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RESUMO 
 

A oferta de recursos educacionais na web por meio de portais específicos ou de 

bibliotecas públicas de conteúdo tem proporcionado espaços democráticos a alunos e 

professores no apoio a suas práticas acadêmicas. No entanto, tornar útil a diversidade 

de recursos disponíveis levando em consideração as necessidades específicas de 

cada indivíduo é ainda um desafio a enfrentar. Inserindo-se neste contexto, este 

trabalho, propõe um ambiente computacional a alunos e professores que seja capaz de 

sugerir, de maneira seletiva, conteúdos de apoio ao processo de aprendizagem. 

Integrando um Ambiente Virtual de Aprendizagem  a um Ambiente Virtual de 

Exercícios, o Sistema de Recomendação sugere ao aluno referências a conteúdos 

adequados ao nível de dificuldade apresentado durante a realização de exercícios 

interativos propostos. Além disso, a partir do rastreamento das interações dos alunos 

com os exercícios interativos e compilação de resultados, o sistema permite identificar, 

através de relatórios, os conteúdos com os quais os alunos vêm apresentando maiores 

dificuldades, tanto do ponto de vista individual como coletivo, instrumentalizando 

professores à realização de medidas proativas. O sistema de recomendação 

desenvolvido, denominado eSignifica, foi especificado segundo as técnicas de filtragem 

híbrida, combinando filtragem de conteúdo e filtragem colaborativa. A solução 

desenvolvida foi testada com turmas de alunos de uma disciplina de Cálculo 

Fundamental do curso de Engenharia Elétrica da Universidade federal do Ceará – UFC 

nos anos letivos de 2012, 2013 e 2014. O Sistema de Recomendação desenvolvido e 

os resultados experimentais alcançados demonstraram a possibilidade que um trabalho 

preventivo pode resultar em um melhor rendimento da turma, assim como apresentar 

as dificuldades mais relevantes da turma pode servir de auxílio ao professor para um 

planejamento de aulas mais eficaz. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Recomendação, Filtragem Híbrida, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, Ambiente Virtual de Exercícios. 
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ABSTRACT 
 

The provision of educational sources on the Web through specific portals or by 

public libraries has given democratic spaces to both students and teachers to support 

their educational routine. However, it is always a challenge to make all that diversity of 

resources useful to each individual having into consideration their needs. This 

dissertation seeks to contribute providing students and teachers with a computational 

environment to help in the learning process. This solution connected to a Learning 

Virtual Environment and an Exercise Virtual Environment allows students to have an 

automatic tutorial support, which has references and content targeted to their learning 

level. This solution allows to the teachers not only support their didactic work with the 

students, but also it permits to view the status of each student against curricular 

elements that should be addressed in the teacher’s discipline. Such approach can help 

the teacher in making adjustments and improvements to the course. ESignifica, a 

recommendation system was developed according to the filtering hybrid techniques, 

that add a content and a collaborative filter as well. The developed solution was tested 

with a student group from the Calculus subject that belonged to the Electrical 

Engineering course from the Federal University of Ceará – UFC, academic years 2012, 

2013 and 2014. The Recommendation System developed and the experimental results 

achieved are presented in this dissertation.  

 

Keywords: Recommendation System, Hybrid Filtering, Virtual Learning Environment, 

Virtual Environment Exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ciência do aprendizado vem ao longo dos tempos evoluindo com propósitos 

voltados para uma melhor condução do ensino. As avaliações permitem analisar a 

eficiência de diversas metodologias de ensino. Tal diagnóstico tem sido trabalhado 

historicamente pelas ciências humanas, no entanto, nas últimas quatro décadas 

tem-se observado uma crescente pesquisa interdisciplinar, que tem inserido 

técnicas computacionais e estatísticas, subsidiando gestores educacionais quanto 

ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos de ensino e aprendizagem 

(Barroso, 2009). 

Para se definir qual a melhor abordagem a ser utilizada pedagogicamente 

com alunos é preciso, primordialmente, conhecê-los. A investigação deste público 

alvo é comumente feita de forma superficial, levando os docentes a estabelecerem 

uma única abordagem didática a toda uma turma, desconsiderando a 

heterogeneidade do corpo discente. Neste sentido, o diagnóstico do estado em que 

se encontra  uma turma de alunos, relativamente ao assunto sobre o qual se quer 

desenvolver a aprendizagem, deve ser o ponto de partida para um trabalho de 

personalização de práticas didáticas, visando melhor atender às limitações e 

potencialidades dos indivíduos. 

Para contornar as distorções trazidas pela generalização de cursos, nas 

últimas duas décadas, investiu-se no desenvolvido de sistemas educacionais 

adaptativos, comumente baseados em técnicas de inteligência computacional, 

estatística e análise de extração de dados. Estes sistemas visam oferecer uma 

educação personalizada através da modelagem de comportamentos, com 

objetivos, perfis, mensuração de desempenho de estudantes etc. Uma nova área 

de investigação tem ganho adeptos nos últimos anos, e tem sido denominada de 

Educational Data Mining – EDM (Baker, 2010). São diversas as aplicações do uso 

de EDM, como geração de recomendações, previsão de evasão, classificação de 

estudantes, entre outras. 

Alguns trabalhos abordam o desenvolvimento de sistemas de aprendizado por 

meio de correções com diagnósticos personalizados. Chen (2011) propõe um 
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diagnóstico personalizado inteligente para melhoria da aprendizagem dos alunos, 

avaliando a estrutura de conhecimento do aluno, para isso sugere a ampliação da 

rede Pathfinder. A técnica de rede Pathfinder foi proposta por Schvaneveldt (1990) 

para investigar a qualidade do conhecimento individual em grandes grupos de 

alunos. A rede revela relações locais entre os conceitos psicologicamente 

significativos em comparação com outras representações de escala 

multidimensional (COOKE, 1992; COOKE & SCHVANEVELDT, 1988), seu 

funcionamento se faz através de  um algoritmo de escalonamento baseado na 

teoria dos grafos para representar o conhecimento como uma rede derivada a partir 

de matrizes de proximidade. 

  Já Aguilar et al. (2011) fazem uso de Lógica Fuzzy para modelar o 

conhecimento dos estudantes. Implementa um sistema Multi-Agente que auxilia o 

aluno na obtenção dos objetivos de aprendizado definidos pelo docente, buscando 

dar aos estudantes uma maior eficiência na construção de seu processo de 

aprendizagem.  

Uma vez realizados diagnóstico, classificação e identificação de padrões de 

dados é possível estabelecer ações de recomendação sob diversas dimensões 

acadêmicas. Dentre estas dimensões, destacam-se o conteúdo, avaliação e 

didática de atendimento discente.  

Diante desse contexto, o uso de Sistemas de Recomendação (SR) se 

apresenta como um mecanismo de apoio ao professor e ao aluno. Classificam-se 

como Sistemas de Recomendação, os sistemas que sugerem aos indivíduos 

produtos, caminhos, serviços e conteúdos, entre outras características, de acordo 

com suas necessidades e interesses. Esta categoria de sistemas inteligentes tem 

sido muito utilizada em aplicações de comércio eletrônico, porém, tem crescido o 

interesse acadêmico por pesquisas que visem a adaptação destes a ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA). 

Este trabalho consiste na implementação computacional de um  Sistema de 

Recomendação (SR) com funcionalidades de acompanhamento da turma pelo 

professor integrado a Ambientes Virtuais de Aprendizagem Distribuídos, de forma a 

possibilitar a personalização do ambiente educacional de cursos presenciais e a 
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distância sob diversas dimensões de atendimento acadêmico. No contexto desse 

trabalho, não cabe discutir os aspectos pedagógicos na eficiência do aprendizado 

utilizando SR, mas desenvolver recursos computacionais que permitam que esses 

sistemas sejam utilizados e validados em trabalhos futuros. 

1.1 Motivação  

Com a popularização de cursos presenciais e a distância realizados através 

de AVA, a troca de informações de alunos e professores tem possibilitado a 

geração de um histórico destas interações. Registros sobre as interações de 

usuários com os sistemas tecnológicos de apoio à educação podem servir de 

insumo para a análise de seus comportamentos individuais. Espera-se, portanto, 

que a oferta de um atendimento personalizado seja possível a partir de inferências 

sobre o processamento e a análise desses registros. 

Ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, como o 

Moodle1, Solar2 e o WIMS3, vêm sendo regularmente utilizados por professores da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), em  cursos de graduação e pós-graduação. 

Comumente, Moodle e Solar são utilizados pelos professores para gestão de notas, 

proposição de trabalhos, fóruns, repositório de materiais didáticos, entre outras 

atividades que vêm sendo popularizadas pelo apoio de instrumentos tecnológicos 

disponíveis na internet. De forma particular, o WIMS é uma ferramenta que permite 

a proposição de listas de exercícios interativos, que seriam de difícil aplicação em 

instrumentos de avaliação convencionais. O WIMS foi integrado ao Moodle por 

Tavares et al., (2010) e vem sendo utilizado em disciplinas de matemática do 

Centro de Tecnologia da UFC como ferramenta coadjuvante ao processo de 

avaliação dessas disciplinas (Barroso, 2009). Por essa razão, constituiu-se em 

motivação especial aplicar um sistema de recomendação à instrumentação 

tecnológica e ao método de realimentação proposto por Barroso et al., (2009) 

                                            

1 http://moodle.com/ 
2 http://www.solar.virtual.ufc.br/  
3 http://WIMS.unice.fr/WIMS/ 
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embora os conceitos e recursos desenvolvidos possam ser generalizados para 

outros domínios de aplicação e áreas educacionais.   

Outra motivação pela escolha de atuar no contexto dos trabalhos supra-

referenciados é que o número de alunos nas disciplinas de matemática ofertadas 

nos primeiros anos dos cursos de engenharia é, em geral, muito elevado. Em 

cenários como esse, muitas vezes torna-se inviável ao professor disponibilizar o 

tempo e a dedicação necessária para um adequado atendimento a turmas de 

alunos que, além da quantidade, apresenta grande heterogeneidade do ponto de 

vista dos conhecimentos previamente adquiridos.  

Em turmas numerosas e heterogêneas, entende-se por turmas numerosas 

turmas presenciais acima de 50 alunos, portanto, cursos  tradicionais, com aulas 

baseadas em modelos instrucionistas e avaliações exclusivamente somativas, 

podem dificultar a identificação de eventuais dificuldades e/ou deficiências de 

aprendizagem por parte do professor. 

Nesta situação, a utilização de técnicas e de recursos que facilitem a 

identificação das dificuldades dos alunos  pode agir e estimular uma ação proativa 

dos professores, permitindo ao docente a escolha de diferentes estratégias de 

intervenção, pois, como sugere Demo (2000), o professor deve ter autocrítica e 

saber inovar.  

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é a concepção, a especificação e a 

implementação de um Sistema de Recomendação para o contexto educacional, 

integrável a ambientes virtuais de aprendizagem distribuídos.  

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 

• Pesquisar os SR disponíveis atualmente, analisando suas 

características, visando guiar a especificação do SR para apoio a 

atividades educacionais; 
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• Especificar e desenvolver uma arquitetura de software que possibilite a 

integração de sistemas de recomendação com AVA distribuídos; 

• Validar a solução a partir de experimentações realizadas em registros de 

atividades de alunos de turmas de matemática da UFC. Nessa 

validação, será utilizada a base de dados dos AVAs que vêm sendo 

utilizados na disciplina de Cálculo Fundamental do Centro de Tecnologia 

para o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará; 

• Elaborar mecanismos para acompanhamento e geração de gráficos 

dinâmicos relacionados às interações dos alunos para visualização dos 

professores; 

• Avaliar o ambiente de integração em cursos da UFC através de 

experimentações práticas, visando reconduzir o desenvolvimento 

através de críticas que possam contribuir com a sua melhoria. 

1.3 Publicação 

O trabalho descrito nesta dissertação foi apresentado, em Dezembro de 2012, 

no XX Ciclo de Palestras Novas Tecnologias, Rio Grande do Sul, e foi aceito para 

publicação na edição v. 10, p. 1-10, 2012. na RENOTE - Revista Novas 

Tecnologias na Educação, com o título “Uma Ferramenta de Apoio à Análise e ao 

Acompanhamento de Práticas Interativas como Instrumento Metodológico para o 

Ensino de Disciplinas de Matemática”, Pequeno et al. (2012). O artigo encontra-se 

no Apêndice 3 desta dissertação. 

Resultados mais recentes estão sendo compilados para uma nova 

publicação.  

1.4 Organização do Texto 

A dissertação está organizada em cinco capítulos da forma como se segue. 

No Capítulo 2, são discutidos os aspetos teóricos associados ao uso de Sistemas 

de Recomendação em um contexto educacional, assim como são apresentadas 
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técnicas e tipos de filtragem incluindo a demonstração de sistemas já existentes no 

contexto educacional. No Capítulo 3, são apresentadas a concepção e as 

características da ferramenta que compõe a arquitetura da solução apresentada 

neste trabalho. São detalhados neste capítulo os cenários de uso da solução, o 

funcionamento do algoritmo de recomendação desenvolvido, os parâmetros que 

são levados em consideração para a formação de uma recomendação. No Capítulo 

4; são apresentados os resultados e experimentações realizados. Finalmente, no 

Capítulo 5, são descritas as conclusões deste estudo, bem como são aludidas as 

perspectivas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM  

Nos últimos anos tem-se observado o surgimento de grandes repositórios 

virtuais de recursos educacionais disponíveis na Web através de portais 

específicos ou bibliotecas públicas (Costa et al. 2010).  Visto que não se pode 

considerar a priori um material disponível na Internet como um conteúdo de 

qualidade, o uso desses repositórios apresentam dificuldades para que alunos e 

professores encontrem, de maneira simples e objetiva, materiais que atendam as 

suas necessidades.  

Sistema de recomendação são sistemas que indicam aos usuários de uma 

forma personalizada objetos relevantes de seu interesse a partir de um universo de 

opções existentes, (Burke, 2002). Resnick e Varian (1997) afirmam que o processo 

de indicação já é bastante utilizado na relação social entre os seres humanos como 

uma forma de auxílio e aumento da eficácia da informação e que os sistemas de 

recomendação desempenham o mesmo papel de maneira automatizada. 

Em busca de mitigar as dificuldades da seleção qualitativa de conteúdo, 

Primo et al. (2010) afirmam que é possível inferir que Sistemas de Recomendações 

(SR) personalizados para o contexto educacional podem trazer benefícios a alunos 

de diferentes cursos e níveis, desde que as especificidades de cada contexto 

sejam levadas em consideração. Entretanto, SR com características de 

personalização precisam ser explorados para os usuários de recursos 

educacionais. Eirinaki et al. (2004) definem personalização como qualquer ação 

que relacione informações para o usuário, o qual é beneficiado pela filtragem de 

itens.  

Neste trabalho, são apresentadas três formas de se realizar captura de 

dados, a implícita, a explícita e a sensível ao contexto. Apresentaremos também as  

técnicas de filtragem de informação mais utilizadas em SRs, as abordagens de 

Filtragem por Conteúdo, Filtragem Colaborativa e  Filtragem Híbrida. 
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2.1 Cenário Atual 

Enquanto instrumento tecnológico de apoio às atividades do professor, devem 

ser observadas as necessidades de identificar, analisar e selecionar recursos 

educacionais com adequada contribuição para o aumento da aprendizagem e 

motivação dos alunos. Ferro (2010) se coaduna a essa visão,  afirma que se faz 

necessária a existência de funcionalidades complementares em AVAs, como, por 

exemplo, a recomendação de recursos educacionais. Com uma perspectiva mais 

seletiva, Cazella et al. (2010) apontam a importância de que as recomendações 

mais relevantes sejam as que consideram as necessidades individuais de cada 

aluno, associadas a interesses e competências a serem desenvolvidos. 

Sistemas de Recomendação, em sua maioria, possuem limitações quando 

utilizados em contextos educacionais. Tang e McCalla (2004) afirmam que além de 

se considerarem as preferências do interagente sobre determinado recurso, tem 

que se considerar o quanto o recurso poderá ajudá-lo efetivamente para que os 

objetivos da busca sejam cumpridos. 

Diante do exposto, surgem alguns desafios: como melhor utilizar recursos 

educacionais tecnológicos tendo em vista um melhor aprendizado? Como 

desenvolver ambientes educacionais eficazes, que motivem os estudantes a 

aprender mais e em menos tempo? Como o professor pode fazer o uso prático das 

tecnologias em sala de aula, seja ela presencial ou online?  

A estratégia de Sistemas de Recomendação pode contribuir para lidar com 

esses desafios, uma vez que são sistemas capazes de buscar conteúdos de 

maneira automática baseando-se nas características do usuário, conforme afirmam 

Adomavicius e Tuzhilin (2005). 

Sistemas de Recomendação podem ser utilizados de forma a contemplar 

perfis individuais ou ajudar na identificação e criação de grupos de alunos com 

padrões de dificuldades similares. Assim, os SRs podem se tornar uma ferramenta 

de auxílio ao professor no acompanhamento da prática discente de uma turma, 

uma vez que a responsabilidade em identificar e tratar padrões e perfis 
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diferenciados pode ser delegada parcialmente, ou até mesmo completamente, a 

mecanismos automatizados providos por esses sistemas.  

Com a possibilidade  de identificação e alcance dos diversos indivíduos e 

grupos de alunos existentes em uma turma, os professores são diretamente 

beneficiados com o uso de Sistemas de Recomendação. Por outro lado, os alunos 

podem obter, através destes sistemas, conteúdos que complementem seus planos 

de estudos, sugestão de leituras complementares e indicação de grupos de alunos 

com interesses comuns, além de outros inúmeros recursos que auxiliem no seu 

aprendizado. 

2.2 Técnicas de Recomendação 

Uma das modalidades de acesso à informação é a filtragem, um processo 

utilizado para satisfazer as necessidades de informação a longo prazo de um 

usuário a partir de fontes de informação dinâmicas, Adomacius et al., (2005). A 

falta de estruturação da informação na Web é uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelos mecanismos de filtragem. Problemas como a ambiguidade da 

linguagem natural dificultam o cálculo da similaridade entre um dado elemento de 

informação e um perfil de usuário, o que pode resultar em itens filtrados pouco 

relevantes.  

Segundo Drumond et al. (2006), um Sistema de Recomendação com uso de 

filtragem funciona da seguinte forma: (i) elaboração de um perfil de usuário levando 

em consideração suas preferências; (ii) utilização de técnicas para representações 

dos elementos da informação (árvores de decisão, ontologias, espaço vetorial, 

dentre outros); e por fim, (iii) relacionamento do usuário com os elementos da 

informação, sendo recomendadas as informações com maior índice de 

similaridade. 
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2.3 Coleta de Dados 

Com a evolução da internet e seus sistemas computacionais, a coleta e 

armazenamento de dados pessoais podem ser considerados rotineiros. Por 

exemplo, ao efetuar uma busca simples utilizando um navegador, realizar um 

cadastro em uma rede social, realizar uma compra online ou até mesmo acessar 

um site acadêmico, os dados de navegação são capturados tanto de forma direta 

(explícita) por meio de formulários, quanto implícita (através de algoritmos de forma 

transparente). Com tais dados armazenados, os sistemas de recomendação 

apresentam itens personalizados (REATEGUI et al., 2005). A seguir são 

apresentados detalhes das normas de obtenção de dados. 

2.3.1 Implícita  

A obtenção dos dados é realizada por meio da coleta e armazenamento dos 

dados, os quais são conseguidos de maneira oculta ao usuário, diretamente no 

código da página ou software acessado (de forma oculta) por vários canais como, 

por exemplo: últimas compras (e-commerce), histórico de acessos, menus 

navegados, vídeos assistidos, aplicativos baixados, entre outros (REATEGUI et al., 

2005).  

2.3.2  Explícita 

A forma explícita de coleta de dados é realizada através de formulários, o 

usuário indica o seu interesse, críticas ou ratings (classificadores), respostas a 

perguntas rápidas etc. (REATEGUI et al., 2005). 
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2.3.3  Sensível ao Contexto 

É voltada para preferências implícitas, explícitas e contexto, como dia, 

horário, localização geográfica do usuário, etc.  

A forma de coleta de dados utilizadas para este trabalho se dará de forma 

implícita, quando da resolução das listas de exercícios pelos alunos e explícita 

através do rating que será disponibilizado ao aluno para classificação da 

recomendação. Numa evolução deste trabalho, pretende-se incorporar a coleta 

sensível ao contexto, otimizando seu uso através de recomendação por inferência. 

2.4 Filtragem de Informações 

Segundo estudo realizado pela EMC4, em 2020, a quantidade de informações 

como: textos, vídeos, áudios, entre outros conteúdos gerados pelo mundo crescerá 

vertiginosamente e o volume de informações geradas será aproximadamente 10 

vezes maior do que existe nos dias atuais. Diante desse grande volume de dados, 

é necessário filtrar a informação que chega às pessoas. 

As seções 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 apresentam, respectivamente, as técnicas de 

filtragem baseada em conteúdo, filtragem colaborativa e filtragem híbrida.   

2.4.1 Filtragem Baseada em Conteúdo 

Recomendação baseada em filtragem por conteúdo faz uso de informações 

sobre operações anteriormente realizadas pelo usuário para recomendar itens 

similares. Assim, são recomendados os itens mais parecidos com aqueles que 

fazem parte das preferências do usuário. Os vetores armazenam a frequência com 

que as palavras ocorrem em um documento ou em uma consulta do usuário 

(Cazella et al., 2010). 

                                            

4 http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital 
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Segundo Herlocker et al. (2004), os usuários são responsáveis pela indicação 

de suas preferências e também pela avaliação de conteúdos ou itens que o usuário 

tenha recomendado ou consumido anteriormente. Levando em consideração o 

histórico do usuário, é possível efetuar novas recomendações. A filtragem baseada 

em conteúdo possui limitações que serão apresentadas na Tabela 1.  

2.4.2 Filtragem Colaborativa 

 Diferentemente da filtragem baseada em conteúdo, a filtragem colaborativa 

se baseia nas experiências de outros usuários em relação a um determinado item. 

Portanto, não é considerado o conteúdo do item, mas a opinião dos demais 

usuários com interesses em comum. Com isso, os itens do sistema devem ser 

avaliados pelos usuários. Essa avaliação é armazenada e uma média é gerada 

para o item avaliado. Assim, o SR pode identificar similaridades e recomendar 

usuários com preferências similares. Cazella et al. (2010) apresentam uma técnica 

de descoberta de maneira automática para identificar seus “vizinhos mais 

próximos” que é baseada no cálculo da similaridade do usuário desejado em 

relação aos demais usuários, agrupamento de usuários com maiores índices de 

similaridade para posterior cálculo de predição. 

Herlocker et al. (2004) demonstram que a filtragem colaborativa pode ser 

utilizada para criação de comunidades de usuários com interesses em comum.   

Balabanovic & Shoham (2007) destacam que o caso da filtragem colaborativa 

tende a apresentar resultados satisfatórios à medida que um número considerável 

de usuários avaliarem os mesmos itens isso acontece devido a itens novos que só 

são recomendados após terem recebido uma avaliação do usuário. Usuários com 

preferências distantes representam um problema para este tipo de abordagem. 
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2.4.3 Filtragem Híbrida 

Adomavicius e Tuzhilin (2005) mostram limitações na análise de conteúdo de 

dados pouco estruturados, além da complexidade existente na extração/análise de 

conteúdo não textual (multimídia, por exemplo).  

Como visto, na filtragem baseada em conteúdo, o SR cruza informações 

presentes na descrição dos itens com as preferências fornecidas pelo usuário. A 

superespecialização é um problema desse tipo de abordagem, os itens 

recomendados são itens avaliados anteriormente, não há recomendação de novos 

itens que também poderiam ser de interesse do usuário, (Yamaguti, 2013). 

Em relação à filtragem colaborativa, as limitações se referem à coleta de 

informações dos usuários. Quando existe um item novo no banco, ou mesmo um 

novo usuário, ou seja, o item ainda não foi avaliado e o usuário ainda não avaliou 

nenhum item acontece o problema chamado de partida a frio (cold-start), tal 

situação impede que sejam criadas relações com as avaliações.  

Para minimizar tais diferenças, existe a abordagem híbrida, que une as 

vantagens da filtragem colaborativa e da filtragem por conteúdo (Cazella et al., 

2010).  

 Adomavicius e Tuzhilin (2005) e Burke (2002) destacam-se com trabalhos de 

grande relevância que utilizam abordagens híbridas. Ferro (2010) listou as 

características presentes nesses dois trabalhos de um SR com filtragem híbrida: 

• Geração de recomendação única para o usuário levando em 

consideração o histórico e a colaboração de maneira simultânea; 

• Automatização da escolha da abordagem — se baseada no conteúdo 

ou baseada na filtragem colaborativa — por critérios estabelecidos no 

sistema; 

• Geração de recomendações por diversas abordagens, 

simultaneamente, permitindo ao usuário obter várias recomendações; 
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• Geração de recomendação em cascata, na qual uma técnica seleciona 

alguns itens que, por sua vez, são avaliados por outra técnica de 

recomendação.  

 

Na Tabela 1, podemos verificar as vantagens e desvantagens de cada 

técnica: 

TABELA 1. Tabela Comparativa das Técnicas de SR. 

Técnica Vantagens Desvantagens 
Filtragem de 

Conteúdo 
• Gera a recomendação 

independentemente do 
item a ser avaliado 

• Todos os itens possuem 
mesma chance de 
recomendação. 
dependendo apenas do 
perfil do usuário. 
 

• Superespecialização 
(Impossibilidade de recomendar 
novos itens, recomendando 
apenas itens que se relacionam 
ao perfil que foi mapeado para o 
usuário). 

• Não avalia outros aspectos, 
como a qualidade dos itens a 
serem recomendados. 

• Complexidade de análise de 
conteúdo em domínios não 
textuais (imagem, vídeo e áudio). 

Filtragem 
Colaborativa 

• Independência de 
conteúdo, foca na 
avaliação do usuário.� 

• Ausência do problema 
de superespecialização 
das recomendações.  

• Geração de 
recomendações 
baseadas em 
preferências dos 
usuários. 

• Possibilidade de 
produzir recomendações 
inesperadas e de alta 
qualidade. 

• Possui o problema do primeiro 
avaliador, perde em eficiência 
nas estimativas até que um 
número suficiente de avaliações 
seja realizado. 

• Problema de dispersão de dados, 
quando aplicada em grandes 
domínios. 

• Pode gerar inconsistência caso 
os usuários similares tenham 
gostos muito inconstantes. 

• Tempo de resposta da aplicação 
normalmente alto, pois requer a 
comparação de usuários e itens 
para detecção de similaridade. 

 
Filtragem 
Híbrida 

Combina as vantagens das 
abordagens de conteúdo e 
colaborativa. 
 

• Não propõe melhorias para os 
casos em que filtragem por 
conteúdo e colaborativa não 
contemplam, como tratar o 
problema de dados esparsos. 
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Na solução desenvolvida neste trabalho, foi utilizada a técnica de filtragem 

híbrida. Assim, o aluno receberá recomendações oriundas de filtragens de 

conteúdo e colaborativa. 

2.5 Recomendação de Recursos Educacionais 

A área educacional deve usufruir de estratégias de recomendação para a 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Como afirma Ferro (2010), a 

utilização de Sistemas de Recomendação em AVA pode contribuir bastante no 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que os alunos poderão receber 

recomendações personalizadas de materiais didáticos, além de contribuir para 

explorar mais o acervo existente, permitindo maior interação entre os materiais 

didáticos e os usuários. 

GroupLens foi um dos primeiros projetos de pesquisa no contexto da 

recomendação de recursos educacionais, foi desenvolvido na década de 1990 pela 

Universidade de Minnesota. O sistema coletava a avaliação feita por usuários a 

artigos mantidos pelo sistema e, a partir da identificação dos usuários com 

avaliações similares, recomendava novos artigos (Konstan et al., 1997). 

Atualmente, os Sistemas de Recomendação são utilizados com sucesso para 

indicar itens em uma variedade de domínios. Parveen et al. (2012) demonstra, 

através de sua pesquisa, o valor positivo da avaliação do usuário como uma 

ferramenta de colaboração para ajudar os outros alunos pela sugestão de itens 

adequados. Manouselis et al. (2011) demonstram ser necessário levar em 

consideração o tipo de aprendizagem que se deseja, tendo em vista que aprender 

um novo conceito ou reforçar um conhecimento existente pode exigir tipos 

diferentes de recursos. 

Outro aspecto relevante e complexo no uso de Sistema de Recomendação de 

recursos educacionais é a falta de padronização dos procedimentos de avaliação. 

Existem conjuntos de dados específicos que são utilizados como referência para 

avaliar novos modelos de recomendação. Porém, indo além do processo puro de 

recomendação, levando-se em consideração também o processo de ensino e 
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aprendizagem, esse aspecto é bastante complexo, pois há várias dimensões de 

avaliação possíveis, como as dimensões pedagógicas (Manouselis et al., 2011). 

Um exemplo prático e disponível para toda a comunidade está presente no 

ambiente Moodle, que dispõe de um plugin denominado Recommender Moodle 

(2013). São oferecidos os seguintes serviços de recomendação: 

• Atividades mais populares: lista os 10 recursos e atividades mais 

vistos/atualizados em um curso; 

• Cursos mais populares: lista os 3 cursos que mais têm alunos 

matriculados em comum com o curso por meio do qual a consulta foi 

realizada; 

• Bookmarks compartilhados: permite aos professores fazer suas 

próprias recomendações, adicionando qualquer link ao bloco. 

Apesar de não utilizar abordagens como filtragem colaborativa e filtragem 

baseada em conteúdo, o plugin Recommender é um exemplo de utilização do 

conceito de recomendação de itens no contexto educacional sem levar em 

consideração o processo de ensino e aprendizagem. É interessante ressaltar que o 

Moodle permite a criação de novos plugins, sendo possível, assim, implementar 

modelos diversos de recomendação de recursos educacionais para esse AVA 

amplamente utilizado pela comunidade. 

As subseções a seguir apresentam exemplos de modelos elaborados por 

diversos pesquisadores. 

2.6 Trabalhos Relacionados  

Nesta seção, serão descritos trabalhos que envolvem o uso de Sistemas de 

recomendação, enfatizando suas características. 

O SR Colaborativa Móvel (RECMOBCOLABORATIVA) (Cazella et al. 2008), é 

brasileiro e utiliza Filtragem Colaborativa (FC) para ambientes móveis, tem como 

objetivo o envio de recomendação para alunos do  curso de Engenharia da 

Computação. O usuário deve se conectar e se logar no sistema usando um 
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dispositivo móvel (palm HP), feito isso o usuário passará a receber recomendações 

de artigos de forma automática baseado nas suas interações. 

O SR Fab é um sistema que concatena filtragem colaborativa e filtragem 

baseada em conteúdo procurando eliminar muitas das fraquezas encontradas em 

cada uma das abordagens Balabanovic e Shoham (1997). É voltado para a 

recomendação de páginas Web para alunos da Universidade de Stanford. 

Vislumbrando o contexto híbrido da arquitetura, perfis de usuários são gerados a 

partir da análise de conteúdo e comparados para identificar usuários similares para 

recomendação colaborativa. A solução funciona através de dois agentes, o primeiro 

fica com a atribuição de coletar documentos na Web e o segundo fica responsável 

pela seleção de páginas que serão apresentadas aos usuários como 

recomendação. Uma vez a recomendação enviada, o usuário tem a possibilidade 

de avaliar o item aplicando uma escala Likert. 

O GroupLens utiliza técnica de filtragem colaborativa para auxiliar pessoas a 

encontrar artigos de interesse entre um grande volume de artigos disponíveis (Riedl 

et al., 1997). O seu funcionamento consiste na coleta da avaliação dos usuários 

referente aos artigos lidos e baseado na nota dos usuários procura identificar os 

vizinhos mais próximos com avaliações semelhantes. Desta forma, através da 

similaridade, o sistema procura recomendar artigos novos de interesse do usuário. 

G. R. Lopes et al., (2006) propõem o SR para bibliotecas digitais sob a 

perspectiva da Web Semântica, ou seja, propõe-se a utilizar uma máquina de 

busca rica semanticamente através do uso de padrões de metadados que levam 

em consideração não somente a forma sintática dos documentos e seus conteúdos 

semânticos, mas também as características de pessoas potencialmente usuárias 

destes documentos. Os dados utilizados como fonte para a tarefa de 

recomendação consistem do currículo Lattes dos usuários e informações sobre os 

documentos digitais obtidas através de metadados codificados em XML. Emprega 

a técnica de filtragem baseada em conteúdo para realizar recomendações, 

comparando as informações obtidas no perfil do usuário com os dados obtidos da 

descrição dos artigos.  
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D. Lichtnow et al. (2006) apresentam o SR SisReCol, que recomenda sites e 

material didático, faz uso de técnicas de filtragem colaborativa e baseada em 

conteúdo para gerar recomendações. O SisReCol é realizado através de um 

sistema Web e realiza recomendações através de sessões de chat. Para isso, 

utiliza um módulo de text mining que é responsável por acompanhar a troca de 

mensagens no chat e identificar os assuntos,  esta informação é passada para o 

módulo de recomendação. Todo material a ser recomendado aos usuários do 

SisRecCol está armazenado em uma Biblioteca Digital. A Biblioteca Digital consiste 

de uma coleção de documentos no formato pdf, doc e rtf, também  são 

armazenados os dados e o conteúdo (o texto) de páginas Web. 

Já Ferreira e Raabe (2010) apresentam o LorSys (Learning Object 

Recommender System), um sistema de recomendação de OAs, no formato 

SCORM, para o Moodle. O LorSys utiliza a técnica de recomendação híbrida, 

utiliza a preferência dos estudantes e o descritivos dos OAs. O estudante visualiza 

os OAs recomendados por meio de um bloco (componente do Moodle) adicionado 

na interface dos cursos. O SR LORSys possui três módulos em sua solução: (i) 

módulo de aquisição de informação; (ii) módulo de recomendação; (iii) módulo de 

avaliação. O módulo de aquisição de informação é responsável por coletar e 

armazenar informações encontradas nos metadados dos objetos de aprendizagem 

SCORM do Ambiente e também por armazenar informações sobre a utilização 

destes objetos de aprendizagem por parte dos usuários. O módulo de 

recomendação funciona baseado nas informações contidas na tabela de 

preferência do estudante e utiliza duas técnicas: a filtragem baseada em conteúdo 

e a filtragem colaborativa. O módulo de avaliação verifica quantas recomendações 

foram acatadas pelos usuários, ou seja, quantos cliques foram dados sobre links 

recomendados pelo sistema. 

Cho et al., (2011) apresentam em seu trabalho o DISCORS (Dual Information 

Source Model-Based Collaborative Recommender System), uma nova estratégia 

para o uso de filtragem colaborativa, na qual, ao invés de considerar apenas a 

similaridade do perfil do usuário, leva-se em consideração a similaridade entre os 

perfis dos usuários e também o nível de experiência que os usuários similares 

possuem na área. 
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A Tabela 2 apresenta trabalhos similares ao desenvolvido e documentado 

nesta dissertação. Foram compilados na tabela: o escopo de atuação do SR, as 

técnicas utilizadas e os parâmetros utilizados para recomendação. De posse 

dessas informações, é possível comparar e observar a diversidade de sistemas de 

recomendação atualmente. 

TABELA 2. Síntese dos trabalhos relacionados. 

 

Sistema Atuação Técnicas de 
SR 

Parâmetros de 
Recomendação 

Recmobcolabora
tiva 

Recomendação 
de textos, 
artigos. 

Filtragem 
colaborativa. 

Itens, usuários, notas. 
 

Fab Recomenda 
páginas Web 
para usuários.  
 

Filtragem 
híbrida 
(colaborativa e 
baseada em 
conteúdo).  

Tópico de interesse do 
usuário.  
 

GroupLens Predição e 
Recomenda 
artigos 
científicos. 

Filtragem 
Colaborativa. 

Avaliação do usuário. 

Sistema de 
Recomendação 
para Bibliotecas 

Digitais 
 

Recomenda 
artigos 
científicos 

Filtragem 
baseada em 
conteúdo 

Informações do 
currículo lattes e do 
item 

SisReCol 
 

Recomenda 
sites e 
conteúdos 
didáticos 

Filtragem 
colaborativa e 
baseada em 
conteúdo.  

Mensagens trocadas 
entre os usuários do 
chat e interação com 
ambiente 

LorSys 
 

Recomenda 
objetos de 
aprendizagem 

 

Filtragem 
colaborativa e 
baseada em 
conteúdo 
 

Metadados dos 
objetos de 
aprendizagem e 
informações sobre a 
utilização pelos alunos 

Discors 
 

Recomenda 
vídeos 
(podendo ser 
usado no 
contexto de e- 
learning) 

Filtragem 
colaborativa 

 

Comportamento do 
usuário (clique, 
visualização) 
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Diante do quadro apresentado na Tabela 2, todos os sistemas apresentados 

que utilizam técnicas baseadas em conteúdo e colaborativas disponibilizam ao 

usuário um método simples para avaliação de itens. A partir desta avaliação, o 

sistema pode incorporar ao perfil do usuário assuntos do seu interesse e com isso 

realizar o processo de envio da recomendação, também, pode utilizar a própria 

avaliação para realizar a recomendação. 

A existência de itens compostos por metadados, como objetos de 

aprendizagem, prevê a utilização da técnica de filtragem baseada em conteúdo. 

Através dos metadados identifica-se similaridade e classifica-se interesses dos 

usuários. 

Em resumo, foi percebido que parâmetros referentes à geração de 

recomendação são de certa forma similares. Na maioria dos casos utilizam a 

avaliação de um usuário para um item (filtragem colaborativa) ou utilizam o 

conteúdo do item em relação ao perfil do usuário (filtragem baseada em conteúdo). 

Os parâmetros de entradas dos SR podem variar entre um simples sistema de 

avaliação de itens ou técnicas de text-mining que extraem informações de 

comentários feitos pelo usuário. 

2.7 Considerações finais 

É possível perceber que a incorporação total ou parcial das técnicas de 

sistemas de recomendação estudadas neste capítulo contribuirá para os ambientes 

se tornarem mais personalizados e adaptados ao estilo de cada aluno, atingindo os 

objetivos propostos para um ambiente de aprendizagem. 

Com base no estudo dos trabalhos similares, neste trabalho optou-se por um 

sistema de recomendação com uso da técnica de filtragem híbrida, o que 

proporciona uma solução mais robusta para o SR. O escopo da solução proposta 

neste trabalho envolve a recomendação de sites, artigos científicos, vídeos, 

conteúdo midiático (flash, html5, javascript, objetos de aprendizagem), dentre 

outros. 
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A solução proposta busca se diferenciar das demais que foram analisadas no 

contexto de SR educacional, levando em consideração, além da análise das 

técnicas a serem empregadas, a necessidade da construção de funcionalidades 

complementares ao SR que venham a favorecer a análise da situação do aluno por 

parte do professor. Para tanto, foram projetados relatórios de turmas, em que se 

podem avaliar os indicadores de rendimento de cada aluno, tais como as 

categorias em que os alunos estão tendo maior ou menor dificuldade. A partir 

desses indicadores,  o professor pode ter acesso, por exemplo, à lista de alunos 

que precisam ser contatados devido a dificuldades que tenham apresentado, 

dentre outras funcionalidades a serem explicadas de maneira aprofundada nos 

próximos capítulos.  

Pretende-se, ainda, com o SR proposto, valorizar o poder de retroalimentação 

do próprio aluno, que é considerado capaz de avaliar e propor uma recomendação 

para o sistema que não tenha sido relacionada pelo professor. O capítulo seguinte 

apresenta maior detalhamento sobre as ferramentas educacionais envolvidas na 

solução proposta. 
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3 eSignifica: UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO COM FILTRAGEM 

HÍBRIDA DE CONTEÚDOS PARA AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM   

Neste capítulo apresentamos a solução desenvolvida, sua concepção, seu 

algoritmo de classificação e as principais funcionalidades implementadas. 

3.1 eSignifica 

A motivação inicial para a concepção do sistema de recomendação proposto 

neste trabalho se deve aos altos índices de reprovação em disciplinas do primeiro 

ano universitário. De maneira mais específica, esse problema tem sido maior em 

disciplinas de matemática (Rissi e Marcondes, 2011). Comumente, verifica-se que 

nessas turmas há um número demasiado de alunos, fato que dificulta ainda mais a 

missão do professor em oferecer um atendimento mais individualizado a cada 

estudante, considerando suas deficiências e potencialidades.  

Um problema recorrente no cenário educacional em todas as modalidades é a 

heterogeneidade das turmas de alunos. Esta diversidade vem sendo ignorada pela 

prática docente tradicional, que, em geral, utiliza uma única abordagem didático-

pedagógica. Assim, surgem alguns questionamentos: 

• Como identificar as dificuldades de cada aluno? 

• Como oferecer um atendimento personalizado diante de turmas com 

grande número de alunos? 

• Como estar disponível de forma plena aos estudantes? 

Responder às três questões acima descritas não é uma tarefa trivial. No 

entanto, há que se considerar algumas estratégias metodológicas e tecnológicas 

que vêm sendo utilizadas no sentido de apoiar o trabalho docente nestas questões. 

Vale ressaltar que Sistemas de Recomendação (SR) tem ganhado projeção nos 

últimos anos como uma solução para o atendimento complementar de questões. 

Os Sistemas de Recomendação têm contribuído no contexto educacional, entre 

outros aspectos, para: 
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• Aumentar a capacidade e eficiência do processo de recomendação 

entre membros de um grupo; 

• Prover recomendações relevantes para cada aluno; 

• Oferecer recomendações de forma qualitativa ao aluno; 

• Definir grupos com padrões de dificuldade similares; 

• Dar apoio automatizado através de indicação personalizada de 

conteúdos complementares; 

• Organizar dados em relatórios apresentando diferentes cenários de 

rendimento de alunos; 

• Identificar os conteúdos mais recomendados. 

Considerando as características acima dispostas, os SR oferecem técnicas 

permissivas de atendimento individualizado e sob medida às condições do aluno. O 

SR proposto por este trabalho visa minorar os problemas de aprendizado discente, 

permitindo a este receber atendimento específico a suas demandas e no momento 

que precisar. Em relação ao professor, o SR o auxilia na promoção de 

atendimentos a toda a turma de alunos. O docente pode visualizar um mapa de 

desempenho de acordo com cada elemento didático trabalhado por sua disciplina, 

o que permitirá que o professor possa empreender melhoramentos à disciplina, 

seja na condução da turma corrente ou em próximas edições. 

3.2 Sistema de Recomendação eSignifica 

O desenvolvimento da solução de SR, denominada eSignifica, fundamenta-se 

no método proposto por Barroso et al., (2009), assim como na implementação 

desenvolvida por Tavares (2010). Em 2009, Barroso e seus coautores propuseram 

o método Avaliação Continuamente Realimentado (ACR). O ACR visa fornecer ao 

professor um instrumento de avaliação dinâmico, que considera aspectos do 

ambiente e os conhecimentos dos alunos. Sua sistemática prevê a realimentação 

do processo avaliativo a partir dos resultados apresentados pelos alunos ao longo 

do curso. O ACR é fundamentado na Didática da Matemática  (Artigue, 1989) e 

caracteriza-se, principalmente, por ter um esquema experimental baseado em 
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práticas didáticas em sala de aula, que inclui a concepção, a realização, a 

observação e a análise de sequências de ensino de matemática.  

De maneira a instrumentalizar o professor para a implantação do método 

ACR, Tavares (2010) integrou um AVA e um Ambiente Virtual de Exercícios (AVE). 

A integração permitiu ao professor a criação de listas de exercícios online a serem 

respondidas de forma a apresentar um panorama sobre o rendimento dos alunos. 

Entretanto, o método de avaliação continuamente realimentado apresenta etapas 

de difícil realização, como a análise a priori e a posteriori dos exercícios, a 

comparação de resultados e a retroalimentação. A ausência de relatórios de 

acompanhamento pelo professor também é um fator que dificulta a execução do 

método em todas as suas etapas. Na Figura 1, é possível visualizar a arquitetura 

proposta por Tavares (2010) que é composta por um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), um módulo de integração (MI) e um Ambiente Virtual de 

Exercícios (AVE). 

Figura 1. Arquitetura proposta por Tavares (2010). 

 

Diante desse cenário, o uso de sistemas de recomendação podem contribuir 

significativamente para implantar todas as etapas do ACR, pois oferece ao 

professor apoio para ampla visualização do seu ambiente de trabalho, detalhando o 

agrupamento de alunos de sua turma frente a diversos critérios. A partir da 

construção de uma base histórica de dados do perfil discente, o professor poderá 

adaptar os seus planos de ensino de acordo com as preferências dos seus alunos, 

fato que irá se ajustar ao longo de um período de análise de preferências. 

 Assim, concebeu-se o sistema de recomendação eSignifica, que pode ser 

generalizado e aplicado em outros contextos do processo de ensino e 

aprendizagem que se baseiem na proposição de exercícios. Com o intuito de 
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validar e analisar os resultados de sua aplicação, o sistema de recomendação 

concebido foi especificado, implementado e integrado complementarmente ao 

ambiente proposto por Tavares (2010), sendo detalhado nas próximas subseções 

deste capítulo.  

3.2.1 Filtragem Híbrida no eSignifica 

Para oferecer suporte a recomendações mais eficientes, com a sugestão de 

conteúdos complementares e de acordo com as limitações de cada aluno, e 

permitir o aperfeiçoamento dessas sugestões a partir dos registros das avaliações 

de cada usuário, optou-se pela abordagem de filtragem híbrida (filtragem de 

conteúdo e filtragem colaborativa) como estratégia para o desenvolvimento do 

eSignifica (ver Tabela 1, seção 2.4.3). 

A filtragem baseada em conteúdo tem a sua principal origem na área de 

recuperação de informação (França et al., 2013). Seu funcionamento se baseia no 

histórico de informações do usuário, verificando a relevância dos itens sugeridos e 

procurando oferecer as melhores recomendações de acordo com o perfil de 

interação do usuário. Em Bax (2004), a filtragem baseada em conteúdo exige muito 

a interação do usuário, pois é o único fator que determina a relevância de recurso 

através da pontuação do usuário no sistema, relacionando o perfil do usuário e o 

recurso pela análise de seu conteúdo. 

O processo de recomendação que faz uso da filtragem de conteúdo no 

eSignifica é realizado com base em informações coletadas na resolução de listas 

de exercícios disponibilizadas. Em intervalos de tempo pré-definidos, 

recomendações de listas de exercícios são feitas para os alunos que foram 

identificados pelo eSignifica. Caso não aconteçam alterações nas listas durante 

esses intervalos, a recomendação não é enviada de maneira a não haver 

redundância. Caso haja alteração no histórico de interações das listas, o eSignifica 

envia recomendações apenas referentes às modificações.  
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A filtragem colaborativa surgiu com o objetivo de ser um complemento de um 

sistema de recomendação, tendo como responsabilidade a troca de experiências 

entre as pessoas, baseado nos interesses comuns.  

O processo de recomendação que faz uso da filtragem colaborativa no 

eSignifica é realizado quando o aluno atribui notas às recomendações recebidas. A 

nota é enviada ao eSignifica e a recomendação é reclassificada no sistema. Tal 

procedimento serve como apoio a novas recomendações que serão sugeridas a 

alunos com dificuldades similares.  Através da abordagem híbrida, busca-se 

minimizar as dificuldades existentes em cada tipo de filtragem, conforme 

demonstrado na seção 2.4.3.  

3.2.2 Arquitetura do eSignifica 

A abordagem desenvolvida neste trabalho consiste na disponibilização de 

uma solução que permita ao professor cadastrar áreas ou temas e vincular 

conteúdos (hiperlinks) às categorias cadastradas no sistema. Visando promover 

sua interoperabilidade, foi desenvolvido um módulo de serviços que é 

disponibilizado para ser utilizado em diferentes cenários de atuação.  

Neste trabalho, o eSignifica foi integrado à arquitetura proposta por Tavares 

(2010). A integração permite a proposição de listas de exercícios interativos, que 

podem ser gerenciadas remotamente pelo professor. Cada exercício do AVE é 

previamente associado a uma categoria temática existente no eSignifica e, para 

cada categoria, são cadastradas referências a conteúdos que serão indicados aos 

alunos pelo sistema, sempre que isso for considerado necessário.  

A relação de conteúdos indicados por categoria é, inicialmente, proposta 

pelos professores, mas pode ser continuamente realimentada com a participação 

de alunos ao longo da execução das listas de exercícios.  A qualidade dos 

conteúdos pode ser avaliada pelos alunos, auxiliando na construção do espaço 

seletivo de indicações. Características comportamentais do aluno são rastreadas 

ao longo da resolução dos exercícios, servindo de insumo para o sistema de 

recomendação identificar, classificar e recomendar conteúdos.   
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O suporte oferecido por uma ferramenta desta natureza, associado a um 

método baseado na realimentação contínua do processo de avaliação, oferece ao 

professor uma oportunidade de ação, permitindo-o adaptar suas práticas didáticas 

em busca de melhores resultados de aprendizagem. 

A arquitetura proposta neste trabalho é composta por dois módulos 

independentes: o Sistema de Recomendação (SR) e o Módulo de Integração (MI) 

responsável pela camada de serviços (webservices). Na Figura 2, é possível 

identificar como a solução proposta neste trabalho foi integrada à solução de 

Tavares (2010). 

Figura 2. Arquitetura do SR eSignifica. 

 

O SR eSignifica tem seu funcionamento dividido em três etapas: (i) cadastro e 

vinculação de recomendações pelo professor; (ii) coleta de informações sobre o 

desempenho dos alunos e (iii) análise qualitativa da recomendação pelo aluno.  

O cadastro e vinculação de recomendações é feito pelo professor no próprio 

sistema. Para isso, são fornecidos ao professor meios para cadastramento de 

categorias de assunto e para inclusão de referências a materiais de apoio que 

devem ser associados aos mesmos.  

A coleta de informações sobre o desempenho dos alunos é necessária para 

identificar a necessidade de suporte aos assuntos relacionados aos exercícios que 
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por eles estão sendo executados. Nesta etapa, o eSignifica necessita de uma 

ferramenta que forneça parâmetros para o seu uso. Em nosso cenário atual de 

aplicação, o AVE é a ferramenta responsável por fornecer tais insumos.  

O AVE fica encarregado de armazenar todas as interações dos alunos com as 

questões, registrando o número de questões realizadas, número de questões 

certas, número de questões erradas, número de tentativas. Assim, tais informações 

são utilizadas pelo eSignifica para calcular o rendimento do aluno nas listas, no 

qual são considerados tanto dados capturados pelo AVE quanto informações 

referentes ao nível de dificuldade calculado pelo SR. Tais informações são 

utilizadas para indicar o nível de intervenção que o aluno necessita em dado 

momento, conforme será detalhado na Seção 3.3.2. 

A análise qualitativa feita pelo aluno sobre as recomendações recebidas do 

eSignifica é realizada quando ele indica se a recomendação foi relevante. Tal 

informação é levada em consideração para realimentar o sistema de 

recomendação. Essa indicação feita pelo aluno é registrada na forma de uma nota 

que é levada em consideração pelo eSignifica para recomendações futuras, 

fortalecendo o processo de retroalimentação.  

3.2.3 Cenários de Uso 

Para facilitar o entendimento da solução e compreensão sobre suas 

funcionalidades, foram construídos cenários de uso. Estes cenários, elencados nos 

próximos parágrafos, foram especificados para identificar possíveis inconsistências 

e nortear a implementação da solução.  
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Cenário do Professor – Criação de Lista de Exercícios 

Figura 3. Cenário Professor – Criação de LE. 

 

 

A Figura 3 representa a criação de lista de exercícios pelo professor. O fluxo 

inicia quando o professor cadastra uma lista de exercícios. Ao acessar o AVA, o 

professor tem acesso à funcionalidade Acessar Classe Virtual“ do AVE que é 

carregada e exibida no próprio AVA. Uma vez cadastrada a lista, a mesma é 

armazenada no AVE e, após esse procedimento, o professor deverá vincular a lista 

criada à turma desejada. Esta ação é realizada através da funcionalidade ”Exportar 

Lista” presente no AVA.  Uma vez acionada, são vinculados os exercícios criados 

às listas correspondentes.  
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Cenário do Professor – Cadastro e Vinculação de Cursos/Áreas, Categoria e 

Recomendação 

 
Figura 4. Cenário do Professor - Cadastro e Vinculação 

 

A Figura 4 representa o cadastro e a vinculação das recomendações com a 

lista de exercícios. Uma vez cadastradas as listas de exercícios, o professor poderá 

iniciar o processo de cadastrar categorias e recomendações. Através de um AVA 

será disponibilizada a funcionalidade “Configurações do SR”. O AVA exibirá, 

através de uma janela do eSignifica, as opções de Curso/Área, Categoria, 

Recomendação, permitindo ao professor povoar o sistema de recomendação.  
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Para vincular uma recomendação, o professor deverá ter cadastrado 

anteriormente uma área ou curso e, pelo menos, uma categoria. Ressalte-se que 

as recomendações só são consideradas efetivadas para envio quando estão com o 

status de vinculada no sistema. Caso a recomendação esteja apenas cadastrada e 

não vinculada, o SR não irá utilizá-la em seu processo de recomendação. O 

professor tem à sua disposição as funcionalidades de editar e apagar cada item 

cadastrado no SR eSignifica. 

Cenário do Professor – Mapeamento do Nível de Dificuldade das Questões 

 Figura 5. Mapeamento do Nível de Dificuldade das Questões 

 

A Figura 5 demonstra o mapeamento do nível de dificuldades das questões 

realizados pelo professor. Com o sistema de recomendação povoado, o professor 
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deverá efetuar o processo de mapeamento do nível de dificuldade dos itens 

cadastrados. No AVA será disponibilizada a funcionalidade “Mapeamento“, onde 

serão exibidas as listas ativas e seus respectivos exercícios disponíveis para 

mapeamento. Ao lado de cada exercício o professor deverá informar o nível de 

dificuldade seguindo o critério proposto por Aline Robert (1998). De acordo com 

Robert, os conhecimentos empregados na resolução de um exercício podem ser 

divididos em três níveis: simples/isolado (Fácil), mobilizável (Médio) e disponível 

(Difícil). No nível simples/isolado, um exercício é considerado simples se os 

conhecimentos a serem utilizados são bem familiares ao aluno, e dito isolado se 

um só conhecimento antigo está envolvido em sua resolução. No nível mobilizável 

(Médio), os conhecimentos empregados na resolução de um exercício podem ser 

identificados em seu enunciado e são suficientes para resolvê-lo, mesmo que 

algumas adaptações ao contexto particular do enunciado sejam necessárias. Por 

último, no nível disponível (Difícil), o aluno deve procurar sozinho em seus 

conhecimentos o que é pertinente para a resolução do exercício.  

Concluída essa etapa, o AVA informa ao SR para armazenar e concatenar 

essas informações (lista, questão, nível de dificuldade) com as recomendações 

cadastradas anteriormente. Dessa forma, baseado no cálculo do nível de 

recomendação, as indicações com recomendações são enviadas para os alunos. 

Para o envio da recomendação, além do processo de mapeamento do nível de 

dificuldade, o processo de categorização dos exercícios também precisa ter sido 

realizado. 
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Cenário do Professor – Categorização dos Exercícios 

Figura 6. Cenário Professor -  Categorização de Exercício. 

 

A Figura 6 demonstra categorização das questões presentes na lista de 

exercícios realizadas pelo professor. O processo de categorização juntamente com 

o processo de mapeamento do nível de dificuldade são fundamentais para o 

funcionamento do SR. O professor deverá acessar o AVA e acessar a opção de 

categorização de exercícios. O AVE irá disponibilizar os exercícios cadastrados na 

lista e o SR irá disponibilizar as categorias disponíveis para vinculação das 



 

 44

questões. Através dessas informações o professor irá indicar a que categoria do 

SR a questão corresponde. Caso não exista a categoria desejada, o professor 

deverá acessar o SR e cadastrar a nova categoria assim como materiais que 

servirão de insumos para recomendação da mesma. 

Cenário do Professor – Gráficos 

A Figura 7 apresenta para o professor informações sobre a turma em forma de 

relatórios. Este cenário representa a compilação dos dados em ferramentas 

gráficas. Assim, o professor pode visualizar através de gráficos: o número de 

recomendações que estão sendo enviadas para a turma, as listas de alunos que 

mais receberam recomendações, as categorias que estão sendo mais 

recomendadas nas listas e as questões das listas não resolvidas pelos alunos. 

Além disso, é possível ter acesso ao rendimento por aluno cruzando listas 

diferentes e o quantitativo de indicações de recomendações críticas relacionadas 

aos alunos. 

Figura 7. Cenário Professor -  Gráficos. 

 



 

 45

 

Cenário do Aluno – Classificação do Nível de Intervenção 

Figura 8. Cenário Aluno -  Nível de Intervenção. 

 

A Figura 8 demonstra o fluxo do aluno na lista e como é realizado o 

procedimento de envio e recebimento de recomendação. No cenário atual, são 

utilizados um AVA e um AVE que disponibilizam listas de exercícios online para 

que os alunos possam efetivar suas interações. Para realização da lista, o aluno 

deverá acessar o AVA, que, por sua vez, carregará as listas armazenadas no AVE. 
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O AVA exibe os registros dos alunos contendo: valor da nota, questões realizadas, 

número da lista de exercício e questões resolvidas corretamente. As questões 

erradas são armazenadas no AVE e enviadas ao SR. De posse dessas 

informações, o SR calcula o nível de intervenção (alto, médio ou baixo) o aluno e 

verifica a necessidade do envio de recomendação para cada grupo de questões 

(fácil, médio e difícil) conforme pode ser visto detalhadamente na seção 3.3.2. 

 

 Cenário do Aluno – Avaliação de uma Recomendação 

 
Figura 9. Cenário Aluno -  Avaliação de uma Recomendação. 

 

 

A Figura 9 apresenta como é realizada a avaliação de uma recomendação 

pelo aluno. Neste cenário, os dados da avaliação do aluno são enviados para o 

processo de otimização de recomendações. O processamento das notas é 

realizado conforme uma fila do tipo FIFO (First In First Out), na qual a primeira nota 
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a chegar será a primeira a passar pelo processo de cálculo. Após esse processo, o 

feedback relativo ao resultado retornado é armazenado na base de dados, que 

será reordenada.  

Em resumo, o aluno avalia a recomendação recebida e esse dado é enviado ao SR 

que calcula a média das notas atribuídas a essa recomendação. Feito o cálculo, a 

recomendação tem sua posição no banco alterada. Essa nota define o ranking de 

recomendações que serão apresentadas prioritariamente aos demais usuários.  

Cenário do Aluno – Cadastro de uma Recomendação 

Figura 10. Cenário Aluno -  Cadastro de uma Recomendação. 

 

 

A Figura 10 demonstra como o aluno interage com o SR eSignifica. Neste 

cenário, os alunos enviam sugestões de recomendação a serem inseridas no SR. 
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Para a recomendação ser efetivada no bando de dados do SR, é necessário o 

professor aceitar e categorizar a recomendação. 

3.3 Cálculos utilizados para classificação e recomendação no eSignifica 

O desenvolvimento realizado para o SR foi contextualizado no âmbito da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), logo, os algoritmos para cálculo de médias 

e limiares levaram em consideração os parâmetros de avaliação de alunos que são 

aplicados na instituição. Na UFC, alunos que obtêm nota igual ou superior a 7 

(sete) nas avaliações parciais são aprovados com conceito A. Alunos que obtêm 

nota entre 4 (quatro), inclusive, e 7 (sete) nas avaliações parciais podem realizar a 

Avaliação Final e, nesse caso, quando obtêm média aritmética superior ou igual a 

5, são aprovados com conceito B. Alunos que obtêm nota inferior a 4 (quatro) não 

logram êxito na disciplina, sendo reprovados. Tais parâmetros foram levados em 

consideração para a classificação pelo SR do nível das questões (fácil, médio ou 

difícil) e a classificação dos grupos de intervenção (alta, média ou baixa). 

3.3.1 Algoritmo de Classificação do Nível da Questão 

O eSignifica fornece ao professor um mecanismo de auxílio para as análises 

a priori e a posteriori relativas ao conhecimento dos alunos para o desenvolvimento 

dos exercícios propostos. A classificação do nível da questão é, inicialmente, 

sugerida a priori pelo professor através do preenchimento de formulário específico. 

A classificação feita pelo sistema é realizada a posteriori e baseia-se em cálculos 

efetuados sobre as interações dos alunos com as listas de exercícios. Essa 

classificação serve de insumo para o professor verificar o rendimento global e 

individual da turma. Com isso, o docente pode verificar se a sua expectativa de 

rendimento dos alunos condiz com a realidade, sendo-lhe possível, em caso 

contrário, realizar a retroalimentação do sistema com ações proativas. Além disso, 

a classificação do nível de dificuldade da questão feita de maneira automatizada 

serve de insumo para o SR no momento da classificação do nível de intervenção 

necessário para cada aluno. 
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Após as interações dos alunos, são geradas médias globais das questões, e 

as mesmas têm seu nível de dificuldade classificados pelo SR. O algoritmo utiliza 

todas as interações dos alunos com as listas de exercícios, levando em 

consideração: o número de tentativas de resolução da questão; o número de 

questões realizadas corretamente; o número de questões realizadas erroneamente; 

e a nota de cada interação. Assim, para cada questão, é calculada a média de 

sucesso da questão (MSQ), classificando-a quanto ao nível como: 

DIFÍCIL, se MSQ >= 0  e  MSQ <= 5; 

 MÉDIA, se MSQ >5 e MSQ < 8; 

 FACIL, se MSQ >= 8. 

3.3.2 Cálculo do nível de Intervenção para um aluno 

Em função da pontuação obtida pelos alunos nas questões de uma lista, para 

cada nível, calculam-se as médias aritméticas ��� , ��� � ��� e os desvios padrões 

	��, 	�� � 	��, em que índices QF, QM e QD são relativos, respectivamente, às 

questões dos grupos de nível fácil, médio e difícil. 

O nível de Intervenção calculado para o aluno i é dado por: 

 


��� = ����� − 	��� ��� + ����� − 	������ + ����� − 	������      

(3.1) 

em que:  

• ����, ���� �  ���� correspondem às médias calculadas a partir das 

pontuações obtidas pelo aluno nas questões de nível fácil, médio e 

difícil, respectivamente;  

• 	��,  	�� � 	��  são os desvios padrões que foram calculados a partir 

das pontuações obtidas por todos os alunos para os grupos de 

questões fáceis, médias e difíceis, respectivamente; 
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• ��� , ��� � ��� correspondem aos pesos aplicados, respectivamente, 

para questões de nível fácil, médio e difícil.   

A ponderação aplicada sobre o cálculo de NInt é feita de maneira que, em 

qualquer caso, ��� + ��� +  ��� = 1. Embora possam ser configuradas  

diferentemente para outras aplicações, neste trabalho utilizam-se como pesos os 

seguintes valores: ��� = 0.5, ��� = 0.3 � ��� = 0.2.  Entretanto, a existência ou 

não de questões classificadas em um grupo pode variar a aplicação desses pesos.  

Por exemplo, caso não existam questões fáceis, tem-se: ��� = 0, ��� =
0.6 � ��� = 0.4. De maneira semelhante, caso não existam questões classificadas 

como de dificuldade média, temos: ��� = 0.7, ��� = 0 � ��� = 0.3. Finalmente, no 

caso de inexistência de questões classificadas como difíceis, a distribuição de 

pesos aplicada é: ��� = 6, ��� = 4 � ��� = 0. Caso todas as questões da lista 

sejam classificadas em um único grupo, o peso correspondente terá o valor 1, 

possuindo os demais o valor 0 (zero).  

3.3.3 Indicação do nível de intervenção e verificação da necessidade da 

recomendação  

 Uma vez que o nível de intervenção NInt esteja calculado, o SR irá identificar 

se o aluno necessita de intervenções do tipo alta, média ou baixa, o que é feito em 

função dos limiares de intervenção mínimo (Lmin) e máximo (Lmax). Esses 

limiares são configuráveis, utilizando-se neste trabalho os valores: Lmin = 5 e  

Lmax = 8. Assim, a indicação de intervenção é realizada para o aluno i como 

segue: 

INTERVENÇÃO ALTA, caso   
���  ∈ (0,5] 
INTERVENÇÃO MÉDIA, caso   
���  ∈ (5,8) 

INTERVENÇÃO BAIXA, caso   
���  ∈ [8,10] 
 

Alunos com indicação de intervenção baixa não recebem recomendações do 

sistema. Para o aluno com indicação de nível de intervenção alta ou média, em 

função de seu desempenho em cada questão da lista, o eSignifica verifica se são 
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ou não efetivamente necessárias recomendações para as categorias relativas 

(conforme a categorização realizada pelo professor apresentada na seção 3.2.3 – 

Categorização dos Exercícios). A recomendação é feita para uma categoria apenas 

quando o aluno obtém, em uma questão associada a essa categoria, média inferior 

a um limiar de recomendação (LR). Embora este valor seja configurável, 

considera-se neste trabalho LR = 7. 
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4 APLICAÇÃO DO SR ESIGNIFICA EM DISCIPLINAS DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

O uso de plataformas computacionais de apoio ao ensino nas universidades é 

cada vez mais presente. Na Universidade Federal do Ceará (UFC) não é diferente. 

Dentre as diversas aplicações Web utilizadas, encontramos o Moodle e o Wims 

que são, respectivamente, um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e um 

ambiente virtual de exercícios (AVE). Estes ambientes são utilizados também em 

outros centros e instituições, seja para disciplinas na modalidade presencial, seja 

para disciplinas ofertadas a distância. No presente trabalho, as disciplinas de 

matemática trabalhadas já utilizavam o AVA Moodle e o AVE WIMS regularmente. 

Desta forma, o SR eSignifica foi integrado a estes dois sistemas como forma de 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de matemática mediado por 

tecnologias.   

4.1 A integração do SR eSignifica com os Ambientes Virtuais Moodle e WIMS 

O uso integrado do Moodle e do WIMS como ferramentas de apoio ao ensino 

de matemática pode trazer benefícios representativos às turmas que os adotarem. 

Dentre as possibilidades permitidas ao docente, pode-se citar a criação de um 

espaço reservado para a publicação do material didático digital, a construção de 

listas de exercícios e a visualização de resultados de alunos. Além disso, é 

possível também organizar e fazer lançamentos de notas, permitindo aos alunos o 

acompanhamento de seu rendimento em cada atividade. A solução de SR 

apresentada neste trabalho foi integrada ao AVA Moodle  ao AVE Wims. 

O WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server), é um programa open source 

distribuído sob licença GNU5, que oferece recursos que podem ser acessados 

através de qualquer navegador Web na internet. Esta ferramenta tem como 

principal funcionalidade a proposição de avaliações e listas de exercícios para os 

alunos. O WIMS dispõe de um banco de questões interativas, bem como recursos 

                                            

5 http://wims.unice.fr/wims/COPYING 
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para a criação de novos exercícios. A ferramenta permite o emprego de questões 

bastante diversificadas, cujos enunciados não são comumente explorados em 

avaliações tradicionais feitas em sala de aula, como exercícios envolvendo 

animações. Além disso, os dados do enunciado de um mesmo exercício são 

modificados a cada interação, dificultando ao aluno copiar o resultado obtido pelo 

colega ao lado ou, ainda, descobrir por tentativa e erro a resposta correta.  

O WIMS foi integrado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, o 

qual forneceu a interface (Figura 11) e o conjunto de funcionalidades necessárias à 

gestão e ao acompanhamento das notas associadas às listas de exercícios 

conforme afirma Tavares (2010). 

A integração desses dois ambientes foi realizada com o uso de Web Services 

(WS), que se destacam como tecnologia para a implementação de SOA e vêm 

sendo utilizados em sistemas educacionais como Sakai (2011). O ambiente de 

integração vem sendo utilizado como ferramenta de apoio ao ensino presencial em 

disciplinas de Cálculo Fundamental desde 2008. 

Apesar da integração Moodle e WIMS oferecer inúmeros ganhos aos 

professores e alunos, essas ferramentas ainda são carentes de funcionalidades 

que permitam aos interagentes de um curso apoio em suas diversas atividades, 

como  auxílio à tomada de decisão do professor, indicação de conteúdos 

complementares, análise de desempenho, entre outras funcionalidades. É possível, 

para este propósito instalar ferramentas de recomendação através de plug-ins 

disponíveis na comunidade, como apresentado na seção 2.6 sobre trabalhos 

relacionados. No entanto, como apresentado, elas possuem limitações como a falta 

de filtragens de informação implementadas, o que reduz seu poder de atuação em 

diferentes contextos.  
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Figura 11. Apresentação de um exercício WIMS no Moodle pela interface de um aluno. 

 

Considerando as limitações dos plugins Moodle, foi desenvolvido neste 

trabalho um SR contendo funcionalidades que atendem tanto a alunos como a 

professores, complementando a experiência exitosa já oferecida pela integração 

Moodle-WIMS. Na Figura 12, é possível observar como o SR implementado neste 

trabalho exibe para o professor o panorama dos alunos em relação às 

recomendações enviadas. O gráfico é dinâmico e interativo, exibindo valores que 

são atualizados continuamente com base nas interações dos alunos. O professor 

pode consultar todas as estatísticas arrastando o mouse sobre os itens do gráfico. 
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Figure 12. Apresentação do panorama de recomendação por grupo de classificação. 

 

O SR – eSignifica foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o professor em 

suas atividades de sala de aula, virtual ou presencial, fornecendo informações 

importantes sobre o rendimento dos alunos em tempo hábil para uma intervenção 

personalizada. Visa-se, dessa maneira, o apoio à resolução de dificuldades 

específicas de cada aluno, ou grupo de alunos, a partir de sua identificação pela 

ferramenta. O SR – eSignifica é capaz de armazenar dados das interações dos 

alunos em listas de exercícios, classificar o nível de dificuldade da questão, calcular 

nível de intervenção necessária, acionar automaticamente o professor para 

intervenções mais críticas, recomendar a alunos conteúdos de textos, vídeos, 

animações, páginas Web e artigos científicos. A compilação dos resultados de uma 

lista de exercícios com dados da classificação a priori do professor, classificação 

do nível de dificuldade das questões pelo SR, média geral, média individual, 

quantidades de alunos que resolveram determinada questão são listadas para o 

professor, conforme pode ser visto na Figura 13.  
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Figura 13. Dados compilados com informações da turma. 

 

 

4.2 Tecnologias adotadas para o desenvolvimento deste trabalho 

Para a realização da integração desenvolvida nesse trabalho, escolheu-se a 

linguagem PHP, linguagem comum aos sistemas que foram integrados. Em 

seguida, pesquisas foram realizadas a fim de encontrar bibliotecas que pudessem 

dar suporte à integração. Dentre as ferramentas avaliadas, destacam-se:  

• O PHP NuSoap, Jofree (2005), constituído por um conjunto de 

ferramentas voltadas para desenvolver WS, correspondente a uma 

coleção de classes escritas em PHP. Essas classes possibilitam o 

envio e recebimento de mensagens SOAP sobre HTTP, geração de 

WSDL automaticamente, entre outras funcionalidades; 

• O Soap Extension, que corresponde à única implementação nativa do 

protocolo SOAP para PHP, desenvolvida em linguagem C#, 

Abeysinghe (2007). Esta extensão possui simplicidade de uso, o que a 

faz útil em desenvolvimento de contextos simples de WS, Walsh 

(2002). Segundo Stogov (2004) essa extensão ainda é definida como 
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experimental, dando suporte a SOAP 1.1, SOAP 1.2, WSDL 1.1. 

Entretanto, ela não fornece recursos para geração automática de 

WSDL , Argerich, (2004). 

A demanda por segurança implica que as mensagens geradas pela 

comunicação entre os servidores sejam protegidas de qualquer mecanismo de 

violação, visto que, no contexto deste trabalho, podem conter informações 

inerentes a avaliações formais. 

Diante disto, verificou-se que essas bibliotecas PHP, por padrão, não 

fornecem recursos de segurança da comunicação necessários à construção do 

ambiente projetado. 

Motivados por esses fatores, foi adotado um framework para dar suporte às 

comunicações entre os servidores, o WSF/PHP WSO (2010). O framework 

WSF/PHP traz em sua arquitetura recursos como SOAP MTOM, WS-Addressing, 

WS-Security, WS-Policy, geração de WSDL automaticamente entre outros WSO 

(2010). 

O WSF/PHP oferece recursos, em conformidade com o WS-Security, para a 

comunicação segura sobre protocolos SOAP. Na arquitetura proposta, a política de 

segurança foi montada sobre a estrutura da WS-Policy, que fornece uma gramática 

flexível e extensível para expressar os requisitos e características gerais de uma 

mensagem XML que são enviadas durante a comunicação SOAP. 

4.3 Metodologia de Aplicação do SR - eSignifica 

A experiência apresentada neste trabalho conta com o apoio de uma 

professora que possui 18 anos de prática no ensino tradicional em disciplinas de 

matemática do primeiro e do segundo ano universitários, sobretudo em cursos de 

engenharia. Foram abordados o ensino de conteúdos das disciplinas de Cálculo 

Fundamental com o uso da metodologia de Avaliação Continuamente 

Realimentado (ACR) de Barroso et al., (2009). 
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O método propõe a realimentação do processo avaliativo a partir dos 

resultados apresentados pelos alunos ao longo do curso, sendo dividido em quatro 

fases que são descritas a seguir.  

 
Fase de Análise Geral do Problema 

Nesta fase são realizados estudos preliminares sobre o problema e a 

identificação das dimensões críticas que definem o conjunto de hipóteses sobre as 

dificuldades relacionadas ao assunto tratado.  

 
Fase de Modelagem e Implementação 

Esta fase envolve inicialmente a elaboração da sequência de questões, 

atribuindo a elas seu nível de dificuldade, abrangem-se os níveis de dificuldade 

fácil, médio e difícil. 

Outra importante ação dessa fase é a preparação do ambiente de execução 

da avaliação, que envolve a escolha das ferramentas de trabalho, a definição 

eventual das pessoas envolvidas entre técnicos, avaliadores e avaliados, o local da 

avaliação, o tipo de máquina e material utilizado, entre outros elementos 

complementares. Além das atividades iniciais, outra atividade, posterior à 

conclusão de avaliações anteriores, pode intervir nessa etapa, motivando uma 

realimentação capaz de modificar, enriquecer ou mesmo corrigir eventuais 

problemas detectados. Finalmente, uma análise a priori deve ser efetuada a fim de 

identificar os possíveis conhecimentos e procedimentos que os alunos poderão 

empregar na resolução dos problemas. 

 
Fase de Avaliação 

 Na fase de avaliação são realizados a aplicação da avaliação e o registro de 

atividades, onde são feitas ações que venham a complementar ou auxiliar a 

avaliação em pontos não previstos. A análise de resultados é então efetuada a 

partir dos dados registrados. 
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Fase de Conclusões 

 Finalmente, após a apresentação dos resultados e das análises, são 

registradas as conclusões, podendo ser consideradas definitivas, quando o volume 

de informações se revelar suficiente quantitativa e qualitativamente, ou parciais, 

quando forem obtidas através de informações incompletas ou verificadas através 

de tendências, necessitando obrigatoriamente de reavaliações. 

 As conclusões realimentam o processo, podendo-se trabalhar a 

reclassificação dos níveis dos exercícios. Em uma próxima aplicação, podem ser 

eliminadas ou inseridas novas questões ou, ainda, proceder-se à fragmentação de 

exercícios visando à identificação mais precisa do tipo de dificuldade ou limitação 

encontrada pelo aluno.  

Foram realizadas três experimentações. A primeira com dados do ano de 

2012, a segunda com dados do ano de 2013 e a terceira com dados da turma do 

primeiro semestre de 2014. Todas as experimentações foram realizadas com 

turmas de estudantes de primeiro ano do curso de graduação em Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O interesse principal recai, particularmente, nas informações extraídas dos 

registros armazenados pela solução, como nível de dificuldade em relação às 

categorias existentes, relevância das recomendações enviadas e comparação 

entre análise a priori e a posteriori.  

Esse contexto representa elemento basilar para o método de realimentação 

do processo de avaliação apoiado pelo Sistema de Recomendação proposto neste 

trabalho.  

Visando avaliar os resultados obtidos com o eSignifica sobre dados de turmas 

já concluídas, foram utilizadas técnicas de correção linear para verificar a relação 

entre os cálculos realizados das listas de exercícios online apresentado pelo 

eSignifica e as notas das provas presenciais registradas no Moodle pelo professor. 
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4.3.1 Correlação Linear 

Figueiredo et al., (2009) afirmam que a correlação é a medida padronizada da 

relação entre duas variáveis que indica a força e a direção do relacionamento linear 

entre duas variáveis aleatórias. A correlação não pode ser maior do que 1 ou 

menor do que - 1.  

• Uma correlação próxima a zero indica que as duas variáveis não estão 

relacionadas; 

• Uma correlação positiva indica que as duas variáveis movem-se juntas, 

e a relação é forte quanto mais a correlação se aproxima de 1; 

• Uma correlação negativa indica que as duas variáveis movem-se em 

direções opostas; 

• A relação fica mais forte quanto mais próxima for a correlação de -1. 

• Duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas positivamente 

(r=1) movem-se essencialmente em perfeita proporção na mesma 

direção; 

• Dois conjuntos que estão perfeitamente correlacionados negativamente 

movem-se em perfeita proporção em direções opostas. 

O Coeficiente de correlação indica a força e a direção do relacionamento 

linear entre as duas variáveis a serem estudadas, sendo denotada por r. Vários 

coeficientes são utilizados para situações diferentes, tais como o coeficiente de 

correlação de Pearson (Figueiredo et al., 2009). A Equação do coeficiente de 

correlação linear entre duas variáveis x e y é dada por: 

% = & '()*'(')
+&'(,*'((), -&'),*'()), 

                                       (4.1) 

4.4 Resultados e Discussões 

A primeira turma utilizada para análise contém dados da turma do ano de 

2012. Constavam na turma 45 alunos matriculados regularmente. Na turma de 

2012, o professor cadastrou três listas de exercícios online com os alunos, a 
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primeira lista é relacionada a Limite e Continuidade de Funções Reais e é 

composta por 10 (dez) questões de assuntos relacionados. A segunda lista é 

relacionada a Derivadas, Conceitos e Aplicações e possui 12 (doze) questões. Por 

fim, a terceira lista de Integral e suas Aplicações é composta por 10 (dez) questões. 

Neste trabalho, foram levadas em consideração as listas de Limite e Continuidade 

de Funções Reais aplicadas no ano de 2012, 2013 e 2014.  

Os resultados obtidos e visualizados através da funcionalidade de relatório da 

turma de 2012 apontaram que 33% dos alunos não resolveram a lista. Dois fatos 

podem justificar a ausência dos alunos na resolução dos exercícios. 

Primeiramente, é preciso levar em conta que o número de alunos inscritos na 

ferramenta inclui todos os ingressantes 45 alunos. Em turmas de primeiro ano de 

cursos de engenharia registra-se uma evasão que chega facilmente a 40%, 

conforme apresentam Rissi e Marcondes (2013). Esses alunos ficaram, portanto, 

registrados ao longo do ano letivo e, obviamente, não realizaram qualquer 

atividade. Além disso, as atividades propostas pelo professor com o uso da 

ferramenta não eram obrigatórias antes de 2014, sendo apenas bonificado o aluno 

que realizasse com sucesso a lista de exercícios em até um ponto na avaliação 

parcial correspondente aos assuntos cobertos. 

Dos 67% que resolveram a lista (sendo 30 alunos, ao todo), obtiveram-se do 

sistema os seguintes percentuais e recomendações: 

• 63% foram classificados como alunos que necessitavam de 

intervenção média, situação em que  o SR disparam recomendações 

para o aluno correspondentes ao conteúdo; 

• 27% foram classificados como intervenção alta, situação em que o SR 

disparam recomendações de conteúdo e o professor recebe notificação 

sugerindo uma atenção personalizada para o aluno; 

• 10% foram classificados como intervenção baixa, situação em que o 

SR disparam uma mensagem parabenizando o aluno e sugerindo que 

o mesmo cadastre materiais a serem utilizados nas recomendações. 
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O professor classificou os exercícios da lista em 10 (dez) categorias, que 

foram igualmente  atribuídas para as turmas de 2012, 2013 e 2014. São elas: 

• Assíntotas Horizontais/ Assíntotas Verticais; 

• Continuidade de uma Função em um Ponto; 

• Definição de Continuidade; 

• Função Inversa; 

• Função Quadrática; 

• Limite de Função Algébrica; 

• Limite de Função Racional; 

• Limites Infinito; 

• Limites Laterais; 

• Representações Gráficas de Funções Inversas, Translações, 

Derivadas, Primitivas. 

Na Figura 14 é apresentado o resultado da aplicação da solução proposta 

neste trabalho na lista de Limites e Continuidade de Funções Reais da turma 2012. 

Figura 14. Percentual de Recomendação por Categoria enviada pelo SR para a turma de 2012 

 

 

A Figura 14 representa o percentual de cada categoria em relação ao total de 

recomendações que o SR enviou para a turma. O SR enviou 199 recomendações 

de conteúdo, o que gera uma média aproximada de 7 recomendações por aluno. A 

funcionalidade de acompanhamento que atua em conjunto com o SR indicou que 
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as recomendações enviadas para os alunos tiveram os seguintes percentuais 

globais: 18,66% das categorias mais recomendadas, ou seja,  assuntos que os 

alunos tiveram um desempenho menor na resolução da lista, pertencem à 

categoria de Função Quadrática; 14,93% à Função Inversa; obtiveram rendimento 

iguais com 13,68% as categorias de Assíntotas Horizontais/Verticais e Limite de 

Função Algébrica; Limites Infinitos obteve 12,44%; Continuidade da Função em um 

Ponto, 9,95%; Limite de Função Racional 6,22%; Definição de Continuidade 5,97%; 

Representação Gráfica registrou 2,99% e Limites Laterais 1,49% das 

recomendações enviadas. 

Outro aspecto analisado foi a análise a priori efetuada pelo professor em 

relação ao nível de dificuldade da questão. Comparou-se o nível de dificuldade que 

o professor atribui ao exercício com a classificação indicada pelo SR baseada nos 

registros das interações dos alunos nas listas de exercícios. 

Tabela 3. Ícones utilizados no questionário. 

Ícone Descrição Nível Descrição 

 Fácil 
1 

Simples/Isolado 

 Médio 2 Mobilizável 

 Difícil 
3 

Disponível 

 

A Tabela 3 apresenta as representações icônicas usadas para descrever um 

exercício quanto a sua facilidade de execução, bem como os códigos numéricos 

definidos para descrevê-lo quanto à sua classificação por nível de dificuldade. 

Tabela 4. Análise a priori/posteriori - Turma 2012 

 

 

 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Análise a 

priori           

Análise a 
posteriori           
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Os resultados das análises a priori e a posteriori realizadas pelo professor são 

apresentados, respectivamente, na Tabela 4, para a disciplina de Cálculo 

Fundamental. 

A tabela acima apresenta taxa de 40% de mudança na análise do professor 

na turma de Cálculo Fundamental de 2012. Estes resultados apontam para a 

importância de se ter uma ferramenta que permita a comparação entre a percepção 

inicial do professor quanto ao nível das questões com o resultado da interação do 

aluno com as mesmas. O resultado obtido pode ser utilizado em futuras aplicações 

destas questões, a fim de que se possa ajustar o grau de complexidade das 

mesmas de maneira que elas correspondam ao nível dos alunos. 

Com o intuito de verificar a influência da preparação dos alunos sobre o 

desempenho em prova, foi utilizada a técnica estatística de correlação linear, 

através do cálculo do coeficiente de Pearson para quantificar a força de associação 

linear entre duas variáveis. O universo definido “n“ leva em consideração alunos 

que fizeram todas as questões presentes na lista, o que correspondeu a 34% dos 

alunos. A variável atribuída como independente foi a média geral que o aluno 

obteve na lista de exercício online, que é representada por uma nota na escala de 

0 (zero) a 10 (dez). A definição da lista de exercício como variável independente 

significa que, a partir da nota da lista de exercício online, será possível ou não 

explicar a nota da prova. Os critérios atribuídos na turma de 2012 foram os 

mesmos utilizados na turma de 2013 e 2014. A relação entre as variáveis é 

evidenciada na Figura 15. 

Figura 15. Correlação entre Média da Lista e Nota da Prova 
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O coeficiente de correlação apresentado na turma 2012 foi de 0,75. Tal valor 

representa uma correlação forte. Tal informação possibilita ao professor fazer um 

trabalho individualizado junto aos alunos, para trabalhar elementos 

complementares de reforço ao processo de aprendizagem, antes que os discentes 

sejam submetidos ao processo de prova, por exemplo. Outros diagnósticos podem 

indicar ao professor se o material que ele está utilizando nas listas estão ou não 

contribuindo para um melhor rendimento discente mais adiante no curso. Assim, 

esse aspecto de análise auxiliará o professor na tomada de decisões acadêmicas 

antes, durante e após a ocorrência de suas disciplinas. 

A segunda turma utilizada para análise contém dados da turma do ano de 

2013. Constavam na turma 43 alunos matriculados regularmente. Foi analisada a 

lista de Limite e Continuidade de Funções Reais, que era composta por 10 (dez) 

questões. 

A funcionalidade de relatório da turma apontou que 31% dos alunos não 

resolveram a lista.  

Em relação aos 69% que resolveram a lista (32 alunos), obtiveram-se do 

sistema os seguintes percentuais e recomendações: 

• 59,5% foram classificados como alunos que necessitam de intervenção 

média, situação em que  o SR dispara recomendações para o aluno 

correspondentes ao conteúdo; 

• 28% foram classificados como intervenção alta, situação em que o SR 

dispara recomendações de conteúdo e o professor recebe notificação 

sugerindo uma atenção personalizada para o aluno; 

• 12,5% foram classificados como intervenção baixa, situação em que o 

SR dispara uma mensagem parabenizando o aluno e sugere que o 

aluno cadastre materiais a serem utilizados nas recomendações. 

A Figura 16 apresenta os resultados da aplicação da solução eSignifica na 

lista de Limites e Continuidade de Funções Reais da turma 2013. 
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Figura 16. Percentual de Recomendação por Categoria enviada pelo SR 

 

 

O SR enviou 194 recomendações de conteúdo, o que gera uma média de 

aproximadamente 6 recomendações por aluno. A funcionalidade de 

acompanhamento que atua em conjunto com o SR indicou que as recomendações 

enviadas para os alunos tiveram os seguintes percentuais globais: a categoria mais 

recomendada foi Função Inversa com 16,36% das recomendações; Limite de 

Função Algébrica e Assíntotas Horizontais/Verticais obtiveram 15,19%; Função 

Quadrática e Limites Infinitos tiveram 12,85%; Continuidade de uma Função em um 

Ponto obteve 10,51%; Limite de Função Racional, 7,01%; Definição de 

Continuidade registrou 4,21%; Limites Laterais 3,27% e Representações Gráficas 

de Funções 2,57%. 

Os resultados das análises a priori e a posteriori realizadas pelo professor são 

apresentados, na Tabela 5, para esta turma. 

Tabela 5. Análise a priori/posteriori- Turma 2013. 

 

 

A Tabela 5 apresenta taxa de 20% de mudança na análise do professor na 

turma de Cálculo Fundamental de 2013.  

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Análise a 

priori           

Análise a 
posteriori           
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Foi levado em consideração para o cálculo da correlação os alunos que 

fizeram a lista de maneira completa. Desta forma, fizeram a lista totalmente  37,5%. 

A média dos alunos nesta lista foi confrontada com o resultado dos alunos na 

prova. A relação entre as variáveis é evidenciada na Figura 17. 

Figura 17. Correlação entre Média da Lista e Nota da Prova 

 

O coeficiente de correlação apresentado na turma 2013 foi de 0,81. Tal valor 

representa uma correlação forte.  

A terceira turma utilizada para análise contém dados reais da turma do ano de 

2014. Constavam na turma 51 alunos matriculados regularmente. Foi analisada a 

lista de Limite e Continuidade de Funções Reais, a lista é composta por 10 (dez) 

questões. 

A funcionalidade de relatório da turma apontou que 49% dos alunos não 

resolveram a lista.  

Em relação aos 51% dos alunos da turma que resolveram a lista (26 alunos), 

obtiveram-se do sistema os seguintes percentuais e recomendações: 

• 52% foram classificados como alunos que necessitam de intervenção 

média, situação em que  o SR dispara recomendações para o aluno 

correspondentes ao conteúdo.  
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• 45% foram classificados como intervenção alta, situação em que o SR 

dispara recomendações de conteúdo e o professor recebe notificação 

sugerindo uma atenção personalizada para o aluno. 

• 3% foram classificados como intervenção baixa, situação em que o SR 

dispara uma mensagem parabenizando o aluno e sugere que o aluno 

cadastre materiais a serem utilizados nas recomendações. 

A Figura 18, apresenta os resultados da aplicação da solução proposta neste 

trabalho na lista de Limites e Continuidade de Funções Reais da turma 2014. 

Figura 18. Percentual de Recomendação por Categoria enviada pelo SR 

 

 

O SR enviou 190 recomendações de conteúdo, o que aproximadamente gera 

uma média de 7 recomendações por aluno. A funcionalidade de acompanhamento 

que atua em conjunto com o SR indicou que as recomendações enviadas para os 

alunos tiveram os seguintes percentuais globais: A categoria mais recomendada foi 

Função Inversa com 19,07% das recomendações, seguido de Limites Infinitos com 

17,07%, Função Quadrática 14,06%, Assíntotas Horizontais/Verticais obteve 

12,05%, Limite de Função Algébrica 11,04%, Continuidade de uma Função em um 

Ponto obteve 10,04%, Limite de Função Racional, 6,02%, Definição de 

Continuidade registrou 5,42%, Representações Gráficas de Funções 4,02% e por 

fim Limites Laterais 2,21%. 

Os resultados das análises a priori e a posteriori realizadas pelo professor são 

apresentados na Tabela 6 para a disciplina de Cálculo Fundamental. 
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Tabela 6. Análise a priori/posteriori - Turma 2014 

 

 

  

 

A Tabela 6 apresenta taxa de 40% de mudança na análise do professor na 

turma de Cálculo Fundamental de 2014. 

O total de alunos que fizeram a lista de maneira completa corresponde a  

37,5% dos alunos que resolveram a lista. A média dos alunos nesta lista foi 

confrontada com o resultado dos alunos na prova. A relação entre as variáveis é 

evidenciada na Figura 19. 

O coeficiente de correlação apresentado na turma 2014 foi de 0,69. Tal valor 

representa uma correlação forte. 

Figura 19. Correlação entre Média da Lista e Nota da Prova 
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4.5 Reflexões do professor sobre os resultados apresentados 

Analisando-se as três turmas, relativas aos alunos 2012, 2013 e 2014, 

percebe-se que o desempenho dos alunos de 2012 é superior ao dos demais anos. 

Segundo o professor dessas turmas, o resultado é absolutamente coerente, tendo 

a primeira turma apresentado destaque quando comparada às demais.  

Em relação à quantidade de alunos que realizaram as listas nos três anos, o 

professor justificou explicando que o índice de evasão nas disciplinas de 

matemática de primeiro ano é sempre muito grande. Considerando que o cadastro 

na ferramenta Moodle se dá logo no inicio do primeiro semestre, e lembrando que 

Cálculo Fundamental é uma disciplina anual nos cursos de engenharia da UFC, é 

natural que, ao longo do ano letivo, muitos alunos registrados abandonem ou 

tranquem a disciplina. A evasão foi particularmente grande no ano de 2014, tendo 

contabilizado, ainda no meio do ano letivo, o maior índice entre as três turmas 

analisadas.  

Outra justificativa para o número reduzido de alunos que realizaram a 1ª lista 

de exercícios, quando comparado ao total de alunos matriculados, é a não 

obrigatoriedade de sua realização. Nos três casos apresentados, a lista foi 

proposta como atividade complementar, podendo o aluno somar até um ponto extra 

à avaliação parcial (correspondente ao conteúdo exercitado) em função do seu 

desempenho. Essa não obrigatoriedade, para os casos analisados, requer especial 

atenção na análise a posteriori. É possível, por exemplo, que bons alunos não 

tenham se empenhado ou, ainda, tenham se abdicado de realizar um conjunto de 

questões para se dedicar a outras disciplinas. É possível também que um aluno 

com dificuldades não tenha realizado a lista completa porque não conseguiu reunir 

os conhecimentos necessários para esse intento. Nesses casos, não sendo a lista 

uma atividade obrigatória, pouco ou nada se pode inferir sobre a não interação dos 

alunos com algumas questões.  

A não obrigatoriedade da realização de todas as questões de uma lista, e o 

consequente problema da irregularidade no número de alunos que as realizam, 

pode dificultar a investigação dos motivos reais que ocasionam a discrepância 
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entre a classificação do nível de dificuldade prospectada pelo professor e aquela 

encontrada pelo sistema.  

Assim, para melhor observar o comportamento do aluno e os resultados do 

eSignifica, a segunda lista de exercícios proposta para a turma de 2014 foi feita sob 

outro paradigma. Ao invés de valer até um ponto extra na avaliação parcial do 

assunto correspondente, a lista foi proposta como atividade obrigatória. Nesse 

caso, não fazer a lista significava ter nove como nota máxima na avaliação parcial.   

A proposição da lista, feita dessa maneira, permitiu uma análise mais 

criteriosa sobre os resultados dos alunos que estão participando de maneira efetiva 

do curso.  Para enriquecer a discussão, na Tabela 7 são apresentados os 

indicadores de dificuldade registrados na análise a priori (pelo professor) e 

calculados a posteriori (pelo eSignifica).  

Tabela 7. Análise a priori/posteriori- Turma 2014 Lista 2. 

 

Segundo o professor, é natural que a diferença entre a sua classificação e 

aquela encontrada pelo aluno, em muitos casos, seja de um nível a mais de 

dificuldade. No caso da tabela 7, essa situação ocorre para as questões 3, 8 e 9. 

Quando, por outro lado, a diferença é de um nível para menos, ou de dois níveis, é 

necessária uma investigação das causas.   

Por exemplo, nessa 2ª lista, a questão 8 foi classificada pelo professor como 

de nível fácil, tendo ficado surpreso com o fato de o sistema ter classificado a 

mesma como de nível médio de dificuldade. Em sua sondagem em sala de aula, os 

alunos responderam que, embora fácil, por ser uma questão que exige a realização 

de muitos cálculos, ocorre maior possibilidade de erros, visto que o resultado final 

deve ser inserido no campo apropriado.      

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Análise a 

priori             

Análise do 
sistema             
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Apesar da justificativa dada pelos alunos sobre a diferença de classificação 

para a questão 8, a hipótese do professor é a de que os alunos ainda não possuem 

domínio sobre o assunto abordado na questão (associação entre equação de reta e 

conceito de derivada). Para melhor investigar o motivo real, neste caso, o professor 

decidiu propor uma questão intermediária na próxima lista, ação prevista no 

método ACR e instrumentalizada pelo eSignifica. 

Finalmente, em alguns casos, é necessária uma investigação mais 

aprofundada sobre a diferença entre a análise a priori e o nível de dificuldade 

identificado pela ferramenta. Como exemplo desta situação, destaca-se a questão 

8 da primeira lista de exercícios aplicada nos três anos. Essa questão, considerada 

bastante difícil pelo professor, foi identificada como uma questão de nível médio 

para a turma de 2012 e de nível fácil para as turmas de 2013 e de nível médio para 

2014. Não conseguindo respostas, até o momento em que esta dissertação foi 

escrita, o professor alega necessitar de uma investigação mais criteriosa para essa 

situação.   

 

4.6 Considerações Finais 

Considerando os dados apresentados e discutidos acima, verifica-se que o 

diagnóstico trazido pela ferramenta, a partir da característica de interação dos 

alunos, sugere que a  adoção do sistema de recomendação (SR) em disciplinas 

possibilita identificar o nível de turmas e os pontos curriculares em que há 

dificuldades de compreensão. Tal conhecimento prévio pode subsidiar ações de 

ajustes de planejamento das disciplinas por parte dos docentes, a fim de minorar 

as deficiências das turmas, durante a oferta de uma disciplina, assim, como na 

preparação para uma nova edição. É importante ressaltar, a partir das análises 

apresentadas, que as cinco categorias mais recomendadas (Assíntotas 

Horizontais/Verticais, Função Inversa, Função Quadrática, Limite de Função 

Algébrica, Limites Infinito) foram destaque, de forma reiterada, nos anos de 2012, 

2013 e 2014. Tal verificação poderá suscitar discussões que transcendam o 

escopo da própria disciplina, pois, permitirá ao Núcleo Docente Estruturante do 
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Curso, por exemplo, uma discussão sobre a necessidade de uma melhor 

preparação dos alunos nestes temas para um aproveitamento mais efetivo da 

disciplina.  

Desta forma, a partir das experimentações realizadas, a ferramenta de SR 

apresentou dados encorajadores sobre sua importância para auxílio aos 

professores e alunos na construção de um processo educacional mais autônomo, 

mais personalizado, ampliando e proporcionando novos recursos para o 

atendimento ao discente por parte do professor. 

Ressalta-se que o eSignifica atualmente é utilizado de maneira interativa na 

turma de 2014, aspectos como a avaliação das recomendações realizadas pelos 

alunos estão sendo observados para possibilitar uma análise qualitativa das 

recomendações cadastradas no SR.  
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5 CONCLUSÃO 

A temática deste trabalho são os Sistemas de Recomendação inseridos no 

contexto educacional. Inicialmente, um levantamento do estado da arte foi 

realizado, elencando-se as principais características, técnicas e abordagens 

utilizadas.  

Verificando as potencialidades e fragilidades das soluções estudadas, foi 

especificado o sistema de recomendação eSignifica, que visa oferecer a 

professores e alunos um instrumento de suporte ao processo de ensino e de 

aprendizagem tendo por base os paradigmas atuais de uso sistemático de recursos 

que são disponibilizados na internet. Ao aluno, o sistema propicia recomendações 

quanto a conteúdos complementares de acordo com dificuldades que são 

diagnosticadas automaticamente a partir do rastreamento de atividades por ele 

realizadas. Ao professor, é oferecido suporte quanto à identificação do nível de 

conhecimento de cada aluno frente aos assuntos trabalhados em sua disciplina.  

O emprego da abordagem de filtragem híbrida atribui ao eSignifica um 

relevante fator de retroalimentação, pois possibilita a recomendação para o aluno 

levando em consideração o conteúdo abordado na lista de exercício online, 

fornecendo um suporte complementar ao de sala de aula. Outra característica 

possível devido ao uso da filtragem híbrida é a possibilidade de os próprios alunos 

avaliarem as recomendações enviadas. Isso permite ao SR classificar 

qualitativamente as recomendações à medida que elas são avaliadas, o que é 

considerado em futuras indicações de conteúdo.  

O potencial de apoio acadêmico trazido pelo eSignifica pode contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem, permitindo ao professor verificar o nível de 

conhecimento dos alunos de sua turma relativamente a um conjunto de conteúdos, 

o que é feito por meio de um relatório que sintetiza o desempenho do aluno ao 

longo da resolução de listas de exercícios. A análise deste relatório permite que o 

professor reaja e tome medidas no sentido de desenvolver estratégias de ensino 

que possam ir ao encontro das necessidades dos estudantes.  



 

 75

Em relação ao estudante, o eSignifica coloca em perspectiva a possibilidade 

de um tratamento particularizado, uma vez que o sistema é capaz de alertar 

professores e/ou monitores sobre o conteúdo sobre o qual é necessário intervir 

para auxiliar no aprendizado do aluno. Nesse sentido, o aluno conta também com o 

suporte automatizado do sistema, que sugere conteúdos vinculados aos temas 

sobre os quais foram detectadas as suas dificuldades. 

Para avaliar o eSignifica, foram aplicados  testes e analisados os dados 

rastreados em três turmas da disciplina de Cálculo Fundamental, disciplina anual 

do primeiro ano do curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Os dados são relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014. O 

processamento dos dados registrados pelo WIMS nos referidos anos permitiu a 

análise do comportamento do sistema de recomendação implementado, mostrando 

que o sistema foi capaz de calcular, de maneira coerente, os indicadores de 

intervenção para os alunos que interagiram com as listas de exercícios. O SR atua 

não só sobre as notas computadas pelo WIMS, mas sobre todo o conjunto de 

interações que são registradas em log pelo AVE. A partir do tratamento dos dados, 

percebe-se uma correlação mais significativa entre os indicadores calculados pelo 

SR e as notas obtidas pelos alunos nas provas regulares do que entre essas notas 

e as que foram computadas pelo WIMS, fato que mostra coerência na forma de 

calcular as médias e os índices de intervenção do eSignifica. 

Outro instrumento que se revelou particularmente útil ao professor é a 

indicação do índice de dificuldade das questões, que permite confrontar a sua 

percepção sobre os conhecimentos prévios dos alunos e o estado efetivo da turma. 

Na comparação entre a análise a priori, realizada exclusivamente com base na 

percepção do professor, e a posteriori, calculada pelo SR, percebe-se a 

divergência em cerca de 33,3% dos casos. Obviamente, para as turmas de 2012 e 

2013, não foi possível ao professor reagir aos indicadores de dificuldade 

computados pelo sistema para retroalimentar o processo de ensino e 

aprendizagem, visto que os referidos anos letivos já haviam sido concluídos no 

momento do processamento das informações. Entretanto, no ano letivo de 2014, já 

foi possível ao professor fazer inferências sobre alguns resultados, motivando um 

replanejamento de algumas atividades. Como documentado na seção 4.5 do 
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capítulo 4, o eSignifica instrumentaliza o professor para a execução do método 

Avaliação Continuamente Realimentado (ACR), permitindo a melhor confrontar as 

análises a priori e a posteriori, visto ser o ACR um método que se propõe a 

fornecer um instrumento de avaliação dinâmico ao professor, que considera 

aspectos do ambiente e os conhecimentos prévios dos alunos.  

Durante a análise dos resultados apresentados pela ferramenta, em 

depoimento espontâneo, o professor afirmou que seria incapaz de conceber uma 

ferramenta dessa natureza, assim como muitos outros professores de matemática 

e mesmo de outras disciplinas. Nesse sentido, ressaltou a grande importância do 

trabalho interdisciplinar desenvolvido neste projeto de pesquisa, o que revigora as 

disposições para continuar os empreendimentos para a sua melhoria e para o 

desenvolvimento de novas funcionalidades.   

Como trabalhos futuros, têm-se em perspectiva, além de melhorias e novas 

funcionalidades, o eSignifica pode ser enriquecido, com informações de naturezas 

diversas, permitindo melhores inferências sobre a realidade acadêmica dos alunos. 

Como exemplo, pode-se tentar estabelecer correlações entre os resultados obtidos 

e as informações de cunho sócio-econômico obtidas através de questionários 

preenchidos pelos alunos na primeira matrícula. Uma importante funcionalidade em 

perspectiva é a automatização do cadastro de recomendação, utilizando 

websemântica para buscar conteúdos relacionados às categorias apresentadas na 

lista de exercícios online dos alunos. Outra importante funcionalidade é a utilização 

de técnicas de visão computacional, através da visualização de dados 

educacionais é possível exibir para o professor informações relevantes sobre o 

rendimento dos alunos através do mapeamento de tendências baseados nas 

dificuldades dos conteúdos identificados. 

Com o intuito de desenvolver a condição de predição do desempenho dos 

estudantes, espera-se utilizar técnicas estatísticas, como a Regressão Linear. 

Assim, o professor poderá ter acesso a expectativa de rendimento do aluno antes 

do encerramento da disciplina e assim agir preventivamente na melhoria do 

resultado dos alunos. 
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Sendo o SR proposto um método independente de plataforma, apesar de ser 

implementado a partir da integração Moodle-WIMS para a realização do estudo de 

caso para disciplina de Cálculo Fundamental apresentado nesta dissertação, outras 

versões do eSignifica podem ser desenvolvidas com o suporte de outras 

ferramentas. Encontra-se em perspectiva a sua implantação no ambiente SOLAR 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido pela Universidade Federal do 

Ceará, Sarmento, et al. (2011). Com essa integração, será também possível 

atender a todos os alunos dos cursos a distância da instituição. 
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Apêndice 1 WSDLServiceSR.wsdl 

<wsdl:definitions xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12

="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap

.org/wsdl/http/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"xmlns:tns=

"http://tempuri.org/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmln

s:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://sch

emas.xmlsoap.org/soap/encoding/"xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

 targetNamespace="http://tempuri.org/"> 

<wsdl:types> 

<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.

org/"> 

<s:element name="Categorias"> 

<s:complexType/> 

</s:element> 

<s:element name="CategoriasResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CategoriasResult" type="s:st

ring"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="FaltaCategorizacao"> 

<s:complexType/> 

</s:element> 

<s:element name="FaltaCategorizacaoResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FaltaCategorizacaoResult" ty

pe="s:boolean"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="AtribuirNota"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="json" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="AtribuirNotaResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="AtribuirNotaResult" type="s:

boolean"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="AtribuirNotaUmAUm"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="recomendacaoId" type="s:int"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="nota" type="s:decimal"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="AtribuirNotaUmAUmResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 



 

 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="AtribuirNotaUmAUmResult" typ

e="s:boolean"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RecuperarNotaAtribuida"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="recomendacaoId" type="s:int"

/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RecuperarNotaAtribuidaResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RecuperarNotaAtribuidaResult

" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="CadastrarReferencia"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="link" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="CadastrarReferenciaResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CadastrarReferenciaResult" t

ype="s:boolean"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="Mapear"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cursoMoodle" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salaWims" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="folha" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="json" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="MapearResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="MapearResult" type="s:boolea

n"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RecuperarMapeamentos"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="folha" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cursoMoodle" type="s:string"

/> 



 

 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salaWims" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RecuperarMapeamentosResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RecuperarMapeamentosResult" 

type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAluno"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="aluno" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cursoMoodle" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salaWims" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAlunoResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAl

unoResult" type="s:int"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="QuantidadeDeCategoriaSolicitada"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="folha" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cursoMoodle" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="salaWims" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="categoria" type="s:int"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="QuantidadeDeCategoriaSolicitadaResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="QuantidadeDeCategoriaSolicit

adaResult" type="s:int"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="Recomendar"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cursoId" type="s:int"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="salaId" type="s:int"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="array" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RecomendarResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 



 

 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RecomendarResult" type="s:st

ring"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

</s:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="CategoriasSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:Categorias"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="CategoriasSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:CategoriasResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="FaltaCategorizacaoSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:FaltaCategorizacao"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="FaltaCategorizacaoSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:FaltaCategorizacaoResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="AtribuirNotaSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:AtribuirNota"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="AtribuirNotaSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:AtribuirNotaResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="AtribuirNotaUmAUmSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:AtribuirNotaUmAUm"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="AtribuirNotaUmAUmSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:AtribuirNotaUmAUmResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecuperarNotaAtribuidaSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperarNotaAtribuida"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecuperarNotaAtribuidaSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperarNotaAtribuidaResponse"

/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="CadastrarReferenciaSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:CadastrarReferencia"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="CadastrarReferenciaSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:CadastrarReferenciaResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="MapearSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:Mapear"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="MapearSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:MapearResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecuperarMapeamentosSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperarMapeamentos"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecuperarMapeamentosSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperarMapeamentosResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAlunoSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:QuantidadeDeSolicitacaoPorAluno

"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAlunoSoapOut"> 



 

 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:QuantidadeDeSolicitacaoPorAluno

Response"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="QuantidadeDeCategoriaSolicitadaSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:QuantidadeDeCategoriaSolicitada

"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="QuantidadeDeCategoriaSolicitadaSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:QuantidadeDeCategoriaSolicitada

Response"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecomendarSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:Recomendar"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecomendarSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecomendarResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="Service1Soap"> 

<wsdl:operation name="Categorias"> 

<wsdl:input message="tns:CategoriasSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:CategoriasSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="FaltaCategorizacao"> 

<wsdl:input message="tns:FaltaCategorizacaoSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:FaltaCategorizacaoSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="AtribuirNota"> 

<wsdl:input message="tns:AtribuirNotaSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:AtribuirNotaSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="AtribuirNotaUmAUm"> 

<wsdl:input message="tns:AtribuirNotaUmAUmSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:AtribuirNotaUmAUmSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="RecuperarNotaAtribuida"> 

<wsdl:input message="tns:RecuperarNotaAtribuidaSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:RecuperarNotaAtribuidaSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="CadastrarReferencia"> 

<wsdl:input message="tns:CadastrarReferenciaSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:CadastrarReferenciaSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="Mapear"> 

<wsdl:input message="tns:MapearSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:MapearSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="RecuperarMapeamentos"> 

<wsdl:input message="tns:RecuperarMapeamentosSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:RecuperarMapeamentosSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="QuantidadeDeSolicitacaoPorAluno"> 

<wsdl:input message="tns:QuantidadeDeSolicitacaoPorAlunoSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:QuantidadeDeSolicitacaoPorAlunoSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="QuantidadeDeCategoriaSolicitada"> 

<wsdl:input message="tns:QuantidadeDeCategoriaSolicitadaSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:QuantidadeDeCategoriaSolicitadaSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="Recomendar"> 

<wsdl:input message="tns:RecomendarSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:RecomendarSoapOut"/> 



 

 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 2 policy.xml 

 

 

<wsp:Policy xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">  

    <wsp:ExactlyOne>  

        <wsp:All>  

            <sp:AsymmetricBinding 

xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">  

                <wsp:Policy>  

                    <sp:InitiatorToken>  

                        <wsp:Policy>  

                            <sp:X509Token 

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/Include

Token/AlwaysToRecipient">  

                                <wsp:Policy>  

                                    <sp:WssX509V3Token10/>  

                                </wsp:Policy>  

                            </sp:X509Token>  

                        </wsp:Policy>  

                    </sp:InitiatorToken>  

                    <sp:RecipientToken>  

                        <wsp:Policy>  

                            <sp:X509Token 

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/Include

Token/Never">  

                                <wsp:Policy>  

                                    <sp:WssX509V3Token10/>  

                                </wsp:Policy>  

                            </sp:X509Token>  

                        </wsp:Policy>  

                    </sp:RecipientToken>  

                    <sp:AlgorithmSuite>  

                        <wsp:Policy>  

                            <sp:Basic256Rsa15/>  

                        </wsp:Policy>  

                    </sp:AlgorithmSuite>  

                    <sp:Layout>  

                        <wsp:Policy>  

                            <sp:Strict/>  

                        </wsp:Policy>  

                    </sp:Layout>  

                </wsp:Policy>  

            </sp:AsymmetricBinding>  

            <sp:Wss10 

xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">  

                <wsp:Policy>  

                    <sp:MustSupportRefKeyIdentifier/>  

                    <sp:MustSupportRefEmbeddedToken/>  

                    <sp:MustSupportRefIssuerSerial/>  

                </wsp:Policy>  

            </sp:Wss10>  

            <sp:EncryptedParts 

xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">  

                <sp:Body/>  

            </sp:EncryptedParts>  

        </wsp:All>  

    </wsp:ExactlyOne>  

</wsp:Policy> 

 


