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1. Introdução
_________________________________________________________________________

Atualmente, a educação médica encara  diversos desafios, seja no campo das ciências

biológicas ou na área tecnológica e estão relacionados tanto à formação de futuros médicos,

quanto à atualização de profissionais já formados.

 Por um lado, o volume de novos resultados na área  biomédica aumenta muito

rapidamente e a constante evolução das tecnologias associadas aos procedimentos clínicos

demandam uma constante atualização por parte dos profissionais da saúde. Para que o

conhecimento adquirido não se torne rapidamente obsoleto, torna-se imprescindível

expandir e reforçar formas de educação permanente.

Por outro lado, o ensino da prática clínica requer contato direto entre estudantes de

medicina e pacientes, com a supervisão de médicos e professores. Entretanto, os riscos  de

erros médicos envolvidos nesta prática são bastante significativos, podendo ocasionar

problemas de saúde para os pacientes e problemas éticos e judiciais para os profissionais

médicos [GRIS 96].

Neste contexto, o computador e tecnologias afins surgem disponibilizando o acesso à

informação médica, colaborando para transformar o ensino/aprendizagem num processo

mais ativo, favorecendo maior independência para o aluno, facilitando a educação

continuada através dos cursos à distância, ou ainda, eliminando os riscos envolvidos nas

relações médico-paciente.

Apesar da pouca difusão da educação apoiada em computadores nas escolas médicas,

já existem várias experiências relatadas na literatura sobre o uso de programas de exercício-

e-prática, sistemas especialistas, simulações e tutores inteligentes. Estes sistemas podem

simular casos clínicos em diferentes especialidades, diminuindo a necessidade de contatos

reais entre médico e pacientes nas fases iniciais do aprendizado médico; apoiar o

diagnóstico, oferecendo apoio para a tomada de decisão; disponibilizar meios rápidos de

informações e comunicação entre profissionais e instituições; apoiar processos educativos e

de treinamento em áreas específicas através de sistemas flexíveis, que estimulem a

aprendizagem.
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Contudo, o  processo de desenvolvimento e avaliação da qualidade de projetos de

software médico não pode ser definido de forma universal, pois cada projeto possui

características de desenvolvimento e de qualidade específicas. A criação destes produtos

enfrenta, ainda, barreiras consideráveis que vão de problemas ligados ao alto custo de

desenvolvimento, até problemas administrativos e institucionais, relacionados à resistência a

mudanças do ambiente acadêmico tradicional.

A formação médica sofre, ainda,  influências dinâmicas, externas ao ambiente

educacional-médico, tais como envelhecimento populacional, aumento da sobrevida das

pessoas com doenças graves e mudanças econômicas e governamentais [HABB 96]. Esta

constante evolução cria novos desafios tanto para os indivíduos, quanto para as

organizações, dificultando a criação e implantação de meios mais modernos de atualização e

educação médica.

A criação de ferramentas que possam construir produtos  de software educativos de

maneira mais rápida, barata e com qualidade, integrada às especificidades da área médica,

pode contribuir para tornar mais produtivo este processo educacional.

Surge, neste contexto, a necessidade de estudos que visem construir sistemas de

apoio à formação dos futuros médicos, favorecendo também, a expansão e o reforço de

suas habilidades profissionais.

Este trabalho apresenta um breve estudo do estado-da-arte  sobre educação médica e

a evolução dos sistemas computacionais no apoio à formação médica, visando colher

subsídios para a definição de um processo de desenvolvimento de Sistemas Tutores

Hipermídia Inteligentes, voltados para a cardiologia, no âmbito do projeto de colaboração

entre a COPPE-Sistemas da UFRJ e a Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular/

Fundação Bahiana de Cardiologia da UFBA.

O diagnóstico na área de cardiologia exige consultas a diferentes tipos de exames que

envolvem muitos aspectos visuais e sonoros. Logo,  sistemas que apoiem o aprendizado

integrando todos os tipos de informações requeridas para o diagnóstico cardiológico, tais

como imagens médicas (radiografias, tomografias, angiografias, etc) e sinais biológicos e de

monitoração (ECG, EGG, pressão arterial, etc), estimulariam tanto alunos, quanto

professores, criando um ambiente educacional bastante dinâmico e motivador.
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1.1. Motivações e Objetivo

“Os estudantes de medicina serão os médicos de amanhã” [DEV 96], e devem ser

preparados para o ambiente da prática médica que irão encontrar - ambientes médicos

informatizados.  Logo, é importante que tenham contato e conheçam sistemas

computacionais que os ajudarão não só a exercer a clínica médica, como também, apoiar a

educação continuada.

Com vistas a oferecer meios de facilitar o processo de formação do profissional

médico, através da utilização de meios computacionais, este trabalho tem como objetivos:

1) apresentar o estado-da-arte em educação médica apoiada por computador;

2) levantar alguns processos de desenvolvimento de aplicações hipermídia e de

sistemas inteligentes, verificando possibilidades de apoio para os Sistemas

Tutoriais Hipermídia Inteligentes (STHI);

3) discutir os requisitos de qualidade e procedimentos para avaliação dos STHI;

4) discutir  a importância das fábricas de autoria para o desenvolvimento de  sistemas

inteligentes; e

5) esboçar as principais funções da fábrica de autoria voltada  para a construção de

STHI no domínio da cardiologia.

1.2. Organização do Trabalho

Para atingir este objetivo, o trabalho está organizado  em 6 seções, além desta

Introdução.

Na seção 2 estudou-se a especificidade da educação médica e a evolução do uso do

computador na formação médica, discutindo formas de educação médica mediadas por

computador e tecnologias associadas, tais como as redes mundiais de comunicação.

Verificou-se que os sistemas inteligentes vem ocupando espaço cada vez maior. Entretanto,

constatou-se a falta de ferramentas efetivas de criação desses sistemas.

Na seção 3 analisou-se os processos de desenvolvimento de Hipermídias e  de

Sistemas Inteligentes, identificando a carência de métodos específicos para a construção de

Sistemas Tutores Inteligentes e de STHI.
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Para garantir a qualidade dos Tutores Hipermídia Inteligentes gerados pela fábrica e

dada a falta de critérios avaliativos específicos, começou-se a instanciar o método Rocha

[ROCH 87] aos trabalhos de G. Campos [CAMP1 94], F. Campos [CAMP 94] e Oliveira

[OLIV 95]. Esta instanciação é apresentada na seção 4.

Em seguida, na seção 5, estudou-se a construção de uma fábrica de autoria para

Sistemas Tutoriais Hipermídia Inteligentes (STHI) voltados para a cardiologia, fornecendo

uma visão geral, suas funções, seus usuários e seus componentes básicos.

Por fim, apresentamos as conclusões e apontamos os passos necessários para o

prosseguimento do trabalho, ou seja, a construção da fábrica.
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2. O Aprendizado na área médica
_________________________________________________________________________

A educação médica tem como objetivos disponibilizar para o estudante um grande

conjunto de conhecimento médico e instruí-los em estratégias gerais de soluções de

problemas [GRIS 96], de modo que eles sejam capazes  de inferir diagnósticos, prescrever e

traçar prognósticos..

Em muitos países, e em particular no Brasil,  a formação médica é composta por seis

anos na faculdade de medicina, com estudos teóricos e práticos, somados a  mais quatro

anos de residência médica voltados para uma especialização clínica ou cirúrgica. Em geral,

nos dois primeiros anos do curso de medicina os alunos recebem informações teóricas

através do modelo tradicional de aulas, onde o professor assume um papel central. O

professor transmite informações específicas da disciplina, independente de outras áreas

médicas ou contexto de doenças [PARS 95].

Entretanto, segundo Barnett [BARN 95] existem evidências de que os estudantes de

medicina rejeitam este  método tradicional de aulas, pois a estratégia educacional adotada

os leva a uma grande passividade no processo educativo, gerando dificuldades de

integração dos conhecimentos teóricos básicos dos dois primeiros anos com a prática clínica

dos anos seguintes [MEDI 96]. Barnett [BARN 95] assinala que um dos desafios da

educação médica é a busca de uma estratégia de ensino que privilegie tanto os aspectos

teóricos quanto a prática clínica.

O currículo médico enfatiza a memorização de conhecimentos médicos com os

estudantes sendo avaliados através de sua capacidade de lembrá-los. O perfil tradicional das

escolas médicas dificulta a alteração dos currículos de maneira a adaptá-los às constantes

inovações e divulgação de novos resultados. Devido aos avanços da medicina e ao volume

de publicações na área biomédica, a necessidade da educação médica continuada vem sendo

reconhecida e discutida em centros médicos e escolas de medicina, visando principalmente

especificar programas de atualização profissional para seus membros. [LAID 96].

 “A educação médica pode ser vista como um contínuo processo de aprendizagem

que cessa somente ao fim da carreira profissional dos médicos” ([PARS2 95] pp. 398).
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Contudo a educação médica continuada constantemente enfrenta problemas que vão do

deslocamento dos médicos, custos com os cursos, até prejuízos financeiros devido ao

tempo de ausência do trabalho.

Atualmente, algumas estratégias de aprendizagem são empregadas no

desenvolvimento do currículo dos cursos de medicina: aprendizagem centrada no aluno ou

no professor, baseada na multidisciplinaridade ou em objetivos, baseada em problemas

gerais ou em casos. No entanto, uma das estratégias mais utilizada na aprendizagem de

medicina é a “aprendizagem baseada em casos”, sendo considerada a inovação mais

significativa das últimas duas décadas [PARS2 95]. Pesquisas mostram que os resultados

obtidos com o aprendizado baseado em casos é superior aquele obtido com os métodos

tradicionais de ensino [JAYA 96].

2.1. A Aprendizagem Baseada em Casos

Uma importante parte do processo de aprendizagem baseada em casos acontece

através de pequenos grupos de estudo, que identificam objetivos de aprendizagem através

da discussão de casos clínicos. Os membros do grupo recebem um problema, tentam

encontrar soluções consultando diferentes fontes, retornam para as reuniões com as várias

alternativas que serão discutidas, não sendo necessário encontrar uma única solução. Esta

estratégia possui potencial de integrar o conhecimento básico de ciências com a experiência

clínica e,  segundo Döbeln [DOBE 96], ajuda a formação médica, pois fornece diferentes

análises de um mesmo problema.

Segundo Parsell&Bligh [PARS 95], o processo para a resolução dos casos pode ser

desmembrado na seguinte sequência:
�  clarificar termos e conceitos ainda não compreendidos;
�  definir o objetivo;
�  analisar o problema;
�  especificar um relatório sistemático das explicações inferidas a partir da análise;
�  formular objetivos de aprendizagem;
�  coletar informações adicionais de fontes externas ao grupo;
�  sintetizar e verificar a nova informação,  e,
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�  avaliar a relevância da informação coletada para a estratégia de resolução adotada

pelo grupo.

Esta sequência pode ser repetida até que todos os componentes do grupo sintam que

o problema foi satisfatoriamente explorado e compreendido.

 Em geral cada grupo possui um tutor ou facilitador que é responsável por guiar as

discussões, eliminando conflitos, estimulando e guiando as discussões para que não se

afastem muito dos objetivos principais. Wetzel [WETZ 96] considera que o papel do tutor é

de crucial importância, pois substitui a aprendizagem centrada no professor pela

aprendizagem baseada no aluno, considerada mais dinâmica, desafiadora e estimuladora.

Percebe-se que estes grupos possuem a organização de seu trabalho estruturada de

acordo com a filosofia de trabalho cooperativo [COST 94] e da Aprendizagem Situada

[VYGO 89] enfatizando a importância da interação social nos processos educativos.

Entretanto, a aprendizagem baseada em casos apoia-se em problemas hipotéticos, não

oferecendo  oportunidades de contatos com pacientes reais.  Esta parte prática da formação

médica será desenvolvida através da clínica médica.

2.2. A Aprendizagem da Clínica Médica

O aprendizado da clínica médica realiza-se através da observação da prática clínica de

um médico ou de uma equipe médica. De acordo com Cox [COX 96], o ensino  de clínica

médica busca transformar  a experiência dos estudantes em percepção clínica, ou seja,

habilitá-los a observar, reconhecer, discriminar e interpretar evidências clínicas. Para o autor

os alunos aprendem indutivamente através de suas experiências no exame de pacientes,

acumulando uma “memória clínica” de imagens de pacientes e suas doenças. Cox [COX 96]

assinala que a percepção de evidências clínicas pode ser dividida em várias etapas:

1) Perceber o paciente - observa-se sua idade, sexo, expressões, postura, tom de voz

na descrição de seu problema, odores, ou seja, evidências físicas;

2) Focalizar aspectos específicos - percebe-se os pontos chave da história médica;

3) Reconhecer alguma imagem sugerida pela história - constroe-se alguma estrutura

na mente, o conhecimento prévio é relacionado com o caso;

4) Interpretar as evidências - verifica-se similaridades com casos anteriores;
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5) Discriminar  - eliminam-se possibilidades e identifica-se a classe da informação

levantando-se possíveis subclasses;

6) Inferir  uma explicação do diagnóstico - realiza-se um julgamento do caso.

“O método tradicional que o médico usa para fazer um diagnóstico é um processo

hipotético-dedutivo, onde a tomada das informações é sempre feita de forma linear,

começando pela história, seguida pelo exame físico e depois pelos dados laboratoriais”

[SABA 1] .

Com base na afirmação de Sabatine, observa-se que a sequência acima descrita aborda

os processos mentais realizados no diagnóstico, não verificando as evidências clínicas mais

concretas, apresentadas através de laudos laboratoriais ou radiológicos. Logo, para

complementar o processo de diagnóstico, um passo intermediário, entre o terceiro e o

quarto deve ser implementado. Nesse passo seriam analisados e avaliados os resultados de

exames clínicos.

Em relação ao professor de clínica médica, Cox  [COX 96] ressalta que, sua principal

tarefa é ajudar os estudantes a desenvolverem a sensibilidade perceptiva e a precisão clínica,

além da autoconfiança  em seu diagnóstico.

Em geral, o processo de ensino-aprendizagem da prática clínica se dá em hospitais,

através do contato direto com pacientes.  Esta experiência é repleta de responsabilidades já

que cada vez mais cedo, os cursos de medicina vêm oferecendo oportunidades de contato

dos alunos com pacientes reais  [BLIG 95].   Por outro lado, como os hospitais vêm, de

maneira crescente, recebendo casos graves, raros ou terminais, os estudantes não têm

oportunidades de aplicar seus conhecimentos em pacientes típicos, que normalmente são

atendidos na prática ambulatorial. Esta experiência acarreta em expor tanto alunos quanto

os pacientes a alguns  riscos.

Visando amenizar os riscos envolvidos no contato paciente/aluno, Bligh [BLIG 95]

descreve uma experiência desenvolvida na Europa que visa proporcionar ao estudante um

ambiente seguro de aprendizagem da clínica médica, as Unidades de Habilidades Clínicas.

Essas unidades possuem todo o ambiente real, asséptico, com equipamentos de exame

clínico, caixas luminosas para verificação de lâminas radiográficas, computadores, etc, e

servem a dois objetivos educacionais:
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�
 oferece um ambiente seguro onde os estudantes podem aprender e praticar suas

habilidades clínicas sem correr  os riscos envolvidos no contato com pacientes

reais, e,
�

 a partir de currículos baseados em casos ou baseados em soluções, a unidade de

habilidades clínicas apresenta oportunidades que encorajam os alunos a usarem seu

conhecimento científico básico na análise e busca de soluções para os problemas

clínicos.

A clínica médica é caracterizada pelos processos de tomada de decisões envolvidos

nos diversos momentos da atividade médica. Sabbatini [SABA 93] classifica esse processo

em: diagnóstico, planejamento terapêutico e  prognóstico e considera que a área mais

complexa e difícil da tomada de decisão médica é o diagnóstico.

Através desta rápida visão sobre a educação médica, percebe-se que o potencial dos

computadores e tecnologias associadas no processo de ensino-aprendizagem da medicina

pode ser mais explorado e difundido. Entretanto, algumas questões teóricas vêm atrasando

a adoção de novas tecnologias no ensino médico:
�  Dificuldade de formalizar e representar o conhecimento médico proveniente de

diversas fontes de naturezas muito distintas, e,
�  Pouco conhecimento dos mecanismos mentais e do processo de raciocínio pelo qual

os clínicos chegam ao diagnóstico, tornando-se difícil simular no computador um

modelo completo de raciocínio.

Para Barnett [BARN 95] durante muitos anos houve um efeito limitado da tecnologia

da informação na educação médica devido à natureza primitiva dos primeiros dispositivos,

interfaces computacionais, custo dos equipamentos, tempo requerido para o

desenvolvimento de sistemas educacionais específicos e, principalmente, dificuldade de

integração das novas tecnologias nos currículos médicos.  Contudo, apesar de todas essas

barreiras, Chan et al. [CHAN 96] observam  que nos últimos cinco anos têm havido uma

grande expansão do uso da tecnologia da informação aplicada na educação médica.
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2.3. Informática aplicada ao ensino médico

O uso da informática na educação se faz através dos computadores munidos de

recursos das novas tecnologias da informação e comunicação ou inseridos em ambientes de

aprendizagem que simulam situações reais.

A educação apoiada em recursos  da informática aumenta a motivação dos alunos

despertando mais interesse e curiosidade pelo conteúdo a ser ensinado; garante a utilização

de módulos de ensino com qualidade semelhante em diversos centros de estudo;

disponibiliza sistemas de educação a distância, e é responsável por desenvolver habilidades

de resolução de problemas, de investigação e de gerenciamento da informação.

No caso específico da educação médica, Najjar [NAJJ 95] assinala que a maior

contribuição do computador é ser interativo, apoiando a auto-instrução, fornecendo ao

aluno meios de controlar e direcionar sua experiência educacional e flexibilizando o

processo educacional. Para este autor, o computador tornou-se tão importante quanto o

microscópio e o estetoscópio.

Outro aspecto observado pelo autor é o crescimento do conhecimento médico:

resultados estatísticos mostram que a quantidade de  informação  dobra a cada 2 anos.

Transferir todo esse conjunto de informações para a prática das faculdades de medicina é

considerado um grande desafio.  O computador viria colaborar para amenizar esta

problemática, fornecendo meios de acessar essa informação de maneira mais fácil e rápida,

seja através da Internet, ou ainda, valendo-se de simulações, hipermídias, sistemas de apoio

a decisões e cooperativos ou de  tutoriais.

Segundo Pavel [PAVE1 95], no ensino apoiado por  computador há espaço para a

utilização de todos os tipos de software educacional.  A capacidade dos professores para

selecionar e explorar os programas adequados a cada atividade de suas disciplinas é

considerada a chave para o sucesso do uso do computador dentro do currículo escolar.

Estes softwares educacionais possuem características particulares tanto quanto à

forma de apresentar as informações, quanto à filosofia de ensino adotada. Os recursos

visuais e sonoros utilizados buscam estabelecer um elo mais forte entre os sistemas e seus

usuários e são considerados por Pavel et al. [PAVE 95] como elementos fundamentais para

o diagnóstico médico e como consequência, para o ensino das diferentes especialidades
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médicas. A seguir, são descritos alguns produtos de software desenvolvidos para apoiar a

educação médica.

2.3.1. Sistemas de Apoio à Educação Médica

O desenvolvimento e a utilização de produtos de software voltados para a área

educativa médica vêm sendo alvo de intensas pesquisas.  Entretanto, em geral estes sistemas

continuam a ser  do tipo CAI (Computer Aided Instruction), conhecidos também por CAL

(Computer Assisted Learning).

As experiências no uso de CAI na educação médica começaram nos anos 60 e

enfrentaram muitos problemas relativos ao custo do equipamento, carência de linguagens de

programação  adequadas, tempo de desenvolvimento de programas e falta de integração aos

currículos vigentes. A intensificação das pesquisas nesta área gerou produtos, que foram se

aperfeiçoando à medida em que os recursos de hardware evoluíam.  Entretanto, a

apresentação de imagens e outros materiais gráficos continuavam a ser um dos grandes

problemas.

Gradativamente, com o advento dos scanners,  aumento de capacidade de

armazenamento, videodisco e CD ROM, esta área vem se desenvolvendo e apresentando

como resultados,  vários sistemas onde a manipulação de imagens se tornou tarefa bastante

simples.

Os primeiros programas CAI baseavam-se no ensino através da estratégia de

exercício-e-prática, que eram implementações eletrônicas de textos seguidos de testes de

múltipla-escolha. Este modelo de implementação segue uma teoria de aprendizagem

comportamentalista, trabalhando com estímulos a respostas e reforços em  acertos. São

considerados sistemas que oferecem pouca flexibilidade e que não estimulam a criatividade

do aluno.

Em geral, a solução de um problema de clínica médica requer habilidades difíceis de

serem adquiridas somente através de atividades tais como aulas, leituras ou sistemas de

exercício e prática.  As simulações oferecem um ambiente seguro e rico para que o aluno

exercite a compreensão, interpretação, a tomada de decisões e servem como meio de

avaliação da habilidade clínica dos alunos. As simulações clínicas computadorizadas, mesmo

que baseadas somente em textos são muito eficazes para promover o ensino da resolução de
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problemas em medicina, sendo considerada por Barnett [BARN 95] como uma aplicação

clássica da tecnologia da informação no ensino médico.

Existem vários sistemas de simulação médica relatados na literatura, dentre os quais

destacamos:
�

 O Computer Based Examination (CBX) [HOFF 90], utilizado na avaliação de

médicos durante a terceira parte do Exame Nacional dos EUA para a concessão de

licença para a prática médica.  O sistema fornece um ambiente para avaliar a

qualidade do comportamento do médico em situações que simulam um ambiente

clínico.  O CBX disponibiliza informações variadas: radiografias, registros de

eletrocardiograma e lâminas histopatológicas, armazenadas em videodisco;
�

 O projeto TIME (Technological Innovation in Medical Education) [HOFF 90] tem

como objetivo criar simulações realistas de apoio ao processo educacional do

diagnóstico clínico usando tecnologias mais sofisticadas, como reconhecimento de

voz e videodisco interativo;
�

 MACHEART [CARO 93] é um sistema baseado num modelo matemático da

dinâmica cardiovascular que simula a hemodinâmica de um paciente, simulando

tanto casos de doença grave como casos mais simples.  O sistema é, também, uma

ferramenta que permite implementar diferentes estratégias educacionais;
�

 O HeartLab [HOFF 90] é usado no ensino da interpretação de resultados de

ausculta cardíaca.  O aluno tem à sua disposição os sons, gráficos visuais desses

sons e indicações para a colocação do estetoscópio no tórax, e,
�

  Newborn Touch [BALA 96] é um programa que simula casos de neonatologia, em

uma unidade neonatal de tratamento intensivo, permitindo o estudo e a prática do

gerenciamento, diagnóstico e tratamento de anormalidades neonatais.  A

apresentação dos dados clínicos é efetuada através da multimídia e inclui a

apresentação de vídeo e som.

Sob o ponto de vista pedagógico, as simulações apresentam possibilidades mais

amplas do que os sistemas de exercício e prática.  Os sistemas de simulações trabalham os

conceitos primitivos, considerando os conhecimentos existentes e criando novas situações,

onde este conhecimento deve ser reestruturado e adaptado para que a melhor solução seja

encontrada, ou seja, propõem  situações suscitadoras da atividade estruturante do indivíduo.
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Os ambientes de simulação médica estimulam a interação entre pares ou grupos, criando

situações de trabalho cooperativo.

As implementações mais atuais de simulações vêm incorporando, gradativamente,

recursos de hipermídia e tecnologias de Inteligência Artificial (IA). Os sistemas resultantes

desta integração serão abordados mais profundamente na seção 2.3.1.2.

Bodenreider et al. [BODE 91] consideram a imagem como um dos  elementos mais

importantes para o diagnóstico médico.  O avanço da tecnologia multimídia tornou possível

a apresentação dessas informações, que em geral, são acessadas através dos sistemas

hipermídia.  Neles, os profissionais médicos e alunos podem recuperar, visualizar

informações relevantes, de forma não linear, através de ligações embutidas no documento.

Nesse sentido, Pinto [PINT 95] observa que, em termos piagetianos, o processo de

aprendizagem pode ser concebido como a reorganização das estruturas de conhecimento do

aluno.  A hipermídia permite que se faça uma analogia com a representação das estruturas

do conhecimento, onde a informação é fragmentada e unida por meio de ligações,

habilitando o aluno a combinar idéias, inferir, extrapolar ou fazer outro tipo de raciocínio.

Reapman et al. [REAP 93] enfatizam que a instrução baseada em hipermídia promove um

alto nível de envolvimento do estudante com o conteúdo instrucional, permitindo  a cada

estudante criar suas próprias relações entre idéias, facilitando a compreensão do conteúdo

estudado, construindo progressivamente  o seu próprio conhecimento.  Como exemplos de

hipermídias aplicadas na área médica, temos:

�
 Balade dans les Bronches [BODE 91] é um hipermídia que apresenta imagens que

simulam um fibroscópio percorrendo uma árvore brônquica normal, como um livro

eletrônico;

�
 Meningitis Hypertext Case [CUEV 93] é uma aplicação hipermídia para apoiar o

ensino dos aspectos epidemiológicos sobre meningite para  trabalhadores da área

da saúde, e,

�
 HyperMed [TOCH 96] é um sistema voltado para a educação de anatomia através

de secções.  O sistema prepara os estudantes para a interpretação de imagens de

ressonância magnética e de tomografia, apoiando tanto a autoria quanto a

navegação.
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Apesar de todas as vantagens educacionais da hipermídia e sistemas de simulação,

segundo Pavel [PAVE1 95], a modalidade de software educacional que possibilita a

utilização da maior quantidade de estratégias educacionais são os tutoriais, como pode ser

observado no quadro abaixo:

Estratégias Educacionais Modalidades
Exercício Tutoria Simulação Jogos

Despertar a atenção
� � �

Apresentar os objetivos
� �

Verificar os pré-requisitos
�

Apresentar estímulos materiais
� � �

Orientar a aprendizagem
�

Solicitar o desempenho
� � � �

Fornecer feedback
� � � �

Analisar o desempenho
�

Aperfeiçoar a atenção e a transferência
�

Figura 1: Eventos da instrução utilizados na modalidade computador como tutor
[CAMP1 94]

 Na busca de produtos cada vez mais revolucionários para apoiar os processos

educativos, os sistemas do tipo tutores foram integrados com  a hipermídia gerando os

“tutores hipermídia”, que podem assumir diferentes formas e mecanismos pedagógicos,

relacionando-se a uma aprendizagem ativa [PAVE1 95].

Em  [PAVE1 95] encontram-se bem detalhados alguns  sistemas tutoriais hipermídia,

destacando-se “Anatomia do Coração” e “Jornada Espacial do Cérebro” [DOR2 94].

Outros exemplos encontrados na literatura, são:

�
 IntroStat, que é um sistema de hipertexto desenvolvido para introduzir métodos

fundamentais de estatística biomédica [GRIS 96];

�
 EletricCadaver [HOFF 90] é um sistema que permite a navegação em um banco de

dados multimídia para o aprendizado de estruturas anatômicas.  O sistema inclui

um tutorial que ensina elementos fundamentais de anatomia, fornecendo

mecanismos para testes e auto-avaliação;
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�
 Pequena Enciclopédia de Rádio-Pneumologia [BODE 91] é um sistema tutorial

hipermídia composto de três partes: um tutorial que faz uma revisão dos elementos

anatômicos e radiológicos necessários à compreensão do conteúdo do sistema; um

hipermídia que permite a navegação em uma base de imagens radiológicas e um

módulo de avaliação, e,

�
 CALOMA (Computer Assisted Learning about Oral Manifestations of AIDS)

[BODE 91] é um sistema destinado aos médicos e dentistas composto de uma

parte tutorial e outra de hipermídia.

Para o caso específico do ensino médico, que trabalha, fundamentalmente, com

análise e resolução de casos, já existem experiências no desenvolvimento de software de

apoio ao aprendizado baseado em casos. Um desses experimentos realizou-se na

Universidade de Liverpool, Inglaterra e foi denominado “Guia de Estudo Eletrônico”. O

sistema tem o formato de hipermídia interativa que visa ajudar o aluno a construir os

princípios envolvidos nos casos apresentados  em sessões de aprendizagem baseada em

casos, direcionando e estimulando o aprendizado [MOON 95].

Informações complementares sobre hipermídia e tutores hipermídia podem ser

encontradas em [PAVE 95], [SANT 96] e [COST 97].

2.3.1.1. Novas Tendências na Educação Médica

�
 Internet

Atualmente, muitos trabalhos discutem a utilização da rede de comunicação mundial,

conhecida por Internet, no apoio aos processos educativos.  Os resultados mostram que,

apesar do crescente envolvimento institucional na utilização da rede, a Internet vem sendo

utilizada para apoiar, principalmente, a educação informal, aquela que se faz através de

iniciativas particulares de cada estudante. De acordo com Grisolia [GRIS 96], os recursos

para a educação médica na Internet compreendem  o acesso à informação em formato de

livros multimídia, bibliotecas virtuais, simulações, etc. Em geral, a informação na Internet é

apresentada sob o formato de hipermídia, apoiado por um protocolo de transferência de

informações.
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O autor realizou  uma pesquisa na WWW, que visou encontrar produtos ligados à

medicina que pudessem ser utilizados na educação médica, dentre os quais, destacam-se:

�
 O Virtual Hospital contém uma biblioteca médica digital, com informações

classificadas por órgão e departamento do hospital, e foi desenvolvido pela

Universidade de Iowa;

�
  O departamento de radiologia da Universidade de Washington criou uma

arquitetura com coleções de radiografias de casos médicos interessantes e pode ser

acessado em http://www.rad.washington.edu, e,

�
 A escola de medicina da Universidade de Marshall desenvolveu o Paciente

Interativo (The Interactive Patient) que simula um encontro real com um paciente.

Este programa pode ser acessado em http://medicus.marshall.edu/medicus.htm.

Outros endereços interessantes na área médica podem ser encontrados em

http://vemr.virginia.edu/niims/noframes/links.htm.

�
 Apoio a Sessões Clínicas e Trabalho Cooperativo

Segundo Gama [GAMA 96], dentre as atividades presentes no curso de medicina,

destaca-se  a sessão clínica, que caracteriza-se por reunir médicos e estudantes para

discussão de casos clínicos.  Em geral as sessões são coordenadas por um médico chefe e

envolvem a apresentação de imagens.  Para apoiar esses encontros, a autora desenvolveu o

HiperClínica, que é um sistema de apoio a sessões clínicas, interligando os membros do

grupo, que podem estar distribuídos em diferentes ambientes.  O sistema apresenta

características de trabalho cooperativo, o que torna factível a comunicação e a colaboração

entre estudantes e médicos.

�
 Educação de Pacientes

Uma outra tendência atual de educação na área médica atinge não só profissionais e

estudantes da área de saúde, mas também, pacientes. Através de quiosques multimídia,

posicionados em lugares estratégicos, o paciente acessa informações médicas sobre doenças

e condutas a serem adotadas. Em geral, os produtos de software para quiosques  possuem

interfaces interativas, que facilitam seu uso por pessoas de diferentes níveis de

conhecimento.  Como exemplo, tem-se:
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�
  Quiosque sobre Hipertensão Arterial [VARO 97]:  é um sistema que visa fornecer

informações sobre a hipertensão arterial, os cuidados com os hábitos alimentares,

atividades físicas recomendadas, fatores de risco e ambientais, e,

�
 Quiosque  Multimídia sobre Cintilografia Miocárdica [VALL 97]:  fornece

informações relacionadas à execução deste exame, tais como restrições

alimentares, vestimentas e medicamentos permitidos ou não.

Apesar dos sistemas discutidos até agora, apresentarem muitas características

positivas para o processo educacional médico e de pacientes, em grande parte, são sistemas

fechados, com opções limitadas, apresentando restrições pedagógicas, por não possuírem

estratégias específicas de apresentação de casos, análise de diagnóstico, ou mecanismos que

adaptem seu ritmo de apresentação e estratégias educacionais ao perfil de cada usuário.

Neste contexto, emerge a necessidade de desenvolvimento de produtos de software

educacional para a área  de educação médica que incorporem técnicas de IA aos tutores

convencionais e/ou tutores hipermídia.

2.3.1.2. Os sistemas inteligentes na medicina

Para sistemas computacionais, comportamento inteligente significa possuir algumas

habilidades consideradas inteligentes nos humanos, tais como, guardar e acessar grandes

quantidades de informação de forma eficiente, resolver problemas, tomar decisões e

associar idéias, funcionando, em geral como consultores, fornecendo prováveis diagnósticos

baseados em questionamentos do usuário [BIEL 91]. Sistemas inteligentes abordam  o

conhecimento específico sobre um determinado domínio de problema.

Dentre as áreas de pesquisa da Inteligência Artificial (IA) que abordam os modelos

computacionais dotados de comportamento inteligente, os sistemas especialistas se

destacam por permitir simular o comportamento dos especialistas humanos na resolução de

problemas. Quando o conhecimento é retirado, também, de outras fontes, como por

exemplo, livros e manuais, são chamados de Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC)

[GLAN 95]. Waterman [WATE 86] considera os sistemas especialistas como subconjunto

dos SBC, que são sistemas que resolvem problemas usando o conhecimento já existente

sobre um domínio específico do conhecimento.  A arquitetura básica dos SBC separa o
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conhecimento do domínio do conhecimento geral da solução do problema.  Estes sistemas

foram amplamente discutidos em  [WERN 95], [PINT 95] e [COST 97].

Segundo Console et al. [CONS 92], nos últimos quinze anos têm sido realizadas

muitas pesquisas em IA aplicada à medicina no sentido de desenvolver sistemas capazes de

apoiar decisões médicas na área de diagnósticos. Esta afirmação é reforçada por Sabatini

[SABA 93], que lembra que embora os sistemas especialistas não sejam o único exemplo da

tecnologia de IA aplicada ao campo médico, eles têm tido uma grande difusão nesta área

específica do conhecimento.

Em [SABA 93] encontram-se descritos vários sistemas especialistas, dentre os quais,

destacam-se:
�

 VM oferece interpretação e consulta sobre terapia intensiva, em relação a pacientes

em estado grave;
�

 PUFF é um sistema de diagnóstico de distúrbios respiratórios, e,
�

 PIP realiza  consulta e diagnóstico na medicina interna e nefrologia.

Abaixo tem-se outros exemplos mais recentes de sistemas inteligentes para medicina.
�

 SEC [RABE 97] é um sistema especialista que tem como objetivo apoiar o médico,

não cardiologista, no diagnóstico de eventos agudos de cardiopatia isquêmica, e,
�

 RHEUMA [SCHE 96] é um  sistema especialista que apoia o diagnóstico em

doenças reumatológicas. Atualmente, sua base de dados contém 1017 casos reais

que são utilizados em ambientes de aprendizagem.

O sistema MYCIN [CLAN 87] é tido como um marco na área de sistemas inteligentes

para a medicina. O MYCIN é um sistema especialista para diagnóstico e prescrição,

altamente especializado, destinado a ajudar os médicos no diagnóstico de  infecções de

meningite e de bacteriemia. Para que este sistema pudesse ser utilizado também na educação

médica, foi desenvolvido o GUIDON, que pode ser considerado como uma reorganização

do MYCIN para fins didáticos, com as informações sendo apresentadas através de uma

tutoria [HOFF 90]. A seguir são apontados outros sistemas de tutoria que utilizam partes de

SBC.
�

 TRAINER [REIN 95] foi construído apoiado na base de conhecimento sobre

reumatologia do sistema especialista RHEUMA e  na base de dados de pacientes.
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É usado por alunos e médicos que desejam aumentar seus conhecimentos em

doenças reumatológicas;
�

 Transfusion Medicine Tutor (TMT) [OBRA 96] é um tutor que utiliza um sistema

especialista para monitorar o desempenho do aluno  na identificação de anticorpos

presentes no sangue, com o propósito de encontrar doadores compatíveis para

transfusões sanguíneas, e,
�

 SEC-Tutor [WERN 96] é um produto que busca ensinar os alunos de medicina a

diagnosticar infarto agudo do miocárdio em situações de emergência. Este sistema

apresenta aos alunos, casos reais de pacientes cadastrados no sistema SEC.

Apesar de, à primeira vista, os sistemas especialistas parecerem relativamente

superficiais e fracos quando comparados a peritos humanos, estes sistemas apresentam bons

resultados práticos, contribuindo para sua maior disseminação, principalmente, na área

médica.

Os sistemas de apoio a decisões são outro tipo de software bastante explorado na área

médica e segundo Sabatini [SABA 93], existem mais de 2.000 produtos de apoio à decisão

em medicina.  Muitos desses sistemas foram incorporados a equipamentos biomédicos e a

programas de computador de uso rotineiro em hospitais. Os sistemas de apoio a decisões

são desenvolvidos de modo a funcionar com um alto grau de precisão, acertando, em

média, 100% dos diagnósticos de dificuldade pequena ou média e 80%, ou mais , dos

diagnósticos difíceis.  Como exemplo destes sistemas, tem-se:

�
 BELTS [VOLP 94] é um sistema voltados para o ensino da teoria de decisão

clínica.  A estrutura e o conteúdo foram adaptados a partir do livro “Clinical

Epidemiology: a Basic Science for Clinical Medicine” de Sckett, Hayes e Tugwell;

�
 EINTHOVEN [WIDM 96] é um sistema de apoio a decisão que apoia a

interpretação de ritmos cardíacos complexos.  O programa possui mecanismos

específicos capazes de reconhecer e remediar quatro tipos de erros comuns aos

médicos não especialistas na interpretação do ritmo cardíaco em

eletrocardiogramas.

Entretanto, esses sistemas não são os únicos exemplos de sistemas inteligentes na

medicina.  Nos últimos anos muitos dos sistemas hipermídia apresentados na literatura
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contém elementos da IA.  A integração destas duas áreas visa, principalmente, minimizar os

principais problemas causados pela navegação heurística de hipermídias: a desorientação e a

sobrecarga cognitiva [CONK 87], disponibilizando para o leitor uma navegação assistida na

rede de nós e ligações. Estes sistemas são conhecidos por Sistemas Hipermídia Adaptativos.

Esta área é considerada por Brusilovsky [BRUS 96] como uma nova direção de estudos

que buscam sistemas que sejam capazes de adaptar suas estratégias de apresentação aos

diferentes usuários.

Alguns exemplos de Sistemas Hipermídia Adaptativos dirigidos à área médica serão

apontados a seguir:

�
 EPIAIM [ROSI 94] é um pacote estatístico voltado para a área médica. O sistemas

possui uma interface de explanação inteligente no formato hipermídia;
�

 ILIAD [VOLP 94]  ensina o aluno a elaborar diagnósticos diferenciais e a tomar

decisões baseadas em riscos e custos.  Sua base de conhecimento é ligada com o

hipermídia “Slice of Life”, e,
�

 ANATOM-TUTOR [BEAU 94] é um sistema para ensinar anatomia, que combina

uma base de conhecimento inteligente com hipertexto.

Como visto até agora, os sistemas com algum tipo de inteligência aplicados à área

educativa, apresentam-se sob diferentes formatos. Dentre estes sistemas, destacam-se os

Sistemas Tutores Inteligentes (STI) que são  utilizados especificamente  para apoiar

procedimentos educacionais. Os STI possuem uma clara articulação de conhecimento num

domínio limitado e um modelo de aluno que guia o processo de instrução, provêm

diagnóstico de erros, possibilitam questionamento por parte dos estudantes e geram a

sequência de instrução de acordo com o perfil de cada aluno.

Winkels & Breuker [WINK 93] colocam que os STI são Sistemas Baseados em

Conhecimento, cuja maior função é instruir alunos na aquisição de conhecimento em algum

domínio.

Console et al. [CONS 92] consideram os sistemas especialistas e os STI de grande

importância na educação médica, pois são capazes de transmitir conhecimento sobre

procedimentos, e não somente sobre conceitos.  Com eles os estudantes são capazes de
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controlar que estratégias foram aplicadas ao conhecimento disponível para solucionar

problemas.

A arquitetura e os componentes dos STI foram discutidos em Costa & Werneck

[COST 97] e serão revistos a seguir, de forma resumida e buscando associá-los a

experiências no domínio médico.

2.3.1.2.1. Os Sistemas Tutores Inteligentes

Para Farjado [FARJ 93], os  Sistemas Tutores Inteligentes (STI) são mais inteligentes

que os programas inteligentes tradicionais porque possuem comportamento mais parecido

ao de um professor,  flexibilizando a apresentação de conteúdo instrucional de acordo com

o perfil de cada usuário. Existem relatadas diferentes propostas de arquitetura para STI

[COST 97], entretanto neste trabalho será adotada a seguinte arquitetura básica :

                 Figura 2: Arquitetura geral dos Tutores Inteligentes [FISC 90]
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Tendo como componentes :

• • Modelo do Conhecimento do Domínio

O conhecimento do domínio consiste em fatos e nas relações entre os fatos e deve ser

fornecido por um ou mais especialistas. Neste módulo, encontra-se o conhecimento do

domínio que deve ser transmitido;

• • Modelo do Aluno

É responsável por estabelecer um perfil do aluno diagnosticando deficiências, seu

nível de conhecimento, formando uma imagem de sua compreensão do conteúdo

instrucional, servindo de subsídio para o sistema decidir o quê e como ensinar de acordo

com o nível em que o aluno se encontra;

• • Modelo de Tutor

Também chamado de modelo instrucional.  É encarregado de definir e aplicar uma

estratégia pedagógica de ensino, ou seja, decidir e guiar o processo de ensino-

aprendizagem.  Contém os objetivos a serem alcançados e os planos utilizados para alcançá-

los.  É  responsável pelas tarefas de selecionar problemas, monitorar e criticar o

desempenho, prover assistência quando requerido, selecionar material instrucional a ser

apresentado ao estudante.  Integra conhecimento acerca  do método de ensino e do domínio

a ser ensinado;

• • Interface

A interface tem por objetivo facilitar a operacionalidade do sistema, bem como, torná-

lo atrativo e motivador, intermediando a comunicação entre o computador e o aluno,

apresentando o material instrucional e a monitoração do progresso do aluno, fazendo o

mapeamento entre a representação interna do sistema contida nos módulos e traduzindo-a

numa linguagem de interface compreendida pelo aluno.

A pesquisa aplicada à área de  STI têm abordado diferentes áreas do conhecimento,

sendo a área médica uma das mais privilegiadas. Dentre os produtos relatados na literatura,

destacam-se:
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�
 CIRCSIM-TUTOR [KHUW 93] é um tutor que ensina alunos de medicina do

primeiro ano a dominar o comportamento do reflexo baroreceptor, parte do

sistema cardiovascular que é responsável por manter constante a pressão arterial;
�

 MR-TUTOR [SHAR 95] é um tutor inteligente para ensinar a radiologistas

iniciantes a interpretar imagens de ressonância magnética da cabeça, apresentando

imagens com aspectos particulares  que indicam também, outras doenças;
�

 SIMPLE LINCTUS [MCGR 96] é um STI que fornece experiência de primeiros

cuidados com os pacientes. O sistema simula uma interação entre paciente e

médico fazendo críticas ao desempenho do aluno.  Apesar de ser um sistema que

está sendo usado há quatro anos, sua interface é inteiramente baseada em textos.

Essa limitação deve-se ao alto custo da tecnologia disponível no início do projeto;
�

 Clinical Challenge System [MCGR 96] é um sistema tutorial que apresenta como

desafio o diagnóstico de doenças tropicais.  Ele faz parte do Museu de Medicina

Tropical  de Sheffield e acessa material em formato hipermídia;
�

 CARDIAC TUTOR [ELIO 96] é um tutor multimídia inteligente baseado em

simulação que oferece oportunidades para que os alunos desenvolvam habilidades

para a prática da ressuscitação cardíaca;
�

 MEDICUS [FOLC 96] é um ambiente inteligente de solução de problemas. O

sistema não é um STI completo, mas possui mais sofisticação do que a maioria dos

sistemas especialistas, pois apoia a construção de modelos de explicação, fornece

treinamento para desenvolver habilidades de raciocínio para diagnóstico e testa

hipóteses em domínios complexos, frágeis e de conhecimento incerto, e,
�

 SICULE [ALEX 96] é um ambiente que combina vários STI para treinamento

profissional de enfermeiras, para atuarem em Unidades de Terapia Intensiva.  O

SICULE combina diferentes opções de estratégias de aprendizagem, tais como

exploração e resolução de problemas, enriquecidas com apresentações multimídia.

Os primeiros STI desenvolvidos, tal como GUIDON, comunicavam-se apenas por

texto escrito.  Hoje, a grande difusão da hipermídia e ferramentas associadas, facilitam a

manipulação de imagens e sons, que vão sendo inseridos, gradativamente, nos novos

sistemas.
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Segundo Schewe et al. [SCHE 96] os STI para educação  médica começam a ser

introduzidos em cursos de medicina, ainda de maneira bastante lenta. Alguns desses

produtos integram técnicas de hipermídia/hipertexto com a tecnologia dos STI,

possibilitando expandir a base de conhecimento dos STI e ao mesmo tempo controlar a

problemática envolvida no acesso a essas informações.

Desta integração resultam os Sistemas Tutoriais Hipermídia Inteligentes (STHI) que

buscam disponibilizar meios de navegação assistida onde são considerados os  objetivos,

necessidades e nível de conhecimento do usuário. Estes  sistemas são voltados para a

educação e treinamento, pois oferecem meios de gerenciar a aprendizagem do aluno através

da utilização de teorias pedagógicas que controlam o ritmo da apresentação.  Neste caso, a

hipermídia oferece meios de acessar grandes quantidades de informações de maneira flexível

e interativa, com simulações e apresentações multimídia. Ao mesmo tempo, colaboram para

que a interface dos STI se tornem mais amigável, estimulando o interesse dos usuários.

Estes sistemas, assim como os processos envolvidos em seu desenvolvimento, serão melhor

estudados na próxima seção.

2.4. Comentários Finais

Nesta seção foi apresentada uma rápida visão da educação médica e das formas de

educação médica apoiadas por computador.

Segundo  Eliot et al. [ELIO 96], a educação médica apoiada em computadores tem

produzido mais expectativa do que  utilizações práticas reais.  Os autores  alegam que isto

se deve à falta de apoio de uma fundamentação teórica em educação e também da falta de

esclarecimentos sobre possíveis aplicações educacionais dos sistemas especialistas

existentes.

Observa-se que, apesar das inúmeras experiências de uso de computadores na

educação médica, no cômputo geral, os computadores ainda não causaram um impacto

significativo nos processos educacionais vigentes nas escolas médicas. Barnett [BARN 95]

justifica estes resultados limitados, ressaltando o alto custo envolvido no desenvolvimento

de programas educacionais e  equipamentos, interfaces muito fracas, dificuldade de integrar
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as novas tecnologias nos currículos. Percebe-se também, que a falta de sistemas de autoria

tem colaborado para essa baixa taxa de disseminação.

Verifica-se que, em relação as escolas médicas brasileiras, a instrução auxiliada por

computador  ainda não tem uma difusão que possa ser considerada importante.

Entretanto, segundo Miller&Wolf [MILL  96] muitas escolas médicas nos EUA já

estão revisando seus currículos de modo a diminuir o tempo de aulas expositivas de estudos

de caso, seja em grupo ou individualmente e substituindo-as por sistemas computacionais de

apoio a educação.

Barnett [BARN 95] considera que a falta de uma maior disseminação dos

computadores na educação médica deve-se em parte, a dificuldade de realizar uma

avaliação do impacto da tecnologia computacional na educação médica.

Atualmente, emerge uma nova concepção de produtos de software educacionais - os

Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes - unindo os STI  e as hipermídias.
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3.  Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes
_________________________________________________________________________

Nesta seção do trabalho, primeiramente são apresentadas as possibilidades de

integração dos STI e Hipermídia. A seguir, são discutidos o processo de desenvolvimento

de sistemas inteligentes e os modelos existentes para especificação e projeto de aplicações

hipermídia.

3.1. Integração de STI e Hipermídia

Os Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes (STHI) surgem da integração dos STI

com a hipermídia podendo se originar de diferentes combinações [COST 97]:

�  Sistemas Hipermídia Inteligentes com  módulos de STI;

   ��  Tutores Hipermídia com STI;

      ��  Sistemas Tutores Multimídia  Inteligentes com a Hipermídia.

As possibilidades de  formação dos STHI serão representadas de forma resumida, nas

figuras abaixo especificadas:

Figura 3:  Formação dos STHI a partir da integração de Sistemas Hipermídia

Inteligentes e STI

   Sistemas
Baseados em
Conhecimento
istemasBC

Hipermídia

STHI

  Sistemas
   Tutores
 Inteligentes

 Sistemas
 Hipermídia
 Inteligentes



Desenvolvimento de Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes para Cardiologia

_______________________________________________________________________________________

28

CAI Hipermídia

STHI

  Sistemas
   Tutores
 Inteligentes

Tutores
  Hipermídia

Figura 4:   A formação dos STHI a partir da integração de Tutores Hipermídia e STI

Figura 5:   A formação dos STHI a partir da integração de Sistemas Tutores

Multimídia Inteligentes (STMI) e Hipermídia;

A partir do estudo das formas de integração, Costa&Werneck [COST 97] elaboraram

uma proposta de arquitetura para esses sistemas, que integra os principais módulos dos STI

 Sistemas
  Tutores
 Inteligentes

Multimídia

   Sistemas
    Tutores
  Multimídia
  Inteligentes

Hipermídia

STHI
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e a hipermídia. No entanto, com a evolução dos estudos, esta arquitetura foi alterada

eliminando-se a base de hiperdocumentos. A nova proposta está apresentada na figura 6.

          Figura  6:  Uma arquitetura para os Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes

A arquitetura  é formada por quatro módulos:

�  Módulo Aluno: caracteriza o aluno e controla sua evolução;

�  Módulo Tutor: responsável por controlar a utilização das estratégias pedagógicas, o

ritmo da apresentação e a aplicação de testes de avaliação, cujos resultados serão

armazenados no Banco de Dados do Aluno;

�  Módulo Especialista: controla os mecanismos de inferência na Base de

Conhecimento do Domínio, e,

�  Módulo Interface: controla a navegação na rede hipermídia, armazenada na BC do

Domínio, baseando-se nas estratégias educacionais indicadas pelo Módulo Tutor.

Cada um desses módulos tem acesso a diferentes repositórios contendo dados,

estruturas hipermídia e conhecimentos específicos, de acordo com a seguinte definição:

�

 BD Alunos: contém o histórico de cada aluno;

Módulo
InterfaceMódulo do

   Tutor

  Módulo
Especialista

Módulo do 
   Aluno

BD Aluno

BC Aluno

BC Tutor

   BC
Domínio
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�

 BC Alunos: contém as regras heurísticas que controlam  a avaliação dos alunos;

�

 BC Pedagógica: guarda as estratégias pedagógicas, ou seja, as regras que

representam a teoria de aprendizagem a ser utilizada, e,

�

 BC Domínio: armazena o conhecimento do domínio no formato hipermídia.

A partir da definição desta arquitetura para STHI, afloram questões relativas ao

método  ou metodologias de desenvolvimento de software capazes de apoiar a construção

de produtos com essas características. Através de uma análise mais detalhada da descrição

dos sistemas com algum tipo de inteligência citados neste trabalho, verifica-se que com

raras exceções, é mencionada alguma metodologia ou técnica  de desenvolvimento ou

avaliação.  Especificamente, em relação aos STI, Dimitracopoulou [DIMI 95] atribui o

relativo atraso da área, à falta de métodos que apoiem seu desenvolvimento.

Por outro lado,  Marchionini & Shneiderman [MACH 88] salientam que para que as

hipermídias sejam eficientes é preciso que os projetistas entendam como ocorre o processo

de autoria de aplicações hipermídia e o processo de recuperação de informação. Para

minimizar tais dificuldades têm sido proposta uma abordagem de autoria estruturada através

da prescrição de algumas diretivas para o desenvolvimento de aplicações hipermídia, bem

como de métodos. As particularidades inerentes a cada tipo de produto incentivam as

pesquisas com vistas a  encontrar um método  que se adapte aos requisitos desses sistemas,

contribuindo para diminuir os custos, otimizar seu processo de desenvolvimento e aumentar

a qualidade dos produtos.

No caso específico do desenvolvimento de STHI, a busca de um método que apoie

seu desenvolvimento envolve questões referentes à hipermídia, ao conhecimento do

domínio, à modelagem do aluno e ao plano de tutoria.

A seguir serão descritos alguns métodos de desenvolvimento de sistemas inteligentes -

com ênfase nos SBC - e hipermídias, de forma a obter uma visão geral dessas duas áreas e

fornecendo subsídios para nortear a busca de métodos para o desenvolvimento de STHI.
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3.2. Métodos para o Desenvolvimento de STHI

3.2.1. Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes

Sistemas inteligentes são reconhecidamente complexos de serem desenvolvidos,

requerendo  técnicas de IA, algum método de desenvolvimento  de software, além de

teorias educacionais específicas, dependentes do domínio do conhecimento abordado.

Adaptações de métodos tradicionais de desenvolvimento de software não atendem à

especificidade do desenvolvimento de sistemas inteligentes, pois os sistemas tradicionais

lidam com dados, enquanto os sistemas com algum tipo de inteligência manipulam

conhecimentos, principalmente, heurísticas.

Segundo Bader et al. [BADE 88], a percepção da inadequação dos primeiros métodos

empregados no desenvolvimento de SBC incentivou um aumento de pesquisas visando

reconhecer as diferenças essenciais entre os sistemas tradicionais e os SBC. Jong

[JONG 88] apresenta as diferenças fundamentais  entre os dois tipos de sistemas:

Sistema Tradicional SBC
Base de Dados Base de Conhecimento

Programa de Software  Máquina de Inferência

Fenn&Veren [FENN 91] argumentam que diversas características dos sistemas

inteligentes dificultam a aplicação de ciclos de vida convencionais, entre elas, a dificuldade

de especificar o comportamento do sistema no início do projeto, a complexidade da fase de

testes e a validação da especialidade. Em uma pesquisa realizada nos EUA, os autores

verificaram que a prototipagem é largamente utilizada como modelo,  com os protótipos

sendo incrementados ao longo do ciclo e o conhecimento e a  funcionalidade sendo

adicionados aos poucos.  Apesar da constatação da pouca difusão de modelos de ciclo de

vida para SBC, as pesquisas avançam existindo várias propostas relatadas na literatura, que

serão apresentadas a seguir, baseadas em [WERN 95] e [BADE 88].
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3.2.1.1.  Modelos de Ciclo de Vida para SBC

�
 Modelo de Buchanam (1983) - Esse ciclo desenvolve-se em cinco fases altamente

independentes, que se sobrepõem, não possuindo uma sequência muito rígida.  O

produto é desenvolvido de forma incremental. As fases definidas são: identificação,

conceituação, formalização, implementação e testes;

�
 Ciclo de vida da metodologia ESDM (Expert System Development Methodology)

(Hull & Kay 1991) - O ciclo de vida ESDM combina  o modelo proposto por

Buchanan com o modelo espiral de Boehm [BOEH 88].  Este modelo prevê  um

ciclo incremental de desenvolvimento do sistema  com cinco estágios de

prototipagem: protótipo de demonstração de viabilidade, protótipo de pesquisa,

protótipo de campo, protótipo de produto e protótipo  operacional;

�
 POLITE (Bader 1988) - O modelo POLITE combina dois outros  ciclos de

desenvolvimento: o modelo cascata e o modelo RUDE (Run-Understanding-

Debug-Edit), aplicável ao desenvolvimento de sistemas inteligentes.  O POLITE

divide-se em seis fases: definição da viabilidade e requisitos, análise, projeto,

implementação, teste e manutenção.  Cada uma dessas fases é também subdividida:

de um lado tem-se o desenvolvimento tradicional e de outro, os  elementos da

técnica baseada no conhecimento;

�
 Ciclo de vida da metodologia KADS (Breuker e Wieling 1988, Wieling 1988) - No

ciclo de vida do KADS as etapas estão baseadas nas transformações e nos níveis

de abstração do processo de desenvolvimento de um SBC, prevendo cinco níveis:

linguístico, conceitual, epistemológico, lógico e implementacional. A prototipagem

no KADS é considerada fora do ciclo de desenvolvimento;

�
 CRISTAL (Perot 1991) -  O modelo CRISTAL procura agrupar os benefícios do

modelo espiral e da metodologia de protótipos.  Nesse modelo é possível iniciar e

desenvolver, em paralelo, diferentes módulos definidos e desenvolvidos na fase de

análise dos requisitos e progressivamente integrados, até se chegar à aplicação

final. A principal idéia deste processo, é a definição da base de conhecimento para
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em seguida, abordar outras questões, como emulação de interfaces, acessos a

banco de dados e programas externos baseados em conhecimento;

�
 Modelo de Arora&Cooke (1991) - Esse modelo é composto de sete fases

principais, que têm possibilidades de serem aplicadas de forma interativa e

incremental, são elas: identificação do domínio, projeto geral, projeto detalhado,

prototipagem, integração, testes de aceitação e operação.  Cada uma das fases

pode ser executada de forma cíclica, interagindo com as fases anteriores ou

posteriores, formando mini-ciclos que podem ser executados várias vezes, até

completar a versão com sucesso;

 
�

 Proposta de Weitzel e Kershberg (1989) - Esse ciclo de vida é uma adaptação  em

relação ao modelo tradicional.  Propõe uma prototipagem evolutiva ou rápida.  As

atividades podem ser ativadas, desativadas ou reativadas para quebrar a visão

sequencial do modelo tradicional, sendo que as atividades podem ser executadas

concorrentemente;

�
 Modelo de Weitz (1990) - É também uma adaptação em relação ao modelo

tradicional.  Propõe prototipagem evolutiva e  desenvolvimento incremental.  O

primeiro protótipo é um esboço do estudo de viabilidade.  Enfoca o problema de

gerenciamento do desenvolvimento e da implementação de SBC de grande porte,

e,

�
 Modelo proposto por Sacerdoti (1991) - Esse modelo considera os SBCs como

sistemas convencionais combinados com um subsistema baseado em conhecimento.

Propõe: prototipagem evolutiva, sendo que, o protótipo inicial é baseado em

poucas regras,  as fases de desenvolvimento são incrementais.

Apesar da considerável quantidade de modelos de ciclo de vida propostos na

literatura, constata-se  que referências à métodos de desenvolvimento baseados nestes ciclos

ainda são escassas. A seguir, serão apresentados alguns métodos de apoio ao

desenvolvimento de SBC.
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3.2.1.2.  Métodos de desenvolvimento de SBC

As atividades fundamentais do processo de desenvolvimento de um software estão

relacionadas as atividades de construção, avaliação da qualidade e gerência do processo de

desenvolvimento.

Os métodos de desenvolvimento de SBC estabelecem uma sequência de passos para a

realização de uma atividade, auxiliando a tomada de decisões ao longo do desenvolvimento,

apoiando as atividades fundamentais a serem realizadas e buscando envolver

desenvolvedores, engenheiros do conhecimento e especialistas no domínio do problema.

Werneck et al. [WERN 95] assinalam que são escassos os métodos específicos para

desenvolvimento de SBC descritos na literatura. A seguir, veremos alguns exemplos de tais

métodos,  baseados em [WERN 95], [FENN 91] e [BADE 88].

�
 Método Estruturado proposto por Keller (1987) -   O método utiliza um diagrama

de fluxo de dados que auxilia a esquematizar o processo de decisão de um

especialista. A partir dos possíveis resultados, define as decisões e os fatores que

influenciam a decisão. É mais comumente aplicado nas fases iniciais do processo de

desenvolvimento de SBC, enfatizando a definição da base de conhecimento;

�
 Método de Análise da Metodologia KADS - Wieling et al. [WIEL 88] propõem

uma estrutura para modelar a solução do problema que é baseada na distinção dos

papéis dos vários tipos de conhecimento envolvidos. Está baseado em uma

estrutura  de quatro camadas: domínio, inferência, tarefa e estratégia prevendo a

geração de sete modelos.

�  Modelo Organizacional: analisa o ambiente sócio-organizacional em que o SBC

irá funcionar;

�

 Modelo da Aplicação: define o escopo do problema a ser tratado pelo sistema,

suas funções e restrições externas;

�

 Modelo de Tarefas: especifica como a função do sistema é realizada através das

tarefas executadas pelo sistema;
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�

 Modelo de Cooperação: descreve as tarefas do modelo de tarefas que

necessitam de um esforço cooperativo, isto é, define como deverão ser

distribuídas as tarefas entre o sistema e os agentes externos (usuários) e como

as tarefas com envolvimento conjunto serão executadas;

�  Modelo de Especialidade: atividade central do desenvolvimento de um SBC,

tendo como objetivo especificar o conhecimento necessário para executar as

tarefas associadas ao sistema;

�  Modelo Conceitual: é composto do modelo de cooperação e do modelo de

especialidade, que são independentes da implementação.  A agregação desses

dois modelos resulta no modelo de resolução do problema, e,

�

 Modelo do Projeto: descreve o SBC nas técnicas computacionais e de

representação do conhecimento.

�
 Método de Projeto Orientado a Objetos proposto por Sierhuis (1991) - é baseado

em dois modelos conhecidos: a orientação a objetos e as quatro camadas de

conhecimento do método de análise da metodologia KADS;

�
 Método KADS-estendido [WERN 95] - experiências realizadas por Werneck

[WERN 95]  demonstraram que, na prática, o método KADS apresentava algumas

limitações, principalmente, no momento da implementação. A autora realizou,

então, uma extensão para o método que  possui os seguintes modelos:

�  Modelo do Domínio do Problema: engloba a finalidade dos modelos

organizacional, de aplicação e de tarefas proposto no KADS. Este modelo tem

por objetivo definir o domínio do problema a ser tratado pelo sistema em termos

das tarefas necessárias para a resolução do problema e da abrangência do

conhecimento com uma visão do problema na organização;

�  Modelo de Especialidade: como no KADS, tem a finalidade de especificar o

conhecimento necessário para executar as tarefas associadas à solução do

problema a ser tratado pelo sistema.  Este modelo é definido a nível conceitual

sem considerar aspectos de implementação;
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�

 Modelo Lógico: situa-se neste modelo a maior contribuição do KADS-

estendido, pois aborda o sistema numa visão mais próxima do desenvolvedor

através de uma linguagem gráfica.  Ele é composto pelo Diagrama Heurístico do

raciocínio e pelo Diagrama do Domínio do Problema, sendo que ambos são

constituídos a partir do Modelo de Especialidade;

�

 Modelo Físico: é construído a partir do Modelo Lógico, sendo uma extensão dos

Diagramas Heurístico do Raciocínio e Domínio do Problema. O objetivo deste

modelo é definir o sistema numa representação passível de ser implementada na

linguagem de programação escolhida.  A modelagem física é composta pelo

Modelo de Implementação do usuário e pelo Modelo de Implementação do

Sistema.

�
 CommonKADS (Velde 1994, Schreiber et al. 1994) - esta proposta é uma nova

versão da metodologia KADS, prevendo o gerenciamento do projeto, análise

organizacional, engenharia do conhecimento e engenharia de software para

sistemas baseados em conhecimento.  Utiliza o modelo espiral proposto por

Boehm [BOEH 88] para o gerenciamento do projeto, definindo os seguintes

modelos: modelo de organização, modelo de tarefas, modelo de especialidade,

modelo de comunicação, modelo de agentes e modelo de projeto;

�
 Metodologia de McManus e Vergruggen [MCMA 96] - por considerar a aplicação

da metodologia KADS bastante complexa, os autores propuseram uma nova

metodologia para desenvolvimento de SBC, enfocando as interações entre o

especialista e o sistema. Os autores reconhecem que as questões envolvidas no

levantamento de requisitos e projeto não podem ser dissociadas.  Esta metodologia

é composta de sete fases, que conjugam o processo de verificação e validação da

base de conhecimento.
�  Fase 1: Levantamento de requisitos;
�  Fase 2: Análise de requisitos do KADS;
�  Fase 3: Seleção das tecnologias possíveis;
�  Fase 4: Implementação da base de conhecimento;
�  Fase 5: Verificação da base de conhecimento;
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�  Fase 6: Verificação do modelo de especialidade, e,
�  Fase 7: Validação do SBC.

Dentre as diferentes propostas acima referenciadas, observa-se que  KADS por ser

considerado como mais completo e específico para desenvolver SBC, vem servindo de base

para o desenvolvimento de novas metodologias, que visam eliminar algumas  deficiências

percebidas através de experiências práticas com o método.

3.2.1.3. Evoluindo para a Construção de STI

A extensão de métodos de desenvolvimento de SBC  para a área de STI não é tarefa

simples, pois os métodos de desenvolvimento de sistemas especialistas e SBC se

concentram, principalmente na modelagem da especialidade e são fortemente apoiados em

prototipagem rápida, [GEIS 92], [KHUW 93].

Segundo Khuwaja et al. [KHUW 96] os STI são sistemas que têm um custo de

desenvolvimento muito alto, principalmente, em consequência da falta de metodologias de

desenvolvimento. E nesse sentido, os autores salientam a importância de metodologias de

desenvolvimento de STI genéricas e flexíveis, que possam apoiar a criação de sistemas em

diferentes domínios, contribuindo para a diminuição dos custos.  Exatamente, a busca de

soluções para o problema do alto custo relacionado ao desenvolvimento de Sistemas

Inteligentes de Treinamento, motivou uma experiência relatada por Liddle et al. [LIDD 96],

que trata da busca de um sistema genérico associado a métodos que facilitem a construção

desses sistemas.  Entretanto, sua abordagem usa técnicas de IA, decompondo os objetivos

do treinamento e identificando tarefas.

No âmbito desta pesquisa, não foram encontradas referências à  métodos específicos

para o projeto e desenvolvimento de STI.  Existem descrições de experiências isoladas, em

geral, com enfoque de IA, sem que se consiga estabelecer um conjunto harmonioso de

procedimentos comuns.

 Observa-se que, em geral, as referências sobre métodos de desenvolvimento de STI

possuem uma abordagem muito mais próxima da IA e engenharia do conhecimento do que

propriamente da engenharia de software, pois  verifica-se que em grande parte, as



Desenvolvimento de Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes para Cardiologia

_______________________________________________________________________________________

38

experiências de desenvolvimento são feitas através de prototipagem e interações com o

especialista do domínio, como pode ser constatado em [ELOR 96] e [ALEX 96].

Talvez a inexistência, até hoje de um método de desenvolvimento de STI apoiado na

Engenharia de Software, se deva a própria estrutura dos STI, já que muitas das dificuldades

que se apresentam na construção de STI relacionam-se à pretensão de implementar uma

modelagem completa, tanto do modelo do domínio, como do modelo do aluno.  No caso do

modelo do domínio, suas bases de conhecimento são, em geral, muito específicas  e de

impossível reutilização em outros domínios. Já no caso do modelo do aluno, a determinação

do seu nível  de conhecimento, a cada momento do processo de tutoria, apresenta-se como

um dos grandes desafios da área. Nesse sentido, Farjado [FARJ 93] recomenda que a

incorporação de inteligência nos STI seja feita de forma gradual, de tal maneira que se

possa ver o funcionamento do sistema antes que se tenha todos os requisitos para o ensino

de algum tema.

Apesar de toda a complexidade envolvida na aplicação de métodos de engenharia de

software ao  desenvolvimento de STI, existem algumas experiências práticas de utilização

de métodos de desenvolvimento para apoiar a criação de STI, onde destacam-se:

�
 Dori&Dori [DORI 94] aplicam análise de processo baseada em objetos para

modelar uma shell para desenvolvimento de STI.  Os autores usam essa

abordagem para visualizar e analisar a shell, os usuários, os módulos e relações

entre eles;

�
 Observa-se que nas experiências relatadas em [GEIS 92], [KHUW 93], [ELOR 96]

e [ALEX 96] a prototipagem vem sendo utilizada  com bons resultados;

�
 A metodologia KADS (Knowledge Analysis and Design Structure), que é voltada

para o desenvolvimento de SBC,  apoiou o desenvolvimento dos tutores

CIRCSIM-tutor [KHUW 93], partes do tutor  TREINAR [COST 95] e o

desenvolvimento da ferramenta COCA (Cooperative Classroom Assistant)

[MAJO 95];
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�
 Em [GLAN 95] foi proposto um ambiente educacional que auxilia o estudo de

piano e música, o Expert Piano, utilizando o KADS-estendido [WERN 95] para

especificação e modelagem do ambiente.

No entanto, essas experiências ressaltaram a falta de apoio oferecida tanto pelo

KADS, quanto pelo KADS-estendido para a modelagem dos módulos do aluno e de tutoria

dos STI.

Uma abordagem bastante recente de desenvolvimento de STI é apresentada por

Eliot&Woolf [ELI2 96]:

�
 O aspecto central desta metodologia é a possibilidade de oferecer rapidamente um

protótipo de demonstração para os médicos/usuários, sendo denominada

metodologia centrada no usuário e  usando um ciclo iterativo.

Primeiramente, um protótipo é desenvolvido usando uma quantidade mínima de

conhecimento.  Demonstrações e discussões com especialistas do domínio

fornecem mais conhecimento para o sistema, que vai sendo atualizado em novas

versões.  Os usuários finais também participam desse processo. De acordo com os

autores, este processo iterativo traz como vantagens o envolvimento contínuo dos

especialistas, aumentando o comprometimento com o sistema.

Neste contexto, percebe-se que os STI vêm sendo desenvolvidos de maneira empírica,

sem apoio de metodologias específicas e sem critérios de avaliação precisos. Logo, mostra-

se fundamental buscar metodologias que tornem seu processo de desenvolvimento menos

custoso e passível  de ser avaliado a partir de critérios bem definidos, gerando produtos de

alta qualidade e confiabilidade.

3.2.2.  Desenvolvimento de Hipermídia

O desenvolvimento de aplicações hipermídia vêm sendo alvo de intensas pesquisas em

diferentes domínios do conhecimento. Suas principais características estão muito bem

relatadas em [SANT 94], [PINT 95] e [PAVE 95].

Como já foi visto em [COST 97], a integração da hipermídia com os STI geram os

STHI.  Tal integração motiva a busca de modelos/métodos de apoio à autoria de hipermídia
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que possam ser integrados  a métodos de desenvolvimento de STI, visando a construção

dos STHI.

Os métodos de apoio à autoria de hipermídia, auxiliam a autoria em ponto grande

(authoring-in-the-large) ou a autoria em ponto pequeno (authoring-in-the-small). A

modelagem em ponto grande  compreende as etapas de modelagem das principais entidades

e relacionamentos do conteúdo da aplicação, definindo e limitando o escopo da aplicação e

estruturando seus módulos ou contextos. A modelagem em ponto pequeno apoia o

desenvolvedor na construção da rede completa de nós e ligações, evidenciando os caminhos

e evitando nós redundantes.

Segundo Nanard&Nanard [NANA 95], a gama de aplicações hipertexto/hipermídia é

tão diversificada que não existe uma única técnica formal de projeto. Nesse sentido, visando

levantar o estado da arte relativo à autoria de aplicações hipermídia, foi realizada uma

pesquisa bibliográfica, evidenciando alguns dos modelos/métodos mais direcionados aos

propósitos deste trabalho, que serão listados sucintamente.

3.2.2.1. Métodos de Apoio a Autoria de Hipermídia

�
 HiperAutor [BREI 93] - este método foi concebido para apoiar as fases de

especificação e projeto de aplicações hipermídia e baseia-se em uma linguagem

gráfica capaz de modelar todos os nós e seus relacionamentos. Esta representação

é completada com o auxílio de um conjunto de formulários específicos fornecido

pelo método.  Estes formulários auxiliam o autor a especificar, detalhadamente, a

aplicação através de uma série de refinamentos realizados a partir de um modelo

abstrato de domínio. O processo de desenvolvimento segue o modelo de ciclo de

vida em espiral, com enfoque evolutivo, envolvendo versões sucessivas. As

principais fases do método são a elicitação  inicial de requisitos, a elaboração do

esquema global da rede de nós e ligações, a elaboração da rede de nós e ligações e

a especificação detalhada do projeto. Como consequência, a rede completa de nós

e ligações é representada graficamente, permitindo a definição dos caminhos,

excursões, evitando a sobrecarga cognitiva e a desorientação dos leitores. Uma das
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principais vantagens deste método é  fornecer um sólido suporte para a

modelagem-em-ponto-pequeno;

�
 HDM (Hypermedia Design Model) [GARZ 93] -  o modelo HDM é baseado em

uma linguagem abstrata e conceitual usada para descrever estruturas que ocorrem

em famílias relacionadas de aplicações hipermídia, não enfatizando aspectos

relacionados à implementação. O objetivo básico desta linguagem é descrever as

estruturas comuns inerentes a aplicações hipermídia em um nível geral e abstrato,

gerando uma base para a reutilização destas estruturas. O método se propõe a

descrever somente as relações estruturais e semânticas entre grupos de nós, sem

que haja necessidade de se especificar os nós individualmente.  O método HDM

representa o domínio de uma aplicação através de:

�  Entidades: grupo de informações que representa um objeto concreto ou

conceitual do mundo real, pertencente ao domínio da aplicação;

�  Componentes: item de informação que descreve algo sobre uma entidade;

�  Perspectiva: forma ou estilo da descrição de um componente, e,

�  Unidade: conjunto de informações. Descrição de uma componente em uma

perspectiva. É a menor parte de informação que pode ser visualizada numa

aplicação HDM.

O HDM é um método de modelagem em ponto grande. O método não descreve a

aparência da aplicação, ou seja, a disposição das figuras ou a maneira como os elos

estão relacionados, nada referente ao conteúdo dos nós. O método se propõe a

descrever somente as relações estruturais e semânticas entre grupos de nós

A desvantagem deste modelo é  não apoiar a modelagem em ponto pequeno,

entretanto, apresenta possibilidades de reutilização de suas estruturas. Outro ponto

bastante interessante deste modelo é a constante revisão e evolução de seus

aspectos técnicos e metodológicos;

�
 OOHDM (Object Oriented Hipermedia Design Model) [SCHW 95] - o OOHDM

considera o processo de desenvolvimento da aplicação hipermídia como um

processo de quatro atividades, desempenhadas em uma mistura de estilos
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interativos e incrementais de desenvolvimento, onde em cada etapa um modelo é

construído ou enriquecido.

�  Modelagem conceitual: classifica, compõe, generaliza e especializa as classes,

subsistemas, relacionamentos e perspectivas de atributos;

�  Projeto da navegação: faz o mapeamento entre objetos conceituais e de

navegação, ou sejam, os nós, elos, estruturas de acesso, contextos de navegação

e transformações navegacionais;

�  Projeto da interface abstrata: realiza o mapeamento entre objetos de navegação e

objetos de interface.  Trata dos objetos de interface abstrata, reações a eventos

externos e transformações de interface, e,

�  Implementação: tratados aspectos relativos ao ambiente de implementação.

O ponto forte deste modelo  são o projeto navegacional e da interface abstrata. O

reutilização de componentes já existentes é um aspecto interessante do OOHDM.

�
 RMM (Relational Management Model)  [ISAK 95] -  RMM é uma metodologia

para projeto e construção de aplicações hipermídia, para domínios de aplicação

altamente estruturados. É baseada em uma série de passos similares aos

encontrados no HDM. A metodologia foca, principalmente, as fases de projeto

conceitual, projeto navegacional e implementação, que por sua vez,  é dividida em

sub-etapas: conversão de um modelo conceitual-navegacional em um modelo nó-

ligações, projeto de interface com o usuário, instanciação da informação modelada

nas etapas prévias do projeto e construção  da aplicação.

O RMM possui um modelo de dados RMDM (Relationship Management Data

Model) que é considerado o ponto central da metodologia.  Um modelo de dados é

um conjunto de objetos lógicos que permitem abstrair uma porção do mundo real.

O RMDM provê uma linguagem para descrever os objetos de informação e os

mecanismos de navegação em aplicações hipermidia.  O modelo de dados baseia-se

no modelo de entidades/relações (E/R) contendo entidades e atributos.  As

entidades podem ter vários atributos de natureza distinta, que são agrupados em

slices. Uma entidade pode ter atributos em vários slices.
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Como HDM e OOHDM, RMM permite reutilização de entidades, no entanto sua

aplicabilidade restringi-se a aplicações típicas de Banco de Dados.

�
 MacWeb [NANA 95] -  este modelo faz parte de um ambiente de projeto e

desenvolvimento de hipertextos que suporta a especificação evolutiva, edição

incremental de sua estrutura, prototipagem e o desenvolvimento da aplicação. O

modelo possui um editor gráfico de estruturas e apoia tanto o desenvolvimento

progressivo, quanto o regressivo. A modelagem utiliza nós tipados conectados por

ligações tipadas bidirecionais, entretanto, todas as entidades podem ser tipadas:

ligações, nós, itens multimídia dos nós, âncoras e mesmo, grupos de nós. O

modelo básico de hipertexto orientado a objetos  do MacWeb permite o trabalho

com dados/instâncias e abstrações. A herança entre os tipos permite a criação de

especializações e o tratamento de exceções.

O modelo Mac Web oferece com vantagem a possibilidade de utilização de nós

tipados, o suporte à prototipagem e a  abordagem orientada a objetos, que

possibilita a conceitualização e instanciação de classes, permitindo a inclusão de

espaços não definidos que podem ser preenchidos interativamente.

Experiências desenvolvidas por Hadju&Soares [HADJ 96], apontaram a grande

flexibilidade oferecida pelo método aos desenvolvedores de hiperdocumentos. Sua

simplicidade no tratamento de entidades favorece tanto a modelagem em ponto

grande, onde as estruturas comuns são identificáveis, tornando a modelagem uma

tarefa mais modular; quanto a modelagem em ponto pequeno, onde cada nó é

explicitado de forma clara.

Os métodos aqui expostos  são bastante abrangentes, podendo ser adotados no

desenvolvimento de aplicações em diferentes áreas do conhecimento.  Entretanto, sua

utilização no desenvolvimento de aplicações educativas envolvem alguns aspectos

adicionais.  Em [CYTE 96], estes aspectos foram detalhados visando estabelecer uma

sequência de passos direcionados à modelagem de aplicações hipermídia educacionais. À

esta sequência foi adicionado um passo suplementar (17), onde algum método de

desenvolvimento poderá ser utilizado.  Estes passos serão abaixo enumerados:

1) Estabelecer a idéia inicial;
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2) Definir o problema;

3) Identificar o usuário;

4) Analisar  a viabilidade do projeto;

5) Avaliar as diferentes alternativas  de solução do problema;

6) Estimar recursos físicos e humanos necessários;

7) Verificar as ferramentas e os recursos disponíveis;

8) Especificar claramente os objetivos;

9) Analisar a relação custo/benefício;

10) Estimar o tempo de desenvolvimento;

11) Definir os conteúdos;

12) Definir a estrutura geral;

13) Estabelecer o ambiente educativo em que o produto irá se inserir;

14) Definir o estilo da interface;

15) Definir a ferramenta ou linguagem de implementação;

16) Produzir e editar materiais  gráficos e sonoros;

17) Modelar a aplicação segundo um método ou modelo de desenvolvimento;

18) Implementar;

19) Testar o produto, realizando modificações preliminares;

20) Avaliar o produto;

21) Implantar o produto.

3.3. Comentários Finais

Nesta seção foram abordados diferentes aspectos relativos ao desenvolvimento de

produtos de software inteligentes e de hipermídia, tecendo uma base teórica composta de

diferentes métodos passíveis de apoiar o desenvolvimento de STHI voltados para a

cardiologia.  Neste caso, a hipermídia será o meio utilizado para apresentar as informações

médicas de forma dinâmica e atrativa.  A parte de tutoria inteligente proporcionará uma

aprendizagem dirigida, adequando a apresentação dos casos médicos ao nível de

conhecimento de cada aluno.
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Em 1988  Jong [JONG 88] afirmava que ainda não existiam metodologias de projeto

e desenvolvimento de sistemas especialistas e SBC bem amadurecidas e difundidas.  Hoje o

quadro não se alterou de forma significativa, pois apesar das muitas experiências relatadas

na literatura, em geral, não há referências aos métodos de desenvolvimento utilizados,

verificando-se uma tendência para o desenvolvimento através de prototipagem.  Talvez isso

se deva as diferenças entre a área de Engenharia de Software e de Inteligência Artificial.

Não foram encontrados relatos de desenvolvimento de STI totalmente apoiado em

métodos e ferramentas de Engenharia de Software.  Alguns autores, como Eliot&Woolf

[ELI2 96], recomendam o desenvolvimento iterativo, mas parece que há uma dependência

muito estreita entre o planejamento do STI e sua codificação em alguma linguagem de

programação.  Há, sem dúvida, uma lacuna entre a fase de concepção do STI até a

existência de um protótipo operacional.

Um aspecto importante a ser considerado no projeto e desenvolvimento de um

sistema que manipula conhecimento relaciona-se à aquisição de conhecimento, que  deve

ocorrer durante todo o ciclo de vida do produto, tornando difícil a aplicação de alguns

modelos de ciclos de vida tradicionais. Em geral, de acordo com Werneck [WERN 95], os

Sistemas Baseados em Conhecimento têm sido em grande parte, construídos de forma

artesanal, ou ad-hoc, sem uso de métodos e técnicas específicas, contribuindo para a

geração de produtos de baixa qualidade e com tempo de desenvolvimento e custos

ultrapassando o limite inicialmente previsto. Percebe-se que as experiências mais recentes

de desenvolvimento de STI se realizam, principalmente, através de prototipagem em espiral

evolutiva  [ELIO 96], [ELI2 96].

Mas, apesar dessas experiências incipientes,  muitas barreiras para a  construção de

tutores ainda persistem e entre elas, destacam-se:

�
 a grande quantidade de trabalho necessário para construir cada tutor;

�
 a pouca disponibilidade de shells ou sistemas de autoria;

�
 mesmo com ferramentas, cada novo domínio requer  a identificação de tópicos e

pré-requisitos;
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�
 o modelo do aluno requer identificação de habilidades meta-cognitivas e um índice

de como a pessoa deve organizar o conhecimento no novo domínio;

�
 a construção de um modelo de comunicação requer visualização do processo de

raciocínio;

�
 a dificuldade de adaptação dos diferentes domínios, escolha de estratégias de

tutoria e tipos de interface para cada especialidade.

Outro importante aspecto relacionado à construção de STI é a multidisciplinaridade

envolvida na concepção de cada produto. Logo, torna-se imprescindível que o método de

desenvolvimento apoie a integração de equipes, onde cada membro colabora com seu

conhecimento específico, que dará suporte ao desenvolvimento dos módulos do STI.

Em suma, os estudos apresentados nesta seção apontam que os métodos de

desenvolvimento de SBC existentes não possuem potencial para serem aplicados

diretamente no desenvolvimento de STI já que, para que um método seja considerado

adequado para o projeto e desenvolvimento de STI é essencial que apoie a modelagem do

módulo do aluno, do tutor e da interface.

Já, em relação as aplicações hipermídia, não se  observou uma problemática tão

complexa quanto à envolvida nos STI, pois verifica-se que os modelos/métodos  para

desenvolvimento de hipermídias vêm sendo utilizados de forma mais uniforme, sem que se

perceba tendências predominantes na adoção de algum método específico.

Para o caso específico dos STHI voltados para a área de cardiologia, estudos

posteriores verificarão  possibilidades de adoção de algum método ou combinação de

alguns deles de forma a fornecer apoio estruturado para as diferentes etapas envolvidas em

sua criação.
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4. Avaliação da Qualidade de STHI
_________________________________________________________________________

No âmbito desta seção serão discutidos os aspectos de qualidade de software e

qualidade de software educacional enfocando aqueles relacionados aos STHI, que por sua

natureza multidisciplinar envolve características educacionais, de hipermídia e de sistemas

inteligentes. Neste sentido, será abordado um conjunto inicial de características de

qualidade de STHI, formado por uma parte hipermídia e outra de STI. Parar tanto,

instanciou-se o método definido por Rocha [ROCH 87] incorporando a extensão proposta

por  Belchior [BELC 97], considerando-se os trabalhos  para as áreas educacional

[CAMP1 94], de Hipermídia [CAMP 94] e  Sistemas Especialistas [OLIV 95].

4.1. Qualidade de Software

A avaliação de produtos de software constitui uma área de demanda crescente,

paralelamente ao estabelecimento de normas e ao desenvolvimento de métodos e técnicas

para auxiliar no processo de avaliação.

A qualidade do software pode ser definida como um conjunto de propriedades a

serem satisfeitas em um determinado grau, de modo a atender as necessidades de seus

usuários [ROCH 87].

Segundo Vieira&Travassos [VIEI 97], a construção de um software, cada vez mais,

requer um processo sistemático e controlado, sendo a garantia de sua qualidade trazida para

o centro do processo de desenvolvimento.

“O processo de garantia da qualidade de software está relacionado à qualidade de

seu processo de desenvolvimento e às características de qualidade do próprio

produto”[OLIV 95].

Os procedimentos para a garantia da qualidade do software em relação ao processo

de desenvolvimento estão descritos na norma ISO 9000-3 [ISO 9000-3], sendo dividida em

três partes:
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�
  Estrutura: envolve aspectos organizacionais da produção de software;

�
  Atividades do ciclo de vida: define as ações necessárias para as fases ao longo do

processo de desenvolvimento, e,
�

 Atividades de apoio: estabelece atividades de suporte à produção, operação e

manutenção de software.

Já a norma ISO 9126 [ISO 9126] enfoca os aspectos de qualidade do produto e

abordam seis características genéricas:
�

 Funcionalidade: refere-se à existência de um conjunto de funções que satisfazem

necessidade explícitas ou implícitas e suas propriedades específicas;
�  Confiabilidade: refere-se à capacidade do software manter seu nível de desempenho,

sob condições estabelecidas, por um dado período de tempo;
�  Usabilidade: refere-se ao esforço necessário para a utilização do  sistema,  baseado

em um conjunto de  implicações  e  de condições do usuário;

�  Eficiência: refere-se  ao relacionamento entre o nível de desempenho do software e

a quantidade de recursos usados, sob condições  estabelecidas;

�

 Manutenibilidade: refere-se ao esforço necessário para a realização de alterações

específicas no produto de software, e,

�

 Portabilidade: facilidade do software poder ser  transferido  de  um ambiente para

outro.

Cada uma destas características é ainda, definida em sub-características. Entretanto,

para que se viabilize a avaliação de software, segundo as características e sub-características

identificadas na ISO 9126, é necessário correlacioná-las a critérios e métricas específicas, de

preferência especializadas para os diversos domínios de aplicação.

Segundo Rocha [ROCH 97] métrica de qualidade é uma função cuja entrada são

dados do software e cuja saída é um valor que pode ser interpretado como o grau em que o

software possui um dado atributo que afeta sua qualidade.  Já Pressman [PRES 92]

considera as métricas de qualidade  como medidas numéricas usadas para quantificar alguns

aspectos de um produto de software.
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As métricas de qualidade podem ser divididas em duas categorias: as que buscam

predizer a qualidade do software e as que avaliam a qualidade do software. As primeiras são

aplicadas nos primeiros estágios do desenvolvimento do software e visam indicar como o

produto final exibirá as características de qualidade. As métricas de teste são usadas após o

processo, na implementação. Logo, as  métricas de software são utilizadas para permitir a

quantificação do grau em que as características estão presentes em um deteminado produto

ou em seu processo de desenvolvimento [ROCH 97].

Campos [CAMP1 94] salienta que os resultados obtidos a partir de métricas e

medidas por si só, têm se mostrado ineficientes e que paradigmas e modelos devem ser

alcançados.

No contexto deste trabalho, será considerado o método Rocha [ROCH 87], estendido

por Belchior [BELC 97], que especifica um conjunto de atributos de qualidade a serem ser

considerados no processo de avaliação de produtos de software. O Modelo Rocha

Estendido[BELC 97], representado na figura 7, utiliza os conceitos e propriedades da teoria

dos conjuntos fuzzy  e define qualidade de software a partir dos seguintes conceitos:
�

 Objetivos da qualidade: são as propriedades gerais que o produto deve possuir;
�

 Fatores de qualidade: determinam a qualidade na visão dos diferentes usuários do

produto. Podem ser compostos por subfatores, quando estes não definem por si só,

um objetivo;
�

 Critérios: são atributos primitivos, passíveis de serem avaliados;
�

 Processos de avaliação: determinam o processo e os instrumentos a serem

utilizados, de forma a se medir o grau de presença no produto, de um determinado

critério;
�

Medidas: são o resultado da avaliação do produto, segundo os critérios, através de

termos linguísticos fuzzy, mapeados por números fuzzy;
�

 Medidas agregadas: são o resultado da agregação das medidas obtidas ao se avaliar

de acordo com os critérios. São também, o resultado da agregação de critérios em

subfatores, fatores, objetivo e no valor final do produto de software;
�

 Funções fuzzy: mapeiam os atributos de qualidade primitivos ou agregados, através

do conjunto de termos linguísticos estabelecidos, quantificando-os.
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Figura 7: Modelo Rocha Estendido

Produtos de software são desenvolvidos para atenderem a determinadas necessidades

de seus usuários.  Após serem colocados em operação, espera-se que tenham uma vida útil,

longa e produtiva. Para que isto se concretize, devem ser atingidos os seguintes objetivos de

qualidade [ROCH 87]: Utilizabilidade, Confiabilidade Conceitual e Confiabilidade da

Representação.
�

 Utilizabilidade  é um objeto fundamental e se refere às características de utilização

do software, sob as mais variadas formas, tanto durante o seu processo de

desenvolvimento como durante sua operação e, portanto, vida útil;
�

 Confiabilidade Conceitual refere-se às características que tornam o produto

confiável para seus usuários, do ponto de vista de seu conteúdo, satisfazendo os

requisitos que motivaram a sua construção, e,
�

 Confiabilidade da Representação refere-se às características que tornam o produto

confiável para seus usuários, considerando-se aspectos relativos à sua forma e que

tornam possível sua compreensão e manipulação, tendo em conta as diversas

representações do produto desde a especificação de requisitos até o próprio

código.  Esta característica torna possível que o software seja entendido e

interpretam
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manipulado por seus diferentes tipos de usuário, durante o período de

desenvolvimento e de vida operacional.

Os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que podem

ser compostos por subfatores. Objetivos, fatores e subfatores não são, diretamente,

mensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios.  Um critério é um atributo

primitivo e pode qualificar diferentes subfatores ou fatores.  Nenhum critério isolado é uma

descrição completa de um determinado subfator ou fator.  Da mesma maneira, nenhum fator

define completamente um objetivo [BELC 97].

A seguir serão abordados aspectos relacionados à qualidade do software educacional.

4.1.1 Qualidade de Software Educacional

Produtos de  software educativo possuem   particularidades que contribuem para

tornar sua avaliação uma tarefa bastante complexa.

Sanchez [SANC 92], baseado na proposta de Scriven em 1967, classifica os tipos de

avaliações em:
�

 formativas - avaliação do processo de desenvolvimento;
�

 somativas - avaliação do produto.

 A construção e a utilização de um produto de software educacional envolve muitas

pessoas, com diferentes formações e objetivos. Esse, talvez, seja um dos pontos chave, que

determina as dificuldades encontradas tanto na atividade de avaliação do  processo, quanto

na avaliação do produto. Os usuários do software educacional podem ser identificados

como desenvolvedores, mantenedores, professores e alunos.

Como já mencionado, os projetos de desenvolvimento de software educacional

necessitam do envolvimento de pessoas com diferentes formações acadêmicas. A noção de

qualidade para cada uma das áreas do conhecimento envolvidas na construção e uso do

produto, possui características específicas, logo, este enfoque multidisciplinar de software

educativo deve ser considerado em sua avaliação [CAMP 95].
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Um  aspecto relevante, relaciona-se às características de utilização do produto de

acordo com o ambiente de aprendizagem em que se insere: algorítmico ou heurístico. O

enfoque algorítmico possui uma abordagem mais estruturada e precisa, através de

atividades pré-determindas, enquanto que o enfoque heurístico favorece o desenvolvimento

das capacidades de autogestão, permitindo que o aluno desenvolva e prove seus próprios

modelos de pensamento. Segundo Leite et al. [LEIT 96] a  avaliação de produtos com

finalidades educacionais envolve não só as questões técnicas, como também, os conceitos

de aprendizagem, ligados à psicologia, didática, pedagogia e ao domínio.

Portanto, cada característica de qualidade, além de depender do enfoque do software

e dos conceitos de aprendizagem envolvidos, varia  de acordo com pontos de vista

considerados, ou seja, da visão das diferentes equipes ou pessoas envolvidas na sua criação

ou utilização.

Os sistemas podem ser avaliados considerando-se ainda, suas características internas,

tais como arquitetura e comportamento ou externas, como por exemplo, o seu impacto

educacional. [CAMP 94]. Outros pontos importantes a serem avaliados relacionam-se aos

objetivos educacionais preestabelecidos.

“ Hoje, temos que lidar com métodos, procedimentos e ferramentas para aumentar a

produtividade e a qualidade dos produtos. Projetos de desenvolvimento de software

educacional, além de envolver em seu desenvolvimento uma equipe multidisciplinar,

devem refletir os objetivos educacionais propostos e o ambiente de aprendizagem

almejado, criando situações que estimulem o desenvolvimento das habilidades desejadas”

[CAMP 95].

Os fatores de qualidade do software educacional têm sido discutidos tanto por

especialistas da área de educação, como por especialistas da área de informática.

Entretanto, ainda não existe um consenso sobre quem deve ser  responsável pela elaboração

e avaliação dos produtos. Contudo, G. Campos [CAMP1 94] acredita que os especialistas

em educação devem ser capazes de avaliar minimamente os  produtos de software

distribuídos no mercado.
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O objetivo das próximas subseções é discutir a avaliação da qualidade dos STHI.

Uma vez que STHI é um STI integrando funcionalidades da  hipermídia, os atributos de

qualidade para STHI foram identificados a partir dos:

�  atributos de qualidade de Sistemas Especialistas [OLIV 95], e,

�  atributos de qualidade de Hipermídia [CAMP 94].

A contribuição deste trabalho foi selecionar, dentre os atributos propostos por

Oliveira [OLIV 95], G. Campos [CAMP1 94] e F.Campos [CAMP 94], aqueles mais

específicos para a avaliação de STHI.  Como este conjunto de atributos não cobre todas as

funções do STHI, foram apontados novos atributos relacionados a módulo de aluno,

módulo de tutor, módulo especialista e de interface.

4.1.1.1 Avaliação da Qualidade de STI

A complexidade  de construção de um produto educacional inteligente reflete-se

também, nos processos de avaliação da sua qualidade, pois envolvem fatores de diferentes

áreas do conhecimento, tais como IA e educação.

Diversas abordagens para a avaliação de STI são encontradas na literatura e percebe-se

que, em geral, são bastante dependentes do processo de desenvolvimento adotado. Na falta

de métodos específicos de avaliação, experiências isoladas tentam verificar alguns aspectos

que influenciam o desenvolvimento de STI, gerando indicativos preliminares.

�
 Segundo Millet&Gouarderes [MILG 96], atualmente, os processos avaliativos são

iniciados muito tarde, com os desenvolvedores confrontados com problemas de

prazos, não podendo realizar modificações mais profundas ou trabalhosas.  Neste

sentido, os autores salientam a necessidade de um processo de avaliação mais

dinâmico, interativo e síncrono, em tempo real. Para que este processo se integre

no ciclo de vida do produto, a princípio,  deve-se escolher uma metodologia de

coleta de informações: entrevistas, observações ou questionários. Os autores,

propõem, ainda, a integração da visão dos diferentes atores envolvidos:
�  Pedagogos: verificam os objetivos, elementos do currículo e sua adequação ao

nível dos usuários;
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�  Informatas: verificam a correção, satisfação, alterabilidade, portabilidade,

segurança e eficácia do software, e,
�  Ergonomistas: verificam a adequação do sistema às características do usuário e

às características relativas a interface.

�
 De acordo com Wu [WU 96], até agora, não existem métodos de avaliação de STI

reconhecidos porque a avaliação vem sendo realizada de forma experimental e

empírica. Segundo o autor, os objetivos de avaliação de um sistema de

aprendizagem repousam, sempre, sobre sua eficácia, contemplando a correção,

completude e eficiência. Estes termos devem ser associados aos sistemas de

aprendizagem, verificando:
�  se o conhecimento do domínio é consistente;
�  se o sistema é capaz de levar os usuários a alcançarem um determinado nível de

conhecimento, e,
�  se todos os objetivos de aprendizagem pretendidos são cobertos pelo sistema.

O autor enfatiza que a terceira proposta é a mais complexa de ser avaliada e

propõe uma avaliação sistemática e formal da lógica e relações utilizadas para a

especificação dos níveis do conhecimento.

�
 Já Seidel&Park [SEID 94] consideram que a adoção de um STI deve ser

determinada com base  em  resultados de algum tipo de avaliação sistemática e não

somente a partir de demonstrações conceituais.  Os autores enfatizam a

importância da escolha de um modelo de avaliação e citam linhas de pesquisa

desenvolvidas por pesquisadores, apoiadas em correntes de Filosofia da Educação

(conceitualizações de processos e produtos e orientações metodológicas).  A partir

destas observações, eles propõem um modelo que considera a tecnologia, os

processos envolvidos, as medidas de desempenho e a maturidade da inovação

tecnológica.  Esse modelo possui três estágios principais: adoção, implementação,

institucionalização e dois processos: assimilação e acomodação da inovação.  Estes

estágios e processos ocorrem em um contexto de múltiplos níveis de usuários:

alunos, sala de aula, escola e comunidade. Ou seja, englobam todos os atores
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envolvidos diretamente com a implantação do sistema, o que contribui de forma

positiva para sua  aceitação.

�
 Alonso et al. [ALON 95] planejaram o controle de qualidade de um STI para o

ensino da linguagem dos sinais, para deficientes auditivos, dividido em três etapas:
�  avaliação funcional: para garantir a qualidade do conteúdo e das estratégias

usadas no processo educacional. Aproxima-se da avaliação formativa;
�  avaliação pedagógica: avalia o impacto educacional do sistema nos alunos. É

considerada pelos autores, como similar a avaliação somativa, e,
�  avaliação tecnológica: avalia e valida o software e a correção da tecnologia

usada.  É responsável também, por testar a interface.

�
 Para Mark&Greer [MARK 93], a complexidade do processo de avaliação dos STI

se deve  à  multidisciplinaridade envolvida e, como  consequência, diferentes

métodos de avaliação devem ser considerados, de acordo com a arquitetura de

cada sistema. Na busca de propostas de avaliação que se adequassem à

especificidade dos STI, os autores levantaram as técnicas mais difundidas,

verificando aquelas aplicáveis na avaliação de cada um dos seis módulos de um

STI. De acordo com esta arquitetura, foram associados os tipos de avaliação que

seriam  mais adequadas a cada componente:
�

 componente de conhecimento: avaliação formativa, inspeção e teste de Turing;
�

 componente de ensino: análise de sensibilidade e inspeção. Outra possibilidade é

a experimentação, ou seja, alterar o componente de tutoria, enquanto os outros

componentes não sofrem  alterações, realizando comparações de desempenho;
�  componente  de comunicação: teste piloto e comparação de versões;
�  componente do aprendizado: avaliação baseada em critérios, e,
�

 componente do controle: técnicas tradicionais de avaliação baseadas na análise

de desempenho do sistema.

�
 Eliot&Woolf [ELI2 96] em sua proposta de Desenvolvimento Iterativo de

Sistemas (descrita na seção 3), mantém uma estreita relação entre os requisitos do

sistema e sua implementação, evitando erros mais comuns, ligados, principalmente,

às necessidades dos usuários.  Contudo, os autores afirmam que deve haver uma
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certificação de que não há conhecimento importante que tenha sido ignorado e que

uma fase de validação do sistema é necessária.

�
 Shute&Regian [SHUT 93] consideram que apesar dos vários exemplos de tutores

apresentados na literatura, poucos foram alvo de avaliações e apresentam sete

princípios que devem ser usados para projetar, planejar e implementar uma efetiva

avaliação de STI:

1) Delinear os objetivos do tutor;

2) Definir os objetivos da avaliação;

3) Selecionar um projeto que se encaixe nos objetivos;

4) Instanciar o projeto a medidas, tipos de assunto e condições de controle

apropriadas;

5) Preparar a condução do estudo;

6) Realizar teste piloto do tutor e do estudo;

7) Comparar o resultado esperado com os resultados obtidos;

Sobre o aspecto da qualidade dos STI, mais uma vez a imaturidade do assunto, a

complexidade das arquiteturas dos STI,  aliadas à existência de poucas experiências

desenvolvidas, não favorecem o destaque de nenhuma metodologia específica de avaliação

de processos nem de produtos.

Por outro lado, as áreas de  Sistemas Especialistas/SBC, por serem áreas mais

maduras, possuem resultados mais expressivos em relação aos  processos de avaliação.  Um

desses resultados originou-se da avaliação do sistema especialista SEC [OLIV 95] e gerou

um conjunto de atributos de qualidade organizados segundo o modelo proposto por Rocha

[ROCH 87] e apresentados por Oliveira [OLIV 95].

A partir dos atributos obtidos por Oliveira [OLIV 95], dos trabalhos descritos em

[CAMP1 94], [CAMP 94], [COST 96], [LEIT 96], [COST 97]  e da posição de alguns

autores, entre eles, Winkels et al. [WINK 93] e Werneck&Carvalho [WERN 93], a seguir

serão delineados alguns atributos de qualidade para STHI organizados segundo o método

Rocha-estendido [BELC 97].
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4.1.1.1.1. Atributos de Avaliação de STI

Como visto anteriormente, os STI são compostos por módulos, cujas  funções

diferem  profundamente umas das outras. Uma abordagem para avaliação da qualidade de

STI deve considerar estas diferenças, avaliando cada módulo separadamente. No entanto,

uma avaliação final, com todos os módulos integrados, deve ser realizada, verificando se o

sistema funciona de acordo com o previsto.

A arquitetura de STI considerada nesta sub-seção está descrita na figura 6, sendo

composta por quatro módulos principais: módulo especialista, módulo do tutor, módulo do

aluno e interface.

Comparando os módulos especialista, tutor e aluno dos STI com a estrutura dos

sistemas especialistas ou dos SBC, percebem-se semelhanças, tanto a nível estrutural como

conceitual. Ou seja, os três módulos possuem  uma base de conhecimento e um mecanismo

que controla a utilização do conteúdo da base.  Esta similaridade contribue para que os

atributos especificados por Oliveira [OLIV 95], possam ser utilizados como ponto de

partida para a  avaliação destes módulos. Esta lista de atributos  foi revisada, considerando

as características de STI e especificamente, desses três módulos. Entretanto, para abranger

todos os aspectos particulares de cada módulo, o conjunto de atributos deverá ser

complementado futuramente, de acordo com a finalidade de cada um deles.

  A seguir serão apresentados atributos referentes aos três objetivos de qualidade:

utilizabilidade, confiabilidade conceitual, confiabilidade de representação propostos por

Rocha [ROCH 87], organizados segundo Passos [PASSOS 97].

O Objetivo Utilizabilidade refere-se às diversas formas como um módulo pode ser

utilizado durante seu desenvolvimento e vida útil.
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OBJETIVO UTILIZABILIDADE
Fator/Subfator Descrição

Manutenibilidade refere-se à facilidade com que, sempre que necessário, podem-se realizar
alterações no módulo.

Modificabilidade característica que um módulo  deve ter, de forma a  facilitar a realização de
modificações

Evolutibilidade característica que o módulo deve ter, de forma a permitir sua própria
evolução, através de refinamentos sucessivos que representem o
conhecimento de forma cada vez mais completa

Reutilizabilidade refere-se às características que possibilitam o uso do módulo,  ou de suas
partes, incluindo o projeto, em novos desenvolvimentos ou em outras
aplicações.

Adaptabilidade característica do módulo ser facilmente adaptado a outras situações,
permitindo sua reutilização por outro módulo

Compatibilidade refere-se às características que fazem o módulo ser compatível com outros
módulos da organização

Facilidade de
interfaceamento

característica do módulo oferecer facilidades na interação com outros
módulos obedecendo a padronizações estabelecidas

Compatibilidade com
outros  módulos

característica do módulo interagir com outros módulos, complementando
informações e tecnologias

Portatilidade refere-se às características que permitem que o módulo seja operado em
configurações de equipamento diferentes da original

Independência do
ambiente

característica do módulo não possuir restrições para execução em
configurações de hardware diferentes das originais

Adaptabilidade característica do módulo ser fácil de adaptar para permitir sua extensão em
configurações de hardware diferentes das originais

Eficiência refere-se à característica do módulo ser executado com a melhor utilização
possível de recursos

Eficiência de
execução

característica do módulo inferir no menor tempo possível

Adequação
Tecnológica

está relacionado às características e à adequação da tecnologia utilizada
para construção do módulo

Suporte característica do módulo ser provido de técnicas auxiliares de suporte como,
tratamento de incerteza,  verificação da consistência e de concorrência e
compilação de regras

Adequação do
ambiente de
programação

característica do módulo ter sido implementado utilizando um ambiente de
programação adequado às suas necessidades e que seja capaz de suportar
futuras evoluções no módulo

Inferência característica do módulo ter um mecanismo de raciocínio sofisticado

Adequação da
metodologia

característica do módulo usar procedimentos e métodos adequados para a
representação do conhecimento

Aplicabilidade refere-se às características que o fazem adequado e útil no contexto em
que está inserido

Possibilidade característica de  ser possível a construção do módulo,  considerando-se a
existência de especialistas e as  tarefas envolvidas

Implementabilidade refere-se às características que tornam viável a implementação do módulo

Codificabilidade característica do módulo  utilizar técnicas de representação  do
conhecimento, para codificação e atualização da  base de conhecimento

Viabilidade
tecnológica

viabilidade do módulo poder ser construído considerando-se a existência e a
disponibilização da tecnologia necessária  para o seu desenvolvimento
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Viabilidade de mão
de obra

viabilidade do módulo poder ser construído, considerando-se a existência e a
disponibilização da mão de obra necessária para o seu desenvolvimento

Quadro 4.1: Atributos do objetivo Utilizabilidade para avaliação dos módulos especialista,
tutor e aluno

O Objetivo Confiabilidade Conceitual refere-se às características que garantem que o

conteúdo do módulo corresponde ao que se propõe.

OBJETIVO CONFIABILIDADE  CONCEITUAL
Fator/Subfator Descrição

Fidedignidade
refere-se às características que fazem o módulo corresponder aos requisitos
especificados pelo usuário

Completude característica do módulo possuir somente informações utilizáveis, garantindo a
ausência  de atributos não referenciados,  conclusões não alcançáveis e  partes do
domínio não cobertas

Exaustividade característica do módulo ter uma base de conhecimento com um  nível de riqueza
que permita, sempre, a geração de resultados confiáveis

Necessidade característica da especificação do módulo abordar, apenas os requisitos
necessários e de sua utilização gerar, apenas, as soluções especificadas

Não  redundância característica  da especificação do módulo não conter requisitos repetidos nem
gerar soluções redundantes

Consistência característica do módulo não apresentar requisitos contraditórios, nem soluções
contraditórias  em sua implementação

Equivalência a
especialista

característica do módulo ter um desempenho com confiabilidade equivalente a de
um especialista,  tanto  em  termos de escopo  do  problema como da solução
gerada

Quadro 4.2: Atributos do objetivo Confiabilidade Conceitual para avaliação dos módulos
especialista, tutor e aluno

O Objetivo Confiabilidade da Representação refere-se aos aspectos necessários para

facilitar a compreensão e manipulação do módulo sob suas diversas formas de

representação (especificação, projeto e código).

OBJETIVO CONFIABILIDADE  REPRESENTAÇÃO
Fator/Subfator Descrição

Legibilidade refere-se às características do módulo que o tornam de fácil
compreensão

Clareza característica do módulo estar especificado, modelado e  implementado da
forma mais clara possível, isento de práticas que o tornem complexo e de
difícil entendimento

Concisão característica do módulo ter sido especificado e modelado de forma
concisa e implementado com a quantidade mínima de comandos

Estilo refere-se  à  necessidade da especificação e modelagem do módulo
conterem elementos adequados de estilo, de forma que  expressem seus
objetivos e especificações de maneira simples, elegante, organizada e
direta, considerando as padronizações e/ou recomendações estabelecidas
no  processo de  desenvolvimento adotado
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Correção da
representação

característica do módulo estar correto do ponto de  vista  do uso da
linguagem de especificação adotada no que se refere a notação, semântica,
sintaxe e formato de documentação

Uniformidade de
terminologia

característica do módulo estar documentado com uniformidade de notação
e  padronização de termos técnicos

Manipulabilidade refere-se às características que tornam possível, ao se analisar o módulo,
encontrar, com facilidade, as informações desejadas

Estrutura característica do módulo possuir um padrão definido de composição de
suas partes, formando uma  organização hierárquica de regras e/ou
conhecimento

Rastreabilidade característica do módulo possuir uma documentação e código que
permitam a busca de informação através da sequência de agregação de
detalhes de um determinado aspecto, desde sua visão mais geral até a mais
detalhada, e vice-versa

Disponibilidade característica do STHI possuir sua documentação disponível e
atualizada

Existência da
Documentação

característica do módulo possuir documentação disponível

Qualidade da
Documentação

característica do módulo possuir documentação de boa qualidade

Organização da
Documentação

característica do módulo possuir documentação individual com
detalhamento das informações do seu conteúdo

  Quadro 4.3: Atributos do objetivo Confiabilidade da Representação para avaliação dos
módulos especialista, tutor e aluno

Os atributos acima listados relacionam-se, em grande parte, aos aspectos comuns

entre os módulos do conhecimento, aluno e tutor. A seguir, serão listados aspectos

complementares que também devem ser observados durante a avaliação desses módulos.

A avaliação  do Módulo do Aluno, responsável por caracterizar o aluno e controlar

sua evolução, deve privilegiar aspectos referentes ao desempenho do aluno dentro da sessão

de ensino e seus resultados.  Deve-se verificar se o módulo é capaz de:
�

 identificar o nível de conhecimento de cada  aluno;
�

 atualizar o banco de dados de alunos, de acordo com o seu desempenho;
�

 controlar a evolução de alunos de acordo com um modelo específico;
�

 armazenar o desempenho de aluno;
�

 armazenar e manipular incorreções, erros, lacunas relacionadas ao conhecimento;
�

 apoiar diferentes formas de modelagem de usuário(overlay, crenças, buggy,

estereótipos, etc);
�

 identificar estilos cognitivos e preferências dos alunos, e,
�

 apresentar os resultados de aluno.
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O Módulo do Tutor é responsável por controlar a utilização das estratégias

pedagógicas, o ritmo da apresentação e a aplicação de testes de avaliação nos alunos.

Contém os objetivos a serem alcançados e interage com o módulo especialista nos planos

utilizados para alcançá-los. A avaliação de qualidade neste módulo deve verificar se o

sistema é capaz de:
�

 aplicar estratégias de acordo com uma teoria pedagógica;
�

 incorporar diferentes enfoques educacionais;
�

 apoiar diferentes filosofias educacionais (comportamentalistas, neo-

comportamentalistas, construtivistas, neo-construtivistas);
�

 oferecer ajuda para a solução do problema;
�

 fornecer “feedback”;
�

 tratar o erro do usuário e fornecer remediações;
�

 controlar a evolução do aluno;
�

 apresentar recursos motivacionais, e,
�

 avaliar o conhecimento do aluno.

O Módulo Especialista é responsável por armazenar conhecimento especialista

(fatos+regras),  controlar os mecanismos de inferência no domínio e gerar raciocínio

utilizado na resolução do problema. A base de regras determina os procedimentos para

resolução do problema através das informações armazenadas na base de conhecimento. A

avaliação deve:
�

 verificar se o conhecimento está bem relacionado ao domínio desejado;
�

 verificar  a consistência da explicação do raciocínio, e,
�

 verificar se a base de conhecimento  não contém  informações contraditórias.

No caso dos STHI, a apresentação do conteúdo especialista será feita no formato

hipermídia, já que a base de conhecimento armazenará as informações em nós conectados

por ligações. Os atributos relativos à hipermídia serão discutidos e apresentados a seguir.
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4.1.1.2. Avaliação da Qualidade de Hipermídias

A avaliação de qualidade de software do tipo hipermídia depende, principalmente, do

planejamento de todas as atividades realizadas ao longo do seu ciclo de vida, tendo sido

abordada em dois trabalhos: um que trata de software  educacional em geral [CAMP1 94] e

outro que particulariza a avaliação para as hipermídias educacionais [CAMP 94].

No contexto da hipermídia, F.Campos [CAMP 94] identifica quatro categorias de

usuários: o usuário autor é aquele que utiliza os sistemas de autoria para desenvolvimento

de aplicações hipermídia. O usuário co-autor é responsável pela manutenção da aplicação

hipermídia, enquanto que o usuário leitor irá somente, navegar no hiperdocumento. Já na

perspectiva de avaliação de hiperdocumentos desenvolvidos sob encomenda ou disponíveis

comercialmente, o usuário selecionador/avaliador é responsável por escolher uma aplicação

que se encaixe em seus propósitos.

F.Campos [CAMP 94]  instanciou o método Rocha [ROCH 87] para a avaliação de

hipermídia na educação, através da seleção de fatores, subfatores e critérios  inerentes à

perspectiva de autores, leitores, co-autores e selecionadores/avaliadores, relativos aos

objetivos fundamentais de qualidade: utilizabilidade, confiabilidade conceitual e

confiabilidade de representação.

Como apresentado anteriormente, uma das formas de unir STI e Hipermídia é através

dos STHI (seção 3), onde o conhecimento do domínio é armazenado e apresentado no

formato hipermídia. Os atributos relacionados a criação da base de conhecimento já foram

listados na sub-seção  4.1.1.1.1.  A apresentação do conteúdo da base de conhecimento  do

STHI será feita através de uma interface hipermídia.

A seguir serão apresentadas as definições dos atributos relacionados  a avaliação da

interface hipermídia dos STHI.
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4.1.1.2.1. Avaliação da Qualidade da Interface Hipermídia dos STHI

Os atributos relacionados ao objetivo utilizabilidade para avaliação da interface

hipermídia estão definidos no quadro abaixo.

OBJETIVO UTILIZABILIDADE
Fator/Subfator/Critério Descrição
Operacionalidade é a característica de um STHI  ser oportuno e ameno ao uso,

facilitando a comunicação com o usuário, durante todo o tempo da
navegação

Oportunidade característica de um STHI permitir navegação eficiente e em tempo
hábil

Clareza das
Informações

característica do STHI enfocar um tópico por nó para facilitar o
entendimento e reconhecimento da informação

Visualização das
Informações

característica do STHI apresentar mapas globais, locais, de contexto, de
trilha, marcadores e índices

Suporte a Janelas e
Rolamento

característica do STHI usar múltiplas janelas, rolamento de telas e
janelas para facilitar a leitura da tela pelos usuários

Uso de Ícones característica do STHI possuir usar ícones para representar comandos
rotineiros

Previsão de
Realimentação

característica do STHI aceitar atualizações do conteúdo

Amenidade de Uso característica do STHI oferecer mecanismos para navegação
satisfatória

Facilidade de
Aprendizado

característica do STHI apresentar facilidades de navegação

Eficiência de
Utilização

característica do STHI  assegurar a navegação por nós relevantes

Facilidade de
Lembrança

característica relativa a facilidade dos usuários lembrarem como usar e
navegar em um STHI

Facilidade de
Localização

característica do STHI facilmente retornar à locação prévia

Integração característica do STHI integrar-se com facilidade ao ambiente
computacional

Clareza dos
Comandos

característica do STHI usar  ícones, convenções e comandos para
esclarecer instruções

Adequação do
Vocabulário ao
Usuário

característica do STHI utilizar vocabulário adequado ao leitor

Estabilidade característica do STHI ser confortável e permanecer compreensível  e
familiar ao leitor durante a navegação

Tutorial para
Leitura

característica do sistema fornecer tutorial para navegação

Existência de
Recursos
Motivacionais

característica do STHI possuir recursos para motivação do aluno

Controle da
Sequenciação do
Programa pelo
Leitor

característica do STHI permitir navegação livre pelos nós e ligações, de
acordo com a estratégia de tutoria utilizada

Tempo de
Exposição das
Telas

característica do STHI permitir ao leitor o controle de mudança de tela
pelo leitor
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Diagramação das
Telas

característica do STHI possuir telas com espaços bem diagramados

Uso de Ilustrações característica do STHI possuir ilustrações adequadas ao seu conteúdo
Uso de Animação e
Vídeo

característica do STHI utilizar animação e vídeo adequados ao conteúdo

Uso de Cor característica do STHI utilizar cor para melhor compreensão do conteúdo
Uso de Marcas
Especiais

característica do STHI utilizar marcas especiais para identificar nós e
ligações

Uso de Recursos
Sonoros

característica do STHI utilizar recursos sonoros para ilustrar conteúdo

Facilidade de
Leitura de Textos
na Tela

característica do STHI possuir textos distribuídos de forma adequada à
leitura

Tempo de Troca de
Nós

característica do STHI executar a troca de nós com rapidez

Ponteiro para
outras aplicações

característica  STHI oferecer ponteiros para outras aplicações

Ponteiro para
Trabalho
Cooperativo

característica do STHI oferecer ponteiros que acessem ferramentas de
trabalho cooperativo

Facilidade de
Anotação

característica do STHI permitir anotações dos usuários

Quadro 4.4: Atributos do objetivo Utilizabilidade para avaliação de Interface  Hipermídia.

A seguir são apresentados os atributos relativos ao objetivo Confiabilidade Conceitual

do componente interface hipermídia dos STHI.

OBJETIVO CONFIABILIDADE CONCEITUAL
Fator/Subfator/Critério Descrição

Integridade é a característica do STHI enfrentar situações hostis, tanto no
conteúdo dos componentes quanto nas ligações entre eles

Robustez característica do STHI resistir a situações hostis realizando
adequadamente o tratamento de erro sem interromper a
navegação

Resistência a Ações
Inadequadas

característica do STHI resistir a situações hostis, como tentativa de
alteração dos conteúdos dos componentes ou modificação de
ligações não autorizadas

Segurança característica do STHI evitar danos a versões ou ligações não
autorizadas

Privacidade característica do STHI proteger e controlar os dados de um
determinado usuário

Adequabilidade é a característica dos STHI serem adequados ao ambiente
educacional e se integrarem com outros recursos utilizados,
segundo a perspectiva do usuário final

Adequação ao Ambiente
Educacional

refere-se à característica do STHI ser adequado aos objetivos
educacionais e ao conteúdo programático pretendido e sua
integração com outros recursos utilizados

Adequação aos Objetivos
Educacionais

verificação da adequação do STHI a objetivos educacionais

Adequação ao Currículo verificação da adequação do STHI ao currículo regular
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Integração com Outros
Recursos

integração do STHI com outros ou materiais educacionais utilizados

Correção do Conteúdo o STHI não deve conter erros gramaticais e de ortografia e possuir
conteúdo correto

Necessidade do Conteúdo o conteúdo do STHI é, em sua maior parte necessário para atingir
os objetivos educacionais e o conteúdo programático planejado

Adaptabilidade ao Nível do
usuário

o STHI deve permitir que  o leitor se mova  entre as informações
dos nós,  de acordo com as suas necessidades e interesses

Ausência de erros na
navegação

característica do STHI operar de forma correta, sem interrupção na
navegação

Capacidade de
armazenamento das
interações

capacidade de memória do equipamento e recurso de software que
registra o que aconteceu nas interações dos alunos com o STHI,
assinalando os nós visitados e as trilhas percorridas

Quadro 4.5: Atributos relativos ao objetivo Confiabilidade Conceitual para Interface
Hipermídia dos STHI

O módulo de Interface é responsável, também, por controlar a comunicação entre os

diferentes módulos do STHI.  A avaliação da qualidade neste módulo deve considerar sua

capacidade de:

�
controlar a apresentação das informações de acordo com o as estratégias

educacionais do módulo de tutoria;

�
 estabelecer a comunicação entre o usuário e o sistema, e,

�
 apoiar a comunicação dos diferentes módulos do STHI.

4.2. Comentários Finais
Nesta seção foram abordadas questões da avaliação da qualidade de software, de

software educacional e principalmente de STI e Hipermídia, visando encontrar atributos

iniciais que apoiem a avaliação de STHI.

Em 1993,  Murray [MURR 93] considerava que a área de pesquisa em qualidade de

STI era relativamente nova, o que contribuía para que não existissem métodos e métricas

adequadas para sua avaliação. A área de Hipermídia também carece de resultados

expressivos sobre qualidade.

A estrutura dos STHI, por definição, é composta por módulos de STI e módulos

hipermídia. Portanto, a definição de atributos de qualidade para STHI devem considerar as

características específicas dos dois tipos de software.
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A complexidade dos STI contribui para que as técnicas desenvolvidas para avaliar um

sistema específico sejam inapropriadas para outro, pois, verifica-se que as propostas

existentes são bastante dependentes dos objetivos e da arquitetura do software. Outros

aspectos que dificultam a avaliação dos STI, relacionam-se ao domínio da educação: o que

ensinar, por quê ensinar e como ensinar.

O paradigma da hipermídia é considerado bastante promissor para a área educativa,

principalmente, se  apoiado por estratégias inteligentes, entretanto, não foram encontrados

relatos sobre experiências de avaliação da qualidade de produtos com estas características.

Talvez isto se deva ao uso de sistemas de autoria, que por sua própria definição, já

consideram os objetivos de qualidade na geração de seus hiperdocumentos.

Percebe-se  que, independente do produto de software, em geral, sua qualidade está

intimamente relacionada a um processo de desenvolvimento sistemático e adequado.

 A partir dos estudos aqui apresentados, foram levantados alguns atributos de

qualidade de software para apoiar a avaliação da qualidade de STHI. Entretanto, estes

atributos não são definitivos e devem ser ampliados e refinados a fim de contemplar

aspectos inerentes aos  STHI, que não foram abordados nesta primeira versão.

Neste ponto do estudo, tem-se subsídios para propor uma Fábrica de Autoria de

Tutores Hipermídia Inteligentes para a educação médica.
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5. Fábrica de Autoria para STHI em Cardiologia
_________________________________________________________________________

Nos últimos cinco anos, os STI têm sido objeto de intensa investigação,  o que pode

ser medido através do crescente número de artigos  publicados em congressos e revistas,

tais como: AI-ED, ED-MEDIA, Journal of Artificial Intelligence in Education, International

Conference of Intelligent Tutoring Systems.  No entanto, percebe-se que a utilização de STI

em situações educacionais reais ainda é bastante pequena.

Como visto anteriormente, os principais fatores que contribuem para a baixa

disseminação de produtos de software inteligentes são seu alto custo e longo tempo de

desenvolvimento, necessidade de envolvimento de equipes multidisciplinares e

computadores potentes e a falta de métodos de desenvolvimento. Segundo Murray

[MURR 96], essas questões contribuem para o baixo uso dos STI, que por sua vez, não são

suficientes para que se realizem  avaliações tanto durante o seu desenvolvimento, quanto do

produto final, prejudicando o desenvolvimento de ferramentas específicas.

Dentre todos esses fatores, Reinhardt et al. [REIN 95] ressaltam que o maior

problema associado à construção de STI,  são os altos custos  envolvidos para desenvolver

um único produto.  Como solução, propõem a construção de shells flexíveis, que

possibilitam a criação de novos sistemas mais facilmente e com menores custos. Já para

Murray [MUR2 96], a solução para esses problemas viria na forma de sistemas de autoria,

cuja definição é diferenciada do termo shell, como pode ser visto a seguir:
�  Shell é considerada como um estrutura, independente do domínio para construir

STI e representar o conhecimento necessário;
�  Sistema de Autoria é uma shell, provida de uma interface que permite a não-

programadores formalizarem seu conhecimento e construir STI.

Os sistemas de autoria permitem ao especialista focar sua atenção somente no

programa de ensino sem que tenha preocupações com os problemas técnicos da

implementação computacional. Murray [MURR 96] considera estes sistemas importantes

para que os teóricos da educação possam usá-los testando e modificando as estratégias de

ensino, experimentando currículos alternativos e métodos instrucionais.  Estes aspectos são
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cruciais, pois pouco se sabe sobre a forma ou condições de aplicabilidade das estratégias

instrucionais nos STI.

As atuais discussões na área de construção de  STI enfocam, principalmente,

ferramentas de geração e organização [BRUS 93], [LENT 95], [NKAM 96], recuperação

de informações armazenadas [NUNE 93], modelagem dos alunos [MITR 96], [REYE 96],

[GAGN 96], [COST 96] e estratégias pedagógicas do modelo de tutoria [CUMM 93],

[AKRH 95], [COST 96] e [LEMA 96]. No entanto, Murray [MURR 96] verifica que o

estado da arte na área  de ferramentas automatizadas de criação de STI ainda apresenta

produtos com diferentes limitações.

Apesar disso, já existem algumas ferramentas desenvolvidas,  colaborando para

levantar novas questões e testar, na prática, os aspectos teóricos envolvidos, como pode ser

visto a seguir:
�

  o TOOTEMA [HASE 95] é um sistema que auxilia a construção de STI no

domínio da matemática, ajudando na tarefa de criar e gerenciar o módulo do

domínio de uma arquitetura genérica para STI em matemática, denominada

ARQTEMA;
�

  Lu [LU 95] apresenta a ferramenta chamada KONGZI para a geração automática

de STI, composta de dois sistemas: um sistema de aquisição de conhecimento e um

sistema gerador de STI;
�

  Major [MAJO 95] apresenta o COCA (CO-operative Classroom Assistant), que é

definido como um conjunto de ferramentas de autoria para construir bases de

conhecimento, onde os professores que vão implementar os tutores possuem o

controle sobre o domínio, estratégias de ensino e meta-estratégias de ensino;
�

  em  [MURR 96] são descritas as características do EON, que é uma ferramenta de

autoria para construir STI multimídia, incluindo um ambiente  de aprendizagem,

além dos modelos do aluno, tutoria e do domínio;
�

 ITS-Engineering [SRIS 96] é um sistema tutorial, independente do domínio, que

visa apoiar o desenvolvimento de aplicações STI, no domínio das engenharias  e

incluindo apoio para implementar múltiplos estilos de tutoria, e,
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�
 SAFARI [NKAM 96] é um projeto de um ambiente que visa a construção modular

de STI baseados em simulação para treinamento. Já foram desenvolvidas

ferramentas para construir partes de STI, tais como currículo, o planejador o

módulo de tutoria e as estruturas de conhecimento usadas por estes componentes.

Mais especificamente para a área médica em reumatologia existe a ferramenta D3

[SCHE 96], que é uma shell para construir sistemas baseados em casos. A D3 integra

diferentes métodos de resolução de problemas, em particular heurísticas, e conhecimento

baseado em casos. Os programas gerados combinam o ambiente tutorial da shell D3 com a

base de conhecimento do sistema especialista RHEUMA. Para  o desenvolvimento de um

novo sistema em outra especialidade médica utilizando a D3, é necessário construir uma

nova base de conhecimento e adicionar casos através de um componente responsável por

entrevistar o autor.

Ao iniciar sua interação com o sistema gerado pela D3, o aluno recebe informações

sobre o paciente e seleciona testes de modo a investigar suas hipóteses. O sistema pode

fornecer críticas sobre as ações e justificativas do aluno, comparando as hipóteses do aluno

com aquelas inferidas pelo sistema.

Entretanto, não foram encontradas propostas de ferramentas de autoria para STI, que

contemplassem todos os módulos que compõem um STI clássico. Em geral, as descrições

dos produtos se fazem de forma resumida e/ou incompleta, não são descritos sob a ótica da

Engenharia de Software e nem todos os relatos pertencem a sistemas implementados.

Observa-se que são trabalhos de pesquisa em desenvolvimento.

Outro aspecto muito discutido nesta área é que, enquanto alguns autores buscam criar

ferramentas de criação de STI que sejam completamente independentes do domínio

[SRIS 96], [KHUW 96] e [WOOD 96], outros como Blessing [BLES 95] e Schank

[SCHA 95], ressaltam que cada domínio possui particularidades específicas, sendo

necessário criar ferramentas de autoria completamente dependentes do domínio, acessíveis

aos próprios especialistas.

Nesse sentido, Korcusca [KORC 96] salienta que as ferramentas de autoria devem ser

direcionadas para especialistas do domínio, ou seja, pessoas que sabem muito sobre um

determinado assunto, querem ensiná-lo e não possuem o conhecimento de informática
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necessário para construir um produto de software de qualidade. De acordo com

Hoffer&Barnett [HOFF 90], o sistema de autoria ideal deve apoiar desde os novos autores

com pequenos projetos educacionais, até especialistas com pretensões mais ambiciosas,

permitindo adicionar gráficos, animações e sons.

Schank [SCHA 95] diferencia as ferramentas de autoria das fábricas de autoria,

definindo que  as ferramentas de autoria têm objetivos bastante gerais que permitem

construir produtos ligados a qualquer área de conhecimento, enquanto que as fábricas de

autoria são perfeitas  para construir somente um tipo de software com alta qualidade e

baixo custo.

Nossa abordagem para estas questões é propor uma fábrica de autoria para STHI,

direcionada e dependente do domínio de conhecimento da área de cardiologia.

O objetivo da Fábrica de Autoria a ser modelada, especificada e implementada é

fornecer suporte para “não-especialistas” em computação, na criação de Tutores Hipermídia

Inteligentes no domínio do ensino de cardiologia, de modo a aumentar a qualidade e

produtividade com menores custos.

5.1. Características Gerais da Fábrica de Autoria para STHI

Esta sub-seção visa realizar um levantamento inicial das  características básicas da

Fábrica de Autoria para STHI em cardiologia, que deverão ser estendidas e aprofundadas

em trabalhos posteriores.

5.1.1. Motivações e Objetivos

Como visto na seção 2, uma das formas predominantes de estudo na área médica é a

apresentação de um caso real ou hipotético.  Para resolver os casos propostos, os alunos

consultam resultados de exames clínicos,  livros, revistas, etc.

A aprendizagem baseada em casos é centrada no aluno, onde o aprendizado começa

com um problema a ser resolvido e não um conteúdo a ser aprendido, tendo como objetivos

o desenvolvimento de [HEH 96]:
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�  compreensão científica através do trabalho nos casos;
�  estratégias de raciocínio;
�  estratégias de aprendizagem pessoal;
�  habilidades na aplicação do conhecimento.

Após o estudo feito sobre a educação médica apoiada  em tecnologia  computacional,

verificou-se que nenhum  dos produtos descritos na seção 2 atendiam plenamente o

ensino/aprendizagem baseada em casos de forma individualizada e flexível.  Neste sentido, o

objetivo deste estudo é  propor uma Fábrica de Autoria  que apoie especialistas em

cardiologia  na criação de aplicações Tutores Hipermídia Inteligentes (THI), baseados em

casos e capazes de adequar seu desempenho às características particulares de cada

estudante.

5.1.2. Principais Características da Fábrica de Autoria

Segundo Murray [MUR2 96], a eficácia da instrução baseada em computador

depende fundamentalmente de dois critérios:
�  que o ambiente de ensino simule o contexto no qual o conhecimento alvo será

usado;
�  que o aluno receba assistência que direcione o aprendizado.

Já a  união de diferentes tipos de informações em um mesmo meio, que  pode ser

acessado de forma não-linear, oferece uma estrutura análoga à representação das estruturas

do conhecimento humano, onde as informações são fragmentadas e associadas por ligações

com algum significado e são consideradas como um novo meio tecnológico para a

aprendizagem e a comunicação [SANT 96].

Visando explorar o potencial educacional das aplicações hipermídia e a flexibilidade

oferecida pelos sistemas inteligentes, os THI construídos pela fábrica terão a proposição do

caso clínico e todas as informações  sobre o paciente disponíveis no formato hipermídia,

fornecendo apoio estruturado para a solução de casos ligados a área de cardiologia, através

da:
�  apresentação de informações sobre o paciente no formato hipermídia;
�

 tutoria de acordo com o nível de conhecimento de cada aluno;
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�

 acompanhamento da resolução do problema.

5.1.3. Tarefas da Fábrica de Autoria

A Fábrica de Autoria  a ser desenvolvida terá  como principais tarefas:

1) Fornecer ferramentas e/ou editores para a edição dos casos e facilidades para a

inserção de informações sonoras e visuais, ou seja:

1.1) apoiar a criação de textos;

1.2) importar imagem, som, vídeo, animações, etc;

2) Oferecer suporte para a criação da rede hipermídia para apresentação dos casos,

tendo como principais características:

2.1) prover ligações entre partes de informação;

2.2) ajudar na organização do conhecimento;

3) Apoiar a criação dos níveis que comporão o modelo do aluno;

3.1) ajudar na definição e especificação desses níveis, relacionando-os com a base

de conhecimento hipermídia;

4) Apoiar a criação do modelo especialista;

5) Disponibilizar ajuda que apoie cada etapa da criação do THI;

6) Apoiar a criação da Base de Casos;

7) Prover suporte para a tutoria pedagógica.

5.1.4. Os  Produtos gerados pela Fábrica de Autoria

A Fábrica de Autoria  poderá construir THI para cardiologia, apoiando a estruturação

de um curso completo e se inserindo nas propostas de projeto de currículos (curriculum

design) como em  Cappel&Dannenberg [CAPE 93], Beaumont [BEAU 94] e

Nkambou&Gauthier [NKAM 96], ou seja, cada THI pode ser considerado como um

módulo contendo uma lição composta de pré-requisitos e objetivos. Após a lição ser

concluída, é assumido que seus objetivos foram alcançados.  Nesse caso, o aluno pode

passar para o próximo módulo de apresentação de casos.

Os tutores criados pela Fábrica de Autoria, a princípio, serão capazes de:
�  tutorar alunos de medicina em tópicos específicos de cardiologia, baseando-se na

proposição de casos;
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�  construir modelos individuais dos alunos;
�  fornecer tutoria individualizada e adaptativa;
�  determinar quando o usuário atingiu os objetivos desejados, e,
�  guardar todo o desempenho do aluno.

Os THI devem ser construídos de acordo com um método de desenvolvimento de

software  específico que contemple, tanto a parte hipermídia, quanto os módulos

inteligentes, considerando ainda, os requisitos de qualidade abordados na seção anterior

para que se tenha a garantia da qualidade tanto do processo de desenvolvimento, como do

produto final.

Abaixo é apresentada uma figura contendo uma representação da arquitetura dos

STHI construídos pela Fábrica de Autoria.

Interface

Aluno

Professor
Especialista

  Fábrica 
de Autoria

Módulo do
   Tutor

Módulo do 
   Aluno

BD Aluno BC Aluno BC Tutor

produz STHI

BC Casos

        BC
Hipermídia Regras

  Módulo
Especialista

            Figura 8: Arquitetura dos STHI construídos pela Fábrica de Autoria
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A Base de Casos irá armazenar  os casos, onde cada caso será associado a uma rede

hipermídia de resultados clínicos, laboratoriais, etc.

Em relação ao modelo do aluno, será usada a abordagem de estereótipos. Um

estereótipo é uma coleção de fatos e regras que estabelecem uma categorização dos

usuários [BEAU 94].  Ao começar a interação com o sistema o aluno responde algumas

perguntas, cujas respostas serão consideradas na sua classificação, ativando o estereótipo

relativo.  Os alunos poderão receber  a descrição do caso após serem classificados em uma

entre três diferentes opções: iniciante, médio ou adiantado.  Isto significa que o

conhecimento incluído nos nós pode ser consultado sob essas três diferentes perspectivas.

de acordo com o estereótipo. A idéia inicial da arquitetura do modelo do aluno baseia-se na

proposta de Vassileva [VASS 94], que permite uma navegação adaptativa, através de uma

estrutura de camadas, que considera o resultado da associação da classificação do aluno nos

estereótipos e seu desempenho na realização de tarefas

A estratégia de ensino adotada pelo modelo do tutor será não-intrusiva, com

características neo-construtivistas, tendendo para o construtivismo de Bruner [COST 96].

Bruner propõe a exploração de alternativas e o currículo em espiral, que permite que o

aluno veja um tópico mais de uma vez, em diferentes níveis de profundidade [COST 96].

Essa possibilidade será oferecida através de sua classificação nos níveis de estereótipos, pois

a partir do momento em que o aluno iniciar sua sessão de estudo, o tutor não irá intervir na

navegação do aluno. A partir do momento que o aluno requisitar ajuda ou apresentar um

diagnóstico, o tutor intervêm, fornece ajuda ou comenta os resultados obtidos pelo aluno,

classifica o aluno em um outro nível ou oferece opção de voltar a percorrer a rede de nós,

para refazer o diagnóstico. Os resultados da interação dos alunos com os THI serão

guardados numa base de resultados (BD Alunos), que poderá ser acessado por professores

ou outras pessoas interessadas no desempenho do aluno.

Para melhor compreender os passos necessários para a construção de THI e apoiar a

construção da hipermídia, foram usados os conceitos de nós tipados de MacWeb

[NANA 95] (seção 3.2.2.1), que fornecem suporte à prototipagem e abordagem orientada

a objetos, possibilitando a conceitualização e instanciação de classes, permitindo a

inclusão de espaços não definidos que podem ser preenchidos interativamente.
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Casos médicos segundo Cox [COX 96] seguem etapas, que levam à solução do caso.

O suporte de autoria fornecido pela fábrica ao médico, em linhas gerais e em princípio,

segue sempre as etapas definidas por Cox [COX 96]:

Etapa 1 - Percepção do paciente: exame clínico;

Etapa 2 - Levantamento dos aspectos específicos: exames cardiológicos mais usuais e

simples;

Etapa 3 - Interpretação das evidências, coleta de informações adicionais: exames mais

sofisticados;

Etapa 4 -  Identificação da classe de diagnóstico: identifica possibilidades de

diagnóstico e elimina outras;

Etapa 5 - Realização de um diagnóstico.

A etapa 1 pode ser detalhada em: 

1.1. História pessoal e familiar;

1.2. Sintomas apresentados pelo paciente;

1.3. Percepção dos aspectos físicos;

1.4. Exame clínico (pulso, ausculta, pressão).

O desenvolvimento detalhado destas etapas depende de informações especializadas de

um médico especialista em cardiologia, para validar esta modularização.

5.1.5. Os Usuários e suas Tarefas

Os responsáveis por projetar os THI serão os médicos especialistas de cardiologia.

Entretanto, podem receber apoio de profissionais ligados, principalmente, as áreas de

programação visual e  produção de audio e vídeo. Antes de acessar a fábrica, o médico

deverá:
�  Definir o caso com seu objetivo;
�

 Redigir caso em etapas;
�

 Identificar os formatos de informações a serem apresentadas;
�  Selecionar ou preparar o material gráfico ou sonoro;
�

 Definir os perfis dos usuários (iniciante, intermediário, avançado ou outros)
�  Relacionar os perfis dos usuários com o conteúdo
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�

 Fornece feedback de acordo com os perfis/desempenho do aluno, e,
�

 Resolver o problema com o material disponível.

A partir da organização de todo esse material, o médico estará apto a  implementar o

THI desejado, através das facilidades oferecidas pela fábrica.

Os usuários dos produtos gerados pela fábrica serão os estudantes e residentes de

medicina.

5.2. Comentários Finais

Esta seção apresentou as principais características da Fábrica de Autoria para STHI,

descrevendo,  de maneira sucinta, os aspectos relativos a seus componentes, tarefas,

usuários e também, os produtos gerados, ou seja, os THI.

A Fábrica de Autoria apresenta como vantagens:
�

 possibilidade de reutilização da rede hipermídia, da base de conhecimento

especialista, do modelo do aluno e do modelo de tutoria;
�

 possibilidades de criar produtos contendo informações multimídia e apresentação

da informação no formato hipermídia;
�

 fornecer apoio individualizado;
�

 delegar ao aluno o controle de seu próprio ritmo de aprendizagem;
�

 adaptar o conteúdo ao nível cognitivo do usuário;
�

 controlar a apresentação dos nós multimídia, e,
�

 controlar a evolução do aluno.
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6. Considerações Finais
_______________________________________________________________

O objetivo deste trabalho foi apresentar a proposta de tese Fábrica de Autoria para

Sistemas Tutores Hipermídia Inteligente em cardiologia.  Para tanto, realizou-se uma

revisão de literatura sobre educação médica e das formas de educação médica apoiada por

computador, levantando os pontos positivos e negativos relacionados a integração das

novas tecnologias nos currículos das escolas médicas.

Em seguida, verificou-se a possibilidade de integração dos STI com a hipermídia,

discutindo metodologias de apoio ao desenvolvimento destes produtos, observando as

barreiras e tendências envolvidas, buscando encontrar opções passíveis de serem utilizadas

no desenvolvimento de STHI.

Visando garantir padrões de qualidade para os STHI, levantou-se alguns atributos de

qualidade de software relacionados à seus componentes.

Esta revisão forneceu subsídios adequados para a proposta da Fábrica de Autoria para

STHI no estágio aqui apresentado. Os trabalhos futuros refinarão e eventualmente,

redirecionarão o trabalho.

Como este trabalho faz parte de um projeto entre a Fundação Bahiana de

Cardiologia/UFBA e a COPPE, é fundamental uma maior  integração com a equipe de

informática médica e espera-se que outros trabalhos desenvolvidos no contexto do projeto

venham a convergir para complementar a Fábrica de Autoria.
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