz-se a seleção de um conjunto de desejos que devem 
ser alcançados, de acordo com a situação atual das crenças do agente. O segundo passo é 
responsável pela determinação de como esses desejos concretos produzidos como 
resultado do passo anterior podem ser atingidos através do uso dos meios disponíveis ao 
agente (WOOLDRIDGE, 2000). As três atitudes mentais que compõem o modelo BDI 
são melhor detalhadas a seguir, segundo (DE NUNES, 2007): 
  
 � Crenças (Beliefs) – Representam as características do ambiente, às quais são 
atualizadas apropriadamente após a percepção de cada ação. Podem ser vistas como o 
componente informativo do sistema. 
 � Desejos (Desires) – Contém informações sobre os objetivos a serem atingidos, 
bem como as prioridades e os custos associados com os vários objetivos. Podem ser 
pensados como a representação do estado motivacional do sistema. 
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 � Intenções (Intentions) – Representam o atual plano de ação escolhido. Capturam 
o componente deliberativo do sistema. 
 
Hipotético (ou hipóteses ou premissas ou suposições): Segundo o minidicionário 
Aurélio (2009, p. 453), hipotético é fundado em hipótese (premissas), que ainda segundo 
o gramático, hipótese é conjectura, acontecimento, eventualidade. Tais conceitos são 
importantes no estudo da Lógica Formal. O raciocínio hipotético é aquele que é atingido 
através da dedução, hipóteses. Em programação de computadores isso se chama lógica. 
Por exemplo: Antônio passou na rua com molinete e isca na mão deduzimos então que 
Antônio vai pescar. Numa lógica simbólica esse raciocínio é representado da seguinte 
forma: 
 
Suponhamos que: 
A = Antônio passou na rua; 
B = Antônio levava consigo molinete e isca de peixe; 
C = Antônio vai pescar. 
 
Na lógica formal, temos a estrutura do raciocínio formal: 
(A � B) � C 
 
Neste exemplo, temos: Se A e B forem verdadeiras, então C (conclusão) ocorre 
(acontece). 
 
Representação do conhecimento: É uma subárea de pesquisa em inteligência artificial. 
A pesquisa na área de representação do conhecimento tenta responder diversas perguntas 
tais como: Como representamos nosso conhecimento? As pessoas representam 
conhecimento todas da mesma maneira? Existe alguma forma de representar qualquer 
coisa? Como programas inteligentes devem representar conhecimento?   

Em tese, uma representação geral como a lógica de primeira ordem seria 
suficientemente expressiva para representar qualquer tipo de conhecimento. No entanto, 
problemas de eficiência, facilidade de uso e a necessidade de expressar conhecimento 
incerto e incompleto levaram ao desenvolvimento de diversos tipos de formalismos de 
representação de conhecimento, como lógica, sistemas de frames e redes semânticas. 

A lógica é a base para a maioria dos formalismos de representação de 
conhecimento, seja de forma explícita, como nos sistemas especialistas baseados na 
linguagem Prolog, seja disfarçada na forma de representações específicas que podem 
facilmente ser interpretadas como proposições ou predicados lógicos (IA simbólica). No 
entanto, problemas de eficiência, facilidade de uso e a necessidade de expressar 
conhecimento incerto e incompleto levaram ao desenvolvimento de diversos tipos de 
formalismos de representação de conhecimento1. 
 
Expressar: De acordo com o minidicionário Aurélio (2009, p. 390), expressar é o ato de 
exprimir(-se). Enunciação do pensamento por gestos ou palavras escritas ou faladas. Em 
IA, a forma de expressar o conhecimento pode ser abordada através de duas linhas de 
pesquisa: a linha conexionista e a linha simbólica. A linha conexionista visa à modelagem 
da inteligência humana através da simulação dos componentes do cérebro, isto é, de seus 

                                                             
1 http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_de_conhecimento  
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neurônios, e de suas interligações. Já a linha simbólica segue a tradição lógica e teve em 
McCarthy e Newell seus principais pesquisadores. Os princípios dessa linha de pesquisa 
são apresentados no artigo “Physical Symbol Systems” de Newell.   
 
Domínio de conhecimento, Cognição e Ontologias2: Em Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação e Ciência da Informação, uma ontologia é um modelo de dados 
que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos 
entre estes. Uma ontologia é utilizada para realizar inferências sobre os objetos do 
domínio. 
 
 Ontologias são utilizadas em inteligência artificial, web semântica, engenharia de 
software e arquitetura da informação, como uma forma de representação de conhecimento 
sobre o mundo ou alguma parte deste. Ontologias geralmente descrevem: 
  

� Indivíduos: os objetos básicos; 
� Classes: Conjuntos, coleções ou tipos de objetos; 
� Atributos: propriedades, características ou parâmetros que os objetos podem ter 

e compartilhar; 
� Relacionamentos: as formas como os objetos podem se relacionar com outros 

objetos. 
 
Considerando como objetivos já descritos anteriormente deste trabalho, na Figura 

4 é ilustrada uma rede semântica, cuja a entidade principal é a representação afetiva do 
aluno, bem como seus atributo do domínio. 

 

 
Figura 4: Rede semântica da afetividade do aluno e seus atributos com base no 

pré-projeto de tese de doutorado. 
 
Inferências: Segundo o minidicionário Aurélio (2009, pgs. 476-477), inferência é o ato 
ou efeito de inferir (deduzir pelo raciocínio). Em inteligência artificial (IA), a técnica de 
inferências é muito usada em desenvolvimento de Sistemas Especialistas (SE). 
 

                                                             
2 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia_%28ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o%29  
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3Inferência, em lógica, é o ato ou processo de derivar conclusões lógicas de 
premissas conhecida ou decididamente verdadeiras. O processo pelo qual uma conclusão 
é inferida a partir de múltipla observações é chamado processo dedutivo ou indutivo, 
dependendo do contexto. A conclusão pode ser correta, incorreta, correta dentro de um 
certo grau de precisão, ou correta em certas situações. Conclusões inferidas a partir de 
observações múltiplas podem ser testadas por observações adicionais. Na Tabela 1 abaixo 
são apresentados alguns exemplos de inferências. 

 
Tabela 1: Exemplos de inferências lógicas. 

Inferência 1 
 

Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal 
 

Inferência 2 
 

Todos os frutos são doces. A banana é uma fruta. Portanto, a banana é doce. 
 
Conclusão: Nos casos acima para a conclusão ser necessariamente verdadeira, as 
premissas precisam ser verdadeiras. 
 

 
 

Agora consideremos o exemplo que é uma forma inválida. 
 
� Todo A é B. 
� C é um B. 
� Portanto, C é um A. 

 
Para mostrar que esta forma é inválida, buscamos demonstrar como ela pode levar a 

partir de premissas verdadeiras para uma conclusão falsa. 
� Todas as maçãs são frutas. (Correto) 
� Bananas são frutas. (Correto) 
� Portanto, as bananas são maçãs. (Errado) 

 
Um argumento válido com premissas falsas podem levar a uma falsa conclusão: 

� Todas as pessoas gordas são gregas. 
� John Lennon era gordo. 
� Portanto, John Lennon era grego. 

 
Quando um argumento válido é usado para derivar uma conclusão falsa de premissas 

falsas, a inferência é válida, pois segue a forma de uma inferência correta. Um argumento 
válido pode também ser usado para derivar uma conclusão verdadeira a partir de 
premissas falsas: 

� Todas as pessoas gordas são músicos 
� John Lennon era gordo 
� Portanto, John Lennon era um músico 

 
Neste caso, temos duas falsas premissas que implicam uma conclusão verdadeira. 

                                                             
3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Infer%C3%AAncia  
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Consenso (senso comum): Segundo o minidicionário Aurélio (2009, p. 259), 

consenso é concordância de ideias, de opiniões. Para McCarthy (2007), este é um campo 
no qual a IA está mais distante do nível humano, a despeito do fato que ela tem sido uma 
área de pesquisa ativa desde 1950.  
Padrões: De acordo com o minidicionário Aurélio (2009, p. 602), padrão é aquilo que 
serve de base ou norma para avaliação; medida. Objeto que serve de modelo à feitura de 
outro. Modelo, exemplo, protótipo. 
 
 Em inteligência artificial, o conceito padrão aparece na técnica chamada de 
Reconhecimento de Padrões que é um sub-tópico da aprendizagem de máquina cujo 
objetivo é classificar informações (padrões) baseado ou em conhecimento a priori ou em 
informações estatísticas extraídas dos padrões. 
 

 Um sistema completo de reconhecimento de padrões consiste de um sensor que 
obtém observações a serem classificadas ou descritas; um mecanismo de extração de 
características que computa informações numéricas ou simbólicas das observações; e um 
esquema de classificação das observações, que depende das características extraídas. 

 
O esquema de classificação é geralmente baseado na disponibilidade de um 

conjunto de padrões que foram anteriormente classificados, o "conjunto de treinamento"; 
o resultado do aprendizado é caracterizado como um aprendizado supervisionado. O 
aprendizado pode também ser não supervisionado, de forma que o sistema não recebe 
informações a priori dos padrões, estabelecendo então as classes dos padrões através de 
análise de padrões estatísticos. 

 
Considerando o exposto acima, é objetivo norteador do referente pré-projeto de 

tese de doutorado investigar a influência de estados afetivos, tais como stress, ansiedade, 
motivação (crenças) no rendimento cognitivo de alunos baseado na Teoria da Resposta 
ao Item (TRI). Para tal, a técnica de reconhecimento de padrões será de grande 
importância na modelagem dos perfis afetivos dos alunos.  
 
Sistemas Tutores Inteligentes: Um Sistema Tutor Inteligente (STI)4 é qualquer sistema 
de computador que fornece instruções diretas personalizadas ou feedback aos alunos, ou 
seja, sem a intervenção de seres humanos, ao mesmo tempo em que executa uma tarefa. 
São sistemas concebidos como sistemas de inteligência artificial, mas especificamente, 
sistemas especialistas feitos para simular os aspectos de um tutor humano 
 
 Sistemas Tutores Inteligentes (STI) são compostos por quatro diferentes 
subsistemas ou módulos a saber: o módulo de interface, o módulo especialista, o módulo 
do aluno e o módulo de tutor (ver Figura 5 ilustrativa). Abaixo, cada módulo destes são 
descritos suscintamente. 
 

                                                             
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Tutorial_Inteligente 
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Figura 5: Estrutura dos Sistemas Tutores Inteligentes (STI). 

 
Módulo de interface: Fornece os meios para que o aluno possa interagir com o STI, 
geralmente através de uma interface gráfica e, por vezes através de uma rica simulação 
do domínio de tarefas que o aluno está aprendendo (por exemplo, controle de uma usina 
ou realizando uma operação médica. 
 
Módulo especialista: Faz referência a um especialista ou modelo de domínio que 
contenha uma descrição dos conhecimentos ou comportamentos que representam 
competências no objeto de domínio no qual o STI está ensinando – muitas vezes um 
sistema especialista ou um modelo cognitivo. Um exemplo seria o tipo de diagnóstico e 
subsequentes ações corretiva que um perito técnico tem quando confrontado com um 
termostato com defeito. 
 
Módulo estudante: Utiliza um modelo de aluno contendo descrições do conhecimento 
do aluno ou comportamentos, incluindo os seus equívocos e lacunas de conhecimento. 
Um aprendiz técnico pode, por exemplo, acreditar que um termostato também sinaliza 
temperatura muito alta para um forno (equívoco) ou pode não saber sobre os termostatos 
que também medem a temperatura exterior (lacuna de conhecimento). A discrepância 
entre o comportamento ou o conhecimento de um aluno e o comportamento ou o 
conhecimento presumível do perito é um sinal para o módulo tutor.   
 
Módulo tutor: Toma medidas corretivas, tais como o fornecimento de feedback ou 
instruções corretivas. Para ser capaz de fazer isso, o módulo tutor precisa de informações 
sobre o que um tutor humano em tais situações faria um modelo de tutor.  

 
 No referente pré-projeto de tese de doutorado, far-se-á estudo do sistema tutor 
inteligente Virtual-TANEB, o qual foi o trabalho de mestrado de Veras (2010), bem como 
é descrito abaixo.  
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O trabalho de mestrado de Jaclason Veras 
 

No seu trabalho de mestrado, em 2010, Veras propôs uma modelagem geral para 
um software educacional, denominado Virtual-TANEB, que atuaria na verificação do 
conhecimento em geometria de alunos da quarta série do ensino fundamental. O Virtual-
TANEB é baseado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o qual é 
aplicado de forma manual através de cadernos de provas impressas. As principais 
motivações de Veras (2010), para a modelagem do software Virtual-TANEB foram: 

(i) Reduzir o tempo de entrega dos resultados obtidos, por meio da 
resolução dos cadernos de provas impressas; 

(ii) Inclusão da Teoria da Resposta ao Item (TRI) como quantificadora e 
qualificadora da avaliação educacional, permitindo uma análise 
estatística a partir de itens (questões) como elementos centrais da 
prova, visto a necessidade de acompanhar o processo de evolução dos 
sistemas de avaliação educacional. 

 
Entretanto, para Veras (2010), existem fatores que suprimem a utilização da TRI 

em larga escala, tais como: a personalização de cada aplicação e a complexidade 
matemática dos métodos envolvidos. Ainda para o autor, o software Virtual-TANEB se 
adaptaria ao nível cognitivo dos alunos através da inclusão de recursos provenientes da 
área de inteligência artificial e, além disso, possibilitaria uma análise mais efetiva do 
conhecimento dos alunos usando a TRI sobre as respostas efetuadas. 

Como benefícios do Virtual-TANEB para a sociedade, Veras (2010) destaca os 
seguintes: 

 
(i) Redução de investimento econômico no processo de avaliação, resultando em 

melhorias para gerações presentes e futuras; 
(ii) Adequação do Virtual-TANEB a outros sistemas de avaliação, por exemplo, 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), Prova Brasil, dentre outros. 

 

Modelagem do software Virtual-TANEB 

Nesta seção serão descritas as etapas envolvidas na modelagem do software 
Virtual-TANEB proposto por Veras (2010), em seu trabalho de mestrado. Veras 
estruturou o processo de modelagem do software Virtual-TANEB em quatro etapas. São 
elas: Considerações iniciais, Arquitetura geral do Virtual-TANEB; Diagramas UML de 
Casos de Uso e de Sequência e concluindo com as Considerações finais. 
 
Considerações iniciais 
 

Para demonstrar a funcionabilidade do sistema Virtual-TANEB, Veras lançou 
mão de diagramas UML, especificamente dos diagramas de casos de uso e dos diagramas 
de sequência. De acordo com Guedes (2008) apud. Veras (2010), a UML (Unified 
Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) tornou-se, nos últimos anos, 
a linguagem padrão de modelagem adotada internacionalmente pela indústria de 
engenharia de software. Assim, a UML oferece diagramas que enfocam tanto 
características estruturais como comportamentais exigido de um software. No entanto, no 
desenvolvimento de uma modelagem, não se faz necessário a utilização de todos os 
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diagramas oferecidos pela UML, pois cada um deles possui uma função específica e, 
algumas vezes, alguns não são necessários em determinadas situações ou domínios. 
 

Arquitetura geral do Virtual-TANEB 
 

Nesta etapa da modelagem do Virtual-TANEB, Veras cita que alguns softwares 
tem sido desenvolvidos com base nas teorias clássica de medidas e de resposta ao item 
para aprimorar o processo de avaliação educacional. Desse modo, Veras, nesta etapa, 
descreveu a modelagem dos módulos do Virtual-TANEB (VT). Segundo o autor, na fase 
inicial, o VT proporcionará um suporte aos professores e pedagogos na avaliação do 
conhecimento de matemática dos alunos da quarta série do ensino fundamental, 
especificamente no domínio da geometria. O software Virtual-TANEB determinará o 
nível de desempenho dos alunos, a partir das questões respondidas corretamente, 
aplicando a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para avaliar as respostas. A arquitetura do 
Virtual-TANEB é ilustrada na Figura 6. 
 

 
Figura 6: Arquitetura do Virtual-TANEB (VERAS, 2010, p. 61). 

 
A arquitetura do Virtual-TANEB, ilustrada na Figura 6, é constituída pela 

Interface Gráfica com o Usuário (GUI) e o Núcleo do Software. Abaixo é feita uma breve 
descrição destes dois componentes básicos. 
 

1. Interface Gráfica com o Usuário (GUI): responsável por permitir o 
contato do aluno com as provas formuladas a partir da seleção das questões 
armazenadas em um banco de dados através de agente de software. Possibilita, 
também, o contato dos professores e pedagogos com os rendimentos dos alunos 
por meio dos resultados obtidos conforme os modelos matemáticos baseados na 
Teoria da Resposta ao Item (TRI). 
 

2. Núcleo do software: composto por agentes de software, uma base de dados e da 
Teoria da Resposta ao Item (TRI). Os agentes de software, advindos da inteligência 
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artificial, são responsáveis pela escolha dos itens (questões) armazenados em um banco 
de dados para a elaboração de uma prova, pelo monitoramento em relação à resolução 
dos itens, como por exemplo, o tempo gasto para responder cada item e, por último, terá 
um agente responsável por disponibilizar informações (dicas) sobre um determinado 
assunto abordado no item, sendo que estas dicas estarão representadas em uma ontologia.  
 
A Base de Dados é responsável por armazenar os dados cadastrais das pessoas 
(profissionais da educação, funcionários administrativos e alunos) envolvidos no 
processo de avaliação educacional como um todo, também armazenará as informações 
sobre a escola, bem como sobre os itens que constituirão a prova a ser criada. A Teoria 
da Resposta ao Item (TRI) tem o papel de dar suporte à análise das respostas do aluno 
para cada item, informando quais respostas foram efetuadas corretamente e qual o 
conhecimento do aluno sobre aquele item. Ainda com base na arquitetura do sistema 
Virtual-TANEB, Veras (2010) descreve o fluxo de informações (Figura 7) a serem 
analisadas a partir da entrada que contém os dados referentes aos alunos e aos itens da 
prova, seguindo para uma avaliação através da Teoria da Resposta ao Item e, por fim, 
retorna como saída o desempenho do estudante sobre a resolução da prova, em forma de 
amostra visualizada por meio de gráficos. 

 

 

Figura 7: Fluxo de informações do Virtual-TANEB (VERAS, 2010, p. 62). 
 
Em seu trabalho, Veras (2010) salienta que a aplicação da Teoria da Resposta ao 

Item (TRI) no processo da Figura 3 é fundamental, pois através da TRI será possível 
determinar o modelo matemático a ser adotado na avaliação da capacidade de 
conhecimento do aluno em relação à resolução de provas sobre a área de matemática. 
 

Para a implementação parcial da modelagem do software Virtual-TANEB, Veras 
utilizou tecnologias computacionais tais como JSP (Java Server Pages), JADE (Java 
Agent Development Framework) e JESS (Java Expert System Shell). Estas tecnologias 
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serão reutilizadas ao longo do desenvolvimento desta tese de doutorado, com o objetivo 
de estender o trabalho de Veras (2010). 
 
3.1 – Técnicas e ferramentas de IA que darão suporte ao referido projeto de tese de 
doutorado 
  
 No referente pré-projeto de tese de doutorado intitulado “Considerando estados 
afetivos do aluno no estudo de seu rendimento baseado na Teoria da Resposta ao Item 
(TRI): uma modelagem aplicada ao software Virtual-TANEB”, buscar-se-á investigar a 
influência de estados afetivos de alunos, tais como motivação, ansiedade, medo, crenças 
dentre outros a serem definidos e estudados, no nível de conhecimento destes em testes 
de proficiência em matemática. Para tal, serão definidas e utilizadas técnicas e 
ferramentas de inteligência artificial como Reconhecimento de Padrões e Redes 
Bayesianas, bem como mecanismos de coleta de dados psicométricas e ferramentas 
estatísticas, tais como distribuição de frequências/médias e inferências probabilísticas. 
 
3.1.1 – Reconhecimento de padrões 
 
 Reconhecimento de padrões5 trata-se de um sistema capaz de organizar 
informações de acordo com determinados dados. Exemplos de reconhecimento de 
padrões são o filtro antispam de servidores de e-mail, o qual baseado no número de 
destinatários e em configurações previamente aplicadas, seu gerenciador consegue 
separar determinadas mensagens e classificá-las em outra categoria. O reconhecimento 
de rostos em fotos é outro exemplo e o reconhecimento de retinas 
 
3.1.1.1 – O que são padrões para um sistema de reconhecimento de padrões?   
 
 Um padrão pode ser considerado como um conjunto de características 
semelhantes. Ele também pode ser a descrição de um problema recorrente para o qual 
existe uma solução que pode ser reutilizada diversas vezes em situações diferentes. Em 
ambos os casos, note que são questões que envolvem uma série de características que se 
repetem e podem ser devidamente identificadas. Desta forma, elas passam a compor um 
comportamento rotineiro cuja resolução pode estar disposta de forma constante. 
 
 O reconhecimento de padrões visa classificar dados baseados em conhecimento a 
priori (preliminar ou dedutivo) ou informações estatísticas extraídas de padrões. Existem 
dois tipos de reconhecimento de padrões: o supervisionado e o não-supervisionado, 
porém ambos entram em ação após a identificação do padrão. O reconhecimento 
supervisionado utiliza o conjunto de treinamento para classificar os dados obtidos de 
acordo com as características já existentes e nelas organizá-los. Por sua vez, o 
reconhecimento não-supervisionado utiliza o conjunto de treinamento para criar novas 
categorias, ao invés de simplesmente separar os dados de acordo com as categorias já 
existentes. 
 
3.1.1.2 – Como o processo de reconhecimento de padrões é feito?   
 
 Quando pensando em seres humanos, reconhecer padrões parece uma tarefa 
extremamente simples – é necessário apenas uma coleta de informações à qual passa por 

                                                             
5 http://www.tecmundo.com.br/seguranca/3014inteligenciaartificialreconhecimentodepadroes.htm  



 

14 

 

uma série de comparações chegando a um resultado final. No contexto de Inteligência 
Artificial, o reconhecimento de padrões não é uma tarefa trivial, pois ainda não existe 
máquina ou programa capaz de igualar-se à capacidade de reconhecimento atingida pelo 
cérebro humano. 
 
 Um sistema completo de reconhecimento de padrões, basicamente é composto por 
um sensor que obtém observações a serem classificadas ou descritas (filtragem da 
entrada), cujo objetivo principal é eliminar dados desnecessários ou distorcidos fazendo 
com que sejam apresentados apenas objetos relevantes para o reconhecimento do que está 
sendo analisado. Em seguida, o mecanismo de extração de características entra em ação, 
efetuando a análise dos dado de entrada de forma a extrair e derivar informações úteis 
para o processo de reconhecimento. Dessa maneira, as informações numéricas ou 
simbólicas advindas da observação serão registradas. 
 
 Por último o trabalho fica ao encargo de um esquema de classificação destes 
dados, cujos resultados serão categorizados conforme seus padrões. Em outras palavras, 
o objeto de análise é declarado como pertencente à determinada classe. Para funcionarem 
corretamente, estes classificadores não podem ser nem muito generalizados, pois sua 
classificação será muita vaga e nem muito específicos, pois deixarão de pegar elementos 
relevantes devido a estarem muito presos a um tipo de constante. A Figura 8 ilustra os 
componentes de um sistema de reconhecimento de padrões. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Reconhecimento de Padrões 
 
 

Figura 8: Componentes Básicos de um Sistema de Reconhecimento de Padrões. 
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3.1.1.3 – Algumas aplicações dos sistemas de reconhecimento de padrões 
 
 Para o reconhecimento de um rosto em uma foto, primeiro o classificador procura 
por dados presentes em faces humanas (dois olhos, um nariz, uma boca, etc). Em seguida, 
ele procura simetria e proporções para ter certeza de que ele é humano (distância entre 
olhos, queixo com relação ao nariz ou a boca, por exemplo) (ver ilustração na Figura 9). 
 

 
 

Figura 9: Ilustração de Reconhecimento de Padrão Facial. 
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/seguranca/3014-inteligencia-artificial-

reconhecimento-de-padroes.htm 
 
 Ao final, se todas estas características coincidirem com o que ele tem em seu 
conhecimento como sendo um rosto, ele confirma este padrão e seleciona na tela. E 
também é por isso que algumas vezes os rostos não são reconhecidos, o classificador tinha 
informações para buscar determinados objetos que acabam por não aparecer (como uma 
foto de perfil e um pouco mais distante, por exemplo). 
 
 Para se fazer um reconhecimento de voz (ou som), primeiramente é feita a 
digitalização da fala que se quer reconhecer. Então, efetua-se uma computação das 
características que representam o domínio espectral (frequências) contido na voz. Em 
seguida, utiliza-se o classificador para buscar um conjunto de características dentro dos 
dados fonéticos analisados. Por último é aplicado um método de busca para associar as 
saídas com padrões de palavras (ou determinado ruído) afim de encontrar semelhanças. 

  
 Outro exemplo mais simples e comum desse processo é a leitura do código de 
barras de uma embalagem feita por uma atendente de supermercado: a máquina captura 
os dados do código, compara com os padrões do banco de dados e, então, exibe a 
informação referente ao código na tela do monitor. 
 
 O Reconhecimento de Padrões (RP) pode também ser usado pela Biometria para 
identificar criminosos no meio da multidão, desbloquear um computador através de 
comandos de voz, ou mesmo substituir o uso de cartões em caixas automáticos pela leitura 
de retinas. Entretanto, não é somente usando dados do mundo físico que a IA utiliza o 
RP: ela também pode utilizar um banco de dados local. Algo parecido é usado pelos 
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cientistas que estudam o genoma humano, pois através de diversas comparações eles são 
capazes de descobrir a função de genes até então incógnitos. 
 
3.1.1.4 – Ferramentas de Reconhecimento de Padrões 
 
 Como principais ferramentas utilizadas em reconhecimento de padrões, pode-se 
citar: Técnicas Estatísticas, Algoritmos de Cluster, Mineração de Dados e Redes Neurais 
Artificiais (RNAs). As referidas ferramentas serão descritas e aprofundadas, de forma na 
definição de qual delas será de utilidade específica para o desenvolvimento da tese de 
doutorado.  
 
3.1.2 – Redes Bayesianas 
 
 As redes bayesianas6 foram desenvolvidas no início dos anos 1980 para facilitar a 
tarefa de predição e “abdução” em sistemas de Inteligência Artificial (AI – do inglês 
Artificial Intelligence) (PEARL, 2000). 
 
 Em resumo, Redes Bayesianas (RB), também conhecidas como redes de opinião, 
redes causais, gráficos de dependências probabilística, são modelos gráficos para 
raciocínio (conclusões) baseado na incerteza, onde os nós representam as variáveis 
(discretas ou contínuas), e os arcos representam a conexão direta entre eles. As redes 
bayesianas vem se tornando a metodologia padrão para a construção dos sistemas que 
confiam no conhecimento probabilístico e tem sido aplicada em uma variedade de 
atividades do mundo real. 
 
 Redes Bayesianas são modelos de representação do conhecimento que trabalham 
com o conhecimento incerto e incompleto por meio da teoria da probabilidade bayesiana, 
publicada pelo matemático Thomas Bayes em 1763. 
 
 Matematicamente, uma rede bayesiana é uma representação compacta de uma 
tabela de conjunção de probabilidades do universo do problema. Por outro lado, do ponto 
de vista de um especialista, redes bayesianas constituem um modelo gráfico que 
representa de forma simples as relações de causalidade das variáveis de um sistema.  
 

Essa representação tem como uma das suas principais características a 
adaptabilidade, podendo, a partir de novas informações, e com base em informações de 
cunho verdadeiro, gerar alterações nas dependências e nos seus conceitos. Permite, dessa 
forma, que as probabilidades não sejam meros acasos, podendo confirmar e criar novos 
conceitos. 

 
A representação da rede bayesiana é feita por meio de um grafo direcionado 

acíclico no qual os nós representam variáveis de um domínio e os arcos representam a 
dependência condicional ou informativa entre as variáveis. Para representar a força da 
dependência, são utilizadas probabilidades, associadas a cada grupo de nós pais-filhos na 
rede (PEARL, 1988). 

 
 
 

                                                             
6 http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_bayesiana 
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3.1.2.1 – Ferramentas de Redes Bayesianas 
 
 Como principais ferramentas utilizadas em redes bayesianas, pode-se citar: 
Método de Busca e Pontuação, Método Baseado em Análise de Dependência 
(Independência Condicional), Redes Simplesmente Conectadas e Redes em Grafos. As 
referidas ferramentas serão descritas e aprofundadas, de forma na definição de qual delas 
será de utilidade específica para o desenvolvimento da tese de doutorado.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com McCarthy (2007), as pesquisas em IA têm descoberto como fazer 
computadores a realizar algumas tarefas e outras não e afirma que as máquinas podem 
realizar tarefas com impressionante desempenho. Ainda para o autor, as máquinas podem 
simular a inteligência humana, mas nem sempre, pois nós podemos aprender algo sobre 
como construir máquinas para resolver problemas observando outras pessoas ou apenas 
observando nossos próprios métodos. 
 
 Segundo Silva et al. (2004), um sistema de inteligência artificial não é capaz 
somente de armazenamento e manipulação de dados, mas também da aquisição, 
representação, e manipulação de conhecimento, com capacidade para deduzir ou inferir 
novos conhecimentos - novas relações sobre fatos e conceitos a partir do conhecimento 
existente, para solução de problemas complexos que são frequentemente não-
quantitativos. As questões principais a serem contornadas pela engenharia do 
conhecimento no projeto do sistema são: aquisição, representação e manipulação de 
conhecimento e geralmente, uma estratégia de controle ou máquina de inferência que 
determina os itens de conhecimento a serem acessados, as deduções a serem feitas, e a 
ordem dos passos a serem usados. 
  

Portanto, com base no exposto acima por McCarthy (2007) e Silva (2004), 
técnicas e ferramentas de Inteligência Artificial (IA) serão de suma importância no 
desenvolvimento do projeto de tese de doutorado intitulado “Considerando estados 
afetivos do aluno no estudo de seu rendimento baseado na Teoria da Resposta ao Item 
(TRI): uma modelagem aplicada ao software Virtual-TANEB”. 
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