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RESUMO

Este trabalho aborda urn estudo sobre os STI - Sistemas Tutores

Inteligentes - dando uma visdo geral do que esta sendo feito nesta area e quais sdo as

tendéncias futuras que direcionam os STI a trabalhar com arquiteturas de agentes.

Para simular as mudancas que ocorrem em certos estados mentais dos

agentes, fizemos uma unido dos STI corn a IAD - Inteligacia Artificial Distribuida - e

construimos os modelos dos agentes corn base no ambiente dos STI e na arquitetura

SEM - Sociedade dos Estados Mentais - [CORM que baseia seu formalismo na Teoria

das SituagOes. Exploramos e adotamos a ideia da arquitetura aberta dos STI [OLI92],

pois, atraves dela, foi possivel criar urn ambiente cooperativo de aprendizagem no qual o

tutor e o aluno podem ensinar e aprender. Trabalhamos corn dois agentes globais, a

saber, o tutor e o aluno, sendo cada urn deles composto por quatro agentes locais

associados a determinados estados mentais do agente.

Os agentes locais correspondem aos estados mentais: crenca, desejo,

intencao e expectativa, definidos na arquitetura SEM como agentes locais, e tratados

individualmente nesta, que se preocupa corn o comportamento particular de cada urn.

Optamos por usar a arquitetura SEM, que é uma arquitetura de agentes,

no lugar de uma funcional tradicional, ou seja, composta por mOdulos, que é

caracteristica dos STI, porque nela podemos tratar os estados mentais como agentes

locais, e assim é possivel modelar o comportamento individual de cada estado e as

mudancas que a interacdo entre os agentes provoca ern cada urn

Abordamos trés situagOes de ensino/aprendizagem corn peculiaridades

diferentes nas quais os agentes globais interagem cooperativamente corn o objetivo de

um ensinar o outro. Para cada dialogo, estabelecemos objetivos especificos: no primeiro,

nosso interesse é na maneira como o aluno ensina uma nova estrategia ao tutor; no

segundo, analisamos as mudancas das crencas do tutor sobre o conhecimento do aluno;

no terceiro, nos preocupamos corn as estratêzias de ensino utilizadas pelo tutor.
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0 processo de ensino/aprendizagem que acontece no desenrolar da

interacdo entre os agentes é realizado usando o metodo de aprendizagem simbOlica

autornatica EBL - Explanation-Based Learning - [MIT86],[COS90] Este metodo

proporciona a generalizacäo do exemplo de treinamento que é incorporado as crencas e

as estrategias do agente que desempenha o papel daquele que aprende, enriquecendo-as.

As estrategias, que sao fundamentais para os STI, sdo tratadas como

pianos de ensino, utilizadas para promover a aprendizagem, pois definem a maneira

como determinado conteUdo deve ser ensinado. Tratamos aqui as estrategias de uma

maneira inovadora e diferente da tratada anteriormente [COR94]. Elas sdo urn conjunto

de awes e possuem armazenados procedimentos que sdo usados pelos agentes durante a

interacdo. São determinadas e controladas conforme a intencão e usadas de acordo com

as crencas, no sentido de selecionar a mais adequada para cada situacdo

PALAVRAS-CHAVE: Inteligéncia Artificial, Sistemas Tutores Inteligentes,

Aprendizagem por Explicacdo
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Title: "Tutor/Student Interactions Analyzed Through Their Mental States"

ABSTRACT

This study focuses on the Intelligent Tutoring System (ITS) and aims at

presenting a general view concerning what has been developed in this field as well as the

coming trends which lead the ITS to deal with agents' architecture.

In order to simulate the changes which occur in certain mental states of

the agents, we linked ITS with Distributed Artificial Intelligence (DAI) and then we built

the agents' modules based on ITS environment and on SEM - Sociedade dos Estados

Mentais that means Mental States Society - architecture [COR94]. Such an architecture

bases its formalism on the Situation Theory. We explored and adopted the idea of the

ITS open architecture [OLI92] for, through it, it has been possible to create a co-

operative learning environment in which both the tutor and the student are able to teach

and learn. The two global agents we worked on - tutor and student - both of them are

made up of four local agents which are their mental states.

The mental states involved are: belief, desire, intention, and

expectation. These mental states are treated individually and defined as local agents

according to SEM architecture.

Instead of using a functional architecture - characteristic of ITS - we

chose an agent architecture, for this latter makes it possible to treat the mental states as

subagents. It is possible, therefore, to model the individual behavior of each state as well

as the changes resulted from the agents' interaction.

We focused on three teaching/learning situations that present different

situations in which the global agents interact co-operatively in such a way that they teach

each other. Specific aims were meant to each dialogue, as follows: the first dialogue

concern has to do with the way the student teaches the tutor a new strategy; the second
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dialogue aim is to explore the tutor's "belief revision" about the student's knowledge;

the third dialo gue goal has to do with the teaching strategies used by the tutor.

The teaching/learning process brought about as the interaction between

the agents happens is applied by using the Explanation-Based Learning (EBL) method

[MIT86],[COS 90]. This method makes it possible to generalize the test example which

is added to the learning agent's beliefs and strategies, making them more complete.

The strategies, which are vital to the ITS, are treated as teaching plans

and used to bring about learning, for they define the way in which a certain content is

supposed to be taught. The strategies are treated here in a new manner, differently from

the way they had formerly been [COR94]. They are a set of actions and present

procedures on file that are used by the agents during the interaction. Also, the strategies

are chosen and controlled by the intention and consulted by the beliefs so as to select the

most suitable one, according to the situation.

KEYWORDS: Artificial Intelligence, Intelligent Tutoring Systems, Explanation Based-

Learning
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1 INTRODUCA.0

1.1 Contextualizacäo do Trabalho

A partir da decada de 70, as pesquisas na area de Instrucdo Assistida por

Computador evoluiram, surgindo os sistemas generativos, que eram capazes de gerar

automaticamente o material instrucional. 0 problema é que tais sistemas ndo possuiam

capacidade para responder aos alunos como eram obtidas as solucOes para os problemas

propostos. Em geral, tais problemas estavam relacionados corn a aritmêtica.

A partir dos sistemas CAI - Instrucdo Assistida por Computador - e

utilizando tecnicas e metodos da Inteligéncia Artificial [SEL74]; [BAR76]; [SEL88];

[BAR82], foram construidos os primeiros sistemas ICAI - Instrucdo Assistida por

Computador Inteligente - tambem chamados STI - Sistemas Tutores Inteligentes - como

uma tentativa para superar as limitacOes dos sistemas generativos. Tais sistemas possuem

arquiteturas que variam de uma implementacdo para outra, mas que tem em comum os

seguintes componentes funcionais basicos base de conhecimento do dominio; modelo

do aluno; estrategias de ensino; modulo de controle e interface com o usudrio.

Para Sleeman e Brown em [SLE82], urn Tutor Inteligente - TI - e urn

programa que utiliza têcnicas da Inteligéncia Artificial para representar o conhecimento e

para conduzir a interacdo corn o estudante, assumindo a forma de programas que

acompanham a escrita de programas, de programas guias, de programas laboratOrios de

ensino e de programas que aceitam consultas.

Para nos, urn Tutor Inteligente, que é urn sistema que possui a capacidade

de ensinar e aprender, possibilita adequar as estrategias de ensino as necessidades de

cada aluno a partir da simulacdo do comportamento de urn instrutor humano e da

simulacdo do estado cognitivo do aluno [MOU90]. E, segundo a idêia da nova disciplina

chamada Matetica Computacional sugerida por Self em [SEL90], que vem a estudar a

relacdo entre processos de ensino/aprendizagem em sistemas computacionais, podemos

dizer que o tutor e o aluno aprendem pelo mesmo metodo que ensinam. John Self define
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Matetica Computacional como sendo "o estudo da aprendizagem e de como ela pode ser

promovida, utilizando as tecnicas, conceitos e metodologias da Ciéncia da Computacao e

da Inteligència Artificial".

Em geral, urn tutor utiliza o modelo de ensino Socratic° [COL77];

[COL82] que preve situacOes de didlogos a partir de urn fato conhecido pelo aluno,

levando-o a aperfeicoar este conceito atraves da exploracdo de contradicOes e da

formulacao de inferéncias corretas a partir do conhecimento inicial. Outro modelo que o

tutor pode utilizar e o que condo: o alum a aprendizagem no decorrer do curso atraves

da geracao de um ambiente interativo [GOL82].

Existe tambem o modelo cooperativo que e uma combinacdo dos modelos

anteriores e que é defendido, entre outros, pelo Grupo de Intelig6ncia Artificial do Curso

de POs-Graduacao em Ciéncias da Computacao da Universidade do Rio Grande do Sul.

Neste modelo, os agentes' interagem visando a troca de conhecimentos [VIC93]. Ha

varios trabalhos desenvo:vidos utilizando este modelo cooperativo [VIC90];[01193].

Estes trabalhos exploram os aspectos de aprendizagem e da representacao do

conhecimento em tutores inteligentes e neles esta representacao é feita atraves de redes

conceituais. A medida da aprendizagem resultante da interacao entre os agentes é feita

atraves do use de medidas topolOgicas. Neste trabalho, tambêm assumimos este principio

geral.

Seguindo as ideias de Rosa Viccari em [VIC90], e utilizando varios

mêtodos e recursos oferecidos pela Inteligéncia Artificial, é possivel construir urn TI corn

as seguintes caracteristicas gerais:

flexibilidade: ser flexivel em todos os niveis;

exploracao: possibilitar e incentivar a exploracdo dos conteUdos

instrucionais;

1 0 termo agente. para a Inteligãncia Artificial, refere-se a uma entidade que funciona
continuamente c autonomamente em um ambiente no qual existem outros processos c agentes. A
autonomia significa que as atividades dos agentes no exigem controlc ou intervencao humana
constante. As awes de um agente sao determinadas por decisties ou cscolhas c, para executa-las, o
agente deve focar a sua atencao nos seus objetivos.
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planejamento: possuir vat-kis pianos de ensino e uma taxionomia inicial

para a apresentacdo do conteUdo instrucional;

conhecimento do dominio: dominar, o maximo possivel, o assunto que

ensina;

resolucdo de situacOes criticas: ter metaconhecimento para resolver

situacOes ndo previstas nas regras que descrevem o conhecimento do

tutor;

adequacäo ao modelo: operar conforme o modelo de ensino assistido;

deteccdo de falhas: ter mecanismos inteligentes para a depuracdo e a

orientacdo na deteccdo de falhas;

simulacdo automatica: possuir mecanismos que permitam a resolucdo

conduzida dos problemas e a simulacdo automatica;

capacidade de aprendizagem: ter capacidade de aprendizagem visando,

pelo menos, a adequacdo ao estilo do aluno;

descricao do raciocinio: ter mecanismos que descrevam o raciocinio

que o aluno e o tutor utilizam ao explorar urn conteUdo instrucional;

reconstrucdo: ter capacidade para reconstruir estados passados.

Assim, as arquiteturas funcionais tradicionais possibilitam construir

Tutores Inteligentes que atendam aos objetivos propostos por seus idealizadores corn

algumas das caracteristicas citadas. De acordo corn [MOU91], eles sac) constituidos, ern

geral, por mOdulos que visam responder as perguntas:

0 que ensinar?

Como ensinar?

Para quem ensinar?

Os mOdulos funcionais que compaem a arquitetura tradicional dos

Tutores Inteligentes sdo:

Modulo do dominio: componente chave do sistema, pois contem o

conhecimento necessario para se processar o ensino e para responder a
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pergunta "0 que ensinar?". 0 conhecimento do dominio esta

representado atraves de algum metodo de representacdo do

conhecimento do nivel objeto (base de conhecimentos). Em alguns

sistemas, este conhecimento permite tanto a andlise como a geracdo

dos exemplos utilizados no processo de ensino.

Modelo do aluno: conhecimento que deve ser aprendido, construido ou

corrigido pelo tutor, a partir de sua interacdo com o aluno e que

contem informacOes sobre este, as quais correspondem as crencas que

tutor possui sobre cada aluno. Estas informacOes devem representar

que o aluno conhece, o que ele desconhece e o que ele pensa que

conhece a respeito do dominio. E neste modelo que encontramos a

resposta para a pergunta "Para quem ensinar?". Este modelo pode ser

representado pela medida de desempenho [CLA82];[CLA82a], pelo

modelo overlay [CAR77], pelas bibliotecas de erro[SLE87] ou por um

modelo de crencas [FRA92].

Modulo de ensino ou estrategias de ensino: pianos gerados pelo tutor

que contem as estrategias e as taticas de ensino por ele utilizados. Este

conhecimento heuristico encontra-se representado no metanivel e

determina como o conhecimento-objeto deve ser usado. Neste modulo,

encontramos o que o tutor espera que o aluno faca e tambem a

resposta para a pergunta "Como ensinar?".

Modulo de interface ou interface corn o usudrio: estabelece como o

aluno vai se comunicar corn o sistema e como o sistema vai se

comunicar corn o aluno, ou seja, como tutor e aluno Vao se comunicar.

Sob este ponto de vista, os tutores inteligentes procuram explorar as

tecnicas da IA - Inteligéncia Artificial - e tern sua base tebrica nas Ciencias Cognitivas.

A estrutura desses sistemas é dindmica e, freqUentemente, utiliza varios metodos na

organizacdo do sistema. Por exemplo, para a andlise das respostas do aluno, cujo modelo

é sempre qualitativo, é utilizado urn processo de diagnOstico corn base no conhecimento

do modulo do dominio. Estes sistemas necessitam de recursos de computacdo

especificos por causa das metodologias e tecnicas da IA. Segundo Brazdil em [OLI92], a
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manipulacdo da base de crencas no aluno ocorre no nivel meta e afirma que metacrencas

ocorrem no axioma da introspeccdo e nas crencas aninhadas.

De qualquer forma, esta interacao ensino/aprendizagem é algo muito

importante e muito complexo. Oliveira em [OL192] destaca as seguintes teorias

envolvendo a Matetica Computacional: a teoria da aprendizagem, que atualiza a teoria

do ensino quando o sistema tutor esta aprendendo alguma nova estrategia de ensino; a

teoria de ensino, que pode usar crencas sobre o processo de aprendizagem do estudante

para selecionar a estrategia de ensino.

Oliveira coloca que, no lugar dos componentes tradicionais (dominio,

interface, modelo do aluno e modulo de ensino), urn TI deve ter: uma base de crencas,

na qual estdo descritos os conhecimentos e crencas do agente sobre o dominio da

aplicacdo, uma base de motivaciies, onde estdo representados os objetivos bAsicos do

agente e as intencOes obtidas a partir destes objetivos bAsicos atraves da interacdo das

intencOes corn as informacOes da base de crencas; um modelo de inferencia, visto como

urn conjunto de regras de inferéncia que modelam urn tipo de inferencia ou urn

mecanismo de aprendizagem disponivel para o agente, podendo atuar sobre a base de

crencas, onde ira ocorrer a transformacdo do conhecimento que o agente possui do

dominio; ou sobre a base de motivaceies, ocorrendo a criacdo ou a alteracdo de pianos e

modificacao das intencOes.

A interacao da teoria da aprendizagem corn os outros componentes do

sistema é ilustrada pela figura 1.1 que mostra a nova arquitetura baseada em crencas. A

partir de informacOes obtidas do ambiente externo, a teoria da aprendizagem modifica e

amplia sua base de conhecimentos. Estas modificacOes resultam em urn novo

comportamento do mecanismo de inferencia e as informacOes sobre este podem

realimentar o processo, guiando a acao da aprendizagem.

A figura a seguir apresenta a nova arquitetura, ainda funcional, proposta

por Oliveira em [OL192]
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Figura 1.1 - Arquitetura Aberta de urn Sistema Tutor Inteligente

A base do dominio do sistema tutor pode ser alterada atraves do

conhecimento do aluno. 0 modelo do aluno é uma estrutura dindmica e possivel de ser

alterada automaticamente. E interessante que a base das estrategias de ensino seja

alterdvel. Assim, mesmo supondo uma base do dominio estatico, o sistema deve ser

capaz de alterar automaticamente o modelo do aluno e as estrategias de ensino. Para que

esta tarefa seja realizada corn exit() é incluido, na arquitetura basica do sistema, urn

modulo de aprendizagem, levando em consideracäo a complexidade e a importäncia da

tarefa.

A arquitetura apresentada na figura 1.1 representa a arquitetura ideal"

para urn STI composto por teorias que podem compartilhar crencas, otimizando

ocupacdo de espaco. Ainda tambem, segundo [COS90] a teoria de aprendizagem, pode

alterar a teoria do dominio, a teoria do ensino e a teoria do alum.. Todas podem

compartilhar crencas entre si e corn a teoria do dominio. 0 ponto chave desta

arquitetura é a teoria da aprendizagem, pois, de sua eficiencia, depende a atualizacdo

(adaptacdo a realidade) das outras teorias sobre as quais o tutor baseia seu

comportamento. Neste modulo é que existe uma base de crencas sobre a aprendizagem,

podendo ser usada para: alterar as crencas do tutor em relacdo as estrategias de ensino,

modelo do aluno e base do dominio e simular os processos atravês das quais o aluno

altera suas crencas.

A arquitetura baseada em lOgica de crencas permite aumentar a

capacidade de adaptacdo e autocritica do STI atrav6s da: aprendizagem; revisdo de
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crencas do tutor a respeito do dominio e do conhecimento do aluno; monitoracdo, no

nivel meta, da acao do tutor.

Temos tambem, nesta arquitetura, de acordo corn [OLI92], urn inicio de

tratamento de tutor e aluno como agentes cognitivos de mesmo nivel, cooperando para

construir urn corpo de crencas sobre o dominio que satisfaca ambas as partes. Ela sugere

que se crie um ambiente cooperativo de aprendizagem, onde a iniciativa possa ser

trocada entre tutor e aluno ou entre agentes, tutor e aluno, de forma oportunistica. Com

o surgimento da IAD - Inteligencia Artificial Distribuida - estas ideias puderam ser

melhor estudadas.

1.2 Inteligencia Artificial Distribuida

A IAD e a area da IA que trata das sociedades de agentes artificiais. Esta

sociedade se prop& a solucionar cooperativamente e de maneira distribuida problemas

que ndo poderiam ser resolvidos eficientemente por um unico sistema computacional.

Nela, os agentes interagem entre si e corn outros para encontrar a melhor solucao para

urn problema complexo.

De acordo com [SIC92], na abordagem cldssica da IA, enfatiza-se a

representacao do conhecimento e os metodos de inferéncia e, na abordagem da IAD, sac,

enfatizadas as awes e interacOes entre os agentes autOnomos. Em IAD usa-se a

expressdo agente no lugar de sistemas baseados em conhecimento ou de outra expressdo

para descrever entes que participam ativamente na solucao de urn problema.

Demazeau e Sichman em [SIC92] dividem a IAD em duas etapas, que

sao:

• DPS - Distributed Problem Solving - que trata da existencia de algum

problema para resolver ou uma tarefa para ser executada, e o projetista

constrOi urn sistema de multi-agentes para resolver o problema,
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MAS - Multi-Agent Systems - que trata de sistemas de multi-agentes,

na qual existe uma sociedade de agentes autOnomos que se organizam

para resolver o problema solicitado.

No inicio da IAD, a abordagem DPS era bastante explorada e nela os

agentes eram projetados para resolver urn problema particular rid() podendo ser usados

para resolver problemas similares. 0 sistema era considerado fechado e o projetista sabia

exatamente que agente realizou determinada tarefa ou acao, pois conhecia todas as

habilidades dos agentes envolvidos. Com  a evolucao da IAD, foi adotada a abordagem

MAS que se preocupa corn a atividade dos agentes autOnomos. MAS é urn sistema

aberto no qual o projetista nao sabe que agente realizou determinada tarefa, so verifica

se a tarefa foi realizada ou nab.

Pontos importantes da abordagem DPS:

os agentes nao precisam representar suas habilidades, pois elas sao

representadas implicitamente pelo projetista;

o projetista, que nao e um agente, descreve e decompae (ou distribui)

a tarefa para os agentes;

se a tarefa for bem dividida, nao surge conflito entre os agentes;

novos agentes nao podem ser dinamicamente adicionados a sociedade,

isto quer dizer que o sistema nao é aberto.

Pontos importantes da abordagem MAS:

a distribuicao de awes para a realizacdo da tarefa e feita pelos agentes

e nao pelo projetista;

os agentes sdo autOnomos, possuem seus objetivos locais, e podem ou

nao cooperar corn os outros para atingir o objetivo comum;

surgem varios conflitos devido a existencia de objetivo local e global.

Deve haver uma conversa complexa entre os agentes, determinando o

papel de cada urn, para que a tarefa solicitada seja realizada corn 6xito;

os agentes sdo capazes de resolver varios problemas,
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qualquer agente pode entrar ou sair da sociedade dependendo da sua

vontade, isto significa que o sistema é aberto,

o ambiente pode variar (ou mudar) e os agentes incorporam as trocas

no seu modelo interno.

As preocupaceies atuais de pesquisa na IAD, segundo tendência das

pesquisas, envolvem a escolha de uma linguagem formal para descrever os agentes,

conjunto de estados mentais, ligacOes entre estados mentais, teorias unificadas de

coordenacdo, sociedades de agentes, interaciies complexas, migracdo de agentes entre as

sociedades, a procura heuristica distribuida, coer6ncia ao longo da decisdo e acdo, fusdo

de aprendizagem e negociacdo, modela gem de conflitos, agentes acreditdveis e

confidveis. A seguir, apresentamos algumas definicaes para o termo agente, visto que

este conceito é fundamental para este trabalho.

Segundo Oliveira em [01195] urn agente pode ser definido como uma

entidade capaz de perceber e executar acOes que causem trocas no ambiente e/ou nos

estados internos dos agentes corn a finalidade de atingir determinadas metas. A

exisfencia de metas independentes é uma caracteristica natural e desejdvel em sociedades

de agentes autOnomos, cuja existacia é independente de qualquer problema ou tarefa.

Segundo Eugenio Oliveira [OLE95], o agente é a entidade principal de

uma sociedade, sendo constituido por mUltiplos componentes fisicos e abstratos, onde

cada urn pode agir como: organizador, que é aquele que solicita ou pede ajuda ou

respondente, que é aquele que fornece a ajuda.

Para ele, os agentes, que sac) unidades complexas corn algum grau de

inteligência e vontade de cooperar, trabalham em conjunto, usando metodos os mais

variados para resolver urn problema proposto. A IAD torna possivel o conhecimento

global e a acdo conjunta dos varios agentes envolvidos, e tem a ver corn distribuicdo de

controle, cooperacdo, competicdo e comunicacdo entre os agentes cognitivos e corn

conhecimento distribuido durante a interacdo corn o ambiente. Proporciona ajuda na

distribuicdo de projetos que precisam intera gir e cooperar atraves da comunicacdo entre

os agentes, para encontrar a melhor solucdo para urn problema. A base da cooperacdo é
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independente da aplicacdo e nela estdo descritos: o conhecimento prOprio; o

conhecimento acerca dos outros agentes e o conhecimento de estrategias de cooperacdo.

Urn agente - pessoa, animal ou maquina - interage corn o mundo a partir

da sua percepcdo do mundo e reage de acordo corn a informacdo obtida.

Urn agente humano para se comunicar com outro precisa pensar, pois

grande parte da comunicacão humana é feita para influenciar o conhecimento, as crencas

e o comportamento do outro agente. Para que urn agente mecdnico (artificial) consiga

influenciar o conhecimento, as crencas e o comportamento de outro agente é preciso

dota-lo de intelig6ncia

A comunicacdo entre os agentes segue urn protocolo e pode se dar

atraves da simples troca de mensagens ou ter uma forma mais elaborada (didlogos). A

negociacdo, a cooperacdo e a solucdo dos conflitos sdo fenOmenos centrais nas

atividades que ocorrem atraves de didlogos. Em relacdo a comunicacdo entre agentes,

podemos citar os trabalhos de Bunt em [BUN89], Power em [POW79], Allen e Perrault

em [ALL78]. Em [BUN89], os didlogos sdo muito fechados, ndo dando margem a

questhes ou respostas que nab estejam previamente preparadas. Em [POW79], o forte

do sistema é a colaboracao ou cooperacdo entre os robOs que, atraves de uma conversa,

trocam informacOes, comparam suas crencas e habilidades para tentar atingir o objetivo.

Em [ALL78], sdo trabalhados didlogos fragmentados e intencionais, tendo-se a

possibilidade de fazer questOes alem das pre-determinadas, e os interlocutores cooperam

a fim de realizar uma tarefa especifica.

A arquitetura de um agente é a estrutura que especifica quais e como sdo

os processos internos que permitem a realizacdo das interacOes do agente com o mundo.

Dentre os vat-jos tipos de arquiteturas que trabalham corn agentes, em enfoques os mais

variados, destacamos as deliberativas, as reativas e as hibridas

As ideias expostas abaixo foram escritas com base em [COR94] e em

[VIC95], bem como os respectivos exemplos:
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Arquiteturas deliberativas: sao aquelas nas quais a escolha da acao é feita

através de uma deliberacao explicita sobre diferentes opcOes, por exemplo, considerando

alguma funcao que avalia uma acao conforme sua utilidade; o agente conhece o que esta

fazendo no momento de realizar a acao, mas, se nao tiver metaconhecimento, nao sabe

como reagir diante de uma situacao inesperada; em relacao a teoria da acao, a existéncia

de uma representacdo simbOlica possivel de ser manipulada e combinada é fundamental.

Nestas arquiteturas, as interacOes possuem uma grande flexibilidade, facilitando a

comunicacao entre os agentes e possibilitando aprendizagem e raciocinio que sao

capacidades de alto nivel dos agentes. Elas se originaram nos sistemas cldssicos como o

STRIPS e o NOAH, citados em [COR94], que, para atingir um objetivo determinado,

produzem uma seqiiência de awes ou pianos.

Os agentes que compOem este trabalho podem ser classificados como

deliberativos.

Dentre as arquiteturas deliberativas destacamos:

a IRMA definida por Bratman e cujo objetivo é produzir o

comportamento racional dos agentes;

a AOP definida por Shoham para a especificacao e programacao de

agentes artificiais; e

a SEM definida por Corréa formada pela sociedade dos estados

mentais crenca, desejo, intencdo e expectativa, tratados como agentes

locais onde a comunicacdo ou dialog° entre os agentes é feita atraves

da troca de mensagens dos agentes locais. A arquitetura SEM esta

descrita no item 2.4 deste trabalho.

Arquiteturas reativas ou nao deliberativas: sao aquelas em que a escolha

da acao esta situada na ocorrencia de urn conjunto de eventos que acontecem no

ambiente do agente e este nä° descobre alternativas para o seu comportamento diante de

uma situacao diferente dos seus objetivos iniciais; em geral, elas sao construidas a partir

de mecanismos de controle simples. A acao do agente ocorre no instante em que ele

percebe algum sinal ou estimulo do meio ambiente, agindo num curto espaco de tempo e
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baseado numa quantidade de informacdo restrita e pequena em relacäo a situacdo

imediata.

Como exemplos das arquiteturas reativas citamos:

a definida por Brooks, cujo controle das awes é feito atraves de

circuitos eletrOnicos;

a definida por Maes, na qual o controle das awes ocorre atraves das

interacOes paralelas entre mOdulos simples, e o metodo de selecao da

acdo possibilita que os objetivos sejam explicitados; e

a definida por Firby, baseada no conceito de pacote de awes reativas.

Arquiteturas hibridas: sdo aquelas em que a escolha da acdo é feita

usando alguma combinacdo entre as tecnicas usadas nos tipos reativos e deliberativos. 0

objetivo desta é suprir as deficiencias das outras duas e aperfeicoar a capacidade de

raciocinio e planejamento do agente. Sao capazes de reagir a situacOes inesperadas, pois

possuem mecanismos para produzir reacOes a diferentes situagOes e construir pianos

usando os recursos computacionais.

Exemplificando as arquiteturas hibridas citamos:

a PHOENIX proposta por Cohen et al., que é composta por

mecanismos quase independentes para a geracdo das awes;

a SPR proposta por Georgeff e Lansky, com a finalidade de controlar e

executar raciocinios de alto nivel de um robO, combinando metodos

tradicionais de planejamento com habilidades para reagir a situacOes

inesperadas; e

a proposta por Ferguson, que possui tres camadas separadas de

controle: uma reativa, uma de planejamento e uma de modelacdo que

operam concorrentemente e produzem atividades independentes umas

das outras
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1.3 Consideraciies Gerais sobre o Trabalho

Podemos dizer que este trabalho se enquadra na area de Sistemas Tutores

Inteligentes cujo ambiente serviu para a construcdo e observacdo dos estados mentais

(crenca, desejo, intencdo e expectativa). Utilizamos as caracteristicas dos Tutores

Inteligentes citadas em 1.1, enfatizando, principalmente: a simulacao automatica, a

capacidade de aprendizagem e a descricao do raciocinio.

Seguimos a linha dos Sistemas Multi-Agentes e trabalhamos corn dois

agentes globais cognitivos autOnomos e deliberativos, baseando nossa simulacdo em

maquinas sequenciais e numa arquitetura de agentes que se preocupa corn o

comportamento particular de cada estado mental, tratando-os como agentes locais e

definindo, para cada um deles, uma arquitetura semelhante a do agente global - tutor ou

aluno.

Atribuir estados mentais para urn agente mdquina ou programa de

computador é valid° quando os mesmos estados sac) atribuidos para urn agente humano,

usando para os dois o mesmo mecanismo de inferéncia, para compreender seus

comportamentos e poder melhord-los se for o caso [VIC95].

Como ja foi dito, escolhemos a arquitetura SEM - Sociedade dos Estados

Mentais - apresentada e descrita no capitulo dois, item 2.4, por ser deliberativa e permitir

a representacdo dos estados mentais associando-os a agentes locais. Encontramos nesta

arquitetura uma definindo dos estados mentais sob o ponto de vista que estavamos

interessados. Assim, verificamos que a SEM era a arquitetura ideal para formalizar os

dialogos propostos por nos.

Ao fazer use da arquitetura SEM observamos uma maior flexibilidade na

interacdo entre os estados; urn melhor acompanhamento do processo de raciocinio dos

agentes e das mudancas que ocorrem em cada estado mental. Obtivemos uma visa- 0 mais

clara e independente do que ocorre com cada estado durante uma interacdo e o

mapeamento da interrelacdo entre os estados que ocorre atraves das interacOes efetuadas

pela troca de mensagens entre os agentes locais. Para nos, os itens acima citados,
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representam algumas vantagens do uso de uma arquitetura de agentes sobre uma

arquitetura funcional composta por mOdulos

Em nossa aplicacdo, os estados mentais representam situacOes de ensino e

aprendizagem realizadas atraves do paradigma da EBL - Explanation-Based Learning -

[DEJ86];[MIT86],[SAB89];[COS90],[BAF95] e outros. A diferenca entre o uso de

tecnicas da Aprendizagem SimbOlica Automatica feita em Sistemas Tutores Inteligentes

é que neste os agentes (tutor e aluno) participam ativamente do processo atraves do

acrescimo, reestruturacdo ou eliminacdo de seus conhecimentos, ao contrario da

aquisicao de conhecimentos que ocorre em Sistemas Especialistas, onde o conhecimento

é fornecido pelo Engenheiro do Conhecimento e é incorporado ao sistema somente por

acrescimo, pois este desempenha urn papel passivo.

Em nossa aplicacdo, para podermos analisar as mudancas que ocorrem

nos estados mentais dos agentes durante uma interacao de ensino/aprendizagem

trabalhamos corn as seguintes situacOes:

o tutor ensina ao aluno pois este nao sabe resolver o problema

proposto;

o aluno acredita que sabe realizar a operacdo proposta, mas comete urn

erro que é detectado pelo tutor que se prop& a ensina-lo;

o aluno ensina ao tutor como verificar o resultado de uma operacdo;

o aluno pode ensinar ao tutor uma maneira diferente e correta de

resolver o problema, apresentando uma estrategia diferente da que o

tutor conhece e que seja correta.

1.4 ContribuicOes deste Trabalho

Nossas contribuicoes corn este trabalho:

relacionam-se corn a observacdo e a analise das mudancas que ocorrem

nos estados mentais dos agentes durante uma interacao de
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ensino/aprendizagem e corn a utilizacdo da tecnica de

explanacdo/explicacdo para ambas as situacOes;

relacionam-se corn o estudo do papel dos estados mentais crenca,

desejo, intencdo e expectativa, vistos e definidos por Correa, e

associados a agentes locais durante as interacoes entre tutor e aluno;

relacionam-se corn o desenvolvimento e tratamento das estrategias ou

pianos de ensino que sac) os algoritmos de resolucdo dos problemas;

relacionam-se coin o use de uma arquitetura de agentes, no lugar da

arquitetura funcional usada tradicionalmente pelos Sistemas Tutores

Inteligentes;

relacionam-se corn o valor atribuido a urgéncia ern satisfazer desejos e

expectativas. Em trabalho anterior [COR94], esta funcdo foi citada,

mas não foi tratada. Fizemos aqui tentativas de tratamento, pois isto

possibilita a manutencão de didlogos ern que os agentes tem

prioridades diferentes para serem satisfeitas.

Cabe comentar, ainda, que Correa nä° testou nem analisou as mudancas

de estados mentais e as suas relaciies em situacOes de ensino/aprendizagem. Em seu

trabalho, as estrategias são pianos usados por urn dos agentes para resolver o problema

do outro. Ao trabalhar corn as estrategias de ensino, estamos dando um enfoque

diferente e inovador ao trabalho, pois nosso interesse é que os agentes aprendam a

resolver os problemas e não simplesmente os tenham resolvidos. Neste trabalho,

analisamos as estrategias de ensino/aprendizagem, os comportamentos dos agentes tutor

e aluno, no caso em que ambos aprendem, e as relacOes destes comportamentos corn os

estados mentais destes agentes.

Poderiamos citar, tambern, como subobjetivos deste trabalho:

verificar e analisar os erros cometidos pelos alunos ao realizarem a

operacäo de divisdo;

verificar e analisar o que o aluno ensina para o tutor e como este

aprende;
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verificar e analisar o que o tutor ensina para o aluno e como este

aprende.

Mas, como decidimos trabalhar corn dois agentes mecanicos, no lugar de

urn agente mecanico e um agente humano, conforme proposta inicial, estes subobjetivos

ficaram prejudicados por não termos um ambiente real disponivel.

1.5 Organizacäo do Texto

0 texto esta organizado da seguinte forma:

o capitulo dois descreve os estados mentais dos agentes tutor e aluno

de acordo corn a definicdo apresentada pela arquitetura SEM, na qual

se baseia a aplicacdo descrita neste trabalho. Esta arquitetura usa o

enfoque da Teoria das SituacOes tambern apresentada neste trabalho.

Tambêm descrevemos o metodo de ensino EBL e como ele é usado

quando se processa o ensino e a aprendizagem dos agentes durante a

interacao entre eles;

o capitulo trés descreve a aplicacdo que consta de trés didlogos

distintos entre os agentes. E feita uma andlise das mudancas que

ocorrem nos estados mentais durante as interacOes no decorrer dos

didlogos. Ao descrever passo a passo os didlogos, apresentamos os

estados mentais descritos de acordo corn o formalismo da Teoria das

SituacOes, na qual se baseia a arquitetura SEM. Descrevemos tambem

as estrategias de ensino usadas pelos agentes para aprender e ensinar

um ao outro e a utilizacdo da arquitetura SEM na aplicacao e o use do

metodo EBL descritos anteriormente;

o capitulo quatro apresenta as conclusOes deste trabalho e uma

projecao para os trabalhos futuros. Apresentamos tOpicos que ndo

foram tratados aqui, mas que sdo do nosso interesse e que virdo

enriquecer este trabalho;
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• por fim, o anexo apresenta a implementacdo dos programas e a

descried° completa dos mesmos.
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2 FUNDAMENTACÃO TEORICA

Serdo apresentados e descritos nesta secdo os fundamentos da IA e de

outras areas afins que ddo embasamento teOrico a este trabalho.

Antes de descrever detalhadamente a arquitetura de agentes utilizada,

faremos uma breve explanacdo sobre a definicao do termo "agente" do sentido mais

amplo ate o utilizado neste trabalho

Explicaremos aqui o uso do metodo EBL - Explanation-Based Learning -

que na area de aprendizagem de maquina -"machine learning"- tem sido bastante

utilizada e e adotado por nos no sentido de promover ensino/aprendizagem e de

melhorar os programas que tern por finalidade principal a resolucdo de problemas.

Fazemos uso tambem, neste trabalho, da Teoria das SituagOes para

descrever e representar o dominio do conhecimento dos agentes envolvidos. Esta teoria

tern sido usada para representar modelos cognitivos.

2.1. DefinicOes Gerais de Agentes

Segundo Ferber citado por [SIC92], urn a gente é urn ente real ou virtual

que surge num ambiente onde ele pode praticar algumas awes; e capaz de perceber e

representar parcialmente este ambiente; é capaz de se comunicar corn outros agentes e

possui urn comportamento autOnomo que e uma conseqnencia das suas observacOes,

seus conhecimentos e suas interacOes corn outros agentes.

Caracteristicas que urn sistema baseado em conhecimento deve ter para

ser chamado de agente, descritas em [SIC921:

• capacidade de percepcdo: urn agente deve perceber ou compreender

seu ambiente e as mudancas que podem ocorrer nele em conseqUencia

da agar) de outros agentes;
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capacidade de comunicacdo: um agente deve ser capaz de se

comunicar corn outros agentes, podendo nesta comunicacdo haver

troca de conhecimento e de pianos;

capacidade de acäo: urn agente deve ser capaz de realizar awes em seu

ambiente para resolver problemas;

raciocinio social: um agente deve ser capaz de raciocinar sobre as

atividades de outros agentes devido a representacdo interna dos

membros da sociedade;

estrutura de controle: um agente deve ser capaz de decidir quando

compreender, comunicar, planejar e atuar; assim esta estrutura deve ter

condie -Oes de possibilitar a ativacdo das caracteristicas acima citadas.

Os agentes sdo sistemas computacionais formados por maiplos

componentes, pequenos e manejaveis, que podem agir sobre eles prOprios, sobre o

ambiente e cooperar entre si. Do ponto de vista pratico, sdo como um sistema embutido

num computador, interagindo com os outros sistemas ou corn os seres humanos atraves

da lingua natural, como ern casos de interfaces homem-maquina [MOU95].

Urn agente pode realizar as atividades de: perceber (ou compreender) seu

ambiente; comunicar-se corn outros agentes; fazer pianos para atingir ou realizar a tarefa

proposta e executar atividades para resolver os problemas propostos.

Deve haver urn mecanismo de controle para garantir a realizaedo da

tarefa. Este controle pode ser centralizado (quando um nnico agente distribui as awes

para os outros a fim de que a tarefa seja concluida) ou descentralizado (quando os

agentes assumem seus papeis - o que cada um tem condieOes de fazer - e trocam ideias

sobre detalhes para a realizacdo da tarefa).

A descried° interna e externa de urn agente é bastante importante. Todo

agente deve ter uma representaedo externa de todos os agentes da sociedade

(associacdo) onde estdo descritas as habilidades e capacidades de cada agente. A

descried° interna, que é a maneira como o agente se comporta, nem sempre é explicita

[SIC92].
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Agente autilnomo e, segundo Demazeau citado por [SIC 92], o agente

que tem sua pr6pria existéncia independente da existéncia prioritaria de qualquer

problema a ser resolvido. Os agentes coexistem num ambiente comum e cada urn pode

colaborar corn os outros para atingir urn imico objetivo.

0 agente autOnomo tem a capacidade de atuar inteligente e racionalmente,

isto é, tem o controle das suas acOes e estados internos. Sua autonomia pode variar

dependendo do tipo de arquitetura em que estd definido.

Agente inteligente é aquele que se comporta de forma flexivel ern

funcdo do ambiente, segundo Newell citado por [VIC 95], exibindo urn comportamento

adaptativo e operando em tempo real num ambiente rico e complexo. Todo o agente que

pertence a classificacdo citada acima utiliza enormes quantidades de conhecimento,

usando uma linguagem natural e/ou artificial e aprende a partir do ambiente, adquirindo

capacidades de desenvolvimento. Tal tipo de agente vive autonomamente dentro de uma

comunidade artificial sempre atento sobre si mesmo e sobre o que o rodeia.

Agente reativo é um tipo de agente simples nä° inteligente que não tern

memOria, isto e não guarda as aceies ocorridas no passado e não prevè as acCies possiveis

para o futuro. Nä° possui urn modelo de comunicacdo de alto nivel, nem uma

representacdo explicita do ambiente e muito menos do grande nilimero de membros da

sociedade. Possui a capacidade de fazer trocas quando seus ambientes mudam e

compreende o comportamento dos outros membros quando existem as trocas, pois seu

enfoque principal estd no comportamento. Sdo agentes não deliberativos (seus objetivos

não sdo explicitos), seu comportamento é emergente e possuem uma fina granularidade,

isto é, um fino grau de detalhe do conhecimento.

Agente cognitivo é urn agente deliberativo (objetivos explicitos), possui

uma grande granularidade; é inteligente e esta baseado no modelo de organizacdo social

das sociedades humanas. Pode raciocinar sobre as acOes do passado e fazer pianos para

futuras acOes. Seu enfoque principal é a representacdo explicita do ambiente e dos

poucos membros da sociedade.
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Segundo Correa e Drestke citados por [COR94], os agentes cognitivos

são agentes que possuem a capacidade de compreender o ambiente onde estdo atuando,

discriminar e identificar objetos e individuos, propriedades e relacOes que ocorrem entre

os individuos num determinado ambiente e possuem meios para manipular, extrair e

utilizar a informacdo obtida. De acordo corn a teoria das situacOes, descrita em 2.3, eles

sdo capazes ainda de identificar situacOes, se comportar de acordo corn elas e de

discriminar localizacOes temporais e espaciais.

Agentes globais e locals: Corréa, em seu trabalho, classificou os agentes

autOnomos em agentes globais e locais para facilitar o tratamento entre eles e observar

melhor as interacOes e a troca de mensagens que ocorriam. Estes dois tipos de agentes

conservam as mesmas caracteristicas dos agentes cognitivos autOnomos. 0 agente global

é o agente que emerge da sociedade formada pelos agentes locais e é visto como urn

todo, corn todas as propriedades peculiares a urn agente. Cada agente global é composto

por estados mentais e, neste trabalho, fazemos destaque aos estados crenca, desejo,

intenctio e expectativa que sao nosso objeto de estudo e observacdo. Sendo assim, ao

adotarmos a arquitetura SEM, que associa a estes estados mentais agentes locais,

observamos que suas propriedades decorrem das definicoes, propriedades e relaciies dos

estados mentais. A interacdo entre os agentes globais é resultante da interacdo entre os

agentes locais que acontece atraves da troca de mensagens.

Neste trabalho, os agentes tutor e aluno sdo vistos e tratados como

agentes globais, apresentando as caracteristicas dos agentes cognitivos autOnomos. Cada

urn destes agentes globais - tutor e aluno - os guars chamaremos simplesmente de

agentes, possui os estados mentais - crenca, desejo, intencdo e expectativa - bem

definidos e tratados como agentes locais. No texto os termos crenca, desejo, intenedo e

expectativa vdo ser confundidos corn os termos agente local crenca, agente local desejo,

agente local intencão e agente local expectativa como vicio de linguagem.
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2.2 Metodo EBL de Aprendizagem por Explicacäo

EBL é uma tecnica de aprendizagem que trabalha criando uma explicacdo

sobre a compatibilidade entre urn exemplo e uma teoria. Utiliza a explanacäo para

produzir uma definicdo conceitual mais Util [ MIT86].

Na area de aprendizagem de maquina - "Machine Learning" - de acordo

corn [BRU 89];[SAB 89] uma tecnica que tern sido bastante utilizada é a EBL e esta

sendo desenvolvida como um metodo para melhorar o procedimento de programas que

tern por finalidade resolver problemas. Os sistemas EBL derivam regras novas e as

adicionam a base de conhecimento, mas nunca removem as regras antigas. As regras

novas sac) adicionadas ao programa para proporcionar maior eficiacia para a resolucdo

de problemas. A tecnica usada em EBL é basicamente urn processo de avaliacdo parcial

ou desdobramento e preocupa-se quase que exclusivamente corn o conteUdo lOgico das

regras. Urn exemplo (de treinamento) é usado para controlar o processo acima citado.

No final dos anos 50, John McCarthy declarou que "nosso objetivo Ultimo

é fazer programas que aprendam de suas experi6ncias, como os seres humanos fazem"

se gundo Cohen citado por [MIN89]

No passado, os programas que usavam o metodo EBL aprendiam

observando a solucao de problemas, ignorando falhas e varios impasses que surgiam

durante a resolucdo dos mesmos. Uma estrategia utilizada para melhorar a solucao de

urn problema e basear a aprendizagem desta solucao em solucOes bem sucedidas de

problemas semelhantes. Considera-se que o metodo EBL, ao utilizar a teoria do dominio

para guiar o processo de aprendizagem, deu o passo principal em direcao

aprendizagem. Este foi seguido por PRODIGY, citado e descrito em [MIN89], que é urn

programa independente de dominio e que adquire novos conhecimentos atraves da

andlise de suas experiéncias e interagindo corn urn especialista. Utilizando a EBL, que é

uma tecnica que fornece urn mecanismo para melhorar a resolucdo de problemas atraves

de procedimentos baseados na observacao de exemplos, o programa PRODIGY obteve

Otimos resultados.
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0 metodo EBL surgiu na dècada de 80 quando vdrios pesquisadores,

entre eles De Jong, Silver, Mitchell e Carbonell citados por [MIN89], trabalhavam

independentemente em projetos variados em cima do mesmo propOsito, que era analisar

o porqué da observacao de exemplos apresentar propriedades significativas. Estes

projetos focavam sua atencdo em estudos da aprendizagem, usando metodos analiticos

que tratavam os exemplos de conceitos como mais do que simples colecOes de

caracteristicas independentes, e cada exemplo era considerado dentro de um contexto de

conhecimento anterior [MIN89 ].

0 termo EBL - Explanation-Based Learning - foi sugerido por De Jong e

foi muito bem aceito, pois significava, ou melhor, resumia a esséncia do modelo dos

projetos que trabalhavam corn o tipo de aprendizagem citado, usando metodo analitico

de aprendizagem. Tal metodo trabalhava a partir de urn modelo completo e dele

construia explicacOes e um modelo para resolver (ou explicar) problemas semelhantes. A

partir de urn exemplo completo, bem detalhado e bem definido, constrOi-se urn modelo

que possui os dados essenciais do modelo inicial e, a partir deste modelo simplificado,

mas potente e significativo, explica-se problemas corn as mesmas caracteristicas do

inicial, de uma maneira mais simples e mais rdpida, facilitando a compreensdo e a

aprendizagem. E necessdrio ter urn exemplo completo e bem definido para, a partir dele,

construir e generalizar a explicacdo. E muito mais facil aprender por caminhos

simplificados, mas significativos do que por caminhos complexos.

A base da EBL surgiu da aprendizagem analitica de programas como

STRIPS, HAECKER, GENESIS, WATERMAN'S POKER PLAYER citados e

descritos em [MIN89], que melhoraram seu desempenho, baseando-se em experiéncias

anteriores. 0 poder destes programas origina-se da habilidade para construir uma

explicacdo depois de observar urn simples exemplo.

0 STRIPS é um programa que constrOi pianos, ou seja, determina

condicOes sob as quais dois blocos se movem, urn empurrando o outro. Os programas

que surgiram depois dele, usam sua base de conhecimentos para que a aprendizagem se

realize.
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0 GENESIS é urn sistema que aprende urn novo esquema a partir de uma

narrativa completa feita em lingua natural. Generaliza a explicacdo, eliminando detalhes

que so enfeitam a histOria, como, por exemplo, algumas caracteristicas dos personagens

e aprende a deduzir que o novo esquema simplificado é semelhante ao esquema

completo. Por exemplo, a histOria completa narra um sequestro e, a partir dela, todas as

histOrias corn as caracteristicas da completa sugerirdo urn sequestro e sera() resolvidas de

maneira semelhante.

Existe tamb6m o programa de Minton [MIN89], que descreve urn jogo de

xadrez que aprende analisando por que seu oponente é capaz de forcd-lo a uma

armadilha.

Muitos pesquisadores estäo trabalhando atualmente corn os principios

basicos das tecnicas da EBL, adaptando e aperfeicoando estes principios de acordo corn

suas necessidades, adequando-os a suas experiéncias e em seus trabalhos como por

exemplo

o algoritmo EBL*DI desenvolvido por Segre e Elkan em [SEG94] que

usa uma estrutura formal na qual tecnicas da EBL tradicional são

reconstruidas como uma explicacdo para a aplicacdo estruturada da

transformacdo de operadores;

o algoritmo DOLPHIN desenvolvido por Zelle e Mooney em [ZEL93]

que combina tecnicas da tradicional EBL corn recentes desenvolvimentos

em programagdo de lOgica indutiva para melhorar a eficiencia dos

programas Prolog;

EBNN desenvolvido por Thrun e Mitchell em [THR93] que é urn metodo

de aprendizagem baseada em explicagOo, utilizando representacdo por

redes neurais que procuram alcancar determinadas propriedades. A teoria

do dominio e representada por uma colegdo de redes neurais artificiais e o

conceito alvo e representado por uma rede neural adicional ou por uma

representacdo alternativa do valor de uma funck real;
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o algoritmo IA-EBL desenvolvido por Cohen em [COH94] que pode ser

visto como urn algoritmo para aprender um conceito descrito por um

conjunto de regras;

Tutor C	 desenvolvido por Baffes e Mooney em [BAF95] que é urn

tutor inteligente construido utilizando o programa ASSERT e que se

propOe a ensinar conceitos da linguagem C +. 0 programa utiliza uma

tecnica de aprendizagem de mdquina chamada Teoria do Refinamento que

e um metodo que revisa automaticamente uma base de conhecimentos,

constr6i modelos de estudantes para tutores inteligentes que trabalham

com aprendizagem de conceitos e constr6i uma biblioteca de erros

automaticamente utilizando interacOes dos estudantes e resultados

apresentados por eles.

Mitchell, Keller e Kedar-Cabell descrevem em [MIT86] uma abordagem

unificada para EBL e chamam-na de EBG - Explanation-Based Generalization - a qual

esclarece aspectos comuns dos varios sistemas surgidos desde o STRIPS. Uma das

principais contribuicaes da EBG é que as explicacOes sao identificadas corn provas,

	

dando assim	 um significado mais preciso ao termo explicacdo. Alem disso, os

pesquisadores acima citados sugeriram uma especificacdo mais clara da entrada e saida

do metodo EBL, modularizando o metodo como veremos a seguir.

Descrevemos abaixo a metodologia da EBL definida segundo [COS90],

[DEJ86];[MIT86];[SAB89]

Dados ( entradas do sistema cldssico)

urn conceito alvo: uma meta a atingir, urn objetivo ou o que deve ser

aprendido;

uma teoria do dominio: regras e fatos sobre o dominio para construir

explicacOes;

urn exemplo de treinamento: exemplo para chegar no alvo;
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urn criterio de operacionalidade: define o que é significativo para a

descricao ser Util; uma especificacao de como a definicdo a ser

aprendida deve ser apresentada.

Determinar:

uma generalizacdo do exemplo de treinamento que seja uma definicdo

suficiente do objetivo a ser alcancado, satisfazendo o criterio de

operacionalidade.

conceito é generalizado a partir de urn simples exemplo pela andlise do

por que este exemplo e urn exemplo do conceito.

A explicacdo identifica as caracteristicas relevantes do exemplo que sdo

condicOes suficientes para descrever o conceito. Uma explicacdo é uma prova de que o

exemplo escolhido é urn exemplo valido para o conceito.

A explicacdo responde a pergunta: Por que o exemplo escolhido, ou seja,

o exemplo de treinamento é urn exemplo para o conceito alvo?

prop6sito da EBL é produzir a descricdo de conceitos que permitam

que exemplos de conceito sejam reconhecidos eficientemente.

Os conceitos denotam conjuntos de exemplos, ou seja, urn conceito

"caixa" refere-se ao conjunto de objetos identificados como caixa.

Usando a teoria, cria-se uma explicacdo mostrando por que o exemplo de

treinamento é urn exemplo positivo para determinado objetivo.

criterio de operacionalidade determina os niveis da arvore de prova.

Assim, usando o processo de regressdo do objetivo, a explicacao é generalizada a fim de

produzir uma nova definicao operacional do conceito. Através das entradas ja citadas,

tenta-se determinar uma generalizacdo operacional para o treinamento de exemplos que

constrOi uma condicdo suficiente ou condicoes suficientes para reconhecer o conceito

alvo. Assim sendo, o conhecimento geral é transformado em conhecimento operacional.
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Uma questdo comum sobre o use da EBL é:

Em que sentido o sistema aprende se ele comeca com uma definicäo

do conceito alvo, ou seja, do objetivo a ser alcancado?

Para que haja uma interacdo entre os agentes inteligentes - no nosso caso,

o tutor e o aluno - é necessdrio que o tutor construa o modelo do aluno e que o aluno

construa o modelo do tutor. Os modelos do aluno e do tutor devem possuir crencas,

pianos, objetivos, atitudes e intencOes. 0 tutor deve representar as crencas do aluno

sobre o conhecimento dele a respeito do dominio a ser ensinado e, em funcao delas e dos

problemas apresentados construir pianos de ensino e pianos para acompanhar o

raciocinio do aluno ao resolver ou tentar resolver o problema proposto. A nosso ver,

numa nova visa°, isto nada mais e do que o tutor, atraves da andlise feita sobre as

crencas do aluno, construir estrat6gias ou pianos de ensino para acompanhar o raciocinio

desenvolvido pelo aluno para resolver um problema proposto a fim de satisfazer um

desejo especifico. 0 tutor deve conhecer os estados mentais do aluno, analisd-los e

realizar infer6ncias corn base nestas observacOes. Por sua vez, o aluno tambern deve

conhecer os estados mentais do tutor para que haja uma boa interacdo entre os agentes e

para que o objetivo principal (desejo principal) seja entdo satisfeito. Durante a interacdo,

o tutor trabalha para descobrir e revisar as crencas que possui sobre o aluno,

envolvendo-se em atividade dindmica corn a intencdo de definir e construir o modelo do

aluno, analisando a solucdo do problema por ele apresentada.

Segundo [COS90], analisando-se os tutores inteligentes como um caso

especial da interacdo entre dois agentes racionais - que possuem crencas, pianos e

objetivos - e a ideia da mente como uma colecao de conjuntos de crencas inter-

relacionadas, o problema do modelo do aluno passa a ser: como melhorar sua colecdo de

conjunto de crencas a partir do resultado obtido pela interacdo. 0 modelo do aluno é urn

conjunto de conjuntos de crencas e cada conjunto pode ser visto como um subagente

que pode ser decomposto em outros subagentes e assim por diante.

Surgem entdo dois problemas: a identificacdo de subagentes, responsAveis

pelo comportamento do aprendiz e o entendimento do funcionamento do aprendiz, ou
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seja, como ele age. Usando a tecnica descrita no mêtodo EBL, Costa afirma que é

possivel determinar ou resolver os dois problemas ao mesmo tempo.

0 problema do modelo do aluno pode ser declarado em termos da EBL

como:

Dado:

conceito alvo: urn conceito desconhecido, a ser aprendido pelo aluno;

teoria do dominio: conjunto de crencas atribuidas ao aluno pelo tutor;

exemplo de treinamento: urn par de perguntas e respostas;

criterio de operacionalidade: a explicacdo deve ser dada usando apenas

predicados da teoria do tutor ou outros, dados explicitamente pelo

aluno.

Determinar: uma explicacão operacional para a resposta do estudante.

0 agente que ensina define, atraves de suas crencas sobre o dominio, as

estratagias de ensino baseadas em suas crencas sobre o conhecimento do outro agente(o

aluno) de acordo com o modelo do agente que vai aprender. Este tern um desejo que é

em geral resolver o problema proposto pelo outro agente. Para resolve-1o, o agente

constrOi e executa suas estratégias, utilizando suas crencas, sua interpretacdo ao

problema apresentado e o seu conhecimento em relacao ao dominio em estudo. A

capacidade de aprendizagem pode ser considerada como um caso especial de interacdo

entre agentes inteligentes, os quais acreditam que a execucdo de awes por eles

determinada levam a realizacdo de seus objetivos. Tal interacdo ocorrera no momento

em que o tutor construir o modelo do aluno e este o do tutor [VIC93].

0 metodo EBL cria uma generalizacao da explicacdo (prova)

operacional e esta é guardada pelo agente que aprende em sua base de conhecimentos

Sdo conservadas as crencas e as estratè gias ja existentes sempre que verdadeiras e

eliminadas as falsas.
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A aprendizagem usando o metodo de ensino corn tecnicas da EBL é

vidvel quando se disp -be de uma boa teoria formal que descreva o dominio da aplicacdo

[01192].

2.3 Teoria das SituacOes

Neste trabalho usamos a arquitetura de agentes autOnomos cognitivos

definida por Corréa em [COR94] e descrita no item 2.4. Esta arquitetura utiliza em sua

definicao uma representacao formal e simbOlica baseada na Teoria das SituacOes

desenvolvida por Barwise e Perry em [BAR83] e Devlin em [DEV91]. Segundo eles, o

fluxo de informacOes é considerado como conceito basic°, e a inferéncia é considerada

como uma atividade atraves da qual certos fatos ou itens de informacdo a cerca do

mundo sap usados de modo a obter informacdo adicional. Corréa se baseou

principalmente no ponto de vista apresentado por Devlin, cujo objetivo era desenvolver

uma teoria maternatica da informacao, a fim de apresentar urn modelo materna:tic°

apropriado da informacdo obtida a partir da interacão entre agentes, comparar o fluxo de

informacdo subjacente aos processos de comunicacdo e a interpretacdo da realidade. 0

enfoque apresentado por ele ndo é dirigido a uma teoria da linguagem como o

apresentado por Barwise e Perry.

Por se tratar de uma teoria com implicacOes na Psicologia e na Ci6ncia

Cognitiva bastante profunda e complexa, da qual somente utilizamos o simbolismo e

inspiracOes, nä.° nos aprofundaremos neste terra, pois isto foge ao escopo deste trabalho.

Para maiores esclarecimentos ver [DEV91];[BAR83]

Faremos apenas uma descricao superficial desta teoria, apresentando a

sintaxe e a semantica utilizadas neste trabalho corn a finalidade de familiarizar o leitor

com os termos utilizados. Assim, nosso objetivo é utilizar o formalismo e o simbolismo

desta teoria para descrever as interacOes entre os agentes, da mesma maneira como

Corrêa a utilizou.
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A Teoria das SituacOes surgiu a partir da hipOtese de que os agentes

cognitivos sao capazes de identificar objetos, situagOes, sucessOes de situagOes, fazer

referéncias a situagOes e comportar-se de acordo corn elas, e discriminar localizacOes

espaciais e temporais.

A construcdo do modelo matematico da teoria apresentado por Devlin

requer que se tenha	 um conjunto teOrico de entidades que tenham algumas

caracteristicas da situacao real e fornece uma representacdo maternatica para a

uniformidade dos tipos que fazem parte da teoria. Ela admite situacOes dentro da sua

ontologia ao lado dos	 tipos de entidades familiares como individuos, relacOes e

localizaciies (espaciais e temporais). As situagOes sac) para a teoria um novo tipo de

entidade que provavelmente requer novas tecnicas para a sua aplicacdo e manuseio.

SituacOes sdo um conjunto de coisas do mundo real, coisas ou objetos

para serem estudados ao lado de individuos, relacOes, propriedades e localizacOes

temporais e espaciais. As situagOes estdo dentro da informacao, ou seja, fazem parte das

informacOes, sào estruturas relativas ao agente e é possivel obter informacOes

relacionando-as e nomeando-as [DEV9

Existem as situacOes reais que sdo as definidas abaixo, e situagOes

abstratas que sdo urn conjunto de infons, ou seja, os itens de informacdo.

A situacdo real é obtida pelo agente através do seu contato corn o mundo;

sdo partes do mundo obtidas pelo agente atraves de algum esquema de individualizacdo

devido ao seu contato direto corn ele.

A situacdo abstrata é um conjunto teOrico de objetos matematicos usado

para representar a situacdo real; é urn conjunto finito de informacOes; é uma construcdo

matemdtica formada por relacOes, individuos, localizacOes espaciais e temporais e

polaridades.

Pelo exposto acima, pode-se dizer que a Teoria das SituacOes trabalha

corn situagOes abstratas para classificar as situagOes reais. Para toda situacdo real existe
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uma situacdo abstrata correspondente, mas nem toda situacao abstrata corresponde a

uma situacdo real [DEV 91].

A Teoria das SituacOes possui elementos primitivos que participam das

situaceies existentes no mundo real: os individuos; as propriedades ou relacOes entre os

individuos; as localizacOes espaciais; as localizacOes temporais.

A inclusao de situagOes, segundo Devlin, como elemento (primitivo) da

teoria é o que a caracteriza e a diferencia de outras teorias relacionadas corn

informacOes

Os elementos primitivos acima citados sac) chamados de objetos da teoria

ou simplesmente objetos. Os objetos sao reconhecidos, discriminados e considerados

como individualidades entre vdrias situaciies.

Existem situagOes que apresentam uma mesma uniformidade entre elas,

ou seja, situagOes onde variam alguns objetos (por exemplo, os individuos e as

localizacbes), e os demais sao constantes. Tais situagOes sao chamadas de situaciies tipo

e pode-se dizer que elas representam uma acao qualquer, num local e num tempo

determinados. Destacamos os pardmetros, que sao as varidveis usadas para representar

objetos arbitralios (individuos, relacOes e localizacdes) de mesmo tipo.

Cada parametro (ou varidvel) recebe urn valor atribuido pela funcdo

atribuicao de valores chamada de Ancora, e definida por:

Seja f a funcao ancora que associa todo pardmetro de U (conjunto de

pardmetros) a urn elemento de V (conjunto de objetos), assim

f : U —> V

p --> x , onde f [p] = x, e lé-se f ancorado em p.

Pinheiro em [PIN91] afirma que a Teoria das SituacOes, por sua prOpria

construcao, é vista como urn instrumento para que se facam analises das relacOes



44

existentes no ambiente entre os individuos e os objetos que participam do mundo, entre

eles, o homem e a maquina. Para ele, esta teoria apresenta como caracteristicas gerais:

os elementos primitivos das situaeOes abstratas sdo tomados como

sendo os mesmos elementos constituintes das situaeOes do mundo (ou

reais);

a partir	 destes	 elementos primitivos sdo construidos os demais

elementos da teoria: estado de coisas, situaeOes, tipos de situaeOes,

etc;

a semdritica das situaeOes e desenvolvida, em linhas gerais, do seguinte

modo: dada uma expressdo qualquer acerca do mundo, lingthstica ou

ndo, a situaedo abstrata é utilizada para determinar o significado e o

conteudo desta expressdo; o significado é tido como uma relaedo entre

situaeOes e conteudo como o conjunto das situaeOes de mundo (ou

reais) que	 atendem a esta relaedo; a definiedo do significado e

conteudo ocorrem no drnbito de uma estrutura de situaeOes que, entre

outras coisas, é utilizada para determinar se uma situaedo carrega

informaedo acerca de outra ou rid°.

A seguir apresentamos a sintaxe e a semdntica da teoria das situaeOes que

sdo utilizadas neste trabalho. A sintaxe e a semdntica desta teoria com uma descried°

completa, e rigorosa pode ser encontrada em detalhes em [BAR83];[DEV91].

2.3.1 Sintaxe

Simbolos ( < simbolo >) sdo:

a, ao, a, 	 , an -> para denotar individuos

t, to, ti 	 , to -> para denotar localizaeOes temporais

1, 10 , 1 1 	 , 1„	 para denotar localizaeôes espaciais

A, Ao, A l 	,	 --> para denotar agentes

s, so, si 	 , sn --> para denotar situaeOes
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x, xo, xi 	 , xf,	 —> para denotar objetos ( individuos, localizacOes
temporais e espaciais, agentes, relacOes e situacOes)

Simbolos de infons ( < simbolo de infon >) são:

a, p, Go, G t, 	 , 6n —> para denotar infons

Parimetros associados a infons ( < pardmetro infon >) são:

a', a'o, a'i 	 , 6' n —> para denotar parâmetros associados aos

infons

Simbolos de relaciies ( < simbolo de relacOes >) Sao:

R, Ro, R l 	 , Rn	 —> para denotar relacOes e propriedades

Simbolos de tipos	 ( < simbolo de tipo >) sdo:

T, To, Ti 	 , Tn	 --> para denotar tipos

Simbolos de proposicOes ( < simbolo de proposicaes >) sae,:

P, Po, Pi 	  , Pn	 —> para denotar proposicaes

Polaridade dos infons ( < polaridade >) é:

i que varia entre 1 e 0, assim, = 1 ou i= 0

Infon ( < infon >) é:

<< <simbolo de relacOes>,simbolo> i , ...,<simbolo>n,<polaridade> >>

Expressilo de simbolos de infons (<expressdo de simbolos de infons>) é:

< simbolo de infons > ou

< simbolo de infons > 	 A < expressão de simbolos de infons > ou
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simbolo de infons > v < expressdo de simbolos de infons >

Expressäo de infons ( < expressao de infons > ) é:

infon > ou

< infon > 

• 

< expressdo de infons > ou

infon > 3 < expressao de infons >

Conjunto de infons ( < conjunto de infons >

< infon > } ou

{ < infon >1, 	 , < infon >n}

Conjunto de simbolos de infons (<conjunto de simbolos de infons> ) é:

< simbolo de infon > } ou

{ < simbolo de infon > i , 	 , < simbolo de infon >n}

Expressäo de situaciies ( <expressdo de situagOes >) é:

simbolo de situacdo >
	

< simbolo de situacdo > ou

simbolo de situacdo >
	

< expressdo de situacdo >

Expressäo ( <expressdo > ) é:

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

simbolo de situacdo >

expressão de infons > ou

expressao de simbolos de infons > ou

conjunto de infons > ou

conjunto de simbolos de infons > ou

expressdo de situagOes > ou

simbolo de situacdo > ou

simbolo de situacdo >

Tipo ( < tipo >) é:

[ < pardmetro > I < simbolo de situacão > I= < expressäo de infons > ]
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Situacâo de tipo ( < situacao de tipo >) é:

[ < pardmetro situacdo > I < simbolo de situacdo > I=

expressdo de infons > ] ou

simbolo de situacdo > 	 < expressdo de infons > ou

simbolo de situacdo > < simbolo de tipo >

2.3.2 Sernantica

1. Seja R uma relacdo de n argumentos e xo, x i 	, xn os seus

argumentos, que sap objetos quaisquer corn tipo determinado e fixo. 0 item de

informacao é chamado de infon, denotado por 6 e definido por Devlin como sendo uma

n + 2-tupla corn a seguinte estrutura:

<< 12, xo, xi 	 , xn, i >> sendo i E {0,1} e significa que:

x0, x1 	 , xn	tem a relacdo R quando i é igual a 1 e

xo, x 1 , 	 , Xn	 não tern a relacdo R quando i é igual a 0.

Assim temos, 6 1= << R, xo, x 1 	, xn, i >> como sendo um infon.

Exemplos:

<<maior,8, 3,1>> existe a relacdo "maior" entre os nUmeros 8 e 3

<<menor,6,2,0>> ndo existe a relacdo "menor" entre os nUmeros 6 e 2

Genericamente, quando desejamos representar que uma informacdo

ocorre devido a uma determinada situacdo s, escrevemos a relacdo, que nada mais é que

uma proposicdo:

s	 6 e lé-se	 "s suporta 6 " ou	 6 é urn item de informacdo que

ocorre na situacdo s.

2. Seja I um conjunto de infons e s uma situacdo:
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s 1= I se e somente se s = 6 para todo infon CT E

Seja x urn objeto de qualquer tipo (exceto do tipo infon ou do tipo

situacdo) e T um tipo definido por [ x 1 s 1 = CT ] onde s é uma situacdo e a é urn

infon (ou expressdo de infons), temos:

x : T (o objeto x é do tipo T ou objeto tipo T) se e somente se

existe uma funcäo f tal que s 1= a[f] onde f( x') = x.

Seja s urn objeto de tipo situacdo e T urn tipo definido por [ s I s I = a ]

onde s e um parâmetro associado a situacdo e 6 é urn infon (ou uma expressäo de

infons), temos:

s : T (a situacao é do tipo T) se e somente se s 1= a

s 1 = 6 A p, onde s é uma situacdo, 6 e p sap infons, se e somente se

s 1 = 6 e s i= p.

s 1= 6 v p, onde s e uma situacdo, CT e p sao infons, se e somente

se s 1= 6 ou s	 p, ou ambas.

2.4 A Arquitetura SEM

Apresentamos e descrevemos aqui a arquitetura de agentes escolhida por

nos para ser usada neste trabalho e que possui urn formalismo adequado para representar

o raciocinio utilizado pelo agente-tutor e pelo agente-aluno para atingir a solucdo de urn

problema ou alcancar algum objetivo. Esta e uma arquitetura deliberativa na qual cada

agente global possui quatro agentes locais relacionados corn os estados mentais - crenca,

desejo, intencao e expectativa. Ela tambem apresenta uma especificacao de quais e como
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sao os processos internos que possibilitam a realizacdo das interacOes que o agente

realiza corn o mundo. Ao desenvolver esta arquitetura, Correa verificou que era

necessdrio uma teoria que descrevesse e explicasse os fenOmenos dos comportamentos

dos agentes tais como as relacOes formais entre crencas, desejos, intencOes, expectativas,

awes e uma definicdo precisa do que sejam estes estados mentais. Para isto utilizou o

formalismo e o simbolismo da Teoria das SituacOes descrita em 2.3.

A arquitetura SEM, Sociedade dos Estados Mentais, desenvolvida por

CorrOa e apresentada em [COR94], é uma arquitetura generica de agente cognitivo,

deliberativo e autemomo, cuja caracteristica fundamental é que a especificacdo do agente

e feita somente através dos estados mentais crenca, desejo, intencao e expectativa. Toda

a teoria sobre o comportamento do agente fundamenta-se no fato do projetista necessitar

apenas especificar quais sap os estados mentais do agente. Assim, a compreensdo de urn

agente é obtida atraves da determinacdo dos seus estados mentais. Esta arquitetura é dita

deliberativa porque a acdo é feita atraves de uma deliberacdo explicita sobre diferentes

opcOes, por exemplo: usando urn modelo interno do mundo, urn piano ou considerando

alguma funcdo que avalia uma acdo conforme sua utilidade [COR94]. 0 agente tem a

capacidade de conhecer o que esta fazendo no momento da acäo que é compreendida e

descrita por ele.

Na arquitetura SEM, a definicão dos estados mentais do agente é feita de

acordo corn a Teoria das SituacOes. Por exemplo, a representacdo das crencas ndo é feita

usando mundos possiveis ou no modelo sentencial de crencas (sobre estes modelos ver

[GEN87]). Como foi mostrado em [COR93];[COR94], o comportamento do agente,

representado pelas awes atraves das quais ele interage corn outro agente e no mundo,

resulta das relacOes causais entre estes estados mentais que sdo o nucleo a partir do qual

é definida a arquitetura do agente. Este nUcleo é composto por quatro agentes locais

autOnomos: agente local crenca, agente local desejo, agente local intencdo e agente local

expectativa, cada urn correspondendo, respectivamente, aos estados mentais crenca,

desejo, intenedo e expectativa. Estes agentes locais interagem entre si, comunicando-se

atraves de mensagens.

UFRGS
NSTITUTO 11

'TECA
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2.4.1 Funcdo dos Agentes Locais

Conforme ja foi dito, cada urn dos agentes locais possui funcOes

especificas decorrentes das definicOes, propriedades e relacOes dos estados mentais, que

serdo descritas a seguir.

Agente local crenca, que age como supervisor das crencas do agente,

tern a fiincão de:

criar crencas;

alterar crencas;

inferir crencas;

deduzir crencas;

construir estrategias e planos,

fazer o que diz respeito ao raciocinio do agente.

Agente local desejo, que supervisiona os desejos do agente, tem a funcdo

de:

criar desejos;

alterar desejos;

atribuir ou alterar os valores de urgéncia, intensidade e insisténcia dos

desejos;

produzir intencOes a partir de desejos;

verificar se os desejos estdo ou ndo sendo satisfeitos.

Agente local intencao, que supervisiona as intencOes do agente, tern a

fimcdo de:

selecionar as intencOes a serem satisfeitas num determinado momento;

realizar as intencOes, ou seja, escolher e executar as awes apropriadas

para a realizacdo de determinada intencao;

interromper ou cancelar a realizacäo de aluuma intencao;
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atribuir ou alterar os valores de unzéncia, intensidade e insistencia das

intenches

Agente local expectativa, que supervisiona as expectativas do agente,

tem a fungdo de:

verificar se uma expectativa estd ou ndo satisfeita;

atribuir valores a urgéncia, intensidade e insistência das expectativas;

determinar aches e desejos para a satisfacdo das expectativas;

produzir/criar expectativa, se necessario;

causar crencas e desejos.

2.4.2 Descricäo da Comunicacdo entre os Agentes Locais

Cada um dos agentes locais tern flinches especificas decorrentes das

definiches, propriedades e relaches dos estados mentais a eles associados. A arquitetura

SEM se preocupa corn o comportamento particular de cada agente local que possui

estruturas bem definidas e uma arquitetura semelhante a dos agentes globais. E atraves

da troca de mensagens entre estes agentes locais que os agentes globais interagem.

A figura a seguir, de acordo com [COR94], mostra a interacdo entre os

agentes locais que e feita atraves das aches de comunicacdo que estes agentes realizam

entre si, ou seja, atraves das trocas de mensagens que eles efetuam entre si.

Figura 2.1 - Interaches entre os agentes locais: A c ,AD, A' e AE
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Descrevemos agora alguns tipos de mensagens que ocorrem entre os

agentes locais representados na figura (Ac (crenca), An (desejo),	 (intencdo) e AE

(expectativa)) :

D	 C: AD envia mensagem ao Ac, pedindo que verifique se é

possivel realizar objetivo P, ou seja, solicita:	 verifica se ha

possibilidade de construir urn piano para satisfazer P ou constrOi um

piano para satisfazer o desejo P.

C —> D: Ac responde para AD : Sim ou Ndo, ou seja: nao e possivel

satisfazer o desejo P; o piano para satisfazer o desejo P esta descrito

em K ou o desejo P vai ser satisfeito pela intencdo a ele associada,

atravês do piano K.

D —> I: AD envia mensagem ao A', pedindo que considere o desejo de

alcancar ou satisfazer o objetivo P, ou seja: realiza a intencdo X ou

considera a intencdo associada ao desejo Y.

I —> D:	 envia mensagem ao AD, solicitando que verifique se

possivel ao conjunto de crencas ativar algum desejo.

I —> E: envia mensagem ao A E, pedindo que inclua a expectativa Z.

E —> I: AE envia mensagem ao A', pedindo que faca uma acdo para

satisfazer a expectativa Z.

E --> C: AE	envia mensagem ao Ac, solicitando que considere a

crenca Q.

E —> D: AE envia mensagem ao AD, pedindo que considere o desejo

Y.

C —> I: Ac envia mensagem ao	 solicitando que construa urn piano

para satisfazer ou alcancar o objetivo P, ou seja: constrOi urn

conjunto inicial de crencas para compor o contexto da interacdo, criar

e executar o piano para satisfazer a intencdo associada ao desejo P.

I -+ C:	 envia mensagem ao Ac, pedindo que selecione urn

conjunto inicial de crencas para compor o contexto da interacdo para
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satisfazer a intencao X, ou seja: a intencdo vai ser satisfeita graves

do piano K.

Na aplicacdo descrita no capitulo trés, os agentes globais - tutor e aluno -

se comunicam por intermedio de seus agentes locais.

Baseados nas definicaes já apresentadas e nos estudos realizados sobre a

arquitetura aberta dos STI, construimos uma arquitetura de agentes para STI (composta

basicamente pelos agentes locais) conforme figura 2.2. A arquitetura proposta mostra

como é feita a troca de mensagens entre os agentes locais e como os agentes globais se

comunicam.

0 agente global tutor atraves de seu agente local desejo envia uma

mensagem (uma acdo, uma explicacdo ou uma comunicacao) ao agente global aluno que

a recebe atraves de seu agente local intencao. Este verifica o desejo a ele associado,

acionando o agente local desejo. Por outro lado a intencao junto corn o processo de

inferéncia verifica se existe uma estrategia para satisfazer o desejo associado. Em

conjunto coin o agente local crenca o agente local intencdo que ja possui a estrategia de

ensino determinada controla a execucao desta e envia ao agente global tutor a mensagem

de que a acäo solicitada foi realizada (ou ndo) corn sucesso (ou ndo) e esta é recebida

pelo tutor através de seu agente local desejo que aciona os demais para confirmar a

satisfacdo do desejo e enviar nova mensagem ou aguardar nova mensagem por parte do

aluno. 0 agente global tutor pode receber do agente global aluno uma acdo que é a

resposta a uma solicitacdo feita pelo tutor ao aluno atraves da troca de mensagens entre

os agentes locais desejo (do tutor) e intencao (do aluno), ou uma acao que e uma

solicitacdo feita pelo aluno ao tutor. 0 tutor quando recebe uma solicitacdo do aluno

atraves do seu agente local desejo, aciona a intencao a ele associada que aciona as

crencas e as estrat6gias para verificar qual a mais adequada para resolver ou satisfazer o

desejo em questdo e assim que possui a estrategia de ensino adequada e o desejo

satisfeito envia uma mensagem ao aluno atraves do agente local desejo comunicando que

o desejo foi satisfeito. 0 aluno recebe tal mensagem, confirma a satisfacdo do desejo e

fica aguardando nova mensagem.
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Figura 2.2 - Arquitetura de Agentes para Sistemas Tutores Inteligentes
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A seguir mostramos alguns ciclos da interacdo que ocorre durante a

aplicacdo.

Na figura 2.3, temos a troca de awes e de mensagens entre os agentes

locais desejo, crenca e intencdo, conforme descrito abaixo:

Figura 2.3 - Ciclo de Interacao entre os Agentes locais: desejo, crenca e intencdo

agente global possui urn desejo;

desejo aciona a intencdo a ele associada e envia mensagem: "tem urn

desejo a ser satisfeito";

(3) desejo e intencdo enviam mensagem: "verifique se existe um conjunto

de crencas para criar e/ou executar uma estratêgia de ensino para

satisfazer o desejo";
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crenca envia mensagem:"conjunto de crencas selecionado";

crenca determina ou seleciona estrategia de ensino;

intencao controla a execucdo da estrategia de ensino;

crenca envia mensagem ao agente local desejo: "desejo satisfeito".

Figura 2.4 - Ciclo de interacdo entre os agentes locais: expectativa, crenca e intencao
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Na figura 2.4, temos a troca de awes e de mensagens entre os agentes locals

expectativa, crenca e intencdo, conforme descrito abaixo:

agente global possui uma expectativa;

expectativa solicita uma acdo;

interred° envia mensagem: "verifica se existe uma acdo ou urn

conjunto de awes para satisfazer a expectativa";

crenca determina ou seleciona a aedo adequada dentro da estratêgia

de ensino;

intencdo controla a execuedo da acdo,

intencdo envia mensagem ao agente local expectativa: "expectativa

satisfeita".

2.4.3 Descricao Formal da Arquitetura SEM

A arquitetura SEMA, Sociedade dos Estados Mentais do agente A,

preserva a estrutura das arquiteturas definidas em [GEN87] e é definida pela estrutura de

8-tupla descrita abaixo:

SEMA = < MA, SA, RA, aA, VA, VA, CDEA, /A >
	

onde:

M A -> o conjunto dos estados mentais crencas, desejos, intencOes e

expectativas do agente A, isto é, sdo os estados internos do agente

SA -> o conjunto de todas as possiveis situagOes externas identificdveis

pelo agente A

RA —> o conjunto das particOes de S A que caracterizam a capacidade de

percepedo do agente A

a.A —> o conjunto das awes do agente A
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D A —> uma funcdo que define a percepcdo do agente A, relacionando os

estados de SA corn as particOes em RA

vASA-> RA

WA —> uma fimcdo que caracteriza os efeitos das awes do agente A no

mundo externo

VIA : a A	 S A	 S A

onde o simbolo 0 representa o produto cartesiano 	 efetuado entre dois

conjuntos quaisquer

CDEA —> uma estrutura definida pela 3-tupla:

<	 EA >	 onde:

CA	 -+ estrutura para as crencas do agente global 	 A, onde se

insere o agente local crenca, cuja arquitetura é uma 8-tupla de urn agente histeretico,

DA	 ---> estrutura para os desejos do agente global 	 A, onde se

insere o agente local desejo, cuja arquitetura é uma 8-tupla de um agente histeretico;

EA --> estrutura para as expectativas do agente global A, onde se

insere o agente local	 expectativa, cuja arquitetura é uma 8-tupla de urn agente

histeretico;

/A —> estrutura para as intencOes do agente global A, onde se insere o

agente local intencao, cuja arquitetura é uma 8-tupla de urn agente histeretico
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2.4.3.1 Agente Histeretico

Na definicdo da arquitetura surgiu o termo agente histeretico que é

definido como sendo urn agente que possui estados internos e modifica sua resposta

conforme a histOria das solicitacOes as guars o sistema se submete. Urn agente histeretico

possui uma arquitetura que contem, em sintese, os componentes fundamentais de uma

arquitetura que sao: a percepcdo, a decisdo e a acdo e é definida pela estrutura 8-tupla

descrita abaixo:

HA	 < NA, SA, RA, aA, U A, WA, OA, DA > sendo:

NA -> conjunto dos estados internos do agente A

SA	 conjunto dos estados externos do agente A

RA -> conjunto das particOes de S que caracterizam a capacidade de

percepcdo do agente A, que é capaz de distinguir estados somente quando atua em

diferentes particiies

a	 conjunto das acOes do agente A

UA	fungdo que caracteriza a capacidade de percepcdo do agente A,

relacionando os estados em S corn as particOes em R:

SA -> RA

WA	 fungdo que caracteriza a capacidade de acdo do agente A no

mundo externo:

CCA ® SA -> SA
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onde o simbolo ® representa o produto cartesiano efetuado entre dois

conjuntos quaisquer.

-> funcdo de atualizacao que mapeia um estado interno e uma

observacdo num outro estado interno

O A NA 	RA 	NA

	

-p funcao que caracteriza	 as atividades externas do agente A

determinando a acao do agente quando este se encontra num estado interno N e

reconhece urn estado externo pertencente a particdo R:

	

(D A NA ®	 RA -3	 aA

Urn agente histeretico pode estar em qualquer conjunto N dos estados

internos e pode distinguir um estado interno de outro qualquer. Por esta razdo ndo existe

a necessidade de subdividir este conjunto ern subconjuntos ou definir funcOes de

percepcdo.

A arquitetura dos agentes histerêticos se preocupa corn o comportamento

particular de cada agente, ligando a arquitetura do agente aos contextos das suas

interacOes, fornecendo urn formalismo que descreve e explica as interacOes dos agentes

corn base ern suas arquiteturas e estados mentais que sdo crenca, desejo, intencdo e

expectativa.. Os estados internos Sao os contextos das interacOes dos agentes e sdo

definidos em termos dos estados mentais destes agentes e em relacao a sua arquitetura.

	

Toda e qualquer interacdo de 	 urn agente ocorre conforme urn

determinado contexto que é definido como uma situacdo complexa composta de estados

mentais e outran situagOes como a histOria da interacao do agente.
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2.4.4 Definicão e Descricdo dos Estados Mentais vistos como
Agentes

Descrevemos e definimos abaixo, cada urn dos agentes basicos acima

citados e as estruturas formalizadas para cada urn deles de acordo corn a arquitetura

SEMA e cuja representacdo formal esta baseada na Teoria das SituacOes.

Agente crenca

Crenca é urn estado mental cujo conteudo externo é uma proposicao

definida por:

C	 bel, A, P, 1, t, v >>	 onde:

bel —> é a relacdo para a representacdo de crencas

A —> é urn agente que possui uma crenca ou crencas

P —> é uma proposicdo

1 —> é uma localizacdo espacial

t —> é uma localizacdo temporal

v ---> assume o valor 1 se o agente A acredita que a proposicdo P ocorre

no mundo; e assume o valor 0, caso contrario.

As crencas de urn agente A, na arquitetura SEMA estao associadas

estrutura:

CA 	 CACAO SCAB 
ACA	 > onde:

CA _> conjunto das crencas do agente A

CA _> conjunto de valores associados a forca e a intensidade que o

agente atribui a cada crenca, variando de acordo corn as particularidades de cada agente

OcA _> funcão definida no conjunto de crencas, tomando valores em
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oCA 
C

A _÷	 CA

AC A	 agente local crenca, cuja arquitetura é definida por:

ACA = < NCA, 
SCA, R

CA, acA, ucAo klicA3 ocA, ocA onde:

NCA —) conjunto de estados internos do agente local ACA	 que pode ser

vazio quando o agente ndo possuir estados internos

S CA 	conjunto das situagOes externas ao agente local ACA

RCA —> conjunto que caracteriza a capacidade de percepcdo do agente

local ACA ; caso o agente local nao tenha contato corn o mundo externo, este conjunto

RCA fica igual ao S CA e a funcâo de percepcdo é substituida pelo simbolo 	 (vazio) na 8-

tupla do agente ACA

acA --> conjunto das awes do agente local AC •

ocA —>	 fungdo que define a percepcdo do agente local 	 ACA que so

existe quando o agente tern contato corn o mundo externo

SC
	 DC

	

U A 3A—>	 A

WCA --> fungdo definida no conjunto das awes do agente local	 crenca e

de suas situacOes externas tomando valores no conjunto das crencas e das possiveis

mensagens aos outros agentes locais, e que caracteriza os efeitos das awes do agente

local ACA

	M CA	 MCAW A aC A vu	 SCA	 C A L--) /VI A onde	 A

o conjunto das possiveis mensagens do agente local A CA aos demais agentes locais
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O CA	 funedo que mapeia urn estado interno e uma observacdo num

outro estado interno; se o agente local AcA ndo possuir estados internos, a furred° OCA

ndo existe, e ern seu lugar é colocado o simbolo ci) (vazio) na posiedo correspondente a

ela na 8-tupla da arquitetura:

cA 	NcA
	 RCA
	

N CA

(DCA ---> funedo que caracteriza as atividades do agente local ACA

(DcA	 NcA	 cA	 cccA

Durante as interacOes do agente local ACA, é importante considerar

contextos para a realizacdo das inferéncias e construed() de pianos. Esta atividade é

caracterizada pela furred° TC A, significando que os contextos das interacoes do agente

local ACA estdo definidos na sua arquitetura como os seus estados internos.

Agente desejo

Desejo é um dos estados mentais que ndo tem uma definiedo precisa

sendo usado e explicado de diversas maneiras. E um estado intencional, motivador e

possui as seguintes caracteristicas: representa uma situacdo ou urn conjunto de situagOes

que o agente gostaria que estivessem presentes no mundo; pode estar ern conflito corn as

crencas do agente: podem existir simultaneamente desejos conflitantes, os desejos ndo

causam diretamente as awes, mas sdo potenciais para as suas ocorrëncias.

Um desejo D de urn agente A é urn estado intencional, motivador,

representado pela situacdo:

D 1= << des, A, P, E, lo, to, V >>	 onde:

des	 relacdo representando desejo

A	 agente que possui o desejo

P	 uma proposiedo



64

E	 =	 satisfacdo, n s, t,1 >> A << urgéncia, r 1 , t,1 >>

A << intensidade, r2 , t, 1 >>	 insistencia, r3 , t,1 >> sendo:

ns 	pardmetro ancorado no conjunto ds,dns de modo que, num

momento f(t) = t,	 fs(ns) = ds quando o desejo estiver satisfeito e

fs(ns) = dns quando o desejo nao estiver satisfeito;

r 1 , r2 ,r3 	parâmetros ancorados no conjunto dos nUmeros reais;

1 0	localizacdo espacial associada a ocorrencia do desejo D;

to 	 localizacdo temporal associada a ocorrëncia do desejo D;

v	 igual a 1, se ocorre o desejo D ao agente A;

igual a 0, se nao ocorre o desejo D ao agente A.

Os desejos de um agente A, na arquitetura SEMA , estdo associados

estrutura:

DA =	 < DA , FDA, 
6 DA, ADA > onde:

D	 conjunto dos desejos do agente A

DA	 VD1
	 VD2
	 VD3	 VD4 0 vD5 onde:

VD ,	 conjunto de valores para urgéncia;

VD2 	conjunto de valores para intensidade

VD3 	conjunto de valores para insistacia;
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VD4 _> conjunto ds,dns sendo:

ds	 significa desejo satisfeito;

dns _> significa desejo ndo satisfeito

VD 5	 conjunto de numeros reais para os valores de certo fator de

decisdo, dependendo das particularidades de cada agente

ODA _> funcdo ö DA : DA 	 DA que vai ancorar os parametros da

situacdo E definida no desejo D, acrescida de << fator, r4 , t, 1 >>

ADA _> agente local desejo, cuja arquitetura é definida pela estrutura:

v°	 rp A, O DA, O >ADA = < N °A, SD A' RD A' a° A,
	

DA	 onde:
 41

NDA —> conjunto de estados internos do agente local ADA ,	 que sera

representado pelo simbolo (vazio) quando o agente ndo possuir estados internos;

sp A -> conjunto das situacdes externas ao agente local ADA

RDA —> conjunto que caracteriza a capacidade de percepcdo do agente

local ADA; caso o agente local ndo tenha contato corn o mundo externo, este conjunto R

DA fica igual ao S DA e a funcdo de percepcdo e substituida pelo simbolo cl) (vazio) na 8-

tupla do agente AD A;

aD A -> conjunto das awes do agente local ADA:

as awes sao: operacOes de criar desejos; atribuicdo e alteracdo dos

valores de urgencia; intensidade e insistencia dos desejos; criacdo de intencOes a partir de

desejos; envio mensagens aos outros agentes locais
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U
D
A ---> funcdo que define a percepcdo do agente local ADA , que so

existe quando o agente tern contato corn o mundo externo

eD
	 RDAU A	 A

yD A --> funcdo definida no conjunto das acOes do agente local desejo e

de suas situagOes externas, tomando valores no conjunto dos desejos e das possiveis

mensagens aos outros agentes locais, e que caracteriza os efeitos das acOes do agente

local ADA

A ,D	 A ,D
y A :CCA	 S DA —> DA	iv/ A onde	 A

é o conjunto das possiveis mensagens do agente local ADA aos demais agentes locais

OD A —> fungdo que mapeia urn estado interno e uma observacdo num

outro estado interno, se o agente local A DA nao possuir estados internos, a fungdo ODA

nao existe e, em seu lugar, é colocado o simbolo j (vazio) na posicdo correspondente a

ela na 8-tupla da arquitetura:

v A	
NDA ® RDA —> N DA

A —> fungdo que caracteriza as atividades do agente local ADA

A
	

NDA 0 S DA --> aDA

Durante as interacOes dos agentes, alguns desejos produzem intencOes

que ficam satisfeitos quando as intencOes ficam satisfeitas. A existéncia de um conjunto

de associacOes de desejos que determina as acOes do agente local desejo, significa que

estas acOes ocorrem conforme urn contexto. Isto é verificado na arquitetura atraves da

	

funcao (I)D A e, se existirem os contextos das interacoes do agente local 	 AD A, estes serdo

definidos como os seus estados internos.
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Agente intencao

Intencao pode ser definida como urn guia para as awes do agente em que

e assegurado o compromisso e a persistencia em atingir o objetivo desejado.

Uma intencdo I de urn agente A é urn estado intencional, motivador,

representado pela situacdo:

I I = << in, A, P, E, K, 10, to, v >>	 onde:

in _> relacdo representando intencdo

A	 	 agente que possui a intencao

P > uma proposicao

6 j=	 satisfacao, ns, t, 1 >> A << urg6ncia, r 1 , t, 1 >>

A << intensidade, r2 , t, 1>> A << insistencia, r3 , t,1 >> sendo

ns	 	 pardmetro ancorado no conjunto is,ins de modo que, num

momento f(t) = t, 	 fs(ns) = is quando a intencdo estiver satisfeita e

fs(ns) = ins quando a intencdo nao estiver satisfeita;

r 1 , r2 ,r3	pardmetros ancorados no conjunto dos numeros reais,

K	 uma estrategia para a satisfacdo da intencao, ou seja, urn guia geral

para as awes que o agente faz para a satisfacdo da intencdo I;

1 0 	 localizacdo espacial associada a ocorréncia da intencdo I;

to	 localizacdo temporal associada a ocorréncia da intencdo I;

v	 igual a 1, se ocorre a intencao I ao agente A;

igual a 0, se nao ocorre a intencdo I ao agente A.
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0 valor atribuido a intensidade em E significa o grau de compromisso do

agente em satisfazer esta intencdo; o valor atribuido a insistencia significa o quanto uma

intencdo vai poder interromper o curso das awes de outras intencOes, para ser atendida;

o valor atribuido a urgéncia significa um aumento da intensidade de uma inter-10o que

esta sendo atendida.

As intencOes / de urn agente A, na arquitetura SEMA , estao associados

a estrutura:

	

/A = C IA , IA, 0 A, A A >	 onde:

IA _> conjunto das intencôes do agente A

= \71 1	 vI2 0 VI3 
0 V14 0 

VI5 0 V16 onde:

V'1 _> conjunto de valores para urg6ncia;

V12	 conjunto de valores para intensidade

V13 	 conjunto de valores para insisténcia;

V1 4	 conjunto	 is,ins sendo:

is	 significa intencdo satisfeita;

ins _> significa intencdo nao satisfeita

V'5 _>	 conjunto it, ia sendo:

it	 significa que o curso das awes para que a intencao seja

satisfeita esta interrompido;

ia _> significa que a intencdo esta ativa
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V'6	 conjunto de nUmeros reais para os valores de certo fator de

decisdo, dependendo das particularidades de cada agente

6 1 A _> fungdo S IA : IA _> IA que vai ancorar os parâmetros da

situacdo E de uma intencdo I

AIA	 agente local intencao, cuja arquitetura é definida pela estrutura:

AIA = < N I A, S
1.) I A, WI A, pI

V A, CI)I A >	 onde:

	

NIA	 conjunto de estados internos do agente local AIA , cuja

existéncia é obrigatOria;

S IA —> conjunto das situacOes externas ao agente local AIA ;

-> conjunto das crencas, desejos, intencOes e expectativas do agente

global, e mensagens de outros agentes locais;

a' A —) conjunto das awes do agente local AIA:

as awes sap : envio de mensagens do agente local intencao aos outros

agentes locais; producdo de expectativas, crencas, desejos, outros intencOes; producdo

de aciies externas do agente global.

D I A -3 funcdo que define a percepcdo do agente local AIA, cuja presenca

é obrigatOria

I) IA	 sIA	 RIA

	

A	 funcdo que caracteriza os efeitos das awes do agente local

intencao:

vif	 ocIA 0 s IA
	 SIA
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e l A	 —> funcdo que mapeia um estado interno e uma observacdo num

outro estado interno e é uma funcdo obrigatOria:

0 1A	 NIA ® RIA ---> NIA

—> funcdo que caracteriza as atividades do agente local Alp

(D IA : NIA ®	 SIA ---> °CIA

Visto que as awes dos agentes ocorrem, conforme urn contexto, diz-se

que os contextos das interacOes do agente local Alp sera. ° definidos, na arquitetura,

como os seus estados internos.

Agente expectativa

Uma expectativa E de urn agente A é um estado intencional, motivador,

representado pela situacdo:

E i= << exp, A, P, 6, 10 , to, v >>	 onde:

exp	 relacdo representando expectativa

A	 	 agente que possui a expectativa

P	 uma proposicâo

6 1= << satisfacdo, ns, t, 1 >> A << urgéncia, r 1 , t, 1 >>

A << intensidade, r2 , t, 1	 >> A << insist6ncia, r3 , t, 1	 >> sendo:

ris	pardmetro ancorado no conjunto es,ens 	 de modo que, num

momento f(t) = t,	 fs(ns) = es quando a intencao estiver satisfeita e

fs(ns) = ens quando a intencdo ndo estiver satisfeita;
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r 1 , r2 ,r3 	 pardmetros ancorados no conjunto dos nUmeros reais;

1 0 _>	 localizacão espacial associada a ocorrencia da expectativa E;

to _÷ localizacão temporal associada a ocorrência da expectativa E;

v	 igual a 1, se ocorre a expectativa E ao agente A;

igual a 0, se rfao ocorre a expectativa E ao agente A.

0 valor atribuido a intensidade, em E significa o grau de confianca que o

agente tem de que a expectativa vai ser satisfeita ; o valor atribuido a insisténcia indica

o quanto o agente esta disposto a reiterar na satisfacâo da expectativa, caso verifique que

ela nao ocorreu; o valor atribuido a urg6ncia significa quanto tempo de espera o agente

tolera para que a expectativa seja satisfeita.

As expectativas de um agente A, na arquitetura SEMA , estdo

associados a estrutura:

EA = < E AEA E._ 7 SEA,	 onde:

EA	 conjunto das expectativas do agente A

A =	 v nci VE2	 VE3	 VEq O v E 5 onde:

VE 1 _> conjunto de valores para urgéncia,

VE2	 conjunto de valores para intensidade

VE3 _> conjunto de valores para insistència;

VE4	 conjunto	 es, ens sendo

es	 significa expectativa satisfeita;
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ens _ significa expectativa ndo satisfeita

VE 5 	conjunto de nirmeros reais para os valores de certo fator de

decisdo, dependendo das particularidades de cada agente;

OEA	 funcão S EA : EA ----> LEA que vai ancorar os parâmetros da

situacdo E de uma expectativa E

AEA	 agente local expectativa , cuja arquitetura é definida pela

estrutura:

AEA = < N EA, SEA, REA, ctEA, D EA, WEA, O E A, CI)EA > onde:

NEA —›	 conjunto de estados internos do agente local AEA , que sera

representado pelo simbolo (I) (vazio) quando o agente ndo possuir estados internos;

S EA --> conjunto das situacaes externas ao agente local AEA ;

REA —> conjunto que caracteriza a capacidade de percepcdo do agente

local AEA; caso o agente local não tenha contato com o mundo externo, este conjunto

REA fica igual ao S EA e a fur-0o de percepcdo e substituida pelo simbolo (1) (vazio) na 8-

tupla do agente AE A;

aE 
A ---> conjunto das awes do agente local AEA:

as awes sào: producdo de crencas; desejos nas mensagens enviadas a

outros agentes locais; awes sobre o mundo externo.

D EA —>	 fimcdo que define a percepcdo do agente local AEA , que so

existe quando o agente tern contato com o mundo externo

U E A S E ---> REA
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E
A —> fimcdo definida no conjunto das awes do agente local

expectativa e de suas situagOes externas tomando valores no conjunto dos desejos e das

possiveis mensagens aos outros agentes locais, e que caracteriza os efeitos das awes do

agente local AEA

A AE
W A a

E
	 SEAEA —> EA	 MEA onde V/ A

é o conjunto das possiveis mensagens do agente local AEA aos demais agentes locais

O E A --> fungdo que mapeia urn estado interno e uma observacdo num

outro estado interno, se o agente local AEA ndo possuir estados internos, a funcdo AEA

ndo existe, e em seu lugar é colocado o simbolo (I) (vazio) na posicdo correspondente a

ela na 8-tupla da arquitetura

OE	
1.,TE	 D	 E

•	 iNA 0	 ix A	 iN

A -› fungdo que caracteriza as atividades do agente local AEA

Cr/EA	 1NEA 0	 SEA —>	 CEEA

0 contexto de uma interacdo do agente global esta situado na arquitetura

como urn estado interno do a gente local intencdo e pode conter urn determinado

subconjunto das expectativas do agente, 	 conforme foi mostrado	 na definicâo da

arquitetura do agente local intencdo. 0 agente pode ter simultaneamente diferentes

interaciies corn o mundo onde cada uma das interacOes possui o seu prOprio contexto

que da significado as percepcdes e as acOes particulares da intencdo. A unido dos

conjuntos das expectativas pertencentes 	 a cada	 contexto	 das	 interacOes, num

determinado momento, caracteriza urn conjunto de expectativas que sera° prioritarias de

acordo corn o tempo de tolerância que é atribuido a cada uma delas.
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2.4.5 Definicao de UrOncia, Intensidade e Insisféncia

As definicOes apresentadas abaixo estdo baseadas nas ideias apresentadas

por Correa em [CORM.

Quando surgir mais de urn desejo ou expectativa para serem satisfeitos e

estes nao puderem ser satisfeitos simultaneamente, é necessario definir uma ordem ou

prioridade para que sejam realizados, de acordo corn alguns requisitos preestabelecidos.

Estes conflitos ocorrem internamente na mente do agente devido ao fluxo de suas

motivacOes. Para controle dos conflitos internos dos agentes, Beaudoin e Sloman

sugerem que se facam comparacOes entre os motivos atraves de dimensOes a serem

tratadas e definidas como: urgencia, insisténcia e intensidade.

Urgéncia é uma fungdo definida no tempo, tomando valores num conjunto

de custos e beneficios. 0 valor atribuido a urgéncia determina a prioridade em satisfazer

determinado desejo, intencdo ou expectativa.

Intensidade ou importancia determina o grau de compromisso e de

confianca que o agente tern (ou deve ter) para que os desejos, as intencOes e as

expectativas sejam satisfeitos.

Insistencia é o nivel de prioridade da interrupcdo do objetivo e relaciona-

se corn a urgencia e a intensidade. 0 valor atribuido a insistencia significa o quanto o

agente esta disposto a reiterar na satisfacdo de um desejo ou de uma expectativa caso

verifique que tal estado nao ocorreu.

A urgencia dos agentes em satisfazer os estados mentais desejo e

expectativa esta relacionada corn a prioridade determinada pelo agente ern satisfazer tais

estados de acordo corn as circunstâncias apresentadas. Os valores atribuidos a finicdo

urgéncia significam quanto tempo de espera pela satisfacdo do desejo ou da expectativa e

determinam a prioridade do agente em satisfazer tais estados. Estes valores variam entre

0.0 e 1 0, ou seja, a urgéncia minima é representada por 0.0 e a maxima é representada

por 1.0, pois dependem da prioridade que um desejo tern sobre outro e que uma

expectativa tern sobre outra. Sempre que houver mais de urn desejo ou mais de uma
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expectativa, atribui-se urn valor a urgencia e isto possibilita a manutencdo de didlogos em

que os agentes tem prioridades diferentes para serem satisfeitas, ou seja, desejos distintos

e expectativas distintas numa mesma situacao. Por exemplo, quando houver mais de urn

desejo num mesmo item ou pergunta, o sistema aciona um mecanismo que usa o criterio

de urgéncia para determinar a ordem corn que os desejos deves ser satisfeitos,

respeitando as prioridades do agente em questa() e atender aquele que for mais urgente,

ou seja, aquele para o qual foi definido urn valor maior, para depois tratar do outro ou

outros dependendo do caso. 0 tratamento da urgéncia é feito para verificar qual estado

deverd ser satisfeito em primeiro lugar e assim ativA-lo para que os outros tambem sejam

realizados.

Devido ao enfoque deste trabalho, optamos por tratar apenas a urgencia

dos agentes em satisfazer os desejos e as expectativas, analisando e atribuindo valores

aos estados mentais de acordo corn a prioridade de cada urn. Deixamos para outra

oportunidade o tratamento da intensidade e da insisténcia.

2.4.6 Uso da Arquitetura SEM na Aplicacdo

Apresentamos aqui a maneira como vamos descrever os estados mentais

dos agentes envolvidos na aplicacdo. A arquitetura dos agentes locais é uma 8-tupla

andloga a arquitetura do agente global.

Uma crenca é representado por :

C T/A 1= {	 bel, AT/A, P, v >>	 sendo:

CT —> crenca do tutor;

CA —> crenca do aluno ,

bel	 relacao representando crenca,

AT —> agente tutor;

AA —4 agente aluno;
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P —> uma proposicao;

v --> assume o valor 1, se o agente A acredita que a proposicao P ocorre

no mundo; e assume o valor 0, caso contrario.

Por exemplo:

0 aluno conhece todas as operaceies corn nUmeros naturais de urn

algarismo.

CA 1 = { << bel, AA, P- tabuada 1	 >> } onde P- tabuadal é a proposicao:

tabuadal	 {	 adicao, 1, 1, 2, 1 >>, << adicdo, 1, 2, 3, 1>>,...,

<< subtracdo, 2, 1, 1, 1 >>, << subtracdo, 2, 2, 0, 1 >>,...,

<< multiplicacdo, 1, 2, 2, 1 >>, <<multiplicacdo,1,3,3,1 >>,..., etc

Urn desejo é representado por:

DT/A 1= {<< des, AT/A, P, , T, v >> } sendo:

DT —> desejo do tutor;

DA —> desejo do aluno;

des —> relacdo representando desejo;

AT --> agente tutor;

AA --> agente aluno,

P —>	 uma proposicdo,

£ j= << satisfacdo, ns, X, 1 >> ^ << urgencia, r3, X, 1 >> sendo:

ns --->	 parametro ancorado no conjunto {ds,dns} de modo que, num

momento f(t) = t, 	 fs(ns) = ds, quando o desejo estiver satisfeito e

fs(ns) = dns, caso contrario;
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X, r3 —> parâmetros ancorados no conjunto dos nUmeros reais;

T —>	 localizacäo temporal associada a ocorréncia do desejo;

v —>	 é igual a 1, se ocorre o desejo ao agente A;

e igual a 0, se nao ocorre o desejo ao agente A.

Por exemplo:

0 tutor deseja que o aluno responda corn resultado correto ao problema.

DT 1= { << des, AT, P- 101, T , 1 >> } onde PRN é a proposicdo:

RP1 << resp, AA, AT , p1, 1 >>	 resp-cor, pl, 1 >>

Uma intencäo é representado por:

IT/A H { << in, AT/A, P,	 K,T, v >> } sendo:

IT —>	 intencao do tutor;

IA ->	 intencão do aluno;

in —>	 relacdo representando intencdo;

AT	 agente tutor;

AA	 agente aluno;

P —>	 uma proposicdo;

1 = << satisfacao, ns, X, 1 >> A << urgénci a, r3, X, 1	 sendo:

ns	 parametro ancorado no conjunto {is, ins} de modo que, num

momento f(t) = t, 	 fs(ns) = is, quando a intencdo estiver satisfeita e

fs(ns) = ins, caso contrario;

X, r3 —> pardmetros ancorados no conjunto dos nUmeros reais;
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K —> uma estrategia para a satisfacdo da intencdo, ou seja, um guia

geral para as awes que o agente faz para a satisfacdo da intencdo,

T —> localizacdo temporal associada a ocorrëncia da intencdo;

v —> é igual a 1, se ocorre a intencdo ao agente A;

é igual a 0, se ndo ocorre a intencao ao agente A.

Por exemplo:

0 tutor intenciona que o aluno responda corn resultado correto ao

problema.

IT I= { << in, AT, PRpi, ESTRATRPI, T, 1 >> } onde ESTRATRPI

é uma estratêgia atrav6s da qual o tutor confere a resposta do aluno corn a sua.

Uma expectativa é representado por:

ET/A I = {<< Exp, AT/A, P, £, T, v >>} sendo:

ET —> expectativa do tutor;

EA —> expectativa do aluno;

exp —> relacdo representando expectativa;

AT —> agente tutor;

AA —> agente aluno,

uma proposicdo,

£ I= << satisfacdo, ns, X, 1 >> A << urgência, r3, X, 1 >> sendo

n5—*	 pardmetro ancorado no conjunto {es,ens} de modo que, num

momento f(t) = t, 	 fs(ns) = es, quando a expectativa estiver satisfeita e

fs(ns) = ens, caso contrail();
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X, r3 ---> parâmetros ancorados no conjunto dos numeros reais;

T ---> localizacdo temporal associada a ocorrëncia da expectativa;

v -+ é igual a 1, se ocorre a expectativa ao agente A;

e igual a 0, se não ocorre a expectativa ao agente A.

Por exemplo:

0 aluno espera resolver corretamente o problema p 1 proposto pelo

tutor.

EA I= { << exp, AA, PEP1, T, 1 >> onde PEPI é a proposicdo:

EP1 <<resolver-correto,AA,p1,AT,1 >> e	 <<dividir,642,3,1 >>

resolver-correto: significa a expectativa do	 aluno de resolver

corretamente pl.

Na arquitetura SEM, que é uma arquitetura de agentes cognitivos

autemomos e deliberativos, os estados mentais sdo associados aos agentes e tratados

como agentes locais. Numa arquitetura funcional composta por mOdulos, os agentes

possuem os estados mentais definidos como urn todo, como nas descritas em

[OL1924[OLI934 ou seja, fazendo parte do agente global, agindo nele e sobre ele.

As vantagens do uso de uma arquitetura deliberativa sobre o uso de uma

arquitetura funcional, composta por mOdulos, sdo:

cada estado mental, sendo urn agente autOnomo, aumenta a

flexibilidade na interacdo entre os estados que estdo representados por

seus agentes locais;

ha possibilidade de um melhor diagnOstico e urn acompanhamento mais

fino (granular) do processo de raciocinio dos agentes;
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é mais fãcil detectar e acompanhar as mudancas que ocorrem em cada

estado, quando ocorrem;

possibilita uma visdo clara e independente do que ocorre corn cada

estado durante uma interacdo,

possibilita o mapeamento da interrelacdo entre os estados mentais

através das interacOes entre os agentes locais;

a comunicacdo feita entre os estados através dos agentes, fica explicita;

facilita a analise do comportamento de cada agente em relacao aos

estados mentais.

Assim, a especificacäo das arquiteturas de agentes é diferente das

adotadas em arquiteturas de mOdulos funcionais. Por exemplo, a arquitetura IRMA,

apresentada por Bratman em [CORM é composta basicamente pelos mOdulos

funcionais: perceptor, filtrador de °Wes, raciocinador de meio-e-fim e deliberador de

awes; a arquitetura STI, apresentada por Oliveira e Viccari em [OLI93b], especifica

para urn tutor inteligente, é composta pelos mOdulos funcionais: interface do estudante,

modulo de ensino, resolvedor de problemas e sistema de adaptacdo. Estes sistemas

construidos utilizam a arquitetura baseada em mOdulos e em lOgica de crencas, criando

assim sistemas no qual o tutor e o aluno, preocupados corn o processo de aprendizagem,

cooperam urn corn o outro para construir uma teoria comum que vai ser urn conjunto de

crencas sobre o dominio a ser estudado. Tais sistemas exploram: aspectos do processo

de aprendizagem, cuja medida resultante da interacdo entre os agentes é, por exemplo,

feita atraves do use de medidas topolOgicas; aspectos da representacdo do conhecimento

em tutores inteligentes, cuja representacdo dos sistemas é feita atraves de redes

conceituais; aspectos da revisdo de crencas.

Uma caracteristica da arquitetura SEM é que a definicdo dos estados

mentais do agente é feita de acordo corn a Teoria das SituagOes. 0 comportamento do

agente é representado pelas awes, através das quais ele interage corn os outros agentes e

corn o mundo, e resulta das relacCies causais entre estes estados mentais que sdo o nncleo

a partir do qual a arquitetura e definida. Nesta, os agentes locais interagem entre si,
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comunicando-se atravês de mensagens. Este modelo de comunicacdo entre os agentes é

explicado em [BUN89];[POW79];[ALL78].

Ainda, numa arquitetura de nuidulos funcionais, caracteristica dos

Tutores Inteligentes, ocorre a mudanca dos estados mentais dependendo da situacao em

que o agente se encontra, ou do que ocorre corn ele. Fica muito dificil, se nao

impossivel, detectar corn clareza a ocorréncia destas mudancas, e o momento exato em

que ocorreram, pois os estados mentais estdo representados em bloco, num so conjunto,

nao aparecem agindo independentemente, embora isto aconteca. Eles agem

independentemente mas, para o observador, a ideia é que esta independência nao existe.

Sendo assim, pode ficar mascarada ou imperceptivel a ocorréncia de alguma mudanca.

Uma arquitetura de agentes favorece, a nosso ver, a observacdo de cada

estado, que é feita como este sendo uma entidade individual e possibilitando ao

observador ter uma visdo mais clara e mais precisa do que acontece. A arquitetura

funcional, mesmo usando agentes (cada agente correspondendo a urn modulo),

esconderia algumas mudancas importantes e a observacao nao seria perfeita, pois,

quando em urn so agente temos todos os estados mentais, o acesso a cada estado fica

mais dificil e menos claro.

Em geral, nas arquiteturas funcionais nao é tratada a urgéncia em

satisfazer os desejos e as expectativas. Ja na arquitetura de agentes assumida, a urgéncia

e urn dos pardmetros dos agentes desejos e expectativas. A urgéncia é vista como

prioridade para resolver os problemas que surgem em cada etapa de urn determinado

dialog°.

A proposta de usar uma arquitetura de agentes no lugar da arquitetura

tradicional, baseada em mOdulos, permitiu flexibilizar a interacdo de ensino e

aprendizagem nos Sistemas Tutores Inteligentes atraves da maior precisdo corn que

pudemos tratar os estados mentais dos agentes. Assim, esta mudanca de arquitetura

permitiu aumentar o poder de representacao destes estados mentais, proporcionando um

maior poder explicativo das interacOes e uma melhor avaliacäo dos metodos de ensino e

aprendizagem, possibilitando a simulacao de interacOes mais detalhadas.
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3 DESCRICÃO DA APLICACÃO

3.1 Caracterizacao do Problema

Nesta secdo, sera() apresentados e tratados os didlogos que constituem a

aplicacdo e que descrevem situagOes em relacdo ao desenvolvimento da operacdo de

divisdo de nnmeros naturais. 0 conjunto dos nnmeros naturais e o conjunto formado

pelos rnimeros inteiros positivos e é representado por N = {0, 1, 2, 3, 4,... } .

A escolha da Matematica, como dominio de aplicacdo e estudo, deve-se

familiaridade que temos corn esta disciplina e tambêm por se tratar de urn dominio

fechado e bem definido onde os fatos acontecem ou ndo acontecem, ndo existe urn

talvez. Obtem-se urn resultado exato decorrente do desenvolvimento correto de uma

tecnica para resolver determinada operacdo ou obtêm-se urn resultado incorreto devido a

falhas ou erros na aplicacdo da tecnica, nunca obtem-se um resultado meio certo ou meio

errado. 0 mesmo nao se aplica, naturalmente, ao raciocinio utilizado para a obtencdo do

resultado. Este poderd estar correto em varios aspectos e incorreto em apenas urn

aspecto, por exemplo.

Ern linhas gerais as situaciies selecionadas por nos para serem analisadas

sao:

A) Dialog() ou situacdo onde os agentes - tutor e aluno - concordam a

respeito do conhecimento e analisam o metodo de solucdo do

problema proposto; nesta situacao o aluno mostra que sabe resolver o

problema proposto (atravês do use de uma estrat6gia conhecida pelo

tutor), ou seja, pelo metodo EBL - Explanation-Based Learning -

citado por Mitchell em [MIT86], por Costa em [COS90] e por

Baffes e Mooney em [BAF95] e descrito em 2.2; neste caso, estamos

interessados na observacdo da mudanca ocorrida nos estados mentais

em si, e na operacäo de aprendizagem que o tutor necessita ativar.
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Dialog() ou situacao em que os agentes - tutor e aluno - possuem

conhecimentos diferentes sobre como resolver o problema proposto e

necessitam entrar em acordo sobre o conhecimento envolvido para

solucionar o problema de modo analog() ao descrito em [OLI93a].

Nesta situacao, o aluno acredita que sabe realizar a operacdo

proposta e comete um erro, que é detectado pelo tutor atraves de

suas interacOes com o aluno. Tal erro é corrigido pelo tutor que, para

isto, se utiliza da EBL; neste caso, estamos interessados em explorar

o uso da revisdo de crencas 2 que ocorre nos modelos dos agentes

sobre o dominio da aplicacao.

Dialog() ou situacao em que urn dos agentes, no caso o tutor quer

conversar e o outro, o aluno, nao esta interessado ou nao tem

condicOes de cooperar. Nesta situacao, o aluno nao possui

conhecimentos sobre o dominio da aplicacdo, isto é, nao sabe realizar

a operacao proposta e o tutor, acreditando que o aluno deseja

aprender a resolve-la, explica passo a passo tudo o que deve ser feito

ate chegar ao resultado esperado. Neste caso, estamos interessados

em explorar aspectos do uso de estrategias de ensino.

Nosso objetivo geral, corn esta aplicacdo, é analisar alguns estados

mentais de cada urn dos agentes tutor e aluno, vistos atraves da representacao proposta

por Correa em [COR94]. Os estados mentais escolhidos por nos sao: crencas, desejos,
intenceies e expectativas e sdo tratados como agentes locais de acordo corn explicacOes

apresentadas em 2.1. Tencionamos, conforme os objetivos já apresentados em 1.4,

mostrar as alteracôes ou modificacOes que ocorrem nos estados mentais quando os

agentes globais interagem durante uma relacdo de ensino/aprendizagem, destacando corn

urn sinal (—>) os estados que mudam e fazendo comentdrios a respeito destas mudancas.

2 Para este trabalho assumimos a existéncia de um mátodo de revisäo de crencas como o desenvolvido
em IFRA921, pois nao era objetivo deste a implementacao de um metodo de revisao de crencas.
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Concentrou-se esforcos em analisar as mudancas de estado em cada

agente e em determinar um mecanismo para o tratamento da urg6ncia corn que as

mudancas ocorrem. Nesta aplicacdo, é muito importante termos um mecanismo para

controlar a urgëncia em relacdo a satisfacdo de um determinado estado - desejo ou

expectativa - numa determinada fase do dialog°. Na secdo 2.4.5 apresentamos uma

definicdo e uma explicacdo para urgéncia.

A andlise dos didlogos selecionados e feita frase a frase corn o objetivo de

observar o que se passa em cada interacdo tutor/aluno.

0 tutor e o aluno possuem urn conjunto de crencas que, dependendo da

situacdo, coincidem ou nao; as crencas permanentes do tutor e do aluno sao citadas em

3.4.1; 3.4.2 e as crencas particulares de cada aluno, relativas a cada situacdo

apresentada, aparecem no decorrer dos didlogos.

Os desejos do tutor e do aluno, bem como as intencOes e as expectativas

variam nas trés situagOes apresentadas e, em geral, sao bem definidos e particulares, ou

seja, o aluno, por exemplo, tern desejos, intencOes e expectativas especificas em relacdo

a natureza dele como aluno e o tutor tambem possui tais estados mentais bem especificos

e descritos de acordo corn a natureza de urn tutor, conforme 1.1.

Cada desejo tem uma intencao a ele associada, pois é na intencdo que se

descreve o piano de ensino a ser usado na solucdo dos problemas que surgem no

decorrer dos didlogos ou interacOes. Os pianos de ensino sao construidos dentro do

contexto considerado, e quern solicita as suas aplicacOes sao as intencOes associadas ao

conjunto de crencas envolvido corn a finalidade de satisfazer os desejos.

A intencdo possui pianos de ensino para executar a acdo proposta pelo

desejo e executa a acdo adequada para atingir o objetivo descrito por ele. Dependendo

da situacdo, as awes para alcancar os objetivos podem mudar e isto nos interessa

bastante, pois estas awes estdo relacionadas corn as estrategias de ensino que os agentes

utilizam para promover a aprendizagem. A intencdo esta amarrada corn a nocdo de
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compromisso, ou seja, a tarefa solicitada deve ser executada pelo agente para satisfazer o

desejo ou a intencdo [COR94]

Resumindo, tratar os estados mentais como agentes locais, como descrito

em 2.4.4, possibilita ao observador ter uma visdo mais clara e mais precisa do que ocorre

durante a internao entre os dois auentes globais. A andlise das mudancas que ocorrem

nos estados mentais e a relndo entre des torna-se mais fãcil, mais direta e mais clara

quando tais estados sao definidos como agentes autOnomos, cuja definicdo apresentamos

em 2.1. Como já foi colocado em 2.4, a arquitetura de agentes escolhida para suportar

esta aplicndo foi a arquitetura SEM proposta por Corr6a em [COR93] e cujo

formalismo e simbolismo se baseia na Teoria das SitunOes desenvolvida por Barwise e

Perry e Devlin citados por [COR94]. Esta teoria usada para analisar as mudancas que

ocorrem nos estados mentais esta descrita em 2.3. Estes estados, vistos como agentes,

conforme já foi colocado anteriormente, possuem atividades paralelas e se comunicam

atraves da troca de mensagens. A arquitetura SEM, por ser deliberativa, possibilita que

as awes ocorrem para satisfazer os desejos atraves das internOes que acionam

estrategias com a finalidade de satisfazer os desejos, conforme descrito em 2.4.1.

0 metodo de ensino utilizado pelo Tutor e pelo Aluno, no decorrer da

interndo, quando a urn deles e solicitado apresentar o desenvolvimento detalhado da

operndo proposta ou quando o tutor se prop& a ensinar ao aluno a maneira correta de

resolver a operacdo e determinar o resultado correto, é baseado na EBL citado em 2.2.

Tal metodo torna mais direta a troca de algoritmos e é mais preciso ao responder sobre o

desenvolvimento de determinado procedimento.

Ao utilizarmos o termo estrategia, estamos nos referindo as estrategias de

ensino ou planos de ensino usados pelo tutor ou pelo aluno durante a interacao.



86

3.2 Didlogos da Aplicacäo Analisados em Relacdo as
Mudancas nos Estados Mentais

Apresentamos, a seguir, os didlogos utilizados na aplicacao, indicando as

mudancas que ocorrem nos estados mentais em cada passo dos dialogos. Tais mudancas

sera() explicadas detalhadamente nos prOximos itens.

3.2.1 Didlogo A

Neste dialog°, o tutor prop& urn problema ao aluno e este o resolve,

mostrando ao tutor que conhece o processo de divisào e tem certeza de que realizou

corretamente a operacdo proposta. Ou seja, o tutor e o aluno compartilham as mesmas

crencas a respeito do assunto e resolvem o problema utilizando-se da mesma estrategia.

—> 1.Tutor: - Representa o resultado da divisao de 642 por 3.

Ocorre aqui o surgimento de desejo, intenceio, estrategia e expectativa.

2.Aluno: - Ao dividir 642 por 3, encontrei como resultado o nUmero 214.

3.Tutor: - 0 resultado esta correto.

—> 4.Aluno: - Eu sei, eu tinha certeza.

Ocorre aqui mildanca de desejo, intenceio, estrategia e expectativa.

> 5.Tutor: - Como podes ter certeza de que o resultado estaria correto?

Ocorre aqui mudatica de desejo, intericdo, estrategia e expectativa.

—k 6.Aluno: - Porque eu verifiquei atraves de uma prova, antes de apresentar o

resultado



87

Ocorre aqui mudanca de desejo, Mimed°, estrategia.

—*7.Tutor: - Que prova é esta? Como verificaste que o resultado estava correto, atraves

do use do algoritmo da divisdo?

Ocorre aqui undone(' de desejo, intenceio, estratëgia e expectativa.

8.Aluno: - Ndo, verifiquei que o resultado da divisdo estava correto atraves da sua

operacdo inversa.

-*9.Tutor: - Como assim, ndo entendi.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intencao, estratêgia e expectativa.

-*1O.Aluno: - Eu explico. E o seguinte, para se verificar se o valor apresentado como

resultado de uma operacdo realizada esta correto, ndo é necessdrio realiza-la novamente,

basta usar a operacdo inversa e ai fica-se sabendo se o resultado esta ou ndo correto. Se

nao estiver, aplica-se o algoritmo para resolver a operacdo e obter o possivel resultado

correto, verificando-se, logo a seguir, pela inversa, se agora ele esta correto. A operacdo

de multiplicacdo é a inversa da operacdo de divisdo, assim como a operacdo de subtracdo

é a inversa da operacdo de odic -do. Assim, quando dividimos urn nUmero chamado

dividendo (D) por outro, diferente de zero, chamado divisor (d) e obtemos urn resultado

chamado quociente (Q), este resultado sera considerado correto se, ao multiplied-10 pelo

divisor, obtivermos o dividendo, ou seja, ao aplicarmos a operacdo inversa da divisdo

que é a multiplicacdo, encontrarmos como resultado da multiplicacdo o nUmero (D) que

foi dividido inicialmente.

Por exemplo:

20 ÷ 5 = 4 sse 4 * 5 = 20 multiplicacdo inversa
642 ± 3 = 214 sse 214 * 3 = 642 da divisdo
10 - 3 = 7 sse 7 + 3 = 10 subtracdo inversa
348 - 48 = 300 sse 300 + 48 = 348 da odic-do
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Desta maneira, ao realizar a operacdo 642 ÷ 3 encontrei como resultado o numero 214

e, antes de apresentar este numero como resultado da operacdo, realizei a operacdo

inversa da divisdo, ou seja, fiz 214 * 3 e encontrei como resultado o numero 642, que é

o dividendo da divisào proposta. Assim, tive certeza de que a divisdo que havia realizado

estava correta e apresentei o resultado. Como o resto desta divisdo foi zero,

encontramos o dividendo como resultado da multiplicacao do divisor corn o quociente.

Agora, se o resto da divisdo ndo for zero, o dividendo é obtido atrav6s da multiplicacdo

citada acima mais o resto da divisdo, ou seja,

D d = Q	 sse	 ( Q d ) + R = D

Ocorre aqui mudanca de desejo, intenciro, estrategia e expectativa.

-->11.Tutor: - Agora eu entendi. Vou assimilar suas informacOes para usa-las quando for

necessario.

Ocorre aqui mudanca de crencas, desejo, intencilo e estrategia.

12.Aluno: - Fico satisfeito e orgulhoso por ter tido a oportunidade de ensinar-te algo.

>13.Tutor: - Gostaria agora que me explicasses como desenvolveste a operacao de

divisdo. Talvez eu aprenda outra coisa, se resolveste a operacdo de maneira correta mas

diferente da que estou esperando que resolvas.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intencflo, estrategia e expectativa.

> 14.Aluno: - Inicialmente, verifiquei quantal vezes o 3 cabe no 6 e conclui que eram

duas vezes, e ndo sobra nada.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intenccro, estrategia e expectativa.

15.Tutor: - Porque iniciaste a divisdo pelo algarismo 6 e ndo pelo 4 ou pelo 2 ?

—k 16.Aluno: - Porque conheco a posicao dos algarismos num numero e sei que o

numero 642 é formado por 6 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Sei tambem que, quando
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se divide urn niimero por outro, inicia-se a divisdo pela classe de maior ordem no

niimero, que neste caso é a centena.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intencdo e estrategia.

---> 17.Tutor: - Inicia-se uma divisao pelo algarismo que estiver mais a esquerda por

ocupar a maior classe no niimero.

Ocorre aqui mudanca de estrategia.

18.Aluno: - Continuando a operacdo e verificando quantas vezes o 3 cabe no 4, concluo

que é uma vez e que sobra o algarismo 1 na classe das dezenas.

19.Tutor: - 0 que fazes corn este algarismo que sobrou na casa das dezenas?

20.Aluno: - Transformo esta dezena em 10 unidades para poder continuar a divisdo e

somo a estas 10 unidades as 2 unidades do nUmero, ficando ao todo corn 12 unidades e

verifico que o 3 cabe 4 vezes no 12, nao sobrando unidade nenhuma.

21.Tutor: - Por que transformaste a dezena em 10 unidades ?

22.Aluno: - Porque existe um principio da Matematica que diz que: "Todo algarismo

colocado a esquerda de outro representa classe e ordem imediatamente superior a este,

ou seja, 10 vezes maior."

Assim : 1 milhar = 10 centenas; 1 centena = 10 dezenas; 1 dezena = 10 unidades.

---> 23.Tutor: - Sou levado a concluir que sabes dividir urn niiimero formado por 3

algarismos por urn nUmero formado por 1 algarismo.

Ocorre aqui mudanca de estrategia.
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3.2.2 Didlogo B

Neste didlogo, o tutor propOe urn problema ao aluno, acreditando que

este sabe resolve-lo sem dificuldade. Ele o resolve, apresentando o resultado convencido

de que realizou corretamente a operacdo e, para sua surpresa, o tutor verifica que ele

cometeu urn erro. Entdo, o tutor solicita que o problema seja resolvido passo a passo

pelo aluno. Identificado o erro, o tutor explica ao aluno uma maneira adequada de

resolver o problema e o porqu6 do erro. Apresenta novos problemas, envolvendo a

mesma dificuldade e, se ele resolver sem cometer erros, o tutor conclui que as crencas do

aluno foram alteradas e que ocorreu a aprendizagem.

—> 1.Tutor: - Quero que apresentes o resultado da divisdo de 648 por 6.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intenctio e estrategia.

2.Aluno: - Ao dividir 648 por 6 , encontrei como resultado o nUmero 18.

—> 3.Tutor: - 0 resultado nao està. correto. Faze novamente a operacdo.

Ocorre aqui niudanca de crenca, desejo, intencao e estrategia.

4.Aluno: - 0 resultado que encontrei foi 18.

—> 5.Tutor: - 0 resultado continua errado. Apresenta o desenvolvimento da operacdo

que realizaste.

Ocorre aqui mudanca de desejo.

—> 6.Aluno: - Inicialmente verifiquei quantas vezes o 6 cabe no 6 e conclui que é uma

vez e nao sobra nada.

Ocorre aqui mudanca de crenca, desejo, intenciio, estrategia e expectativa.

7.Tutor: - Por que iniciaste a divisào pelo algarismo 6 e nao pelo 4 ou pelo 8?

Ocorre aqui mudanca de crenca.
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8.Aluno: - Porque sei que se deve iniciar a divisào de um numero por outro pelo

algarismo que estiver na maior ordem que, neste caso, é o 6. Conheco tambem a posicao

dos algarismos num numero e sei que o numero 648 é formado por 6 centenas, 4 dezenas

e 8 unidades.

9.Tutor : - Continua a tua explicacdo sobre o desenvolvimento desta operacdo.

—> 10.Aluno: - Continuando a operacdo, verifico quantas vezes o 6 cabe no 4 e concluo

que o 6 cabe no 4 nenhuma vez. A seguir, abaixo o 8 que, ao lado do 4, forma o numero

48 e verifico que o 6 cabe 8 vezes no 48.

Ocorre aqui mudanca de crenca, desejo, intenciio e estrategia.

11.Tutor: - Como representaste o resultado da situacdo ern que o 6 cabe no 4 nenhuma

vez?

12.Aluno: - Ndo representei, porque penso que nao se representa o resultado quando o 6

cabe alguma vez num numero.

—> 13.Tutor: - Quero que me respondas quantas vezes o 6 cabe nas 6 centenas e como

representas este resultado.

Ocorre aqui mudanca de crenca, desejo, intencão e eslrategia.

14.Aluno: - Como o 6 cabe uma vez no 6, represento o resultado usando o algarismo 1.

—> 15.Tutor: - Agora, quero que me respondas quantas vezes o 6 cabe nas 4 dezenas.

Ocorre aqui mudanca de expectativa.

16.Aluno: - Nenhuma vez.

17.Tutor: - Corn que algarismo poderias representar "nenhuma vez"?

18.Aluno: - Acho que com o algarismo zero.

19.Tutor: - Por que nao representaste este algarismo no resultado da divisao?
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20.Aluno: - Porque sei que, quando o 6 cabe no 4 nenhuma vez, rid() preciso representar

o resultado, devo abaixar o algarismo seguinte, que neste caso é o 8, formando assim o

numero 48 e continuar a divisdo

—> 21.Tutor: - Toda vez que se divide um algarismo por outro, deve-se representar o

resultado desta divisdo.

Assim, dividindo a centena 6 por 6, o resultado foi 1 e foi representado pelo

algarismo 1.

Ao dividir a dezena 4 por 6, o resultado foi nenhuma vez e este resultado deve

ser representado pelo algarismo zero.

A seguir, deve-se transformar as 4 dezenas na ordem imediatamente inferior.

multiplicando-as por 10, e somar a elas o algarismo da ordem ern quest -do, formando urn

novo numero para continuar a divisao. No nosso caso, devemos transformar as 4

dezenas em 40 unidades e sorna-las com as 8 unidades do numero, formando assim o

novo numero que é o 48; prosseguir a divisào, verificando quantas vezes o 6 cabe nas 48

unidades, concluir que são 8 vezes e representar este resultado usando o algarismo 8.

Tenta agora, realizar novamente a divisdo de 648 por 6, apresentando o

resultado.

Ocorre aqui mudanca de crenca, desejo, intencão e estratëgia.

22.Aluno: - Depois de realizar a divisdo, o resultado que encontrei foi 108.

23.Tutor: - 0 resultado agora estd correto. Realiza a divisdo de 836 por 4, apresentando

o resultado.

24.Aluno: - Encontrei o numero 209 como resultado da divisdo de 836 por 4.

—> 25.Tutor: - 0 resultado esta correto. Posso concluir que aprendeste a realizar a

operacdo de divisdo corn este tipo de dificuldade.

Ocorre aqui mudanca de crenca.
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3.2.3 Dialog() C

Neste didlogo, o tutor propOe um problema ao aluno, mas este ndo sabe o

que fazer, ou melhor, ndo sabe como realizar a operacdo solicitada. 0 tutor acredita que

o aluno sabe resolver o problema proposto e, ao descobrir o contrdrio, passa a acreditar

que o aluno deseja aprender. Assim, explica passo a passo a maneira de resolver tal

problema.

1.Tutor: - Represente o resultado da divisdo de 642 por 3.

Ocorre aqui mudanca de desejo, intencdo e estrategia.

2.Aluno: -

--> 3.Tutor: - Divide 642 por 3.

Ocorre aqui mudanca de crenca e desejo.

—> 4.Aluno: -

Ocorre aqui mudanca de desejo e expectativa.

—> 5.Tutor: - Entendeste o que foi solicitado?

Ocorre aqui nnidarica de desejo e expectativa.

-+ 6.Aluno: - Entendi, mas ndo sei o que fazer.

Ocorre aqui niudanca de desejo e expectativa.

—> 7.Tutor: - Sabes o que significa dividir urn nUmero por outro?

Ocorre aqui mulatto de desejo e

—> 8.Aluno: - Ndo.

Ocorre aqui mudanca de desejo e expectativa.
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---> 9.Tutor: - Vou to ensinar

Ocorre aqui mudanca de crencas, desejo e expectativa.

3.3 Ambiente usado na Aplicacao

Power em [POW79] mostra como um didlogo pode ser produzido a

partir de procedimentos conversacionais que sac) listas de instrucaes a serem seguidas

por dois agentes: urn ouvinte e um falante num ambiente simples no qual estes agentes

interagem. Mostra que um didlogo pode ser produzido por procedimentos

conversacionais que sac) seqUéncias de instrucaes por meio das quaffs as frases, aos pares,

deveriam ser produzidas e interpretadas. A teoria que envolve os procedimentos

conversacionais tem, por base, a nocdo de pares adjacentes apresentada por Schegloff e

Sacks e descrita em [POW79]. No ambiente idealizado por Power, constam dois agentes

em salas diferentes e uma porta de comunicacdo entre eles. Os agentes cooperam e

discutem seus pianos para realizar a tarefa proposta que é urn dos agentes abrir a porta

para o outro passar para a sala onde este se encontra. Este trabalho é feito corn robOs.

Este ambiente tambem foi adotado por Correa em [COR94] para a

realizacdo de suas experi6ncias Ele utilizou um ambiente adequado para a simulacdo das

interacOes dos agentes autOnomos em seu trabalho. Precisava de um ambiente simples

para poder examinar, controladamente, os efeitos de certas variaveis da arquitetura no

comportamento global do aente e mostrar as principais caracteristicas da arquitetura

SEM.

Na nossa interpretacdo em relacdo ao trabalho de Correa, a raid() pela

qual ele adotou o ambiente de Power, para suas experiencias, é que, alem de ser um

ambiente simples, ele (Power) procura modelar os didlogos entre os agentes e apresenta

o fenOmeno da cooperacdo entre eles, interagindo em seu ambiente. Este ambiente

tambern foi usado por Cohen citado por [COR94] para testar suas ideias que eram
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mostrar como a decisdo sobre o que um agente vai dizer é uma fur-10o das crencas do

agente.

Corréa aplicou e avaliou a teoria dos procedimentos conversacionais

numa variacdo do ambiente apresentado por Power atraves da orientacdo do trabalho de

Cascalho que implementou, em Prolog, urn modelo de dialog° descrito em [COR94], a

partir das ideias de Power. Analisando esta experiéncia, Corrëa concluiu que o m6todo,

cujo enfoque é a arquitetura do agente e que trabalha corn urn sistema capaz de dialogar,

oferece mais recursos e possibilidades para a obtencdo de sistemas mais flexiveis e mais

transparentes para a compreensao do comportamento do agente. Sendo assim, suas

experiéncias foram realizadas utilizando a arquitetura SEM. Foram feitas A/arias

interacOes entre os agentes e analisadas como e por que tais interacOes ocorrem. Usando

uma variack do ambiente apresentado por Power, apresentaremos algumas interacOes

dos agentes e vamos analisar como e por que as interacOes e mudancas nos estados

mentais acontecem, e qual a razdo que leva urn agente a realizar determinada acdo. Por

exemplo, o tutor faz uma pergunta ao aluno e sup& que este vai apresentar uma

resposta. 0 que garante isto é a flexibilidade da arquitetura SEM e a variacao no

ambiente de Power feita por Cascalho e descrita em [COR94].

Nosso ambiente é formado por dois agentes, urn tutor e urn aluno, onde

um ensina e o outro aprende, e as interacOes entre eles Sao os dialogos escritos ern

Portugues para facilitar a leitura do texto. Estes didlogos, na realidade, sao mensagens

em forma de programas escritos em Prolog (ARITY/PROLOG) sem formato fixo, ou

seja, com formato varidvel. Nos programas existe urn gerenciador que governa o tutor e

o aluno e que conhece a estrutura das mensagens, filtrando-as sempre que for necessario

para que a interacdo não seja interrompida e seja realizada corn sucesso.

Quando dizemos que urn agente ensina e o outro aprende ndo estamos

fixando que o tutor ensina e o aluno aprende (como em geral é rotulado que o tutor tern

a funck de ensinar e o aluno tem a fungdo de aprender); pode ocorrer aprendizagem por

parte dos dois agentes em momentos diferentes e estes sera() descritos mais adiante.
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0 ambiente adotado impOe a especificacdo de urn conjunto de crencas

iniciais para cada agente. Crencas a respeito do dominio, crencas de um agente sobre os

seus conhecimentos e os conhecimentos do outro agente, crencas sobre awes e

estrategias de ensino (ou pianos de ensino) a serem utilizadas.

Do conhecimento previo assumido pelo tutor constam suas crencas as

quais chamamos de crencas permanentes do tutor, pois estdo intimamente relacionadas

corn o conhecimento sobre o dominio da aplicacdo e as crencas que o tutor possui sobre

o conhecimento do aluno (modelo inicial do aluno), e sdo descritas abaixo:

algarismo;

algarismos;

algarismos;

urn terceiro;

o tutor conhece todas as operacOes corn numeros naturais de urn

o tutor conhece todas as operacOes corn numeros naturais de dois

- o tutor conhece todas as operacOes corn numeros naturais de tress

o tutor conhece a operacdo de adicdo,

- o tutor conhece a operacdo de subtracdo;

o tutor conhece a operacdo de multiplicacao;

o tutor conhece a concatenacao entre dois numeros naturais para gerar

- o tutor conhece o conceito de igualdade entre dois numeros naturais;

o tutor conhece o que significa dividir um numero corn dois ou mais

algarismos por outro corn um algarismo de acordo corn o algoritmo ESTRAT6, descrito

em 3.4.3.1(A);

o tutor conhece a posicdo dos algarismos em urn nUmero qualquer;

o tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos;

- o tutor conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos jA.

estudados;

o tutor conhece que cada classe, corn excecdo da unidade, é igual a 10

vezes a classe imediatamente inferior.
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0 aluno, por sua vez, possui algumas destas crencas listadas para o tutor

mas, no caso dele, algumas variam de acordo corn a situacao a ser trabalhada, pois o

aluno nem sempre é o mesmo a cada situacao descrita. Temos pelo menos tress alunos

diferentes que possuem algumas crencas permanentes. Listaremos aqui as crencas

permanentes que qualquer aluno possui, independente da situacdo ou dialog°, e, ao

trabalharmos em cima de cada dialog° em particular, apresentaremos as crencas de cada

aluno.

As crencas permanentes do aluno sao:

algarismo;

algarismos;

algarismos;

o aluno conhece todas as operacOes corn numeros naturais de urn

o aluno conhece todas as operacOes corn nUmeros naturais de dois

- o aluno conhece todas as operacOes corn nUmeros naturais de tress

o aluno conhece a operacdo de adicao;

o aluno conhece a operacdo de subtracao;

o aluno conhece a operacao de multiplicacao;

- o tutor conhece o conceito de igualdade entre dois nUmeros naturais;

o aluno conhece a posicdo dos algarismos ern urn numero qualquer;

o aluno conhece a relacao entre as classes dos algarismos;

o aluno conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos.

Para produzir as interacOes especifica-se, para cada agente, os desejos, as

intencOes e as expectativas possiveis de serem satisfeitos no ambiente adotado. Os

resultados da afinacdo da arquitetura sao mostrados ern varios instantes das interacOes

dos agentes, atraves das relacOes entre os estados mentais, as estrategias de ensino, os

contextos (domino da aplicacdo) e as awes realizadas pelos agentes. A figura 3.1

mostra o desejo, produzindo intencOes que, associadas as crencas, selecionam e aplicam

estrategias para satisfazé-lo:
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Figura 3.1 - Agentes trocando Mensagens para satisfazer Desejos

A partir dos desejos que o tutor e o aluno possuem, sac) produzidas as

intencOes que, interagindo corn as crencas dos agentes, constrOem estrategias de ensino

corn a finalidade de satisfazer os desejos. Quando existe mais de um desejo, é acionado o

tratamento de urgéncia, ou seja, conforme definido pela arquitetura SEM, na

representacdo dos desejos é definida uma fin-10o para tratar a satisfacdo de acordo com a

urg6ncia ern satisfazer determinado objetivo. A cada uma delas é atribuido um valor

significativo, principalmente a urgéncia, no nosso caso especifico, corn a finalidade de

priorizar ou definir a prioridade do desejo a ser satisfeito.

No momento em que e definido qual o desejo a ser satisfeito em primeiro

lugar, a intencäo a ele associada recebe uma mensagem e seleciona a estrategia adequada

para satisfazer t al desejo. Esta estrategia se relaciona corn as crencas, satisfazendo o

desejo, e envia a mensagem de que o desejo foi satisfeito; o mecanismo continua e

verifica se existe outro desejo ou outros desejos a serem satisfeitos. Caso existam,

verifica-se o fator relativo a urgència, seleciona-se o desejo que possui maior fator e,

atravds da intencdo correspondente, a estrategia é acionada e o desejo é satisfeito. 0

ciclo continua ate que todos os desejos relativos aquela fase sejam satisfeitos e fica-se

aguardando nova interacdo entre os agentes (globais). A cada interacdo entre o tutor e o

aluno, ou seja, a cada passo do dialog°, e feita uma andlise sobre os estados mentais do

agente em relacdo dquele passo e sobre as mudancas que ocorrem nos estados. Assim,

quando ha mais de um desejo, apOs ser satisfeito o que tern maior prioridade, ocorre uma

mudanca, pois surge urn novo desejo que deve ser satisfeito. Quando ocorre mudanca de
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crencas é porque aconteceu ou houve aprendizagem por parte do agente - aluno ou

tutor.

3.4 Descricäo das Crencas do Tutor, do Aluno e do
Conhecimento do Dominio 3 no Formalismo da
Arquitetura SEM

3.4.1 Crencas Permanentes do Tutor

Do conhecimento previo assumido pelo tutor, constam as crencas

permanentes do tutor, o conhecimento sobre o dominio da aplicacdo e as crencas que o

tutor possui sobre o conhecimento do aluno (modelo inicial do aluno), descritas abaixo:

CT1.1 - conhece todas as operacOes com nUmeros naturais de urn algarismo.

CT1.1 1=-	 bel, AT P- tabuada 1 >> } onde P- tabuada 1 é a proposicdo:

tabuadal H « adicdo, 1, 1, 2, 1 », « adicdo, 1, 2, 3, 1»,..., A

<< subtracdo, 2, 1, 1, 1 >>, << subtracdo, 2, 2, 0, 1 >>,..., A

multiplicacdo, 1, 2, 2, 1 >>, << multiplicacdo, 1, 3, 3, 1 >>,..., etc

CT1.2 - conhece todas as operacOes corn nUmeros naturais de dois algarismos.

CT1.3 - conhece todas as operacOes corn nUmeros naturais de trés algarismos.

CT1.2 e CT1.3 são definidos como CT1.1 trocando apenas a proposicao P- tabuada 1, Para

Ptabuada2, Ptabuada3

3 Os simbolos usados nesta secdo sao:

CT que representa crencas do tutor; CA que representa crencas do aluno:

AA que representa agente aluno; AT que representa agente tutor

UFRGS
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A representacdo das crencas do tutor CT1.2 e CT1.3 é idéntica a CU .1 apenas variando

a tabuada em relacdo a quantidade de algarismos envolvidos nas operacOes.

CT2 - conhece a operacâo de adicdo.

CT2	 { << bel, AT, PCT1.1, 1 >> , << bel, AT, PCT1.2, 1 >> ,	 bel, AT, PCT1.3, 1 >> }

CT3 - conhece a operacdo de subtracao.

CT4 - conhece a operacao de multiplicacdo.

A representacdo das crencas CT3 e CT4 segue a mesma definicao de CT2 e a definicdo

das operacOes segue a mesma definicao apresentada em CT1.1, CT1.2 e CT1.3.

CT5 - conhece o que significa dividir urn nUmero corn dois ou mais algarismos por

outro corn um algarismo de acordo corn o algoritmo descrito em 1.3.

CT5	 << bel, AT, PESTRAT6-B, 1 >> onde PESTRAT6-B é proposicdo-

ESTRAT6-B 1= << estrategia-para, ESTRAT6, SP1, 1 >> onde ESTRAT6 é a

estrategia descrita em 3.4.3 e

SP1 1= << resolve, AT , pl, 1>> onde pl 1= << dividir, X, Y, 1 >>

CT6 - conhece a posicao dos algarismos em urn nUmero qualquer.

CT6 1= { << bel, AT, P- posiclo, 1 >> } onde P- posicao é a proposica.o:

posicdo 1= << milhar, N, M, 1 >> A << centena, N, C, 1 >> A

<< dezena, N, D, 1 >> A << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sdo, respectivamente, o nUmero, o milhar, a centena, a dezena e a

unidade).

CT7 - conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.
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CT7 1 = { << bel, AT, P— rclacão, 1 >> } onde Prelacao é a proposicdo:

relacdo 1 = << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1>> A

<< igual, 1 centena, 10 dezenas, 1 >>

<< igual, 1 dezena, 0 unidades, 1 >>

CT8 - conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja estudados.

	

CT8 1 = { << bel, AT, Pmenor-classe, 1 >>	 onde Pmenor-classe é a proposicao:

menor-classe 1= << unidade-menor-milhar, N, UMM, 1 >> A

<< unidade-menor-centena, N, UMC, 1 >> A

<< unidade-menor-dezena, N, UMD, 1 >>

<< unidade-menor-classe, N, UML, 1 >>

(N, UMM, UMD, UMC, UML sdo, respectivamente, o nUmero, a unidade de menor

classe de milhar, a unidade de menor classe da centena, a unidade de menor classe da

dezena e a unidade de menor classe)

CT9 - conhece que cada classe, corn excecao da unidade, e igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CT9 1= { << bel, AT, P

	

- relaclo-classe, 1 >>	 onde Prelacao-classe e a proposicao:

relacdo-classe 1 = << dez-vezes, Milhar, centena, 1 >> A

<< dez-vezes, Centena, Dezena, 1 >> n << dez-vezes, Dezena, Unidade, 1 >>

(Milhar, Centena, Dezena e Unidade sdo respectivamente, o milhar, a centena, a dezena e

a unidade de urn nUmero)
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3.4.2 Crencas Permanentes do Aluno

As crencas do aluno, neste caso, coincidem corn as crencas do tutor de 1

ate 9, ou seja,CA1.1,..,C	 ...,CA9 é igual a CT1.1,...,CT2,...,CT9. Assim ndo sera()

repetidas aqui. Mem destas, o aluno possui uma crenca que o tutor ndo possui que é:

CA10 - conhece que a divisào é inversa da multiplicacan.

CA10 1= { << bel, AA, PPCA, 1 >> }, onde PPCA é a proposicao:

PCA	 inversa, SI, SM, 1 >> A << inversa, SM, SI, 1 >>

SI 1= « divisào, A, B, C, 1 »

SM 1= << multiplicacdo, C, B. A, 1 >>

3.4.3 Conhecimento que o Agente possui do Dominio de
Aplicacao

Nossa aplicacdo estd voltada para o ensino e a aprendizagem de agentes

cognitivos auteinomos. São eles, um tutor que, na maioria das vezes, tem por objetivo

ensinar ao aluno como resolver determinado problema usando para isto a tecnica de

ensino EBL descrita ern 2.2 ou confirmar os desenvolvimentos apresentados pelo aluno,

e urn aluno que, em geral, aprende com os ensinamentos do tutor.

A interacdo entre os agentes globais, quando trata o caso do ensino e da

aprendizagem, se torna um caso bastante complexo de ser tratado, pois uma coisa é dois

agentes interagirem atraves da troca de mensagens de seus agentes locais em que urn

solicita ao outro alguma informacdo ou urn favor, e outra é urn agente se propor a

ensinar ao outro algo que este desconhece.

Para que se processe a aprendizagem é necessdrio a existència de

estrategias de ensino, ou seja, procedimentos que irdo determinar a maneira adequada de
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como determinado conteUdo deve ser ensinado. Tais estrategias precisam estar

disponiveis para serem facilmente manuseadas, selecionadas, tratadas (adequadas ao

problema em quest -do) e executadas sempre que houver necessidade. Ndo se pode

esquecer que urn fator importante para que haja aprendizagem é a Motivacdo, entretanto,

este trabalho ndo aborda este tema.

Estas estrategias estdo vinculadas ao agente local intencdo que

desempenha a funcdo, entre outras, de controlador da execucdo dos pianos de ensino. Na

arquitetura SEM, as estrategias estdo descritas tambern no agente local intencao na

forma de um subconjunto das intencOes formado por awes especificas para satisfazer

desejos, intencOes e expectativas. As estrategias de ensino constituem urn conjunto de

ou seja, urn piano ao qual o agente local crenca tern acesso. Quando se faz

necessdrio o use de uma estrategia de ensino, o agente local crenca envia uma mensagem

ao conjunto das estrategias e seleciona a mais adequada ao caso em questdo, baseado nas

crencas do agente global. As estrategias que sdo determinadas pelo agente local intencdo

devem, de alguma maneira, estar associadas a uma ou mais crencas de maneira

significativa para que a escolha seja adequada.

A figura 3.2 representa o diagrama das estrategias de ensino utilizadas

pelo tutor e pelo aluno nos tr6s didlogos que fazem parte desta aplicacdo.



Aluno divide

104

Divida X por Y

nao sabc

resultadoapresenta apresenta resultado
e desenvolvimento

crrado
correto

correto crrado

tutor solicita
desenvolvimento semi - crrado

aluno ensina
verificacdo

V
de esultado

aluno	 apresenta
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento

,,orreto certo/resposta
errada

errado/resposta
correta

tutor solicita aluno faca
novas operacOes

b

tutor confirma
resultado 1

se estiver
correto. o
aluno
aprendeu

explica o erro:
ensina pela EBL

► como resolver o
problema

Aluno ndo divide ndo podc

tutor confere
resultado

V
tutor aprende
como vcrificar
resultado da
operacdo:
modifica suas
crencas 

tutor aprende

tutor analisa o que
aluno em iou

tutor explica o
crro do aluno

tutor dialoga
para descobrir
o que estd
acontecendo

tutor ensina
usando EBL

aluno realiza
novamente a

operacdo

aluno aprende

Figura 3.2 - Diagrama das Estrategias de Ensino dos Agentes



105

Apresentamos a seguir algumas estrategias de ensino utilizadas pelo

aluno e pelo tutor no decorrer dos didlogos.

3.4.3.1 Estrat6gias usadas pelo Tutor

A) Estrategia adotada pelo tutor para resolver o problema da divisdo de

urn nninero X por outro Y, corn as crencas associadas a sua utilizacdo

A estrategia para dividir urn numero por outro é feita segundo os

seguintes passos:

1) divide o algarismo Al da maior classe pelo divisor D, resultado Q, corn

resto RI;

multiplica R1 por 10, resultado R10,

soma R10 corn o algarismo A2 da classe menor seguinte,

resultado A210;

repete os passos 1 a 3, ate o algarismo das unidades;

o resultado da operacdo sera o ninnero cujos algarismos, sao os

Q obtidos na seqUéncia de passos de 1 a 4.

Esta estrategia pode ser definida pelo algoritmo abaixo descrito:

ESTRAT6 {<< faz-se, BS1, AC1,1 >> , << faz-se, QS1, ACQ1, 1 >>,

<< faz-se, BR1, ACR1, 1 >> , << faz-se, BS2, AC2, I >>,

<< faz-se, BS3, AC3, 1 >> , << faz-se, BQSD, ACQ, 1>> }

BS1	 { << bel , AT, PPS1, 1 >> onde Ppsi é a proposicdo:

PS1 << divisdo-completada, N, D, 0 >> A

<< digito-da-maior-classe, N, A, 1 >>
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<< não-foi-efetuada-divisdo, A, D, 1>>

N é o tipo [NPJSN 1= << divisdo, NP, DV, 1 >> A << divi d end o, NP, 1 >>], com

o parâmetro numeric° NP ancorado ern N;

D e o tipo [DVISN	 << divisdo, NP, DV, 1 >> A << divisor, DV, 1 >>1, corn o

pardmetro numeric° DV ancorado em D.

AC1 1= << divide, AT, A, D, 1 >>

A é do tipo [APISAP 1= << divisdo-completada, N, D, 0 >> A

<< digito-da-maior-classe, N, AP, 1>> A <<ndo-foi-efetuada-divisão,AP,D, 1>>]

sendo AP é um pardmetro para digito e ancorado em A.

QS1 I = { << bel, AT, PPQS1, 1 >> onde PPQS1 é a proposicdo:

PQS1 1= << quociente-da-divisdo, A, D, Ql, 1 >>

ACQ1 1= << coloca-digito-em-quociente-da-divisdo, AT , N, D, Q1 >>

BR1 1= { << bet, AT, PPR1, 1 >> onde PPR1 é a proposicao:

PR1 1= << resto-da-divisdo, A, D, R, 1 >>

ACR1	 << multiplica, AT, R, 10, 1 >>

BS2 1= { << bel, AT, PPS2, >> onde Pps2 é a proposicdo:

PS2 1= << divisdo-completada,N,D,0>> A <<digito-da-maior-classe,N, B,1 >> A

<<ndo-foi-efetuada-divisdo,B,D,1>> A

<<resultado-da-multiplicacdo,R, 10, R10, 1 >>

AC2 1= << soma, AT, PS2, 1 >> onde
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B é do tipo [BP1SBP << divisdo-completada, N, D, 0 >> A

<< digit o-da-maior-classe, N, BP, 1>> n <<ndo-foi-efetuada-divisdo,BP,D, 1>> ]

BS3	 << bel, AT, Pps3, 1 >> onde Pps3 é a proposicdo:

PS3 H << resultado-da-soma, R10, B, C >>

AC3	 << divide, AT, C, D >>

BQSD H { << bel, AT, PPQSD, 1 >> onde PpQsD é a proposicdo:

PQSD << resultado-divisdo, C, D, QS >>

ACQ	 << coloca-digito-em-quociente-da-divisdo, AT , N, D, QS >>.

B) Outras Estratêgias usadas pelo tutor

ESTRATP é a estrategia:

enviar a mensagem: divide o numero 642 por 3.

assumir que o aluno possui as crencas permanentes descritas em 3.4.2;

esperar a resposta do aluno que deverd ser: X.

ESTRAT1 é a estrategia:

se o tutor ndo apresentou o problema entdo:

usa a estrategia que envolve a crenca do tutor para o problema:

envia ao aluno a mensagem: divide X por Y.

espera resposta do aluno

ESTRAT3 e a estrategia:

verifica se a estrategia usada pelo aluno esta correta:

- envia ao aluno a mensagem: Como foi que fizeste a divisdo de X por Y ?
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espera a resposta do aluno, que pode ser:

o aluno responde (a) ou (b) abaixo:

todos os passos das operacOes que fez, em uma Unica mensagem;

mostra o processo de solucdo utilizado, passo a passo.

se (a) o tutor confere todos os passos corn ESTRAT6 e:

se forem identicos o tutor acredita que o aluno sabe fazer a operacâo de divisdo;

se existir algum passo que for diferente, o tutor inicia uma operacdo de andlise das

diferencas encontradas, podendo aprender corn o aluno ou ensind-lo.

se (b) o tutor confere este passo corn o passo correspondente de ESTRAT6 e:

se for identico, tutor pede o passo seguinte, repetindo ESTRAT3 itens (a) ou (b);

se for diferente, tutor utiliza uma estrategia para analisar as diferencas encontradas,

podendo aprender com o aluno ou ensind-lo.

ESTRAT2 é a estrategia:

0 tutor envia a mensagem ao aluno: qual o resultado de X dividido por Y ?

Espera a resposta do aluno, que pode ser:

certa, coincide com a esperada;

errada;

c) certa, mas diferente da esperada.

se a resposta for (a) ou (c), solicita que o aluno apresente o desenvolvimento da

operacdo passo a passo;

se a resposta for (b), solicita que o aluno realize novamente a operacão e aguarda a

resposta que pode ser (a) ou (c); e

se a resposta for novamente (b), solicita que o aluno apresente passo a passo o

desenvolvimento da operacdo que realizou.

ESTRATAEC é a estrategia:

se ESTRATAEC = ESTRAT6 entdo o aluno usou estrategia correta para resolver o

problema p 1

se ESTRATAEC # ESTRAT6 entdo o tutor utiliza uma estrategia para verificar se o

desenvolvimento do aluno estd correto, apesar de diferente do seu;



109

se estiver correto, envia outros problemas para o aluno resolver;

se estiver errado, usa uma estrategia para descobrir o erro do aluno.

ESTRATIEC é a estrategia:

o tutor se prop& a ensinar ao aluno como resolver a operacdo de divisdo de urn

nUmero por outro. Para isto, utiliza a ESTRAT6 e diz ao aluno que, se seguir todos os

passos daquele algoritmo, conseguird resolver a operacao proposta e todas as operacOes

que tiverem aquele tipo de dificuldade.

ESTRAT8 é a estrategia:

verifica se o aluno respondeu ao problema pl.

se o aluno respondeu: resposta RA1, entdo o tutor resolve o problema pl: estrategia

ESTRAT6; resultado RT I .

se RA1 = RT1 entdo envia mensagem ao aluno: o resultado esta. correto.

ESTRATAKC é a estrategia:

verifica se o aluno respondeu ao problema p2.

se o aluno respondeu: resposta RA2, entdo o tutor resolve o problema p2, usando as

estrategias ESTRAT6, ESTRATRESB e ESTRATREP; resultado RT2.

se RA2 = RT2 entdo envia mensagem ao aluno: o resultado apresentado esta correto.

ESTRAT5 é a estrategia :

enviar a mensagem: divide o nUmero 648 por 6.

- assumir que o aluno possui as crencas permanentes que estdo descritas em 3.4.2

esperar a resposta do aluno que deverd ser: X.

ESTRATDGA é a estrategia:

se ESTRAT4 = ESTRAT6 entao não ha erro;

se ESTRAT4 # ESTRAT6 entdo conclui que ha erro
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ESTRATREPRES e a estrategia ESTRATRESB usada pelo tutor que explica como se

representa o resultado de toda divisdo parcial.

ESTRATRP7 é a estratègia:

quando se divide a centena por urn numero menor que ela, o resultado desta

divisdo parcial é o algarismo que representa quantas vezes o numero cabe nas centenas;

quando se divide a centena por urn numero maior que ela, o resultado desta

divisdo parcial e o algarismo zero que representa que o numero cabe nas centenas

nenhuma vez;

- quando se divide a dezena por um numero menor que ela, o resultado desta

divisdo parcial é o algarismo que representa quantas vezes o numero cabe nas dezenas;

- quando se divide a dezena por um numero maior que ela, o resultado desta

divisdo parcial e o algarismo zero que representa que o numero cabe nas dezenas

nenhuma vez;

quando se divide a unidade por urn numero menor que ela, o resultado desta

divisdo parcial é o algarismo que representa quantas vezes o numero cabe nas unidades;

quando se divide a unidade por urn numero maior que ela, o resultado desta

divisdo parcial é o algarismo zero que representa que o numero cabe nas unidades

nenhuma vez.

ESTRATRESB:

0 tutor envia as mensagens ao aluno:

A) - Como representaste a divisdo da centena (6) por 6, ou seja, como

representaste a situacdo que responde a pergunta: quantas vezes o 6 cabe no 6 ?

Aguarda a resposta:

se a resposta for I, manda prosseguir;

se a resposta for diferente de 1, explica que o 6 cabe 1 vez no 6 e que a resposta

da divisdo parcial é de 6 por 6 é 1;

B) - Como representaste a divisdo da dezena (4) por 6, ou seja, como

representaste a situacdo que responde a pergunta: quantas vezes o 6 cabe no 4 ?

Aguarda a resposta:
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se a resposta foi nenhuma vez e ndo se representa o resultado, o tutor

interrompe o aluno e explica que toda divisäo parcial de uma divisdo deve ser

representada por urn resultado, assim:

se urn numero cabe nenhuma vez ern outro, o resultado é representado pelo

algarismo ZERO;

se a resposta foi nenhuma vez e representa-se por ZERO, manda prosseguir a

operacdo.

Ao dividir um algarismo X por outro algarismo Y temos duas situacCies:

se X	 Y, o resultado da divisdo é Z E { 1,2,3,4,5,6,7,8,9);

se X <	 Y, o resultado da divisão é o algarismo ZERO.

ESTRATREP: representacdo do resultado das divisOes parciais:

O tutor envia a mensagem ao aluno: corn que algarismo representas o resultado

da divisào de X por Y ?

Aguarda a resposta que pode ser :

corn o algarismo que representa o nUmero de vezes que Y cabe no X;

corn o algarismo Zero;

c) ndo represento.

se a resposta for (a) ou (b), o aluno continua o processo de divisao;

se a resposta for (c), o tutor sugere ao aluno que chame estratêgia

ESTRATRESB.

ESTRATRESP é a estratêgia:

O tutor envia a mensagem: por que rido apresentaste resposta ao problema proposto?

Aguarda a resposta que pode ser:

porque nä° quis;

porque não sei o que fazer.

se a resposta for (a) o tutor abandona o aluno;

se a resposta for (b) o tutor explica ao aluno que ele deveria realizar a operacdo de

divisdo do nUmero 642 pelo nUmero 3.
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ESTRATAAR é a estrategia:

explicar ao aluno que deve realizar a divisào do nUmero apresentado, no caso 642 por

3 , se o aluno responder que ndo entendeu o que é para fazer,

explicar ao aluno como se realiza a divisdo de urn numero por outro, se o aluno

responder que tido sabe dividir, ndo conhece o processo de divisdo de urn nUmero por

outro.

ESTRATCRP é a estrategia:

0 tutor envia mensagem: conheces o processo de divisdo para resolver o problema

proposto?

Aguarda a resposta que pode ser:

conheco; entdo o tutor solicita que o aluno realize a operacdo passo a passo para que

possa conferir o desenvolvimento do aluno corn a estrategia ESTRAT6;

ndo conheco, entdo o tutor ensina o aluno usando as estrategias ESTRAT6,

ESTRATRESB, ESTRATREP , graves do metodo EBL

ESTRATAOD é uma estrategia usada pelo tutor para ensinar ao aluno como resolver a

operacdo de divisdo. Esta estrategia é uma combinacdo de ESTRAT6, ESTRATRESB,

ESTRATREP.

ESTRATPBT e a estrategia ESTRATRESB item B, usada pelo tutor para solicitar que

o aluno responda sua pergunta e para verificar se o aluno representou o resultado da

divisdo parcial, ou seja, se o aluno colocou o algarismo zero na resposta da divisdo

parcial.

ESTRATEAR é a estrategia usada pelo tutor para ensinar ao aluno como resolver a

operacdo de divisdo de um nUmero natural por outro. Esta estrategia é uma combinacdo

de ESTRAT6, ESTRATRESB, ESTRATREP.

ESTRATDVJ é a estrategia:

Envia mensagem ao aluno: como tens certeza do resultado da operacdo?

Espera resposta do aluno que pode ser:
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tirando a prova;

aplicando o algoritmo que resolve a divisdo,

se resposta for (a), solicita que explique que prova usou;

se resposta for (b), acredita que o aluno sabe resolver a operacdo e concorda corn o

resultado.

ESTRATHLJ é a estrategia:

Envia mensagem ao aluno: explica-me como realizaste a prova para ter certeza do

resultado da operacdo.

Aguarda resposta que pode ser:

you te explicar;

ndo you te explicar;

se for (a) aguarda explicacao;

se for (b) solicita novamente ate obter resposta positiva.

ESTRATENI é a estrategia:

Envia mensagem ao aluno: ensina-me o algoritmo para verificar se o resultado da divisao

esta correto ou Pao;

Aguarda resposta que pode ser:

you te ensinar

ndo you te ensinar;

se for (a) aguarda explicacao;

se for (b) solicita no yamente ate obter resposta positiva.

ESTRATCONF é a estrategia:

- aluno representa com urn algarismo o resultado de toda divisdo(subdivisOes) que

realiza, o tutor acredita que ele possui a crenca de que se representa o resultado de toda

a divisäo ;

- aluno ndo representa resultado de alguma di yisão, o tutor acredita que ele ndo possui a

crenca e entdo usa ESTRATREP para ensind-lo.
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3.4.3.2 Estrategias usadas pelo Aluno

ESTRATMA é a estrategia:

se coincidir, o resultado esta correto e o desenvolvimento tambern;

se nao coincidir, e o resultado estiver correto, o tutor confere o desenvolvimento do

algoritmo apresentado pelo aluno:

se estiver tudo correto, de acordo com suas crencas, assimila este modo de resolver o

problema apresentado pelo aluno e que ele nao conhecia (acontece aprendizagem por

parte do tutor) e comunica ao aluno que esta tudo correto;

se nao estiver correto, comunica ao aluno e ensina-o a resolver o problema usando a

ESTRAT6.

ESTRAT4 é a estrategia:

coincide corn ESTRAT6;

estrategia usada pelo aluno:

1) verificar quantas vezes o divisor (d) cabe no algarismo (Al), aquele que esta mais

esquerda do numero?

se for um numero X de vezes e X > 0, escrever este no resultado (Q) como Q1 e

verificar o resto (R1);

se X = 0, nao escrever ele em Q;

2) multiplicar RI por 10;

somar o resultado obtido em (2) corn o algarismo (A2) da classe menor seguinte,

formando um novo numero e voltar para (1);

repetir os passos 1 a 3 ate o algarismo das unidades;

5) o resultado da operacao é a soma dos algarismos representados em (Q), ou seja,

Q1 + Q2 + + Qn = Q.

ESTRATMOT é a estrategia usada pelo aluno para resolver o problema e mostrar ao

tutor que aprendeu a resolver a operacdo usando as estrategias ESTRAT6,

ESTRATRESB e ESTRATREP.
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ESTRATINF é a estrategia atraves da qual o aluno procura comunicar ao tutor que não

sabe o que fazer:

aluno envia a mensagem: nao sei o que responder, gostaria que me dissesses o que

devo fazer.

aluno aguarda resposta que pode ser:

you to ensinar;

o tutor ndo envia mensagem.

se a resposta for (a) aguarda a explicacdo;

se for (b) solicita novamente ate ser atendido.

ESTRATODF e a estrategia ESTRATINF através da qual o aluno solicita ao tutor que

the diga o que fazer.

ESTRATART e uma estrategia atraves da qual o aluno responde ao tutor:

aluno envia a mensagem:

sei que devo realizar a operacdo de divisdo do nUmero 642 por 3, mas ndo sei como

realiza-la;

quero aprender o processo para realizar a operacdo de divisdo;

ndo quero aprender a realizar a operacdo de divisao;

quero resolver o problema proposto,

Aguarda a resposta que pode ser:

se mensagens forem (a), (b) ou (d) o tutor utiliza a ESTRAT6 e ensina o aluno;

se resposta for (c) encerra a comunicacao com o aluno.

ESTRATEXP e a estrategia ESTRATINF usada pelo aluno para explicar ao tutor que

entendeu a solicitacdo, mas ndo sabe o que é para fazer.

ESTRATENS é a estrategia ESTRATART usada pelo aluno para solicitar ao tutor que

the ensine o processo de divisdo de um nUmero por outro
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ESTRATRSV é a estrategia ESTRATART atraves da qual o aluno comunica ao tutor

que deseja resolver o problema proposto.

ESTRATAPD é a estrategia ESTRATART atraves da qual o aluno comunica ao tutor

sua intencdo de aprender o processo de divisdo de um numero por outro.

ESTRATSMJ é a estrategia usada pelo aluno para mostrar ao tutor que sabe verificar

se o resultado de uma operacdo esta correto ou ndo:

Envia mensagem ao tutor: existem duas maneiras de checar o resultado de uma

operacdo:

tirar a prova usando a operacdo inversa que, no nosso caso, é usar a multiplicacdo que

é a operacdo inversa da divisao;

aplicar o algoritmo que resolve a operacdo;

se usar (a) a resposta é imediata. Por exemplo, para saber se o resultado de:

20 ± 4 = 5 cstd correto o resultado, basta fazer 5 * 4 = 20

e ai se tern certeza de que o resultado da divisdo esta correto;

se usar (b) alem de ser mais demorado, pode se cometer algum erro se näo souber usar

corretamente o algoritmo.

ESTRATDPJ é a estrategia usada pelo aluno para ensinar ao tutor como verificar o

resultado da divisdo usando a operacdo inversa:

Envia mensagem ao tutor: para verificar se o resultado de uma operacdo de divisdo esta

correto, faz-se o seguinte:

ao dividirmos urn nnmero natural chamado dividendo(D) por outro, diferente de zero,

chamado divisor(d) obtemos um resultado chamado quociente(Q) e urn resto(R);

o resultado da operacdo pode estar certo ou pode rrao estar certo:

estard correto se e somente se (sse) ao multiplicarmos o quociente pelo divisor e

somarmos o resto, obtivermos o dividendo, ou seja,

D d = Q	 sse	 ( Q	 d ) + R = D

estard errado (ou incorreto) se e somente se:
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- usa-se o algoritmo abaixo descrito:

	

ESTRATCR	 {	 faz-se, BS, AC, 1 >> } onde:

BS 1= « bel, AA, PCA, 1 » }

PCA 1=	 inversa, SI, SM, 1 >> A << inversa, SM, SI, 1 >>

SI - definicao da divisdo de A por B onde o resultado é C:

SI 1= « divisào, A, B, C, 1 >>

SM - definicào da multiplicacdo de C por B onde o resultado é A:

SM 1= « multiplicacdo, C, B, A, 1 >>

	

AC 1=	 confere-result, AA, SI, I >>

ESTRATDBC e a estrategia:

Envia mensagem ao tutor: inicia-se o processo de divisdo pelo algarismo que estiver mais

a esquerda por ocupar a maior classe no numero;

- Para realizar a operacdo: verifica-se quantas vezes este algarismo cabe no algarismo

que esta dividindo e representa-se o resultado.

Aguarda resposta que pode ser:

• tutor concorda corn o aluno:

tutor discorda do aluno, e explica como fazer usando ESTRAT6.

3.5 Exemplos do use da EBL nesta Aplicacäo

Vamos aqui definir e descrever exemplos que usam as tecnicas de ensino

por explicacäo do metodo EBL e que envolvem:

a) uma acdo de ensino realizada pelo agente tutor em relacdo ao agente

aluno;
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b) uma acdo de ensino realizada pelo agente aluno em relacdo ao agente

tutor.

0 metodo EBL consiste em apresentar urn conjunto de informacOes sobre

urn determinado problema e determinar uma explicacdo operacional para resolve-1o.

A) Usaremos como exemplo a situacdo em que o tutor prop& urn

problema ao aluno e este responde que nao sabe como resolve-1o. 0 tutor solicita que o

aluno realize uma operacdo de divisdo e este responde que nao sabe como realizar tal

operacdo. 0 tutor então se prop& a ensinar ao aluno como resolve-la.

No metodo EBL, a situacdo acima citada fica definida como:

Dado:

Conceito Alvo: ensinar ao aluno como realizar a operacdo de divisdo de

numeros naturais;

Teoria do Dominio: dentro da teoria do dominio, encontramos a

ESTRAT6 cujo formalismo baseia-se na Teoria das Situaceies e o modelo do aluno

(aquele que estd no papel de quern aprende) que descrevemos abaixo:

Modelo do Aluno: conjunto de crencas, desejos, intencOes e expectativas

do aluno, que fazem parte do conhecimento que o tutor tem sobre este. As crencas estdo

descritas em 3.4.2 e os demais estados mentais aparecem descritos no decorrer do

didlogo.

Para realizar corretamente a operacdo de divisdo, usa-se o algoritmo

ESTRAT6 descrito em 3.4.3.1(A).

Exemplo de Treinamento: urn par de perguntas e respostas; uma interacdo

entre tutor e aluno atraves de um dialog° como o representado a seguir:

Tutor: - Representa o resultado da divisdo de 642 por 3.

Aluno: -

Tutor: - Divide 642 por 3.



119

Aluno: -

Tutor: - Entendeste o que foi solicitado?

Aluno: - Entendi, mas nao sei o que fazer.

Tutor: - Sabes o que significa dividir um numero por outro?

Aluno: -

Tutor: - Vou to ensinar

Criterio de Operacionalidade: a	 explicacdo deve ser dada usando

predicados da teoria do tutor ou fornecidos pelo aluno. A explicacdo da estratCgia

utilizada esta descrita em 3.4.3.1(A) e no programa que implementamos.(ver anexo

pdginas 209,...,214)

Determina: uma explicacao (prova) operacional de que a resposta do

aluno é correta (ou incorreta)

Tutor: - Divide 642 por 3.

0 aluno nao responde.

tutor, ao fazer tal solicitacdo, acredita que o aluno sabe dividir um

numero por outro.

aluno possui as crencas CA1.1, ..., CA4 descritas em 3.4.2, alêm das

crencas abaixo:

CAl l - o aluno nao sabe o que fazer para apresentar uma resposta ao

tutor.

CAl2- o aluno nao conhece o processo de divisao.

tutor possui as crencas CT1.1,	 CTS, descritas em 3.4.1.

Interagindo corn o aluno, o tutor verifica que possui crencas erradas em

relacao ao conhecimento do aluno. 0 tutor acredita que o aluno conhece a operacao de

divisdo (Verdadeiro), que o aluno conhece o processo para resolve-la (Falso) e sabe o

que significa dividir urn numero por outro (Falso).
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0 tutor assume a crenca errada do aluno e procura explicar ao aluno seu

erro, corrigi-lo e, feito isto corn sucesso, atualiza sua crenca.

A explicacdo obtida (jd generalizada) é descrita abaixo:

Dividir urn numero chamado dividendo(D) por outro chamado divisor(d),

diferente de zero, significa verificar quantas vezes o divisor cabe no dividendo e este

numero de vezes é o resultado da divisao, chamado quociente(Q). 0 numero D é

formado por varias classes (...milhar, centena, dezena, unidade) e para cada classe

realiza-se a divisdo e obtem-se urn resultado, ou seja, se o numero D é formado por 3

algarismos, verifica-se quantas vezes d cabe nas centenas e obtám-se o resultado Q 1. A

seguir, verifica-se quantas vezes d cabe nas dezenas e obtem-se o resultado Q2, e,

finalmente, verifica-se quantas vezes d cabe nas unidades e obtem-se o resultado Q3. 0

resultado final Q sera a soma de Q I, Q2 e Q3, ou seja, Q1 + Q2 + Q3 = Q.

B) Usaremos como exemplo a situacão em que o tutor propOe urn

problema ao aluno e este, ao tentar responder, comete um erro. 0 tutor interagindo corn

o aluno descobre este erro e explica para ele uma maneira adequada de resolver o

problema proposto e o porqué do erro por ele cometido.

No metodo EBL a situacdo acima citada fica definida como:

Dado:

Conceito Alvo: ensinar ao aluno como realizar a operacdo de divisão de

nUmeros naturais;

Teoria do Dominio: dentro da teoria do dominio, encontramos a

ESTRAT6, cujo formalismo baseia-se na Teoria das SituagOes e o modelo do

aluno(aquele que esta no papel de quern aprende) que descrevemos abaixo:

Modelo do Aluno: conjunto de crencas, desejos, intencOes e expectativas

do aluno, que fazem parte do conhecimento que o tutor tern sobre este. As crencas estdo

descritas em 3.4.2 e os demais estados mentais aparecem descritos no decorrer do

dialog°.
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Para realizar corretamente a operacdo de divisdo, usa-se o algoritmo

ESTRAT6 descrito em 3.4.3.1(A).

Exemplo de Treinamento: urn par de perguntas e respostas; uma interacdo

entre tutor e aluno através de urn didlogo como o representado a seguir:

Tutor - Represente o resultado da divisdo de 648 por 6.

Aluno - Ao dividir 648 por 6, encontrei como resultado o rinmero 18.

Tutor - 0 resultado està errado. Apresenta o desenvolvimento da

operacdo

• • •

Tutor - Como representaste o resultado da situacdo onde o 6 cabe no 4

nenhuma vez?

Aluno - Ndo representei, porque penso que so se representa o resultado

quando o 6 cabe alguma vez num numero.

Criterio de Operacionalidade: a explicacdo deve ser dada usando

predicados da teoria do tutor ou fornecidos pelo aluno. A explicacdo da estrategia

utilizada estd descrita em 3.4.3.1(A) e no programa que implementamos.(ver anexo

pAginas 209,...,214)

Determina: uma explicacdo (prova) operacional de que a resposta do

aluno é correta (ou incorreta)

Tutor: - Divide 648 por 6.

Aluno: - 0 resultado é 18.

Tutor: - Esta. errado.

0 aluno acredita que rido se representa o resultado da divisdo do nUmero

que ndo cabe no outro. 0 tutor assume a crenca errada do aluno e procura explicar ao

aluno seu erro, corrigi-lo e, feito isto com sucesso, atualiza sua crenca.
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CA - o aluno sabe verificar quantas vezes um algarismo cabe no outro.

CA - o aluno conhece que so se representa o resultado quando urn

algarismo cabe no outro alguma vez.

CA - o aluno conhece que nao se representa o resultado quando urn

algarismo nao cabe no outro, ou cabe no outro nenhuma vez.

CA - o aluno nao conhece que o algarismo zero representa a situacdo de

dividir urn numero por outro maior que ele.

As duas altimas crencas estao erradas, pois toda a divisào que se realiza

deve ter urn resultado, e este deve ser representado pelo numero de vezes que o divisor

cabe no dividendo. Quando este cabe "nenhuma vez", o resultado é representado pelo

algarismo zero, e este numero deve ser somado ao da classe inferior seguinte, formando

um novo numero e prosseguir a divisdo, verificando quantas vezes o divisor cabe no

novo numero, apresentar o resultado e seguir a operacdo.

A explicacao obtida (jd generalizada) é descrita abaixo:

Assim, por exemplo, dividindo a centena 6 por 6, o resultado foi 1 e foi

representado pelo algarismo 1. Ao dividir a dezena 4 por 6, o resultado foi nenhuma vez

e este resultado deve ser representado pelo algarismo zero. A seguir, deve-se

transformar as 4 dezenas na ordem imediatamente inferior, multiplicando-as por 10, e

somar a elas o algarismo da ordem em questa°, formando um novo numero para

continuar a divisao. No nosso caso, devemos transformar as 4 dezenas em 40 unidades e

soma-las corn as 8 unidades do numero, formando assim o novo numero que é o 48 e ai

prosseguir a divisao, verificando quantas vezes o 6 cabe nas 48 unidades. Concluir que

sao 8 vezes e representar este resultado usando o algarismo 8.

C) 0 aluno se propOe a ensinar ao tutor uma maneira diferente de

verificar se o resultado de uma operacao estd ou flat) correto, sem precisar utilizar o

algoritmo para resolver a operacao. Este deve ser usado para verificar se o

desenvolvimento da operacao estd ou nao correto, fazendo-se uma andlise passo a passo.

No metodo EBL a situacao acima citada fica definida como:
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Dodo:

Conceito Alvo: ensinar ao tutor uma maneira para verificar o resultado da

operacdo de divisdo de ranneros naturais;

Teoria do Dominio: dentro da teoria do dominio, encontramos a

ESTRATCR cujo formalismo baseia-se na Teoria das SituagOes e o model() do aprendiz

(aquele que esta no papel de quem aprende) que descrevemos abaixo:

Modelo do Aprendiz  (neste caso e o tutor): conjunto de crencas, desejos,

intencOes e expectativas do tutor que fazem parte do conhecimento que o aluno tern

sobre este. As crencas estdo descritas em 3.4.1 e os demais estados mentais aparecem

descritos no decorrer do dialogo.

Para verificar se o resultado da operacdo de divisdo esta correto ou ndo,

usa-se o algoritmo ESTRATCR descrito em 3.4.3.2.

Exemplo de Treinamento: um par de perguntas e respostas; uma interacdo

entre tutor e aluno atraves de urn dialogo como o representado a seguir:

Tutor: - Divide 642 por 3.

Aluno: - Ao dividir 642 por 3, encontrei como resultado 214.

Tutor: - 0 resultado esta correto.

Aluno: - Eu sei, eu tinha certeza.

Tutor: - Como podes ter certeza?

Aluno: - Porque eu verifiquei atraves de uma prova, antes de apresentar o

resultado.

Tutor: - Que prova é esta?

Aluno: - E o use da operacdo inversa.

Criterio de Operacionalidade: a explicacao deve ser dada usando

predicados da teoria do tutor ou fornecidos pelo aluno. A explicacdo da estrategia

utilizada esta descrita em 3.4.3.2 e no programa que implementamos.(ver anexo paginas

211,...,222)
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Determina: uma explicacdo (prova) operacional de que a resposta do

aluno é correta (ou incorreta)

0 tutor, para verificar se o resultado da operacdo realizada pelo aluno

esta correto, aplica o algoritmo ESTRAT6 que realiza toda a operacdo e ai se certifica

de que o resultado apresentado pelo aluno esta correto, pois coincide corn o resultado

encontrado por ele apOs aplicar o algoritmo.

0 aluno descobre, atraves do dialog° corn o tutor, que este nao possui a

crenca sobre o use da operacdo inversa para verificar se o resultado de uma operacdo

esta ou nao correto, por isso resolve explicar ao tutor como realizar tal tarefa.

A explicacao obtida (jd generalizada) é descrita abaixo:

Para se verificar se o valor apresentado como resultado de uma operacdo

realizada esta correto, nao é necessario realiza-la novamente, basta usar a operacdo

inversa e ai fica-se sabendo se o resultado esta ou nao correto. Se nao estiver, aplica-se o

algoritmo para resolver a operacao e obter o possivel resultado correto, verificando-se

logo a seguir pela inversa se agora ele esta correto. A operacdo de multiplicacdo é a

inversa da operacdo de divisdo, assim como a operacdo de subtracao é a inversa da

operacdo de adicao. Assim, quando dividimos um numero (D) por outro (d), diferente de

zero, e obtemos um resultado (Q), este resultado sera correto se, ao multiplica-lo pelo

(d), obtivermos (D), ou seja, ao aplicarmos a operacäo inversa da divisdo, que é a

multiplicacdo, encontrarmos como resultado da multiplicacao o numero (D) que foi

dividido inicialmente.

Desta maneira, ao realizar a operacdo 642 por 3 encontra-se como

resultado o numero 214 e, antes de apresentar este numero como resultado da operacdo,

realiza-se a operacdo inversa da divisdo, ou seja, faz-se 214 * 3, obtendo-se 642 e ai

tem-se certeza de que o resultado da divisdo que foi realizada estava correto. Como

nesta operacdo o resto da divisâo e zero, nao ha necessidade de utiliza-lo, mas, se o resto

da divisdo for urn numero diferente de zero, apOs realizar a multiplicacdo é necessario

somar a este resultado o resto para entdo obter-se o dividendo.
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0 que segue abaixo vale para os exemplos apresentados, ou seja, tem

relacdo corn a tecnica EBL descrita. Escrevemos apenas aqui para ndo sermos

repetitivos.

Ap6s receber a explicacdo em relacdo ao problema apresentado, o agente

- Tutor ou Aluno - que aprendeu a explicacdo operacional, guarda esta, incorporando-a

teoria do dominio de forma generalizada. Toda a vez que surgir um problema ou que seja

necessario obter uma explicacdo, existe urn mecanismo que verifica se ela ja existe ou se

ha necessidade de solicitar que seja criada uma nova. Acreditamos que, assim, a tecnica

EBL fica bem caracterizada, justificando seu use neste trabalho. ApOs uma serie de

explicacdes, guardadas em seu dominio, o agente (que esta no papel de quern aprende)

se preocupa em ativar (ou o trabalho do agente passa a ser selecionar e ativar) estas

explicacOes sempre que houver necessidade e seleciona a que mais convem para o caso

em questdo.

3.6 Exemplos do Uso do Simbolismo da Teoria das
SituacOes neste trabalho

CA 1= { << bel, AA, Pcm.i, 1 >> , << bel, AA, PCA1.2, 1 >> , << bel,

AA, PCA1.3, 1 >> } onde CA e um simbolo de situacdo e o que esta entre { }(chaves) é urn

conjunto de infons. Temos aqui que: bel e a relacão que representa uma crenca; AA é

o agente aluno; PCA1.1 é uma proposicao e 1 é a polaridade que indica que existe a

relacao bel entre o agente e a proposicao.

CT 1 = { << bel, AT, Pposicao, 1 >> } onde Pposicio é a proposicdo:

posicAo 1= << milhar, N, M, 1 >> n << cent en a, N, C, 1 >>

<< dezena, N, D, 1 >> A << unidade, N, U, 1 >>

Sobre o exemplo acima podemos dizer que posicao é urn simbolo de

situacdo e que temos a seguinte sintaxe: < simbolo de situacdo > 1= < expressao de

infons > e que nesta expressdo de infons, como a polaridade é 1, todos os elementos tern
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a relacdo definida, ou seja, existe a relacdo milhar entre N e M; existe a relacdo centena

entre N e C; existe a relacdo dezena entre N e D e existe a relacdo unidade entre N e U.

DA 1= { << des, AA, Pspi, EPS1, T, 1 >> } 	 onde Pspi é a
proposicdo:

SP1 1 = << propOe, AT, AA, pl, 1 >> e p1 1= << dividir, 642, 3, 1 >>

EPS I 1 = << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 n	 << u rgénci a, 1.0, t 1 , 1 >>

Neste exemplo, temos DA que é um simbolo de situacdo e o que estd

entre { }(chaves) é urn conjunto de infons. Temos aqui que: des e a relacdo desejo; AT é

o agente tutor; AA e o agente aluno; Pspi é uma proposicdo; EPS1 o argumento que

define a satisfacdo e a urg6ncia, T é a localizacdo temporal e 1 é a polaridade que indica

que existe a relacdo des entre os objetos.

CA 1_ {<< bel, AA, representar, 0 >>}

CA 1 = { << bel, AA, PCPD, 0 >> onde PCPD é a proposicdo:

CPD 1= << conhece, AA, processo-divisdo, 0 >>

Os dois Ultimos exemplos mostram que nal) existe a relacdo "bel" entre

os elementos descritos nos infons, pois a polaridade esta indicada pelo algarismo zero.

No item (d), temos urn simbolo de situacdo e um conjunto de infons

representando que nao existe a relacdo bel entre os objetos AA e representar.

No item (e), temos urn simbolo de situacdo e urn conjunto de infons

representando que nä° existe a relacdo bel entre os objetos AA e PCPD, pois a polaridade

a eles atribuida é zero. Temos aqui Pal) que representa uma proposicdo escrita na

forma < simbolo de situacdo >1= < expressdo de infons >.

IT 1= {<< in, AT, PEM, ESTRATENI, EPT5, 	 T, 1 >>} onde

ESTRATENI é uma estrategia do tutor.

g) ET 1= { << exp, AT, PESD, EPST3, T, 1 >>} onde PESD é a proposicdo:
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ESD << ensinar, AA, AT, processo-verificacio, 1 >>

Nos exemplos (f) e (g), temos IT, ET, e ESD sendo simbolos de situacdo

definindo urn conjunto de infons; in representa a relacdo intencdo e exp a relacdo

expectativa entre os objetos; AT, AA sdo agentes; EPTS e EPST3 sdo argumentos que

definem a satisfacdo e a urg6ncia; T é a localizacdo temporal e 1 a polaridade indicando

que existe a relacdo entre os objetos.

A representacdo formal e simbOlica de crencas, desejos, intencOes e

expectativas adotada neste trabalho é definida de acordo corn a arquitetura SEM,

baseando-se na Teoria das SituagOes para analisar as mudancas que ocorrem nos estados

mentais dos agentes, possibilitando-nos maior riqueza na observacdo dessas mudancas.

Esta teoria, utilizada para agentes artificiais inteligentes, permite uma representacdo mais

fina dos estados mentais, aumenta o poder explicativo das interacOes e, como

conseqtiência, fornece uma melhor avaliacdo das transformaciies que ocorrem nos

processos de ensino e aprendizagem.

3.7 Explicacäo e Análise dos Didlogos

Nosso objetivo, ao realizar este trabalho, é fazer uma simulacdo da

"conversa" entre duas mdquinas ou dois programas que se comunicam atraves de

mensagens que seus agentes locais, trocam entre si e estes corn os agentes globais tutor

e aluno. Estes agentes locais como já foi colocado, sdo os estados mentais crenca,

desejo, intencdo e expectativa que cada agente global possui e que estdo descritos em

2.4.4. Para realizar tal trabalho de simular as mudancas ou alteracOes que ocorrem nos

estados mentais durante as interacOes de ensino/aprendizagem de dois agentes

autOnomos, nos baseamos na simulacdo da interacao de dois agentes humanos,

analisando o que ocorre com eles e como ocorrem estas transformacOes. Podemos

observar como cada agente age ou reage diante das situagOes colocadas em relacdo a ele

mesmo e em relacdo ao outro agente (modelos mentais). Inicialmente, fizemos urn

trabalho analisando o que acontece entre dois agentes humanos, apresentamos um
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relatOrio que esta descrito nos itens 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 onde descrevemos, explicamos e

analisamos cada um dos dialogos A, B e C. Ao transferirmos nossas observacOes para a

maquina, fomos obrigados a cortar alguns itens do dialog() e alguns estados mentais que

ndo faziam sentido em se tratando de troca de mensagens entre maquinas. A partir dal,

comecamos a trabalhar para verificar o que ocorreria se os agentes fossem autOnomos,

ou seja, duas mdquinas ou dois programas que trocam mensagens ou "conversam"

atraves de programas escritos em PROLOG.

Neste item, comentaremos algumas fases significativas de cada dialog() e

o que os diferencia e os caracterizam individualmente. Os dialogos, como já foi

colocado, resultam da organizacdo da arquitetura SEM, a qual usa, para a representacao

dos estados mentais crenca, desejo, intencdo e expectativa, o enfoque da Teoria das

SituagOes definindo-os como relacOes: bel, des, in e exp, respectivamente, segundo

Corréa e Mendes em [COR95], ao contrario de outras teorias lOgicas que estendem a

L6gica de Primeira Ordem atraves da criacão de operadores. Isto pode ser constatado

nos trabalhos de alguns pesquisadores como os de Genesereth e Nilsson, Cohen e

Levesque e outros.
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Figura 3.3 - Dialog° A

3.7.1 Explicacao e Andlise do Didlogo A

o didlogo inicia com o tutor enviando a seguinte mensagem ao aluno:

- " Representa o resultado da divisdo de 642 por 3 ".
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Ao enviar tai mensagem, o tutor possui dois desejos que sdo:

propor o problema pl ao aluno;

que o aluno responda corretamente ao problema pl.

Na representacdo simbOlica destes desejos, foi definido urn valor para o

pardmetro urgéncia a fim de determinar qual dos desejos tern maior prioridade. Sabendo

que os valores para urgéncia variam de 0.0 (menor urgéncia) ate 1.0 (maxima urgéncia),

os valores escolhidos neste caso foram 1.0 para o desejo da situacao (a) e 0.7 para o

desejo da situacao (b).

Deste modo temos, por exemplo, os desejos (a) e (b) descritos como:

Da	<< des, AT, Pspi, EPS1, T, 1 >> }	 onde	 Pspi é a proposic5o:

SP1 H << propOe, AT, AA, p1,1 >> e p1 H << dividir,642,3,1 >>

EPS]	 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> n << urgencia, 1 0, t 1 , 1 >> v

<< satisfacdo, dns, t 1 , 1 >> n << urgincia, 1.0, t 1 , 1 >>

onde ds indica desejo satisfeito e dns indica desejo ndo satisfeito.

Dh	 { <<des, AT,PRpi,EPS2,T, 1 >> }	 onde	 PRpi é a proposicdo.

RP1	 << resposta, AT, AA, pl, 1 >> A	 << res-c o r, pl, 1 >>

EPS2

	

	 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgencia, 0.7, t 1 , 1 >> v

<< satisfacao, dns, t 1 , 1 >> A << urgencia, 1.0, t 1 , 1 >>

Associado a cada um destes desejos, existem as intencOes, e, associadas a

estas, existem as estrat6gias adequadas para satisfazer os desejos. As estrategias, no

nosso caso, sdo os pianos de ensino e sdo construidas corn base nas crencas permanentes

do tutor. Tais crencas sdo aquelas que dizem respeito ao conhecimento do tutor em

relacdo ao dominio em estudo.
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0 tutor possui todas as crencas permanentes que _la foram definidas e

comentadas em 3.4.1 . Alem destas crencas, o tutor possui a crenca de que ele sabe

apresentar urn problema ao aluno, amarrada a estrategia de como apresentar o problema

ao aluno.

Satisfeito o desejo (a) atraves da estrategia adequada, a intencao envia ao

desejo a mensagem " o desejo (a) foi satisfeito ", e aguarda nova mensagem que e

satisfazer o prOximo desejo que e o (b). A intencdo procede de maneira semelhante corn

o desejo (b) e, ao saber que este foi satisfeito, faz a devida comunicacao. Nao havendo

mais desejos, o tutor aguarda a intervencdo do aluno que é a prOxima frase do dialog°.

Ao receber a mensagem do tutor, o aluno procura executar a ordem

recebida e apresentar uma resposta ao tutor. 0 aluno recebe a ordem e cria o desejo de

"resolver o problema proposto pelo tutor". Associada a este desejo, existe a intencao

que e a responsavel pela satisfacao do desejo. 0 processo de inferéncia verifica se existe

uma estrategia, baseada nas crencas do aluno, capaz de satisfazer este desejo. Esta

estrategia e executada, e o aluno envia a resposta ao tutor. Existe ai a expectativa do

aluno que é resolver corretamente o problema proposto. Nesta expectativa, esta implicita

a confirmacao das crencas do aluno por parte do tutor. tais crencas sdo: CA1.1, CA1.2,

CA1.3 CA3, CA5 descritas em 3.4.2.

0 tutor, ao receber a resposta do aluno, deverd verifica-la e determinar se

esta correta ou nao. Em qualquer das situacCies - resposta correta ou nao - ele solicitard

ao aluno o desenvolvimento do problema passo a passo para que a verificacdo seja

completa, ou seja, para que ele possa concluir, atraves de interacOes corn o aluno, se este

sabe realmente realizar a operacao proposta para resolver o problema (EBL).

Ao receber a resposta do aluno, o tutor verifica, num primeiro momento,

se esta correta ou nao. Se a resposta do aluno coincidir coin a dele, tudo bem, o dialog°

segue corn o tutor solicitando que o aluno apresente passo a passo a maneira como

desenvolveu a operacdo, pois, para ele, nao interessa apenas que o resultado esteja

correto, interessa, principalmente, verificar se o raciocinio esta correto.



132

Se a resposta do aluno nao coincidir com a do tutor, este solicita que o

aluno realize novamente a operacdo e se, mesmo assim, ele continuar nao coincidindo, o

tutor solicita que o aluno apresente passo a passo o desenvolvimento da operacao que

realizou para que possa ter condicOes de verificar e descobrir ,se for o caso, o erro

cometido pelo aluno. Esta situacdo sera estudada e descrita no didlogo B.

Se o resultado estiver correto e o desenvolvimento apresentado pelo

aluno nao coincidir corn as crencas que possui no modelo do dominio, este tern

condicOes de acionar a tecnica de EBL e aprender corn o aluno uma nova estrategia para

resolver o problema.

No caso em estudo, a resposta apresentada pelo aluno estd correta, mas

isto nab garante ao tutor que o aluno estd utilizando urn algoritmo correto para resolver

o problema e encontrar o resultado. Por este motivo, o tutor solicita que o aluno

apresente todos os passos utilizados por ele para encontrar o resultado.

A verificacao do resultado é feita atrav6s da estratêgia definida na

intencdo do tutor em relacao ao resultado apresentado pelo aluno. Tal intencao esta

associada ao desejo de que o aluno responda corn resultado correto, e este desejo é

satisfeito atraves da estratêgia jd mencionada.

A afirmacao do aluno sobre o resultado estar correto, pois 214 * 3 = 642,

significa que este quer mostrar ao tutor que multiplicando o resultado da divisao

realizada pelo niimero que divide no caso o 3, o resultado obtido é o numero que

inicialmente foi dividido, no caso o 642.

Observa-se, neste caso, uma mudanca no desejo do aluno, que passa a ser

"ensinar ao tutor uma maneira de conferir o resultado de uma operacao de divisdo".

Amarrada a este desejo, existe a intencao que chama a estrat6gia adequada que, junto

corn as crencas do aluno, em relacao a operacao inversa definida em 3.4.2, procura

satisfazer o desejo acima citado. 0 tutor nao possui a crenca da operacdo inversa e so

sabe conferir o resultado da operacao utilizando a estratêQia ESTRAT6 definida em

3.4.3.1(A). 0 aluno possui a crenca de que a multiplicando e a operacdo inversa da
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divisdo, e utiliza uma estrategia para ensinar ao tutor que é possivel verificar o resultado

de uma operacdo qualquer atravês da sua operacdo inversa. Esta afirmacdo baseia-se na

Algebra de acordo corn o que descrevemos a seguir.

Segundo a Algebra, podemos afirmar que em relacdo aos numeros

naturais X, Y, Z e R, sendo Y # 0, X dividido por Y é igual a Z se e somente se Z

multiplicado por Y e igual a X somado corn o resto R, ou seja, sendo X E N, Y E N*,

Z E N, R EN,

X+Y=Z	 <->	 Z*Y=X+ R

ESTRATDPJ é a estrategia usada pelo aluno para ensinar ao tutor o use

da operacdo inversa da divisdo para verificar se ela esta correta ou ndo:

realizada a operacdo de divisäo X por Y, sendo Y # 0, o resultado

encontrado é Z;

verificar se Z * Y coincide corn X, nesta etapa pode acontecer:

se Z * Y = X entdo o resultado da divisdo esta correto;

se Z * Y # X entdo o resultado da divisdo não esta correto.

Se acontecer (a), o tutor promove uma alteracdo em suas crencas,

acrescentando a elas a crenca sobre a operacdo inversa, igual a do aluno. No momento

em que acontece esta mudanca nas crencas do tutor, podemos afirmar que ocorreu

aprendizagem por parte dele.

A aprendiza gem esta intimamente relacionada corn as crencas de um

agente e segundo [0L192]; [OLI93b] no momento em que se processam alteracOes nas

crencas, acrescentando novas crencas ou atualizando algumas consideradas antigas,

quando necessário, podemos dizer que ocorreu aprendizagem por parte do agente

envolvido, pois as crencas de urn agente expressam o conhecimento deste agente ern

relacdo ao dominio em questdo.
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Se acontecer (b), a operacdo deve ser realizada novamente, e se ocorrer

(b) outra vez, é hora do tutor entrar em aedo, solicitar o desenvolvimento passo a passo

e encontrar o erro cometido pelo aluno.

Na situaedo que estamos descrevendo ocorre o item (a) e a aprendizagem

por parte do tutor. 0 aluno tern entdo sua expectativa "o tutor aceitar sua explicaedo em

relaedo a operaedo inversa e seu use para verificacdo do resultado da divisdo" satisfeita

no momento em que o tutor aceita sua explicaedo e acrescenta a crenea nova as suas

creneas.

0 dialog° prossegue corn o tutor solicitando ao aluno que apresente

passo a passo o desenvolvimento da operacdo que realizou, para que ele possa analisar o

que foi feito pelo aluno ou o que esta sendo feito, e interromper o trabalho do aluno

sempre que houver necessidade. Para que o aluno apresente passo a passo o

desenvolvimento que realizou, o tutor apresenta para ele frases do dialog° bem

direcionadas de maneira que ele deve apresentar apenas o que esta sendo solicitado e so

continua sua intervened° quando for solicitado (ou quando houver nova intervened° por

parte do tutor)4.

Na frase 13 do dialog°, existem duas expectativas por parte do tutor e

faz-se necessario determinar qual delas tern maior prioridade para ser satisfeita. Para isto,

atribui-se valores a urgência em cada caso. 0 fato do aluno utilizar uma estrategia

correta para resolver a operacdo proposta é prioritario sobre o resultado apresentado ser

214, neste caso. Assim, a urgéncia da primeira expectativa recebe o valor 1.0 e a da

segunda recebe o valor 0.5, conforme descrito em 2.4.5. Observa-se nesta fase a

mudanea do desejo do tutor que passa a ser: "que o aluno utilize a estrategia correta para

4 Em situacOes reais de cnsino/aprendizagem, no modelo do tutor deve haver um controlador das
respostas do aluno, para os seguintes casos:

- se o aluno responder de uma vez so como desenvolveu o processo de divisdo. o tutor deve ser
capaz de. ao receber esta resposta, solicitar ao aluno que explique pausadamente, ou passo a passo o
desenvolvimento da operacdo, esperando a manifestacdo ou comentarios do tutor sobre cada passo antes
de prosseguir:

- se o aluno apresentar o desenvolvimento por panes que ndo sejam as csperadas polo tutor. este
deve ser capaz de solicitar ao aluno que apresente so uma parte da resposta dada. para que ele possa
fazer alguns comentarios e verificar se o que o aluno esta expondo coincide com o desenvolvimento que
ele possui ou faz sentido se comparado corn o desenvolvimento dcle.



135

resolver o problema proposto", desejo este que so sera plenamente satisfeito no final do

dialogo, quando o aluno acabar de apresentar suas explicacOes, e o tutor tiver conferido

todo o raciocinio utilizado pelo aluno. Ao mudar o desejo que antes era em relacao ao

resultado da operacdo, mudam tambern a inter-10o a ele associada e a estrategia para

satisfazé-lo.

A partir da frase 14 do dialogo, acontecem interacOes entre o tutor e o

aluno, este explicando passo a passo a maneira como usou o algoritmo para resolver a

operacdo. 0 aluno comeca explicando a maneira como ele inicia o processo de divisdo.

Ele explica, por exemplo, como iniciou a operacdo dividindo o algarismo da centena, no

caso o 6 por 3 que é o divisor e o resultado que obteve. Aguarda a intervene -do do tutor

para continuar, pois, no programa que define as intervencOes do tutor, existe um

mecanismo que induz o aluno a apresentar a resposta por panes, ou seja, ha um

controlador das respostas do aluno.

Acontecem, nesta fase, mudancas no desejo do aluno que passa a ser

agora "utilizar uma estrategia correta para resolver o problema proposto pelo tutor", no

lugar de ensinar algo ao tutor , desejo este que ja foi satisfeito. Mudam tambêm a

inter-10o do aluno, a estrategia usada para satisfazer o novo desejo e a expectativa. 0

desejo citado acima so sera satisfeito completamente quando o aluno terminar sua

explicando e o tutor afirmar que a estrategia utilizada por ele esta correta. No decorrer

do dialogo, o desejo vai sendo satisfeito parcialmente toda a vez que o tutor confirmar as

explicaeOes do aluno. Alem de mudar a expectativa do aluno, surgem outras duas que,

para serem satisfeitas, precisam ter bem determinados os valores da urgéncia corn que

elas devem ser satisfeitas.

0 tutor envia ao aluno nova pergunta (frase 15), agora em relacdo ao

criterio usado pelo aluno para iniciar a divisäo, corn a finalidade de verificar se o aluno

conhece a posieâo dos algarismos num nUmero, a relacdo entre as classes dos algarismos

e certificar-se de que o aluno sabe que se inicia a divisäo pelo algarismo da maior classe

do nUmero.
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A resposta do aluno (frase 16) em relacdo a intervencdo anterior serve

para que o tutor confirme suas crencas em relacdo aos conhecimentos do aluno sobre a

posicdo dos algarismos e sobre as relacOes entre as classes dos algarismos. Ocorre aqui

uma mudanca de desejo por parte do aluno que, mesmo sem ter satisfeito o desejo

anterior, apresenta novo desejo que deverd ser satisfeito antes do anterior, pois diz

respeito a pergunta direta que o tutor the fez em relacdo a como se inicia o processo de

divisdo. 0 desejo anterior é suspenso, pois, como ja foi colocado, s6 sera satisfeito

totalmente no final do dialog°. No decorrer deste, tal desejo fica em suspenso.

Para satisfazer o desejo imediato do aluno que é "mostrar ao tutor que

sabe por onde se inicia o processo de divisdo" a intencao recebe uma mensagem do

desejo a ela associado, envia uma mensagem a crenca, solicitando um conjunto de

crencas que, junto com a estrategia por ela (intencao) determinada, vai procurar

satisfazer o desejo. A estrategia utilizada neste caso é a seguinte:

- os algarismos de urn niimero qaalquer possuem uma posicao de acordo

corn as crencas CA6 e CA7 definidas por:

O aluno conhece a posicao dos algarismos num nUrnero qualquer.

CA6 1_ { << bel, AA, Pposicao , 1 >> onde Pposicao é a proposicdo:

posicão 1= << milhar, N, M, 1 >> A << centena, N, C, 1 >> A

<< dezena, N, D, 1 >> n << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sao, respectivamente, o nUmero, o milhar, a centena, a

dezena e a unidade).

O aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA7 1_ { << bel, AA, Prelacio, 1 >> onde P„Iacic, e a proposicdo.

relacao	 << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1 >> A

<< i gu al, 1 centena, 10 dezenas, 1 >> A

<< igu al, 1 dezena, 10 unidades, 1 >>
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- se a maior classe for o milhar, ou seja, o nnmero tem 4 algarismos, entdo

inicia-se a divisào pelo algarismo que estiver na classe dos milhares;

- se a maior classe for a centena, ou seja, o nnmero tern 3 algarismos,

entdo inicia-se a divisào pelo algarismo pertencente a centena;

- se a maior classe for a dezena, ou seja, o nUmero tern 2 algarismos,

entdo inicia-se a divisào pelo algarismo que estiver na classe das dezenas;

- se a maior classe for a unidade, ou seja, o numero é formado apenas por

um algarismo, é claro que se inicia a divisdo por ele. A unidade é a menor classe que

nosso aluno conhece.

Para satisfazer as expectativas é feito um tratamento da urgencia e

verifica-se qual a que possui maior valor e que deverd ser satisfeita em primeiro lugar.

Estas expectativas sdo as mesmas do aluno na fase anterior (frase 14). Elas se repetem

aqui por ndo terem sido totalmente satisfeitas, pois se relacionam corn perguntas do

tutor, em relacdo a resolucdo do problema, e devem acompanhar o aluno ate o momento

em que ele apresenta um resultado final ao tutor e nao recebe mais perguntas. A fim de

que sejam satisfeitas as expectativas, elas se relacionam com os desejos e as crencas que

juntos criam awes capazes de satisfazer as expectativas envolvidas.

Em relacáo a estrategia apresentada pelo aluno, neste caso a

ESTRATDBC, o tutor analisa-a com a finalidade de confirmd-la e de confirmar suas

crencas em relacao ao conhecimento do aluno.

Na prOxima fase do didlogo (frase 17), surge novamente o desejo do tutor

de que "o aluno utilize uma estrategia correta para resolver p 1", pois ele ndo foi

totalmente satisfeito e so sera no momento em que o aluno encerrar sua explicacdo sobre

o desenvolvimento do problema.

Ate aqui, podemos dizer que este desejo tem sido parcialmente satisfeito,

ou seja, a cada explicacdo do aluno, nesta situacdo, o tutor faz a devida andlise, verifica

que coincide corn o seu prOprio desenvolvimento ou estd bem prOximo dele, e solicita

que o aluno prossiga.
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Para que o desejo acima citado seja plenamente satisfeito, podem ocorrer

duas coisas:

a estrategia apresentada pelo aluno coincidir corn a estrategia do tutor,

entdo desejo satisfeito;

a estrategia apresentada pelo aluno nao coincidir corn a estrategia do

tutor, apesar do resultado ser o correto. 0 tutor entao tern meios de verificar se a

estrategia apresentada estd correta e:

- se for correta, podemos afirmar que o desejo do tutor foi

satisfeito e que ocorreu uma acao de aprendizagem por parte do tutor, que acrescenta as

suas estrategias a que acabou de ser analisada e considerada correta;

- se nao for correta, o tutor elimina-a e envia ao aluno a sua

estrategia para resolver o problema.

A interacao entre o tutor e o aluno continua corn o aluno explicando

como desenvolveu a operacao e mostrando ao tutor que conhece a posicao dos

algarismos num numero, a relacao entre as classes. Ele mostra tambem que sabe que

quando sobra um algarismo numa classe que nao é a unidade, que é a menor classe(ou a

Ultima classe a ser usada na divisao), é necessario transformar este algarismo na para a

classe imediatamente inferior a classe ern questa°, somar corn o algarismo da classe,

formando urn novo nirmero e ai entdo continuar a divisao, ou seja, é necessario

multiplicar o algarismo que sobrou por 10, somar corn o algarismo da classe

imediatamente inferior, formando urn novo nirmero, e continuar a divisào.

Cabe ao tutor confirmar as crencas do aluno ern relacdo a posicao dos

algarismos, a menor classe, a relacdo entre as classes e que cada classe, corn excecdo da

unidade, é igual a 10 vezes a classe imediatamente inferior.

No momento em que o aluno acaba de explicar a divisao que fez corn o

algarismo pertencente a unidade e que nao sobrou nada, o que ocorre no caso que esta

sendo descrito, ele cid por finalizado o seu trabalho, encerrando a descricao do processo

de divisào, pois a unidade é a menor classe que ele conhece e a Ultima que participa da

divisao. Depois desta classe nao existe, para o aluno, nenhum algarismo a ser dividido,
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pois os algarismos corn os guars ele trabalha pertencem ao conjunto dos niiimeros

naturais já definido anteriormente.

Diante da apresentacdo final do aluno, cabe ao tutor confirmar suas

crencas em relacdo ao conhecimento do aluno e, finalmente, concluir que o aluno sabe

realizar o processo de divisdo, pois a estrategia utilizada por ele estd correta. Este fato

leva a satisfazer completamente o desejo e a expectativa que nao haviam sido totalmente

satisfeitos por causa da estrategia de resolucdo ter sido apresentada por panes.

Na frase (23) em que o tutor encerra o didlogo, concluindo que o aluno

sabe realizar corretamente a operacdo, acontece uma mudanca de estrategia pois, alem

de verificar se o aluno respondeu corretamente ao problema proposto, comparando a

resposta dele corn a sua, e preciso comparar a estrategia apresentada pelo aluno corn a

sua. Ao finalizar estas comparacOes e concluir que sdo semelhantes, o tutor tern seus

desejos satisfeitos. A resposta da operacdo é obtida pelo tutor atraves do use do

algoritmo ESTRAT6. Neste moment°, o tutor envia uma mensagem ao aluno,

confirmando que sua resposta estd correta e que ele realmente sabe como realizar a

operacdo de divisdo de um nürnero natural corn mais de dois algarismos por um numero

natural corn urn algarismo.

3.7.1.1 Descried() Passo a Passo do Didlogo A

Apresentamos abaixo as frases do dialog() descritas passo a passo atraves

do simbolismo proposto pela arquitetura SEM.

l.Tutor: - Representa o resultado da divisdo de 642 por 3.

0 tutor conhece como apresentar urn problema ao aluno.

CT j=	 bel, AT, P- apresentar-p AT, I >>} onde Papresentar-pl é a proposicao:

apresentar-pl: apresentar um problema para o aluno resolver, seguindo a

estrategia ESTRATP descrita em 3.4.3.1(B)
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A partir deste momento, o tutor deseja que o aluno resolva corretamente

o problema p15

0 tutor deseja propor o problema pl ao aluno.

DTI= { << des, AT, PSPI, EPT1, T, 1 >> } onde Pspi e a proposicao:

SP1 1= << propeie, AT, AA, p1, 1 >> e pl << dividir, 642, 3, 1 >>

EPT1	 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 1.0, t 1 , 1 >> v

<< satisfacdo, dns, t 1 , 1 >> A << u rgénci a, 1.0, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intencdo de propor o problema pl ao aluno.

IT 1= {<< in, AT, Pspi, ESTRATSP1, EPT1, T,1 >>} onde ESTRATSP1 e a estrategia

ESTRAT1, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para apresentar um problema ao

aluno.

0 tutor deseja que o aluno responda corretamente ao problema pl.

DT 1= { << des, AT, PRpi, EPT2, T, 1 >> onde PRpi é a proposicao:

RP1 << resp, AA, AT, p1, 1 >> A << res p- c o r, p1, 1 >>

resp: resposta do aluno ao problema proposto;

resp-cor: resposta correta

EPT2 1_ << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 0.7, t 1 , 1 >>

0 tutor tern a intencao que o aluno responda corretamente ao problema pl.

IT 1= {<< in, AT, PRP1, ESTRATRP1, EPT2, T,1 >>} onde ESTRATRP1 é a estrategia

ESTRAT3 descrita em 3.4.3.1(B).

2.Aluno: - Ao dividir 642 por 3, encontrei como resultado o nUmero 214.

0 aluno possui crencas correspondentes as crencas CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA2,

CA3 e CA5 que ja foram definidas para o agente tutor, e vai resolver o problema

5 As mudancas (ou transicOes) que ocorrem nos estados estados mentais ndo foram representadas no
formalismo da arquitetura SEM. Elas podem scr acompanhadas nos programas que implementam os
dialogos.(Ver anexo)
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proposto de acordo com estas crencas e os estados mentais que vao surgir durante a sua

interacdo com o tutor. As crencas são:

O aluno conhece operacOes corn numeros de um algarismo.

CA I= { << bel, AA, P- tabuada 1, 1 >> } onde P- tabuada 1 é a proposicdo-

tabuadal	 adicao, 1, 1, 2, 1 >>, << adicdo, 1, 2, 3, 1>>,...,

<< subtracdo, 2, 1, 1, 1 >>, << subtracdo, 2, 2, 0, 1 >>,..., A

<< multiplicacao, 1, 2, 2, 1 >>, << multiplicacdo, 1, 3, 3, 1 >>,...,

O aluno conhece operacOes com numeros de dois algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- tabuada2, 1 >> onde P- tabuada2 é a proposicdo:

tabuada2 I = << adicdo, 10, 1, 11, 1 >>, << adicdo, 10, 2, 12, 1>>,

<< subtracdo, 1 0, 1, 9, 1 >>, << subtracdo, 10, 2, 8, 1 >>, ..., A

<< multiplicacdo,10,1,10,1 >>, << multiplicacdo, 10, 2, 20, 1>>,...,

O aluno conhece operacOes corn numeros de tr6s algarismos.

CA I= << bel, AA, P- tabuada3, 1 >> } onde P- tabuada3 é a proposicdo:

tabuada3	 << adicdo, 100, 1, 101, 1 >>, << adicAo, 100, 2, 102, 1 >>, ..., A

<< subtracdo, 100, 1, 99, 1 >>, << subtracdo, 100, 2, 98, 1 >>,..., A

<<multiplicacdo,100,1,100, 1>>, <<multiplicacdo,100,2,200,1>>,...,

Com as crencas definidas anteriormente, o aluno consegue realizar a operacdo

proposta pelo tutor e apresentar urn resultado considerado correto. Assim, o aluno

espera que o tutor confirme suas crencas.

No momento em que o aluno recebe o problema a ser resolvido, ele vai possuir o

desejo e a intencdo correspondente.

O aluno tem o desejo de resolver o problema proposto pelo tutor.

DA I= {<< in, AA, PDp2, EPA1, T, 1 >>} onde PDp2 é a proposicao:
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DP2 1= << resolve, AA, pl, AT , 1 >>

O aluno tern a intencdo de resolver o problema proposto pelo tutor.

IA I = {<< in, AA, PDP2, ESTRAT6, EPA1, T, 1 >>} onde ESTRAT6 é a estrategia

correta usada para resolver o problema pl, e o algoritmo que a define esta descrito em

3.4.3.1(A).

0 aluno espera resolver corretamente o problema pl proposto pelo tutor.

EA I= { << exp, AA, PEP1, EPS1, T, 1 >> } onde PEN é a proposicao:

EP1 1= << resolver-correto, AA, pl, AT, 1 >> e pl 1= << dividir, 642, 3, 1 >>

resolver-correto: significa a expectativa do aluno de resolver corretamente o

problema pl.

Neste momento, a expectativa do aluno é que o resultado apresentado esteja

correto.

3.Tutor: - 0 resultado esta. correto.

0 tutor entra em processo de confirmacdo das suas crencas em relacdo ao

conhecimento do aluno, que sao: CT1.1, CT1.2, CT1.3 e CT5. As crencas do tutor em

relacdo ao seu prOprio conhecimento, neste caso, ficam inalteradas. Sdo elas:

0 tutor conhece operacOes corn nUmeros de urn algarismo.

CT I= { << bel, AT P- tabuadal, 1 >> onde P tabuadal é a proposicdo:

tabuadal 1= << adicdo, 1, 1, 2, 1 >>, << adicao, 1, 2, 3, 1>>,...,

<< subtracdo, 2, 1, 1, 1 >>, << subtracdo, 2, 2, 0, 1 >>,...,

<< multiplicacão, 1, 2, 2, 1 >>, << multiplicacdo, 1, 3, 3, 1 >>,...,

0 tutor conhece operacOes corn nUmeros de dois algarismos.

CT I= { << bel, AT, Ptabuada2, >> onde Ptabuada2 é a proposicdo:
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tabuada2	 << adicdo, 10, 1, 11, 1 >>, << adicao, 10, 2, 12, 1 >>,

<< subtracdo,10, 1, 9, 1 >>, << subtracdo, 10, 2, 8, 1 >>,..., A

<< multiplicacdo,10,1,10,1 >>, <<multiplicacdo, 10, 2, 20, 1 >>,...,

0 tutor conhece operacOes corn nnmeros de três algarismos.

CT I= { << bel, AT, P- tabuada3, 1 >> } onde Ptabuada3 e a proposicdo.

tabuada3	 << adicdo, 100, 1, 101, 1 >>, << adicao, 100, 2, 102, 1>>,..., A

<< subt rac do, 100, 1, 99, 1 >>, << subtracdo, 100, 2, 98, 1 >>,...,

<<multiplicacdo, 100,1,100,1>>, <<multiplicacdo, 100,2,200, 1 >>,

0 tutor verifica que a resposta apresentada pelo aluno e igual ao resultado que

ele possui da operacdo depois de realiza-la, utilizando o algoritmo ESTRAT6 descrito

em 3.4.3.1(A).

0 tutor deseja que o aluno responda corn resultado correto ao problema proposto.

DT I = << des, AT, PRp1, EPT2, T,1 >> } onde PRP1 é a proposicao:

RP1	 resp, AA, AT , pl, 1 >> A << resp-cor, pl, 1 >>

0 tutor intenciona que o aluno responda com resultado correto ao problema proposto.

IT I= << in, AT, PRp1, ESTRAT2, EPT2, T, 1 >> } onde ESTRAT2, descrita em

3.4.3.1(B), e uma estrategia através da qual o tutor confere a resposta do aluno corn a

sua.

4.Aluno: - Eu sei, eu tinha certeza.

0 aluno confirma suas crencas em relacao as operacOes de adicao, subtracao e

multiplicacdo:

0 aluno conhece operacOes corn nUmeros de urn algarismo.

CA I= { << bel, AA, P- tabuadal, 1 >> }

0 aluno conhece operacOes corn nUmeros de dois algarismos.

CA I= << bel, AA, P- tabuada2, 1 >>
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0 aluno conhece operacOes corn numeros de trés algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- tabuada3,	 >> }

CA - conhece que a operacdo de multiplicacdo é inversa da operacdo de divisdo.

CAI= { << bel, AA, PPCA, >> onde	 PPCA é a proposicdo:

PCA	 << inversa, SI, SM, 1 >>	 inversa, SM, SI, 1 >>

SI: temos aqui definida uma divisdo de A por B onde o resultado é C.

SI 1-=	 divisäo, A, B, C, 1 >>

SM: temos aqui definida uma multiplicacdo de C por B onde o resultado é A

SM I= << multiplicacao, C, B, A, 1 >>

Juntando SI corn SM, podemos dizer que A dividido por B e C porque C

multiplicado por B é A, ou seja, que a multiplicacdo é a operacdo inversa da divisdo e

esta é uma maneira utilizada para verificar se o resultado da divisdo esta correto.

5.Tutor: - Como podes ter certeza de que o resultado estaria correto?

0 tutor deseja conhecer como o aluno tem certeza da sua resposta.

DT 1 = { << des, AT, PDVJ, EPT3, T, 1 >>} onde PDVJ é a proposicdo:

DVJ I= << conhecer, AT, certeza-resp-aluno, 1 >>

conhecer: conhecer algoritmo usado pelo aluno para ter certeza de sua resposta

0 tutor intenciona conhecer como o aluno tem certeza da sua resposta.

IT I= {<< in, AT, PDVJ, ESTRATDVJ, EPT3, T, 1 >>} onde ESTRATDVJ é a

estrategia usada pelo tutor para solicitar ao aluno que the explique como tern certeza de

que sua resposta esta correta e esta descrita em 3.4.3.1(B).

0 tutor espera uma resposta esclarecedora por parte do aluno.

ET I= { << exp, AT, Pp 1, EPST1, T 1 >> } onde PRH1 é a proposicdo:

RH1 << resp-esc, AA, AT, 1 >>

resp-esc: resposta do aluno, explicando como fez para verificar que sua divisdo

estava correta.
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6.Aluno: - Porque eu verifiquei atraves de uma prova, antes de apresentar o resultado.

aluno deseja mostrar ao tutor que sabe verificar se o resultado de uma operacdo esta

correto ou ndo.

DA 1-= << des, AA, PSMJ, EPA2, T, 1 >>} onde Psnj é a proposicdo:

SMJ j= << mostrar, AA, AT, verific-result, 1 >>

mostrar: mostrar que sabe verificar se o resultado da operacdo esta correto ou

nao sem utilizar o algoritmo de resolucdo.

aluno tern intencdo de mostrar ao tutor que sabe verificar se o resultado de uma

operacdo esta correto ou ndo.

IA 1-= {<< in, AA, PSNU, ESTRATSMJ, EPA2, T, 1 >>} onde ESTRATSMJ é a

estrat6gia usada pelo aluno para mostrar ao tutor que sabe verificar se o resultado de

uma operacdo esta correto ou ndo, e esta descrita em 3.4.3.2.

7.Tutor: - Que prova é esta? Como verificaste que o resultado estava correto, atraves do

use do algoritmo da divisdo?

tutor deseja saber como o aluno realizou tal prova.

DT 1= { << des, AT, PI1LJ, EPT4, T, 1 >>} onde PH-LJ é a proposicdo:

HLJ 1= << saber, AT, como, AS, realizou-prova, 1 >>

saber: conhecer o algoritmo que o aluno usou para verificar o resultado da

operacdo, que é diferente do usado para desenvolver ou resolver a operacdo.

tutor tern a intencdo de saber como o aluno realizou tal prova.

IT 1= {<< in, AT, PHLJ, ESTRATHLJ, EPT4, T, 1 >>} onde ESTRATHLJ é a

estrategia, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para solicitar ao aluno que the

explique como realizou a prova para ter certeza do resultado da operacdo.

0 tutor espera que o aluno the explique como fez a verificacdo do resultado.
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ET 1= { << exp, AT, Px131 , EPST2, T, 1 >> } onde PxBI é a proposicdo:

XB1 1= << expliq, AS, AT, verific-result, 1 >>

expliq: explicar ao tutor o algoritmo que usou para realizar a verificacdo do

resultado.

8.Aluno: - Ndo, verifiquei que o resultado da divisdo estava correto atraves da sua

operacdo inversa.

0 aluno confirma sua crenca em relacdo a operacdo inversa:

0 aluno conhece que a operacdo de divisdo é inversa da multiplicacdo.

CA H {	 bel, AA, PPCA, 1 >>

0 aluno espera que o tutor aceite sua explicacäo.

EA H << exp, AA, PEPG, EPS2, T, 1 >> } onde PEPG é a proposicdo:

EPG 1= << aceitar, AT, EXP, AA, 1 >>

EXP e a explicacäo dada pelo aluno ao tutor a respeito da confirmacdo do

resultado da divisdo; o aluno justifica seu resultado mostrando ao tutor que esta correto,

pois, ao aplicar a operacdo inversa da divisdo, que é a multiplicacdo, encontrou como

resultado o niimero que havia dividido, no caso o 642.

9.Tutor: - Como assim, ndo entendi.

0 tutor deseja aprender corn o aluno o processo de verificar o resultado da divisao.

DT H << des, AT, PEN', EPT5 , T, 1 >> } onde PENT é a proposicdo:

ENI I = << aprender, AT, AS, processo-verificac5o, 1 >>

processo-verificacäo : algoritmo usado pelo aluno para verificar se o resultado da

operacdo esta correto ou nao.

0 tutor tern a intencao de aprender corn o aluno o processo de verificar o resultado da

divisdo.
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IT 1= {<< in, AT, PEN', ESTRATENI, EPT5, T, 1 >>} onde ESTRATENI é uma

estrategia usada pelo tutor para solicitar ao aluno que the ensine o processo de verificar

o resultado da divisdo, e esta descrita em 3.4.3.1(B).

tutor espera que o aluno the ensine o processo de verificar o resultado da divisdo.

ET 1-= { << exp, AT, PESD, EPST3, T, 1 >> } onde PESD é a proposicdo:

ESD << ensinar, AS, AT, processo-verificacäo, 1 >>

processo-verificacäo: algoritmo usado pelo aluno para verificar se o resultado da

divisdo esta correto ou ndo.

10.Aluno: - Eu explico.

Esta explicacdo já foi apresentada em 3.2.1(10) e, para ndo sermos repetitivos,

ndo a apresentaremos aqui.

0 aluno tern o desejo de ensinar ao tutor a maneira de verificar o resultado.

DA 1-=	 << des, AA, PDPJ, EPS3, T, 1 >>} onde PDPJ é a proposicdo:

DPJ = << ensinar, AT, maneira-verific-result, 1 >>

ensinar: ensinar ao tutor que o resultado da operacdo de divisdo pode ser

conferido atrav6s do use da operacao inversa.

aluno tern a intencdo de ensinar ao tutor a maneira de verificar o resultado.

IA	 << in, AA, PDPJ, ESTRATDPJ, EPA3, T, 1 >>} onde ESTRATDPJ é a

estrategia usada pelo aluno para ensinar ao tutor como verificar o resultado da divisdo

usando a operacdo inversa, esta esta descrita em 3.4.3.2.

aluno espera que o tutor aprenda a verificar o resultado da operacao.

EA I= { << exp, AA, PIIPG, EPS3, T, 1 >> } onde PilpG é a proposicao:

HPG = << aprender, AT, processo-verificacio, 1 >>
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11.Tutor: - Agora eu entendi. Vou assimilar suas informacOes para usa-las quando for

necessario.

Neste momento, o tutor acrescenta a crenca da operacdo inversa as suas crencas,

pois houve aprendizagem da sua parte, ou seja, ele aprendeu uma maneira de verificar se

o resultado de uma operacdo esta correto ou ndo, utilizando para isto o algoritmo da

operacdo inversa.

12.Aluno: - Fico satisfeito e orgulhoso por ter tido a oportunidade de ensinar-lhe algo.

13.Tutor: - Como desenvolveste a operacao da divisdo?

0 tutor deseja que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema pl.

DT 1= { << des, AT, PAEC, EPT6, T, 1 >> } onde PAEC e a proposicdo:

AEC 1= << resolve, AA, pl, ESTRAT6, 1 >>

resolve: resolver o problema proposto utilizando a mesma estrategia do tutor.

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema pl.

IT 1= { << in, AT, PAEc, ESTRATAEC, EPT6, T, 1 >> }onde ESTRATAEC é uma

estrategia, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para comparar a estrategia do aluno

para resolver o problema.

A intencdo do tutor aqui e que o aluno resolva corretamente o problema

proposto utilizando uma estrategia adequada como a que esta descrita na ESTRAT6.

Observando e analisando as respostas do aluno, o tutor ira verificar se suas

crencas em relacäo ao conhecimento do aluno ( CTA), estdo corretas. Sao elas:

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT 1.1.

CTA	 << bel, AT, PSPA1, 1 >> } onde PSPA1 e a proposicdo:

SPA1 1=<< bel, AT, crenca-1, 1 >>
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crenca-1: é a crenca CT1.1

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT 1.2.

CTA { << bel, AT, PSPA2, 1 >> }onde PspA2 é a proposicdo:

SPA2 <<bel, AA, crenca-2, 1 >>

crenca-2: é a crenca CT1.2

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT1.3.

CTA I= { << bel, AT, PSPA3, 1 >> }onde PSPA3 é a proposicdo:

SPA3 1= <<bel, AA, crenca-3, 1 >>

crenca-3: é a crenca CT 1.3

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT1.4.

CTA { << bel, AT, PSPA4, 1 >> onde PSPA4 é a proposicdo:

SPA41= <<bel, AA, crenca-4, 1 >>

crenca-4: é a crenca CT1.4

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT3.

CTA { << bel, AT, PSPA6, 1 >> onde PSPA6 é a proposicdo:

SPA6 1= <<bel, AA, crenca-5, 1 >>

crenca-5: é a crenca CT3

0 tutor espera que o aluno apresente como resultado, do problema pl, 214.

	

ET I= << exp, AT, PRp2, EPST4, T 1 >> } onde	 PRp2 é a proposicdo:

RP2 I= << resp-214, pl, 1 >>

resp-214: a resposta do aluno deve coincidir corn a resposta do problema que é

214.

EPST4 I= << satisfacdo, exp, ti, 1 >> 	 A	 << urgéncia, 0.5, ti, 1 >>

0 tutor espera que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver o problema pl
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ET I= { << exp , AT, PAEC, EPST5, T, 1 >> } onde PAEC é a proposicao:

AEC 1= << resolve, AA, pl, ESTRAT6, 1 >>

EPST5 I = << satisfacao, exp, ti, 1 >>	 urgencia, 1.0, ti, 1 >>

14.Aluno: - Inicialmente, verifiquei quantas vezes o 3 cabe no 6 e conclui que eram duas

vezes e nao sobrava nada.

0 aluno deseja utilizar uma estrategia correta para resolver o problema pl.

DA I= { << des, AA, PMA, EPA4, T, 1 >> } onde PrviA é a proposicao:

MA 1= << mostra, AA, AT, solucfio-pl, 1 >>

mostra: resolver o problema proposto utilizando uma estrategia que coincida

corn o tutor.

0 aluno tern a intencao de utilizar uma estrategia correta para resolver o problema pl.

IA I= { << in, AA, PmA, ESTRATMA, EPA4, T, 1 >> onde ESTRATMA é uma

estrategia, descrita em 3.4.3.2, atraves da qual o aluno mostra ao tutor como resolveu o

problema.

0 desejo e a intencdo do aluno sao de mostrar ao tutor que conhece como se

inicia o processo de divisdo de urn numero natural por outro e, tambem, que o tutor

confirme suas crencas em relacdo a este conhecimento.

0 aluno espera resolver corretamente o problema pl, proposto pelo tutor.

EA I= { << exp, AA, PEP!, EPS1, T, 1 >> } onde PEN é a proposicao:

EP1 1= << resolver-correto, AA, pl, AT,1 >> e pl 1 = << dividir, 642, 3, 1 >>

EPS1 I= << satisfacdo, exp, t 1, 1 >> A << urOncia, 1.0, t 1, 1 >>

0 aluno espera responder as perguntas do tutor.

EA I = { << exp, AA, PEP2, EPS3, T, 1 >> } onde P EP2EP2 é a proposicao:

EP2 1= << responder, AA, P2, AT, 1 >> e	 P2 sdo perguntas do tutor
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	EPS3	 << satisfacao, exp, ti, 1 >>	 A	 urg én c i a, 0.8, ti, 1 >>

A expectativa do aluno ndo se resume, apenas, em resolver corretamente o

problema, mas em responder as perguntas do tutor a medida que forem sendo

apresentadas.

15.Tutor: - Por que iniciaste a divisdo pelo algarismo 6 e nao pelo 4 ou pelo 2?

0 tutor conhece a posicao dos algarismos em um ninnero qualquer.

CT H { << bel, AT, Pposicao , 1 >> } onde Pposicao é a proposicao:

posicao << milhar, N, M, 1 >> A << centena, N, C, 1 >>

<< dezena, N, D, 1 >> n << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sao, respectivamente, o ntImero, o milhar, a centena, a dezena e a

unidade).

0 tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CT 1= << bel, AT, P— relacao, 1 >> } onde Prelacio e a proposicdo:

	

relacao	 << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1 >>

<< igu al, 1 centena, 10 dezenas, 1 >> A

<< igu al, 1 dezena, 10 unidades, 1 >>

0 tutor conhece que a unidade e a menor classe dos algarismos ja estudados.

CT H << bel, AT, Pmenor-classe, 1 >> } onde Pmenor-classe e a proposicao:

menor-classe << unidade-menor-milhar, N, UMM, 1 >> A

<< unidade-menor-centena, N, UMC, 1 >>

<< unidade-menor-dezena, N, UMD, 1 >>

<< unidade-menor-classe, N, UML, 1 >>

(N, UMM, UMD, UMC, UML sao, respectivamente, o nitmero, a unidade de menor

classe de milhar, a unidade de menor classe da centena, a unidade de menor classe da

dezena e a unidade de menor classe)
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0 tutor quer confirmar suas crencas em relacdo ao conhecimento do aluno sobre

a posicdo dos algarismos num numero, e a relacdo existente entre as classes dos

algarismos:

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT6.

CTAH {<< bel, AT, PSPA7, 1 >>} onde PSPA7 6 a proposicdo:

SPAT 1_ <<bel, AA, crenca-6, 1 >>

crenca-6: é a crenca CT6

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT7.

CTA {<< bel, AT, PSPA8, 1 >> onde PSPA8 e a proposicdo:

SPA8 <<bel, AA, crenca-7, 1 >>

crenca-7: é a crenca CT7

16.Aluno: - Porque conheco a posicdo dos algarismos num numero e sei que o numero

642 é formado por 6 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Sei tambem que, quando se

divide um numero por outro, inicia-se a divisdo pela classe de maior ordem no numero

que, neste caso, é a centena.

0 aluno conhece a posicao dos algarismos em urn numero qualquer.

CA 1_ << bel, AA, P— posick, 1 >> onde Pposicao é a proposicdo:

puska°	 milhar, N, M, 1 >> n << centena, N, C, 1 >>

<< dezena, N, D, 1 >> n << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sào, respectivamente, o numero, o milhar, a centena, a dezena e a

unidade).

0 aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CAH { << bel, AA, P— relacio, 1 >> onde Prdacao é a proposicdo:

relacdo 1= << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1 >>

<< igual,  1 centena, 10 dezenas, 1 >>

<< igual, 1 dezena, 10 unidades, 1 >>
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O aluno conhece que cada classe, corn excecdo da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CA I= << bel, AA, Prelacäo-classe, 1 >> onde Prelacio-classe é a proposicdo.

relacao-classe << dez-vezes, Milhar, Centena, 1 >>

<< d ez-vezes, Centena, Dezena, 1 >> A

<< dez-vezes, Dezena, Unidade, 1 >>

(Milhar, Centena, Dezena e Unidade sdo respectivamente, o milhar, a centena, a dezena e

a unidade de urn numero)

A posicdo dos algarismos num numero e urn conhecimento significativo, pois

refere-se ao lugar que o algarismo ocupa no numero. Se este lugar for trocado, o numero

tambem se altera, assim, por exemplo, o numero 642, do nosso problema, é formado por

6 centenas, 4 dezenas e 2 unidades, ou seja, o 6 representa o numero 600, o 4 representa

o numero 40 e o 2 o numero 2. Se o numero fosse 426 teriamos 4 centenas, 2 dezenas e

6 unidades. A estrategia usada pelo aluno é embasada na aplicacdo do Principio da

Matema.tica sobre os algarismos e as classes de ordem a que o algarismos pertencem,

definindo a relacdo entre estas classes.

O aluno deseja mostrar ao tutor que sabe por onde se inicia o processo de divisdo.

DAH << des, AA, PDBC, EPA5, T, 1 >> } onde PnfC é a proposicdo:

DBC 1= << mostrar, AA, AT, inicio-div, 1>>

inicio-div: inicia-se uma divisdo pelo algarismo que pertencer a classe de maior

ordem no numero.

E intencdo do aluno mostrar ao tutor que sabe por onde se inicia o processo de divisào.

IA I= { << in, AA, PDBC, ESTRATDBC, EPA5, T, 1 >> } onde ESTRATDBC é a

estrat6gia usada pelo aluno para mostrar ao tutor que ele sabe por onde se inicia o

processo de divisdo; estd descrita em 3.4.3.2.
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0 aluno deseja mostrar ao tutor que conhece o processo divisdo e quer que o

tutor confirme suas crencas. No momento em que o tutor continua o dialog°, o aluno

fica confiante que estd no caminho certo e procura fazer o melhor que consegue, pois

nä° foi contrariado.

0 aluno espera resolver corretamente o problema proposto pelo tutor.

EA 1= << exp, AA, PEP1, EPS1, T, 1 >> }

EPS1 j= << satisfacdo, exp, ti, 1 >> n << urgéncia, 1.0, ti, 1 >>

0 aluno espera responder as perguntas do tutor.

EA 1= << exp, AA, PEP2, EPS 3, T, 1 >> }

EPS2 << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urgencia, 0.8, ti, 1 >>

A expectativa do aluno se relaciona com o seu desejo de resolver corretamente o

problema e de responder com precisdo as perguntas do tutor.

17.Tutor: - Inicia-se uma divisdo pelo algarismo que estiver mais a esquerda por ocupar

a maior classe no nUmero.

tutor conhece a posicdo dos algarismos em um numero qualquer.

CT 1--= { << bel, AT, P ;_	 1 >> }

tutor conhece a relacao entre as classes dos algarismos.

CT I= << bel, AT, Pre.acio, 1 >> }

tutor conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja estudados.

CT I= { << bel, AT, Pmenor-classe, 1 >> }

tutor deseja que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver o problema pl.

DT I= << des, AT, PlEc, EPT7, T, 1 >> } onde PIEC é a proposicao.
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IEC I=-- << resolve, AA, pl, ESTRAT6, 1 >>

0 tutor intenciona que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver pl.

IT I= { << in, AT, PIK, ESTRATIEC, EPT7, T, 1 >> } onde ESTRATIEC, descrita em

3.4.3.1(B), é uma estrategia atraves da qual o tutor propOe ensinar ao aluno como

resolver o problema.

E desejo, intencdo e expectativa do tutor que a estrategia usada pelo aluno seja

de seu conhecimento. Quando esta expectativa ndo se verifica, o tutor aguarda a

intervencdo do aluno.6

tutor espera que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver o problema p 1.

ET I= << exp , AT, PAEc, EPT5, 1 >> }

18.Aluno: - Continuando a operacdo e verificando quantas vezes o 3 cabe no 4, concluo

que e uma vez e que sobra o algarismo 1 na classe das dezenas.

0 aluno conhece a posicdo dos algarismos em um numero qualquer.

CA I= { << bel, AA, P posic..;0, 1 >> }

aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- relacio,	 >> }

aluno confirma suas crencas e segue realizando o processo da operacdo de divisdo

descrito anteriormente.

19.Tutor: - 0 que fazes corn este algarismo que sobrou na casa das dezenas?

tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

6 Nestes casos podera ocorrer uma acdo de aprendizagem por pane do tutor
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CT 1= << bel, AT, P relacao , 1 >> }

tutor conhece que cada classe, corn excecao da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CT 1= << bel, AT P— relacio-classe, 1 >> } onde	 é a proposicdo:

relacao-classe H << dez-vezes, Milhar, Centena, 1 >> A

<< dez-vezes, Centena, Dezena, 1 >> A

<< dez-vezes, Dezena, Unidade, 1 >>

(Milhar, Centena, Dezena e Unidade sao respectivamente, o milhar, a centena, a dezena e

a unidade de urn numero)

0 tutor confirma as crencas do aluno e as	 suas crencas em relacao ao

conhecimento do aluno, ou seja, confirma que o aluno conhece a relacao entre as classes

de algarismos e sabe aplicar esta relacdo.

0 tutor deseja que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver o problema pl

DT 1= << des, AT, PAEC, EPT6, 1 >> }

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p 1

IT 1= << in, AT, PAEc, ESTRATAEC, EPT6, T, 1 >> }

tutor espera que o aluno utilize uma estrategia correta para resolver o problema p 1.

ET H << exp , AT, PAEC, EPST5, 1 >> } onde PAEC é a proposicao:

AEC I= << resolve, AA, p1, ESTRAT6, 1 >>

20.Aluno: - Transformo esta dezena em 10 unidades para poder continuar a divisao e

somo a estas 10 unidades as 2 unidades do nUmero, ao todo corn 12 unidades, e verifico

que o 3 cabe 4 vezes no 12, nao sobrando unidade.

0 aluno possui as crencas CA1.1, CT1.2, CT1.3, e as crencas abaixo:

aluno conhece operacOes corn nnmeros de urn algarismo.
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CA 1= { << bel, AA, P- tabuada 1, 1 >> }

0 aluno conhece operacOes corn nUmeros de dois algarismos.

CA 1_ << bel, AA, P- tabuada2, 1 >> }

0 aluno conhece operacOes com nUmeros de tr6s algarismos.

CA 1 = { << bel, AA, Ptabuada3, 1 >> }

0 aluno conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja. estudados.

CA 1_ { << bel, AA, P- menor-classe, 1 >> onde Pmenor-classe é a proposicdo:

menor-classe I= << unidade-menor-milhar, N, UMM, 1 >> A

<< unidade-menor-centena, N, UMC, 1 >> A

<< unidade-menor-dezena, N, UMD, 1 >>

<< unidade-menor-classe, N, UML, 1 >>

(N, UMM, UMD, UMC, UML sdo, respectivamente, o nUmero, a unidade de menor

classe de milhar, a unidade de menor classe da centena, a unidade de menor classe da

dezena e a unidade de menor classe)

0 aluno conhece que cada classe, corn exce(äo da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CA 1= { << bel, AA, P- relacio-classe, 1 >> }

21.Tutor: - Por que transformaste a dezena em 10 unidades ?

0 tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CT 1= { << bel, AT, Prelacao, 1 >> }

0 tutor conhece que cada classe, corn excecao da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CT I= { << bel, AT, Prelacio-classe, 1 >> }

22.Aluno: - Porque existe urn principio da Maternatica que diz que : "Todo algarismo

colocado a esquerda de outro representa classe de ordem imediatamente superior

a este, ou seja, 10 vezes maior."
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Assim : 1 milhar = 10 centenas; 1 centena = 10 dezenas; 1 dezena = 10

unidades.

0 aluno confirma suas crencas que sdo:

O aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- relacao, 1 >> }

O aluno conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja estudados.

CA H { << bel, AA, P- menor-classe, 1 >> }

O aluno conhece que cada classe, corn exceck da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CA I= << bel, AA, P- relacio-classe, 1 >> )

23.Tutor: - Sou levado a concluir que sabes dividir urn numero formado por 3 algarismos

por um numero formado por 1 algansmo.

As definicOes abaixo visam confirmar o use correto do algoritmo ESTRAT6

0 tutor deseja que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p 1.

DT I= << des, AT, PAEc, EPT6, T, 1 >> } onde PAEC é a proposicdo:

AEC i= << resolve, AA, p1, ESTRAT6, 1 >>

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p 1.

IT I= {<< in, AT, PAEC, ESTRAT8, EPS3, T, 1 >>} onde ESTRAT8 é a estrategia,

descrita em 3.4.3.1(B), para verificar se a resposta do aluno ao problema proposto pl

esta. correta.

0 tutor espera que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema pl.

ET I= << exp , AT, PAEc, EPST5, 1 >>
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0 tutor, depois de confirmar suas crencas, as do aluno, e de verificar que a

estrategia usada pelo aluno coincide corn a sua, verifica que o desenvolvimento do

problema estd correto e que o aluno realmente provou que sabe utilizar o processo de

divisdo, pois nao cometeu erro algum ao resolver a operacdo. Esta verificacao foi feita

atraves da explicacäo apresentada pelo aluno atraves do metodo EBL.
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3.7.2 Explicacdo e Andlise do Dialog() B

Este dialog° desenvolve-se inicialmente de maneira andloga ao dialog() da

situacdo anterior. Diferencia-se do anterior no momento em que o tutor comunica ao

aluno que sua resposta esta errada e que ele deve realizar novamente a operacdo. Feito

isto, o aluno apresenta uma resposta que é igual a apresentada anteriormente. 0 tutor, ao

verificar que a resposta coincide corn a anterior, conclui que o aluno esta cometendo urn

erro, pois sua resposta não coincide corn a que ele obt6m depois de aplicar o algoritmo

para a resolucao da operacao, descrito na ESTRAT6. Solicita entao que o aluno

apresente passo a passo o desenvolvimento da operacdo que realizou para que possa

detectar o erro cometido e corrigi-lo. Para isto, interage corn o aluno, induzindo-o a

apresentar respostas as perguntas que irao ajudd-lo a descobrir o erro cometido.

A partir da frase 6, o dialog() se processa de modo semelhante ao didlogo

anterior corn o aluno respondendo as perguntas do tutor e explicando como desenvolveu

a operacao, utilizando os seus conhecimentos, ou seja, utilizando a maneira que ele

acredita ser a correta para realizar tal operacdo7

A partir da frase 11, o dialog° muda de rumo, pois, em relacao a resposta

do aluno sobre a representacdo do resultado da divisào, o tutor confirma sua suspeita,

assumindo a crenca do aluno e descobre o erro cometido por ele. A postura do tutor

muda a partir de entao, e ele se prop& a explicar ao aluno o erro cometido e uma

maneira de corrigi-lo para poder resolver o problema. 0 tutor acredita que o aluno ndo

sabe que deve-se representar o resultado de toda a divisdo que se realiza e nao sabe que,

quando urn numero cabe "nenhuma vez" em outro, o resultado que representa esta

situacdo e o algarismo zero. Confirmada a suspeita do tutor sobre as crencas erradas que

o aluno possui, este deseja esclarecer o aluno, isto é, ensinar-ihe como resolver

corretamente o tipo de problema que surgiu. Para ensinar ao aluno, o tutor usa a têcnica

EBL que vai apresentar-Ihe uma explicando detalhada a respeito do problema. Depois de

assimilar as explicacOes (mudar as suas crencas), o tutor espera que o aluno saiba

resolver a operacdo de divisao corn aquele tipo de dificuldade, sugerindo que este

7 Neste texto, os termos conhecimento e crencas possuem o mesmo significado
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resolva novamente o problema proposto e desejando que, agora, ele apresente a resposta

esperada. Se isto acontecer, o tutor apresenta novas operacOes para que o aluno resolva

e, caso ele resolva corretamente, ou seja, apresentando os resultados corretos e

desenvolvendo as operacOes de maneira correta, o tutor conclui que houve uma

aprendizagem por parte do aluno e este deverd alterar suas crencas, desprezando as

crencas sobre o erro que havia incorporado ao modelo do aluno. Isto é feito atraves da

revisdo de crencas.

3.7.2.1 Descricao Passo a Passo do Didlogo B

1.Tutor: - Quero que apresentes o resultado da divisdo de 648 por 6.

0 tutor conhece como apresentar urn problema ao aluno.

CT 1= {	 bel, AT, Papresentar-pl, AT, 1 >>} onde Papresentar-pl é a proposicdo:

apresentar-pi: apresentar urn problema para o aluno resolver, seguindo a

estratêgia ESTRAT5, descrita em 3.4.3.1(B)

A partir deste momento, o tutor deseja que o aluno resolva corretamente o

problema p1 8 .

0 tutor deseja propor o problema pl ao aluno.

DT I= << des, AT, Pspi, EPT I, T, 1 >> } onde Pspi é a proposicdo:

SP1 << proprie, AT, AA, pl, I >> e pl 1= << dividir, 642, 3, 1 >>

EPT1 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 1.0, t 1 , 1 >> v

<< satisfacdo, dns, t 1 , 1 >>	 urgencia, 1.0, t 1 , 1 >>

0 tutor tern a intencao de propor o problema pl ao aluno.

8 Igual a nota 5.
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IT 1= {« in, AT, Pspi, ESTRATSP1, EPT1, T,1 >>} onde ESTRATSP1 é a estrategia

ESTRATI, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para apresentar urn problema ao

aluno.

0 tutor deseja que o aluno responda corretamente ao problema p1.

DTI= { « des, AT, PRp1, EPT2, T, 1 >> } onde PRP1 é a proposicdo:

RP1 I= << resp, AA, AT, p1, 1 >>	 resp-cor, pl, 1 >>

resp: resposta do aluno ao problema proposto;

resp-cor: resposta correta

EPT2 1= « satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urg6ncia, 0.7, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intencdo que o aluno responda corretamente ao problema pl.

IT j= {<< in, AT, PRp1, ESTRATRP1, EPT2, T,1 >>} onde ESTRATRP1 e a estrategia

ESTRAT3, descrita em 3.4.3.1(B).

2.Aluno: - Ao dividir 648 por 6 , encontrei como resultado o numero 18.

0 aluno possui crencas correspondentes as crencas CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA2,

CM e CA5 que _la foram definidas para o agente tutor, e vai resolver o problema

proposto de acordo corn estas crencas e os estados mentais que vao surgir durante a sua

interacdo corn o tutor.

0 aluno conhece operacOes corn nirmeros de um algarismo.

CA l_ « bel, AA, P- tabuada 1 / 1 >> } onde Ptabuad al é a proposicdo:

tabuadal	 << adicao, 1, 1, 2, 1 >>,	 adicdo, 1, 2, 3, 1 >>, , A

<< subtracdo, 2, 1, 1, 1 >>, << subtracao, 2, 2, 0, 1 >>,..., A

MUltipliCaCaO, 1, 2, 2, 1 >>,	 multiplicacdo, 1, 3, 3, 1 >>,...,

0 aluno conhece operacOes com nirmeros de dois algarismos.

CA I= << bel, AA, P- tabuada2/ 1 >> } onde P- ta buad al é a proposicdo:
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tabuada2	 << adick, 10, 1, 11, 1 >>, << adicdo, 10, 2, 12, 1>>,...,

<< subtracdo,10, 1, 9, 1 >>, << subtracao, 10, 2, 8, 1 >>,...,

<< multiplicacdo, 10,1, 10, 1 >>, << multiplicacdo, 10, 2, 20, 1 >>,...,

O aluno conhece operacOes corn nUmeros de ft-6s algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- tabuada3, >> } onde P- tabuada3 é a proposicdo:

tabuada3	 << adicdo, 100, 1, 101, 1 >>, << adicdo, 100, 2, 102, 1>>,..., A

<< sub tra cdo, 100, 1, 99, 1 >>, << subtracdo, 100, 2, 98, 1 >>,...,

<<multiplicacdo,100,1,100,1>>, <<multiplicacdo,100,2,200,1>>,...,

Corn as crencas definidas acima, o aluno consegue realizar a operacdo proposta

pelo tutor e apresentar urn resultado considerado correto. Assim, o aluno espera que o

tutor confirme suas crencas.

No momento em que o aluno recebe o problema a ser resolvido, ele vai possuir o

desejo e a intencdo correspondente.

O aluno tern o desejo de resolver o problema proposto pelo tutor.

DA i = {<< in, AA, PDp2, EPA1, T, 1 >>} onde PDp2 é a proposicdo

DP2 << resolve, AA, p1, AT , 1 >>

aluno tem a intencdo de resolver o problema proposto pelo tutor.

IA I= {<< in, AA, PDp2, ESTRAT4, EPA1, T, 1 >>} onde ESTRAT4 é a estratêgia,

descrita em 3.4.3.2, usada pelo aluno para resolver o problema p 1.

aluno espera resolver corretamente o problema pl proposto pelo tutor.

EA 1= << exp, AA, P EP!, EPS1, T, 1 >> onde Ppm é a proposicao:

EP1 << resolver-correto, AA, pl, AT, 1>> A pl I= << dividir, 642, 3, 1 >>

resolver-correto: significa a expectativa do aluno de resolver corretamente o

problema p1, ou seja, ESTRAT4 = ESTRAT6.
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Neste momento, a expectativa do aluno é que o resultado da operacdo que ele

realizou esteja correto e que coincida corn o resultado esperado pelo tutor.

3.Tutor: - 0 resultado ndo estA. correto. Faze novamente a operacdo.

tutor conhece como apresentar novamente o problema ao aluno.

CT 1= { << bel, AT, P— apresentar-pl, AT, 1 >>}

A partir deste momento, o tutor deseja que o aluno resolva corretamente o

problema pl.

tutor deseja propor o problema pl ao aluno.

DT 1= { << des, AT, Pspi, EPT1, T, 1 >> }

EPT1 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A	 urgéncia, 1 0, t 1 , 1 >>

tutor tem a intencao de propor o problema pl ao aluno.

IT 1= {<< in, AT, Psp i , ESTRATSP1, EPT1, T,1 >>}

0 tutor deseja que o aluno responda corretamente ao problema pl.

DT 1= { << des, AT, P RPI, EPT2, T, 1 >> }

EPT2 I = << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgencia, 0.7, t 1 , 1 >>

0 tutor tern a intenc -do que o aluno responda corretamente ao problema pl.

IT 1-= {<< in, AT, Pppi, ESTRATRP1, EPT2, T,1 >>}

4.Aluno: - 0 resultado que encontrei foi 18.

0 aluno possui crencas correspondentes as crencas CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA2,

CA3 e CA5 que ja foram definidas para o agente tutor, e vai resolver o problema
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proposto de acordo corn estas crencas e os estados mentais que vdo surgir durante a sua

interacdo corn o tutor. As crencas do aluno sào:

aluno conhece operaceies corn nnmeros de um algarismo.

CA 1= { << bel, AA, P- tabuada 1, 1 >>

aluno conhece operacOes corn niuneros de dois algarismos.

CA 1= { << bel, AA, P- tabuada2, 1 >> }

aluno conhece operacOes corn numeros de três algarismos.

CA 1= { << bel, AA, P tabuada3, 1 >> }

Corn as crencas definidas acima, o aluno consegue realizar a operacdo proposta

pelo tutor e apresentar urn resultado considerado correto. Assim, o aluno espera que o

tutor confirme suas crencas.

No momento em que o aluno recebe o problema a ser resolvido, ele vai possuir o

desejo e a intencdo correspondente.

aluno tem o desejo de resolver o problema proposto pelo tutor.

DA 1= {<< in, AA, PDP2, EPA1, T, 1 >>}

aluno tern a intencdo de resolver o problema proposto pelo tutor.

IA 1= {<< in, AA, PDP2, ESTRAT4, EPA1, T, 1 >>}

0 aluno espera resolver corretamente o problema pl proposto pelo tutor.

EA 1= { << exp, AA, PEP!, EPS I, T, 1 >> }

Neste momento, a expectativa do aluno é que o resultado da operacdo que ele

realizou esteja correto e que coincida com o resultado esperado pelo tutor.

5.Tutor: - 0 resultado continua errado. Apresenta o desenvolvimento da operacdo que

realizaste.
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0 tutor deseja que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema pl.

DT I= << des, AT, PAEc, EPT3, T, 1 >> } onde PAEC é a proposicdo:

AEC << resolve, AA, pl, ESTRAT6, 1 >>

resolve: resolver o problema proposto, utilizando a mesma estrategia do tutor.

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema pl.

IT 1= { << in, AT, PAEc, ESTRATAEC, EPT3, T, 1 >> } onde ESTRATAEC é uma

estrategia, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para comparar a estrategia usada

pelo aluno para resolver o problema.

A intencdo do tutor aqui é descobrir o erro que o aluno cometeu ao resolver o

problema proposto. 0 tutor deseja analisar a estrategia usada pelo aluno e comparar com

a sua estrategia que é a ESTRAT6 e descobrir o que esta errado em relacdo ao

desenvolvimento do apresentado pelo aluno.

Observando e analisando as respostas do aluno, o tutor ira verificar se suas

crencas em relacao ao conhecimento do aluno ( CTA) estdo corretas. Sao elas:

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT1.1.

CTA 1= { << bel, AT, PSPA1, 1 >> onde PSPA1 é a proposicdo:

SPA1 I=<< bel, AT, crenca-1, 1 >>

crenca-1: é a crenca CT1.1

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT1.2.

CTA 1= {	 bel, AT, PSPA2, 1 >> }onde PspA2 é a proposicdo:

SPA2 <<bel, AA, crenca-2, 1 >>

crenca-2: é a crenca CT1.2

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT1.3.

CTA 1= { << bel, AT, PSPM,1 >> }onde PspA3 é a proposicao:

SPA3 <<bel, AA, crenca-3, 1 >>
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crenca-3 : é a crenca CT1.3

tutor acredita que o aluno possui a crenca CT 1.4.

CTA 1= { << bel, AT, PSPA4, 1 >> onde PSPA4 é a proposicdo:

SPA41= <<bel, AA, crenca-4, 1 >>

crenca-4: é a crenca CT1.4

tutor acredita que o aluno possui a crenca CT3.

CTA1= { << bel, AT, P SPA6, I_ >> onde PSPA6 é a proposicdo:

SPA61-= <<bel, AA, crenca-5, 1 >>

crenca-5- é a crenca CT3

tutor espera que o aluno apresente como resultado do problema pl 108.

ET 1= { << exp, AT, PRp2, EPST1, T 1 >> } onde PRp2 é a proposicdo:

RP2 I= << resp-108, p1, 1 >>

resp-108: a resposta do aluno deve coincidir corn a resposta do problema que é

108

6.Aluno: - Inicialmente, verifiquei quantas vezes o 6 cabe no 6 e conclui que é uma vez e

nao sobra nada.

0 aluno deseja utilizar uma estrategia correta para resolver o problema pl.

DA 1_ { << des, AA, PMA, EPA2, T, 1 >> onde PMA é a proposicdo:

MA 1= << mostra, AA, AT, solucäo-pl, 1 >>

mostra: resolver o problema proposto utilizando uma estrategia que coincida

corn o tutor.

0 aluno tern a intencdo de utilizar uma estrategia correta para resolver o problema pl.

IA 1= { << in, AA, PMA, ESTRATMA, EPA2, T, 1 >> }onde ESTRATMA é uma

estrategia, descrita em 3.4.3.2, atraves da qual o aluno mostra ao tutor como resolveu o

problema.
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0 desejo e a intencdo do aluno sdo de mostrar ao tutor que conhece como se

inicia o processo de divisdo de urn numero natural por outro e, tambárn, que o tutor

confirme suas crencas em relacdo a este conhecimento.

aluno espera resolver corretamente o problema pl proposto pelo tutor.

EA 1= << exp, AA, PEpi, EPS2, T, 1 >> } onde PEP! é a proposicao:

EP1 H << resolver-correto, AA, pl, AT, 1 >> e pl	 << dividir, 648, 6, 1 >>

resolver-correto: o aluno espera resolver corretamente o problema proposto

utilizando uma estrategia adequada.

EPS2 1_ << satisfacao, exp, tj, 1 >> A << urgéncia, 1.0, tj, 1 >>

aluno espera responder as perguntas do tutor.

EA 1_ { << exp, AA, PEP2, EPS3, T, 1 >> onde PEp2 é a proposicdo:

EP2 << responder, AA, P2, AT, 1 >> e	 P2 são perguntas do tutor

EPS3 1= << satisfacao, exp, t 1, 1 >> A << urgacia, 0.8, tj, 1 >>

A expectativa do aluno nao se resume, apenas, em resolver corretamente o

problema, mas em responder as perguntas do tutor a medida que forem sendo

apresentadas.

7.Tutor: - Porque iniciaste a divisdo pelo algarismo 6 e não pelo 4 ou pelo 8?

tutor conhece a posican dos algarismos em urn numero qualquer.

CT 1= { << bel, AT, Pposicao, 1 >> } onde Pposicio e a proposicao:

posicäo << milhar, N, M, 1 >> A << centena, N, C, 1 >>

<< dezena, N, D, 1 >> A << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sdo, respectivamente, o numero, o milhar, a centena, a dezena e a

unidade).
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0 tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CT 1= { << bel, AT, Prelack, 1 >> } onde Prelacio é a proposicdo:

relacäo I = << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1 >>

igual, 1 centena, 10 dezenas, 1 >>

igual, 1 dezena, 10 unidades, 1 >>

0 tutor conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja. estudados.

CT 1=-- << bel, AT, P- mcnor-classe, 1 >> } onde P- menor-classe é a proposicdo:

menor-classe I = << unidade-menor-milhar, N, UMM, 1 >>

<< unidade-menor-centena, N, UMC, 1 >>

<< unidade-menor-dezena, N, UMD, 1 >>

<< u ni d ad e- meno r- c 1 ass e, N, UML, 1 >>

(N, UMM, UMD, UMC, UML sao, respectivamente, o numero, a unidade de menor

classe de milhar, a unidade de menor classe da centena, a unidade de menor classe da

dezena e a unidade de menor classe)

0 tutor quer confirmar suas crencas, em relacdo ao conhecimento, do aluno sobre

a posicdo dos algarismos num nUmero e a relacdo existente entre as classes dos

algarismos:

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT6.

CTA I= {<< bel, AT, PSPA7, 1 >>} onde PSPA7 é a proposicao:

SPAT I= <<bel, AA, crenca -6, 1 >>

crenca-6: é a crenca CT6

0 tutor acredita que o aluno possui a crenca CT7.

CTA I= {<< bel, AT, PSPA8, 1 >> } onde PSPA8 é a proposicao:

SPA8 <<bel, AA, crenca-7, 1 >>

crenca-7: é a crenca CT7
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8 Aluno: - Porque sei que se deve iniciar a divisdo de urn nUmero por outro pelo

algarismo que estiver na maior ordem que, neste caso, é o 6. Conheco tambem a posicdo

dos algarismos num nUmero e sei que o nUmero 648 é formado por 6 centenas, 4 dezenas

e 8 unidades.

aluno conhece a posicdo dos algarismos em urn nUmero qualquer.

CAI= { << bel, AA, P- pos19-07 >> onde Pposicao é a proposicdo:

posicao << milhar, N, M, 1 >> and << centena, N, C, 1 >> A

<< dezena, N, D, 1 >> A << unidade, N, U, 1 >>

(N, M, C, D, U sdo, respectivamente, o nUmero, o milhar, a centena, a dezena e a

unidade).

O aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CAI= << bel, AA, P- relacao, 1 >> onde Prelacio é a proposicdo:

relacäo 1= << igual, 1 milhar, 10 centenas, 1 >>

<< igual, 1 centena, 10 dezenas, 1 >>

<< igual, 1 dezena, 10 unidades, 1 >>

aluno conhece que cada classe, corn excecdo da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CA I= << bel, AA, P- relacAo-classes 1 >> onde P— relacio-classe é a proposicdo:

relacao -classe 1= << dez-vezes, Milhar, Centena, 1 >> A

<< dez-vezes, Centena, Dezena, 1 >>

<< dez-vezes, Dezena, Unidade, 1 >>

(Milhar, Centena, Dezena e Unidade sdo respectivamente, o milhar, a centena, a dezena e

a unidade de urn numero)

aluno conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos já estudados.

CAI= << bel, AA, Pmenor-classe, 1 >> onde Pmenor-classe é a proposicdo.
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menor-classe I= << unidade-menor-milhar, N, UMM, 1 >> A

<< unidade-menor-centena, N, UMC, 1 >>

<< unidade-menor-dezena, N, UMD, 1 >>

unidade-menor-classe, N, UML, 1 >>

(N, UMM, UMD, UMC, UML sao, respectivamente, o niimero, a unidade de menor

classe de milhar, a unidade de menor classe da centena, a unidade de menor classe da

dezena e a unidade de menor classe)

A posicdo dos algarismos num numero é urn conhecimento significativo, pois

refere-se ao lugar que o algarismo ocupa no niimero. Se este lugar for trocado, o niimero

tamb6m se altera, assim, por exemplo, o numero 648, do nosso problema, é formado por

6 centenas , 4 dezenas e 8 unidades, ou seja, o 6 representa o numero 600, 0 4

representa o numero 40 e o 8 o numero 8. Se o numero fosse 486, teriamos 4 centenas,

8 dezenas e 6 unidades. A estrategia usada pelo aluno é embasada na aplicacdo do

Principio da Matemdtica sobre os algarismos e as classes de ordem a que o algarismos

pertencem, definindo a relacdo entre estas classes.

O aluno deseja mostrar ao tutor que sabe por onde se inicia o processo de divisao.

DA 1_ << des, AA, PDBC, EPA3, T, 1 >> } onde PDBC é a proposicdo:

DBC I= << mostrar, AA, AT, inicio-div, 1>>

inicio-div: inicia-se uma divisdo pelo algarismo que pertencer a classe de maior

ordem no numero.

E intencdo do aluno mostrar ao tutor que sabe por onde se inicia o processo de divisdo.

IA 1= << in, AA, PDBC, ESTRATDBC, EPA3, T, 1 >> } onde ESTRATDBC é a

estrategia usada pelo aluno para mostrar ao tutor que ele sabe por onde se inicia o

processo de divisdo, esta esta descrita em 3.4.3.2.

0 aluno deseja mostrar ao tutor que conhece o processo divisdo e quer que o

tutor confirme suas crencas. No momento em que o tutor continua o didlogo, o aluno
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fica confiante que esta no caminho certo e procura fazer o melhor que consegue, pois

nä° foi contrariado.

0 aluno espera resolver corretamente o problema pl proposto pelo tutor.

EA I = { << exp, AA, PEP!, EPS2, T, 1 » }

EPS2 I= << satisfacdo, exp, ti, 1 >>	 A	 urgéncia, 1.0, tj, 1 >>

0 aluno espera responder as perguntas do tutor.

EA 1= << exp, AA, PEP2, EPS3, T, 1 >> }

EPS3 I= << satisfacdo, exp, tj, 1 >>	 A << urgência, 0.8, tj, 1 >>

A expectativa do aluno se relaciona com o seu desejo de resolver corretamente o

problema e de responder com precis -do as perguntas do tutor.

9.Tutor: - Continua a tua explicacdo sobre o desenvolvimento delta operacdo.

Ate este passo, o aluno esta resolvendo bem a operacdo e ndo cometeu erro.

0 tutor deseja descobrir o erro do aluno ao resolver o problema pl.

DT != { << des, AT, P DGA, EPT4, T, 1 >> } onde PDGA é a proposicao:

DGA 1= << descobrir, AT, erro, AA , 1 >>

descobrir: descobrir o erro que o aluno cometeu ao resolver o problema .

0 tutor intenciona descobrir o erro do aluno ao resolver o problema pl.

IT 1= { << in, AT, PDGA, ESTRATDGA, EPT4, T, I >> } onde ESTRATDGA é a

estrategia, descrita em 3.4.3.1(B), atraves da qual o tutor verifica se ESTRAT4 é igual a

ESTRAT6.

10.Aluno: - Continuando a operacdo, verifico quantas vezes o 6 cabe no 4 e concluo que

o 6 cabe no 4 nenhuma vez. A seguir, abaixo o 8 que, ao lado do 4, forma o numero 48 e

verifico que o 6 cabe 8 vezes no 48.
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0 aluno confirma suas crencas e segue realizando o processo de divisdo.

aluno conhece a posicdo dos algarismos em urn nUmero qualquer.

CA H << bel, AA, P- posicio, 1 >> }

aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA H << bel, AA, P- relacao, 1 >> }

11.Tutor: - Como representaste o resultado da situacdo em que o 6 cabe no 4 "nenhuma

vez"?

0 tutor confirma as crencas do aluno e as suas crencas em relacao ao

conhecimento do aluno, ou seja, confirma que o aluno conhece a relacdo entre as classes

de algarismos e sabe aplicar esta relacdo.

0 tutor conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CT H << bel, AT P- relacio, 1 >> }

0 tutor conhece que cada classe, com excecdo da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CT H << bel, AT P- relaclo-classe, 1 >> onde Prelacao-classe e a proposiedo.

relacdo-classe	 << dez-vezes, Milhar, Centena, 1 >>

<< d ez-vezes, Centena, Dezena, 1 >> A

<< dez-vezes, Dezena, Unidade, 1 >>

(Milhar, Centena, Dezena e Unidade são respectivamente, o milhar, a centena, a dezena e

a unidade de urn nnmero)

tutor deseja que o aluno responda que representou corn o algarismo zero.

DT l= { <<des, AT, PPBT, EPT5, 1 >> } onde PPBT é a proposicdo:

PBT << representou, AA, alg-zero, 1 >>

representou: aluno utilize algarismo zero para representar o resultado da divisdo

parcial.
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A intencdo do tutor é que o aluno responda que representou corn o algarismo zero.

IT I= { << in, AT, PPBT, ESTRATPBT, EPT5, 1 >> } onde ESTRATPBT é a estrategia

ESTRATRESB (item B), descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para solicitar que o

aluno responda sua pergunta e verificar se o aluno representou o resultado da divisdo

parcial, ou seja, se o aluno colocou o al garismo zero na resposta da divisào parcial.

0 tutor espera que o aluno saiba que se representa o resultado corn o algarismo zero.

ET I= << exp , AT, PREc, EPST2, 1 >> onde PREC é a proposicao:

REC I=	 conhecer, AA, repr-alg-zero, 1 >>

conhecer: que aluno saiba que se representa o resultado corn o algarismo zero,

que esta seja uma crenca do aluno.

repr-alg-zero: representar corn o algarismo zero o resultado da divisao quando

um minnero cabe "nenhuma vez" no outro.

12.Aluno: - Nä° representei, porque penso que so se representa o resultado quando o 6

cabe alguma vez num nnmero.

0 aluno sabe verificar quantas vezes urn algarismo cabe no outro.

CA 1=- {<< bel, AA, Pquant-vezes, >>} onde Pquant-vezes é a proposicdo:

quantas-vezes: verificar quantas vezes urn algarismo cabe no outro

0 aluno conhece que so se representa o resultado quando um algarismo cabe no outro

alguma vez.

CA H {<< bel, AA, Prepresentar, 1 >>} onde Prepresentar e a proposicdo:

representar: representa-se o resultado usando o niimero de vezes que urn

algarismo cabe no outro alguma vez.

0 aluno conhece que ndo se representa o resultado quando urn algarismo não cabe no

outro, ou cabe no outro nenhuma vez.

CA	 {<< bel, AA, Pnao-repres, >>} onde Pn50-repres é a proposicdo:
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nfio-repres: tido representar o resultado quando urn algarismo rido cabe no

outro ou cabe no outro nenhuma vez.

13.Tutor: - Quero que me respondas quantas vezes o 6 cabe nas 6 centenas e como

representas este resultado.

E desejo do tutor confirmar as crencas em relacdo ao conhecimento do aluno.

aluno conhece a posicdo dos algarismos em urn nUmero qualquer.

CA 1=- << bel, AA, Pposicao, >> }

aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- relacio, 1 >> }

tutor deseja que o aluno saiba que deve representar o resultado de toda a divisdo

parcial que fizer.

DT 1= {<< des, AT, PREPRES, EPT6, T, 1 >>} onde PREPRES e a proposicdo:

REPRES I= << representar-resultado, AA , div-parcial, 1 >>

A intencao do tutor é que o aluno saiba que deve representar o resultado de toda a

divisdo parcial que fizer.

IT I= {<< in, AT, PREpREs, ESTRATREPRES, EPT6, T, 1 >>} onde ESTRATREPRES

é a estrategia usada pelo tutor que explica como se representa o resultado de toda

divisdo parcial. Esta divisdo coincide corn a estrategia ESTRATRESB, descrita em

3.4.3.1.(B).

14.Aluno: - Como o 6 cabe uma vez no 6, represento o resultado usando o algarismo 1.

aluno conhece que so se representa o resultado quando urn algarismo cabe no outro

alguma vez.

CA 1= {<< bel, AA, P- rcpresentar, 1 >>
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aluno deseja confirmar a crenca sobre a representacdo do resultado.

DA 1= {<< des, AA, PCONF, EPA4, T, 1 >>} onde PCONF é a proposicdo:

CONF << confirmar, AT , crenca, AA, 1 >>

A intencdo do aluno é confirmar a crenca sobre a representacdo do resultado.

IA 1 = {<< in, AA, PcoNF, ESTRATCONF, EPA4, T, 1 >>} onde ESTRATCONF é a

estratêgia, descrita em 3.4.3.2, usada pelo aluno para solicitar que o tutor confirme sua

crenca.

15.Tutor: - Agora, quero que me respondas quantas vezes o 6 cabe nas 4 dezenas.

tutor espera que o aluno saiba que o nUmero em questdo tem 4 dezenas.

ET 1 = {<< exp, AT, PAFc, EPST3, T, 1 >>} onde PAFC é a proposicdo:

AFC I= << conheeer, AA, formaeäo-num >>

formarao-num: nUmero é formado por X centenas, Y dezenas, Z unidades

EPST3 1= << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urgencia, 1.0, ti, 1 >>

tutor espera que a resposta do aluno seja nenhuma vez.

ET 1= {<< exp, AT, PAGC, EPST4, T, 1 >>} onde PAGC e a proposicdo:

AGC I= << resposta, AA, nenhuma-vez >>

EPST4 1= << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urgência, 0.5, t1, 1 >>

16.Aluno: - Nenhuma vez.

aluno conhece que so se representa o resultado quando urn algarismo cabe no outro

alguma vez.

CA 1= {<< bel, AA, Prepresentar, 1 >>}

aluno deseja confirmar a crenca sobre a representacdo do resultado.

DA 1= {<< des, AA, PCONF, EPA4, T, 1 >>}
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A intencdo do aluno é confirmar a crenca sobre a representacdo do resultado.

IA 1= {<< in, AA, PcoNF, ESTRATCONF, EPA4, T, 1 >>}

17.Tutor: - Corn que algarismo poderias representar "nenhuma vez"?

0 tutor espera que a resposta do aluno seja corn o algarismo zero.

ET 1= {<< exp, AT, P AHC, EPSTS, T, 1 >>} onde PAnc é a proposicdo:

AHC I= << resposta, AA, algarismo-zero >>

EPST5 = << satisfacdo, exp, ti, 1 >>	 A << urgéncia, 0.5, tj, 1 >>

Como esta se realizando uma divisdo, o tutor espera que o aluno entenda que, ao

termino de cada divisào, deve-se apresentar urn resultado. Assim, ao dividir as centenas,

representa-se o resultado desta da divisdo parcial por X, que representa o numero de

vezes que o numero cabe no algarismo das centenas; ao dividir as dezenas, representa-se

o resultado da divisdo parcial por Y, que representa o numero de vezes que o numero

cabe no algarismo das dezenas; ao dividir as unidades, representa-se o resultado da

divisdo parcial por Z, que representa o numero de vezes que o numero cabe no algarismo

das unidades.

O tutor espera que o aluno saiba que o algarismo ZERO representa a situacdo "nenhuma

vez" e que conclua que o resultado da divisdo de 4 por 6 é ZERO.

ET 1= {<< exp, AT, P AKC, EPST6, T, 1 >>} onde PAKC é a proposick:

AKC I= << conhecer, AA, zero, repres-div, 1 >>

repres-div: ao tentar realizar esta divisdo de 4 por 6, o aluno devera verificar

quantas vezes o 6 cabe no 4 e vai concluir que e nenhuma vez, e como resultado da

divisdo devera colocar o algarismo ZERO.

EPST6 1= << satisfacdo, exp, tj, 1 >>	 A << urgénci a, 1.0, tj, 1 >>

18.Aluno: - Acho que com o algarismo zero.
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0 aluno confirma aqui suas crencas anteriores e acrescenta mais uma:

aluno conhece que o algarismo zero representa a situacdo nenhuma vez.

CA H {<< bei, AA, PRepres, 1 >>} onde PRepres é a proposicdo:

Repres << representa, zero, situacdo-nenhuma-vez, 1 >>}

aluno espera responder corretamente a pergunta feita pelo tutor.

EA H {<< exp, AA, PEPS, EPS4, T, 1 >>} onde PEPS é a proposicdo:

EP5 << resp-cor, AA, AT, 1 >>}

resp-cor: a resposta do aluno esteja correta, ou seja, a resposta do aluno coincida

corn a resposta esperada pelo tutor.

19.Tutor: - Por que nao representaste este algarismo no resultado da divisdo?

tutor espera que a resposta do aluno seja com o algarismo zero.

ET H {<< exp, AT, PAllc, EPST5, T, 1 >>}

EPST5 H << satisfacão, exp, ti, 1 >> n << urgéncia, 0.5, ti, 1 >>

Como esta se realizando uma divisdo, o tutor espera que o aluno entenda que ao

termino de cada divisdo, deve-se apresentar urn resultado. Assim, ao dividir as centenas,

representa-se o resultado desta da divisdo parcial por X, que representa o numero de

vezes que o numero cabe no algarismo das centenas; ao dividir as dezenas, representa-se

o resultado da divisdo parcial por Y, que representa o numero de vezes que o numero

cabe no algarismo das dezenas; ao dividir as unidades, representa-se o resultado da

divisão parcial por Z, que representa o numero de vezes que o numero cabe no algarismo

das unidades.

O tutor espera que o aluno saiba que o algarismo ZERO representa a situacdo "nenhuma

vez" e que conclua que o resultado da divisdo de 4 por 6 é ZERO.

ET H {<< exp, AT, PAKc, EPST6, T, 1 >>} onde PAKc é a proposicdo:

EPST6 1= << satisfacao, exp, ti, 1 >> e << urgéncia, 1.0, ti, 1 >>
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20.Aluno: - Porque sei que, quando o 6 cabe no 4 nenhuma vez, näo preciso representar

o resultado, devo abaixar o algarismo seguinte, que neste caso é o 8, formando assim o

nnmero 48 e continuar a divisdo.

0 aluno deseja confirmar suas crencas:

aluno conhece a posicdo dos algarismos em urn nUmero qualquer.

CAI= { << bel, AA, P— posicao, 1 >> }

aluno conhece a relacdo entre as classes dos algarismos.

CA I= { << bel, AA, P- relacio, 1 >> }

aluno conhece que cada classe, corn excecao da unidade, é igual a 10 vezes a classe

imediatamente inferior.

CA I= {	 bel, AA, P— relacäo-classe, 1 >> }

0 tutor conhece que a unidade é a menor classe dos algarismos ja estudados.

CT 1= << bel, AT P— menor-classe, 1 >> }

0 aluno conhece que so se representa o resultado quando um algarismo cabe no outro

alguma vez.

CA I= {<< bel, AA, P— representar, 1 >>}

aluno conhece que nao se representa o resultado quando um algarismo ndo cabe no

outro, ou cabe no outro nenhuma vez.

CA I= {<< bel, AA, P— nao-repres, 1 >>}

21.Tutor: - Toda vez que se divide um algarismo por outro, deve-se representar o

resultado desta divisao.

Assim, dividindo a centena 6 por 6, o resultado foi 1 e foi representado pelo

algarismo 1.

Ao dividir a dezena 4 por 6, o resultado foi nenhuma vez e este resultado deve

ser representado pelo algarismo zero.

A seguir, deve-se transformar as 4 dezenas na ordem imediatamente inferior

multiplicando-as por 10 e somar a elas o algarismo da ordem em questa° formando urn
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novo nUmero para continuar a divisdo. No nosso caso, devemos transformar as 4

dezenas em 40 unidades e soma-las corn as 8 unidades do numero, formando assim o

novo nUmero que é o 48 e ai prosseguir a divisdo, verificando quantas vezes o 6 cabe nas

48 unidades. Concluir que sdo 8 vezes e representar este resultado usando o algarismo 8.

0 tutor altera algumas de suas crencas em relacdo ao conhecimento do aluno:

aluno conhece que so se representa o resultado quando um algarismo cabe no outro

alguma vez.

CTA1= {<< bel, AA, P- represcntar, 0 >>}

O aluno conhece que nao se representa o resultado quando um algarismo nao cabe no

outro, ou cabe no outro nenhuma vez.

CTA1= {<< bel, AA, P- nao-repres, 0 >>}

aluno nao conhece que o algarismo zero representa a situacdo de dividir urn nUmero

por outro maior que ele.

CTA 1= {<< bel, AA, PREDIV , 0 >>} cnde PREDIV é a proposicdo:

REDIV << resp-div,A,B,C, se A � B, 0 >> A

<<resp-div,A,B 4 O, se A < B, 0 >>

tutor deseja corrigir o erro do aluno.

DT I= << des, AT, PR 7, EPT 7, T, 1 >> onde PRp7 é a proposicao:

RP7 << corrigir, AT, erro, AA >>

corrigir: corrigir erro cometido pelo aluno

EPT7 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 n << urgéncia, 1.0, t 1 , 1 >>

A intencdo do tutor é corrigir o erro do aluno.

IT 1= { << in, AT, PRp7, ESTRATRP 7, EPT7, T, 1 >> } onde ESTRATRP7 é a

estrategia usada pelo tutor para corrigir o erro do aluno e estd descrita em 3.4.3.1(B).

0 tutor deseja que o aluno responda corretamente ao problema pl

DTI_ { << des, AT, PRIM EPT2, T, 1 >>
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EPT2 1= << satisfacao, ds, t 1 , 1 >> A « urgéncia, 0.7, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intencdo de que o aluno responda corretamente ao problema pl.

IT 1= {<< in, AT, PRp1, ESTRAT3, EST2, T,1 >>}

Tenta, agora, realizar novamente a divisdo de 648 por 6, apresentando o

resultado.

22.Aluno: - Depois de realizar a divisdo, o resultado que encontrei foi 108.

0 aluno deseja mostrar que aprendeu a estrategia para resolver o problema proposto.

DA 1_ {<< des, AA, PMOT, EPA5, T, 1 >>} onde PMOT é a proposicdo:

MOT H << mostrar, AA , AT , aprendeu-resolver, 1 >>

mostrar: mostrar ao tutor que aprendeu a resolver problema proposto usando

estrategias ESTRATRP7 e ESTRAT6 apresentadas pelo tutor.

A intencdo do aluno é mostrar que aprendeu a estrategia para resolver o problema.

IA 1= {<< in, AA, PMOT, ESTRATMOT, EPA5, T, 1 >>} onde ESTRATMOT é a

estrategia usada pelo aluno para resolver o problema e mostrar ao tutor que aprendeu a

resolver a operacdo usando as estrategias ESTRAT6, ESTRATRESB e ESTRATREP

descrtas em 3.4.3.1.

23.Tutor: - 0 resultado agora esta correto. Realiza a divisdo de 836 por 4 apresentando

o resultado.

O tutor deseja que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.

DTI= << des, AT, PAKc, EPT8, T, 1 >> } onde PAKC é a proposicdo:

AKC << usar-estrat-cor, AA, resolver, p2,1>> e p2 H << dividir,836,4, 1 >>

usar-estrat-cor: significa usar a estrategia correta para resolver o problema p2.

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.
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IT 1= {<< in, AT, PAKC, ESTRATAKC, EPT8, T, 1 >>} onde ESTRATAKC é a

estrategia, descrita em 3.4.3.1.(B), usada pelo tutor para verificar se a resposta do aluno

esta correta.

0 tutor espera que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.

ET 1= { << exp , AT, PBEC, EPST7, 1 >> } onde PBEC é a proposicdo:

BEC << resolve, AA, p2, 1 >>

resolve: significa resolver o problema p2, usando as estrategias ESTRAT6,

ESTRATRESB e ESTRATREP

0 tutor, depois de confirmar suas crencas, as do aluno, e de verificar que a

estrategia usada pelo aluno coincide com a sua, verifica que o desenvolvimento do

problema esta correto e que o aluno realmente provou que sabe utilizar o processo de

divisdo, pois nao cometeu erro algum ao resolver a operacdo. Esta verificacao foi feita

atraves da explicacdo apresentada ao aluno atravês do metodo EBL.

24.Aluno: - Encontrei o nUmero 209 como resultado da divisdo de 836 por 4.

0 aluno possui crencas correspondentes as crencas CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA2,

CA3 e CA5 que ja foram definidas para o agente tutor e vai resolver o problema

proposto de acordo corn estas crencas e os estados mentais que väo surgir durante a sua

interacdo corn o tutor.

As crencas do aluno sdo:

0 aluno conhece operacOes corn niuneros de urn algarismo.

CA H << bel, AA, P— tabuadal, 1 >> }

0 aluno conhece operacOes corn nUmeros de dois algarismos.

CA 1 = { << bel, AA,

0 aluno conhece operacOes corn nUmeros de trés algarismos.

CA 1= { << bel, AA, P— tabuada3, 1 >>

Ptabuada2, 1 >> }
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Com as crencas definidas anteriormente, o aluno consegue realizar a operacdo

proposta pelo tutor e apresentar um resultado considerado correto. Assim, o aluno

espera que o tutor confirme suas crencas.

No momento em que o aluno recebe o problema a ser resolvido, ele vai possuir o

desejo e a intencdo correspondente.

aluno tem o desejo de resolver corretamente o problema proposto pelo tutor.

DA 1= {<< in, AA, PDP2, EPA1, T, 1 »}

aluno tem a intensdo de resolver corretamente o problema proposto pelo tutor.

IA 1= {<< in, AA, PDP2, ESTRAT6, EPA1, T, 1 >>}

0 aluno espera resolver corretamente o problema p2 proposto pelo tutor.

EA I=	 exp, AA, PEP!, EPS 1, T, 1 >> }

25.Tutor: - 0 resultado estd correto. Posso concluir que aprendeste a realizar a operacdo

de divisão corn este tipo de dificuldade.

0 tutor altera algumas de suas crencas em relacdo ao conhecimento do aluno:

0 aluno conhece que so se representa o resultado quando urn algarismo cabe no outro

alguma vez.

CTA 1= {<< bel, AA, P— representar, 1 >>}

aluno conhece que ndo se representa o resultado quando urn algarismo não cabe no

outro, ou cabe no outro nenhuma vez.

CTA 1= {<< bel, AA, P— nao-repres, 1 >>}

aluno ndo conhece que o algarismo zero representa a situacdo de dividir urn nUrnero

por outro maior que ele.

CTA 1= {<< bel, AA, PREDIV , 1 >>} onde PREDIV é a proposicdo:

REDIV 1= << resp-div, A ,B, C, se A � B , 1>> A

resp-div, A, B, 0, se A < B , 1>>

tutor deseja que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.
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DT 1= { << des, AT, PAKc, EPT8, T, I >> }

0 tutor intenciona que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.

IT 1= {<< in, AT, PAKc, ESTRATAKC, EPT8, T, 1 >>}

0 tutor espera que o aluno utilize a estrategia correta para resolver o problema p2.

ET 1 = { << exp , AT, PBEC, EPST7, 1 >> }
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3.7.3 Explicacdo e Andlise do Didlogo C

Nosso objetivo em trabalhar coin o didlogo da situacdo C é, alem de

observar e analisar as mudancas que ocorrem nos estados mentais durante a interacdo

ensino/aprendizagem, explorar principalmente aspectos do use das estrategias de ensino

que sao, na realidade, os pianos de ensino adotados pelo tutor e pelo aluno para resolver

os problemas que surgem durante a interacdo.

0 dialog() inicia-se corn o tutor enviando uma mensagem ao aluno na qual

solicita que este apresente o resultado da operacao proposta. Ao fazer esta solicitacdo, o

tutor esta acreditando que o aluno sabe resolver tal operacäo e fica aguardando uma

resposta para o problema. Nasce no tutor urn desejo que so sera satisfeito se o aluno

resolver a operacdo apresentando urn resultado. Para enviar a mensagem ao aluno, o

tutor inicia utilizando a estrategia que define como apresentar um problema ao aluno.

Esta estrategia esta descrita em 3.4.3.1(B).

Urn dos desejos do tutor é que o aluno "responda corretamente ao

problema proposto", isto significa que o aluno deve apresentar o resultado correto para

o problema. Tal desejo so podera ser satisfeito no final do didlogo, se o aluno apresentar

o desenvolvimento completo de como resolveu a operacão.

0 tutor determina urn tempo X para aguardar a resposta do aluno.

Passado este tempo, como o aluno ndo se manifesta, ou seja, ndo envia mensagem

alguma, o tutor envia novamente sua mensagem inicial na esperanca de que tenha havido

algum problema de comunicacdo corn a primeira mensagem.

0 aluno ndo responde ao tutor por ndo ter condicoes para isto, pois ndo

sabe como realizar a operacdo proposta e, muito menos, como apresentar um resultado.

Surge nele o desejo de que o tutor the informe o que fazer.

0 tutor ndo recebe tal mensagem do aluno e, diante do "siléncio" deste,

envia a primeira mensagem novamente ansioso por uma resposta e uma explicacdo de
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por que nao apresentou a resposta . Acredita que o aluno estivesse distraido e por isso

houve falha na comunicacdo entre eles.

Novamente o aluno fica em "silencio" e tenta enviar uma mensagem ao

tutor atraves de uma estrategia definida por suas crencas e intencOes para que o tutor

"entenda" que ele nao sabe como resolver o problema proposto, ou seja, a operacao

proposta. Tenta deixar claro ou dar a entender ao tutor que gostaria que este the dissesse

o que ele deve fazer e the ensinasse como realizar a operacao, ou seja, que

procedimentos seguir para chegar a urn resultado.

No instante em que o tutor percebe que o aluno nao sabe o que fazer, ele

envia uma mensagem para o aluno em forma de pergunta, corn a intencao de verificar se

o aluno sabe ou nao sabe resolver o problema para poder se posicionar e mudar seu

comportamento frente ao fato apresentado. Se a resposta for nao, ele seleciona uma

estrategia para ensinar ao aluno, pois acredita que o aluno deseja aprender a resolver a

operacao proposta para poder satisfazer seu desejo de apresentar o resultado do

problema ao tutor.

Ao receber a confirmacao do aluno de que ele nao sabe o que fazer e que

deseja aprender uma maneira de resolver a operacao proposta, o tutor abandona seu

desejo de que "o aluno responda corretamente ao problema p1". Muda seus pianos em

relacdo ao aluno e adota uma nova postura, e uma nova estrategia é selecionada, logo

comeca a interagir de uma maneira diferente corn o aluno.

Para construir ou determinar a estrategia de ensino adequada a este aluno,

frente a esta nova situacao, o tutor precisa saber algumas coisas a respeito do

conhecimento deste aluno e de suas crencas. 0 dialog() é reiniciado com o envio da

seguinte mensagem: "sabes o que significa dividir urn numero por outro?" A partir da

resposta do aluno é que o tutor vai ter condicaes de construir urn conjunto de crencas a

respeito do conhecimento do aluno e através da intencao relacionada corn as crencas

selecionar a estrategia(s) de ensino adequada(s) ao caso.
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Diante da resposta negativa do aluno, o tutor, que possuia varias

expectativas, abandona-as e fica apenas corn uma, a que espera uma resposta do aluno.

As outras duas sao abandonadas, pois o aluno em questdo ndo sabe nada a respeito da

operacao de divisào, mas deseja aprender. 0 aluno ja deixou isto bem claro ao tutor, e

este assume como uma crenca sua, em relacao ao aluno, a vontade dele em aprender o

processo para resolver a operacao.

0 aluno, ao apresentar a resposta "nao", deseja esclarecer ao tutor, mais

uma vez, que nao sabe nada a respeito da dita operacao de divisdo, muito menos o que

ela significa. Para que o tutor conheca estes desejos, o aluno utiliza algumas estrategias

e, atraves delas, envia mensagens ao tutor de maneira que este fique conhecendo seus

desejos e expectativas.

Finalmente, ao perceber que o aluno deseja realmente aprender, o tutor

busca uma estrategia que ensina ao aluno o significado da divisdo de urn numero por

outro e todos os passos para resolver corretamente a operacdo de divisào de urn numero

natural de 2 ou mais algarismos por urn numero natural de urn algarismo. Envia uma

mensagem ao aluno com o algoritmo completo de como realizar a operacao de divisao

que propOs ao aluno. Este algoritmo descreve passo a passo uma maneira ideal de

realizar a operacao.

Entao, o tutor envia para o aluno o algoritmo ESTRAT6 descrito em

3.4.3.1(A) que descreve como resolver passo a passo a operacao de divisào.

Os desejos e as expectativas iniciais do tutor em relacdo a resposta do

aluno ao problema proposto não sdo satisfeitos e sào substituidos por outros no decorrer

do dialog°. No momento em que ele percebe que o aluno ndo sabe realizar a operacdo

solicitada, mas apresenta sinais de que deseja aprender, o tutor se propOe a ensina-lo.

Ndo fica claro no dialog° se o aluno aprende ou ndo a resolver a operacdo

proposta, pois o dialog° se encerra corn a declaracao do tutor " you to ensinar" e

apresenta ao aluno o processo para resolver passo a passo a operacao, apresentando

tambern uma expectativa de que o aluno aprenda o que foi ensinado. Tal expectativa so
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vai ser satisfeita se o aluno apresentar a resolucao do problema passo a passo corn a

respectiva resposta. Para que isto aconteca, cabe ao tutor, depois de urn tempo

considerado por ele o suficiente para que o aluno assimile o que foi apresentado, solicitar

que o aluno realize a operacao proposta. Ou seja, o tutor envia para este aluno a primeira

mensagem deste didlogo e aguarda a resposta que pode ser:

a mesma jd apresentada neste didlogo;

a resposta apresentada pelo aluno do didlogo A;

c) a resposta apresentada pelo aluno do dialog° B.

Se for (a), o tutor ndo tern satisfeita sua expectativa e parte em busca de

nova estrategia de ensino corn a ajuda da andlise de suas crencas em relacdo ao aluno e

tenta	 para ensinar-lhe o processo para resolver a operacdo de divisdo.

Se for (b), o tutor tern sua expectativa satisfeita, pois o aluno aprendeu

muito bem como realizar a operacdo. Ele demonstra isto corn o desenrolar do didlogo

que é semelhante ao didlogo descrito na situacdo A, no qual o aluno mostra que

aprendeu a resolver a operacdo proposta. Cabe ainda ao tutor enviar uma mensagem ao

aluno solicitando que ele resolva algumas outras operacOes e, se ele resolver utilizando

corretamente o algoritmo que aprendeu, apresentando os resultados corretos, o tutor

pode concluir que realmente ocorreu aprendizagem por parte do aluno e atualizar suas

crencas. Algumas crencas do aluno e do tutor, em relacdo ao aluno, neste momento sdo

atualizadas e outras acrescentadas ao conjunto de crencas como novas, significando que

ocorreu algum tipo de aprendizagem. 0 tutor conclui que o aluno aprendeu a resolver a

operacdo de divisdo corn o tipo de dificuldade apresentado.

Se for (c), o aluno aprendeu de uma maneira errada a resolver a operacdo,

ou seja, houve falha no processo. Cabe ao tutor analisar os passos do desenvolvimento

apresentado pelo aluno, detectar o erro e corrigi-lo.

Corn qualquer tipo de aluno, a verificacao passo a passo é feita atraves da

comparacao dos passos do algoritmo apresentado pelo aluno corn os passos do

algoritmo do tutor, atraves da troca de mensagens entre eles.
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No final, para verificar se o aluno aprendeu, o tutor solicita que ele realize

novamente a operacdo e aguarda a resposta que, neste caso, pode ser (b) ou (c). 0 tutor

espera que seja (b) e que possa concluir que houve aprendizagem por parte do aluno.

3.7.3.1 Descricao Passo a Passo do Dialogo C

1.Tutor: - Representa o resultado da divisdo de 642 por 3.

tutor conhece como apresentar urn problema ao aluno.

CT 1= { << bel, AT, P apresentar-p 1 , AT, 1 >>} onde P„presentar-pl é a proposicdo:

apresentar-pi: apresentar urn problema para o aluno resolver, seguindo a

estrategia ESTR,kTP descrita em 3.4.3.1(B).

A partir deste momento, o tutor deseja que o aluno resolva corretamente o

problema p19

tutor deseja propor o problema pl ao aluno.

DT 1_ { << des, AT , PSP1, EPT1, T, 1 >> } onde Pspi e a proposicdo:

SP1 << propae, AT, AA, p1, 1 >> e pl << dividir, 642, 3, 1 >>

EPT1 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urOncia, 1.0, t 1 , 1 >> v

<< satisfacdo, dns, t 1 , 1 >> A << urgència, 1.0, t 1 , 1 >>

tutor tern a intencdo de propor o problema pl ao aluno.

IT H {<< in, AT, PSP1, ESTRATSP1, EPT1, T,1 >>} onde ESTRATSP1 é a estrategia

ESTRAT1, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para apresentar urn problema ao

aluno.

9 Igual a nota 5.
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tutor deseja que o aluno responda corretamente ao problema pl.

DT 1= { << des, AT, PRp1, EPT2, T, 1 >> } onde PRpi é a proposicdo:

RP1 1= << resp, AA, AT, p1, 1 >> A << resp-cor, pl, 1 >>

resp: resposta do aluno ao problema proposto;

resp-cor: resposta correta

EPT2 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 0.7, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intencdo de que o aluno responda corretamente ao problema pl.

IT != {<< in, AT, PRpi, ESTRATRP1, EPT2, T,1 >>} onde ESTRATRPI é a estrategia

ESTRAT3, descrita em 3.4.3.1(B).

2.Aluno: -

0 aluno possui as crencas CA1.1, ..., CA4 descritas em 3.4.2, alem das crencas

abaixo:

0 aluno ndo sabe o que fazer para apresentar uma resposta ao tutor.

CA 1= {<< bel, AA, PRpA, 0 >> } onde PRpA é a proposicdo:

RPA 1= << apresentar, AA, resposta, AT, 0 >>

aluno nab conhece o processo de divisdo

CA I = {<< bel, AA, PCPD, 0 >> } onde PCPD é a proposicdo:

CPD << conhece, AA, processo-divisäo, 0 >>

aluno deseja obter do tutor a informacdo do que fazer .

DA 1= << des, AA, P/Nip, EPA1, T, 1 >> } onde PINF	 a proposicdo:

INF 1= << obter-inf, AA, AT, 1 >>

obter-inf: obter informacdo do tutor sobre o que deve ser feito

0 aluno tern a intencdo de obter do tutor a informacdo do que fazer .
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IA 1= {<< in, AA, PINE, ESTRATINF, EPA1, T, 1 >>} onde ESTRATINF é a

estrategia, descrita em 3.4.3.2, atraves da qua! o aluno procura comunicar ao tutor que

nao sabe fazer o que estd sendo solicitado.

aluno espera entender o que o tutor estd solicitando.

EA l_ { << exp, AA, PEPT, EPS1, T, 1 >> } onde	 PEPTEPT é a proposicdo:

EPT << entender, AA, AT, 1 >>

entender: entender a solicitacdo do tutor, pois nao sabe o que fazer.

3.Tutor: - Divide 642 por 3.

0 tutor quer reforcar suas crencas em relacdo aos conhecimentos do aluno e ao

seu conhecimento. Confirma as crencas CT1.1,	 CT5, descritas em 3.4.1.

tutor deseja que o aluno responda que nao apresentou a resposta por estar distraido.

DT I= { << des, AT, PRESP, EPT3, T, 1 >> } onde P RESP é a proposicdo:

>>

RESP = << nao-responder, AA, pl, AT, 1 >> e pl I = << dividir, 642, 3, 1

nao-responder: aluno nao respondeu ao problema por estar distraido

tutor tern a intencdo de que o aluno responda que nao apresentou a resposta por estar

distraido.

IT I= {<< in, AT, PRESP, ESTRATRESP, EPT3, T, 1 >>} onde ESTRATRESP é a

estrategia, descrita em 3.4.3.1.(B), usada pelo tutor para descobrir porque o aluno nao

apresentou resposta ao seu problema.

tutor espera que o aluno apresente o resultado do problema proposto.

ET { << exp, AT, PARp, EPST 1, T, 1 >> } onde P ARP é a proposicdo:

APR j= << apresentar, AA, AT, resultado, 1 >>

4.Aluno: -
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0 aluno possui as crencas CA1.1, ..., CA4 descritas em 3.4.2, alem das crencas

abaixo:

aluno nao sabe o que fazer para apresentar uma resposta ao tutor.

CA 1 = {« bel, AA, PRPA, 0 » }

0 aluno nao conhece o processo de divisdo.

CA1={«bel,AA, PcPD,0» }

aluno deseja que o tutor the diga o que deve fazer.

DA 1= « des, AA, PODF, EPA2, T, 1 >> } onde PODF é a proposicao:

ODF 1= << dizer, AT, AA, 1 >>

dizer: o tutor deve dizer ao aluno o que este deve fazer.

EPA2 1= « satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 A << urg6ricia, 1.0, t l , 1 >>

aluno tern a intencdo que o tutor the diga o que deve fazer.

IA H {<< in, AA, PoDF, ESTRATODF, EPA2, T, 1 >>} onde ESTRATODF é a

estrategia ESTRATINF, descrita em 3.4.3.2, através da qual o aluno solicita ao tutor que

the diga o que fazer.

0 aluno deseja apresentar uma resposta ao tutor.

DA 1= « des, AA, PART, EPA3, T, 1 >> } onde PART é a proposicdo:

ART 1 = << apresentar-resposta, AA, p1, AT, 1 >> e p1 << dividir,642, 3, 1

>>

EPA3 H << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 A << urgéncia, 0.8, t 1 , 1 >>

0 aluno tern a intencdo de apresentar uma resposta ao tutor.

IA 1= {<< in, AA, P ART, ESTRATART, EPA3, T, 1 >>} onde ESTRATART é uma

estrat6gia, descrita em 3.4.3.2, atraves da qual o aluno responde ao tutor.

aluno espera que o tutor entenda que ele nao sabe o que fazer corn o problema
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EA 1= { << exp, AA, P EFP, EPS2, T, 1 >> } onde PEFP é a proposiedo:

EFP I = << entender, AT, AA, nko-pl, 1 >>

nao-pl: ndo sabe o que fazer com o problema proposto

5.Tutor: - Entendeste o que foi solicitado?

tutor deseja que o aluno apresente uma resposta ao problema.

DT 1= { << des, AT, P AAR, EPT4, T, 1 >> } onde P 	 é a proposiedo:

AAR I= << apres-resp, AA, AT, 1 >>

apres-resp: o aluno deve responder algo para que o tutor possa continuar sua

intervened°.

EPT4 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 A << urgència, 1.0, t 1 , 1 >>

0 tutor tern a intenedo de que o aluno apresente uma resposta ao problema.

IT 1= {<< in, AT, PAAR, ESTRATAAR, EPT4, T, 1 >>} onde ESTRATAAR é uma

estrategia, descrita em 3.4.31(B), usada pelo tutor para que o aluno apresente uma

resposta ao problema proposto.

tutor deseja ensinar ao aluno como resolver o problema proposto.

DT 1= { << des, AT, PRPP, EPT 5, T, 1 >> } onde PRpp é a proposiedo:

RPP I= << ensinar, AA, resolver-problema, 1 >>

EPT5 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 n << urg6ncia, 0.6, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intenedo de ensinar ao aluno como resolver o problema proposto.

IT 1= {<< in, AT, PRPP, ESTRATRPP, EPT5, T, 1 >>} onde ESTRATRPP é a

estrategia ESTRAT6, descrita em 3.4.3.1(A), usada pelo tutor para ensinar ao aluno a

resolver o problema proposto.

tutor deseja saber se o aluno conhece ou nao conhece como resolver o problema.

DT 1= { << des, AT, PCRP, EPT6, T, 1 >> } onde Pew é a proposicdo:
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CRP I = << conhecer, AA, resolver-problema, 1 >> v

<< nio-conhecer, AA, resolver-problema, 1 >>

EPT6	 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> n << urgencia, 0.8, t 1 , 1 >>

tutor tern a intencdo de saber se o aluno conhece ou nao conhece como resolver o

problema proposto.

IT I = {<< in, AT, PcRp, ESTRATCRP, EPT6, T, 1 >>} onde ESTRATCRP é uma

estrategia, descrita em 3.4.3.1.(B), usada pelo tutor para descobrir se o aluno conhece

ou nä. ° conhece como resolver o problema proposto.

tutor espera que o aluno apresente uma resposta num tempo X.

ET	 << exp, AT, P ART, EPST2, T, 1 >> } onde PART é a proposicdo:

ART H << apresentar, AA, resposta, 1 >>

resposta: o aluno deve apresentar uma resposta ao tutor num tempo X,

determinado pelo tutor.

6.Aluno: - Entendi, mas ndo sei o que fazer.

0 aluno possui as crencas CALI, ..., CA4 descritas em 3.4.2, alem da crenca:

aluno nä.° conhece o processo de divisdo.

CA I = {<< bel, AA, Pcpp, 0 >> }

aluno deseja explicar ao tutor que entendeu a solicitacdo.

DA i = { << des, AA, PExp, EPA4, T, 1 >> onde PExp é a proposicdo:

EXP I= << explicar, AA, AT, entendeu, 1 >>

entendeu: o aluno explica ao tutor que entendeu a solicitacdo dele, mas não sabe

o que é para fazer.

EPA4 I= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 1.0, t 1 , 1 >>

aluno tern a intencdo de explicar ao tutor que entendeu a solicitacdo.
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IA 1= {<< in, AA, PEXP, ESTRATEXP, EPA4, T, 1 >>} onde ESTRATEXP é a

estrategia ESTRATINF, descrita em 3.4.3.2, usada pelo aluno para explicar ao tutor que

entendeu a solicitacdo, mas ndo sabe o que é para fazer.

0 aluno deseja que o tutor the ensine o processo de divisdo.

DA 1= { << des, AA, PENS, EPA5, T, 1 >> } onde PENS é a proposicdo:

ENS 1= << ensine, AT, AA, processo-divisao, 1 >>

EPA5	 << satisfacão, ds, t 1 , 1 >> A << urgencia, 0.8, t 1 , 1 >>

0 aluno tern a intencdo de que o tutor the ensine o processo de divisdo.

IA 1= {<< in, AA, PENS, ESTRATENS, EPA5, T, 1 >>} onde ESTRATENS é a

estrategia ESTRATART , descrita em 3.4.3.2, usada pelo aluno para solicitar ao tutor

que the ensine o processo de divisdo de urn nnmero por outro.

0 aluno deseja resolver o problema proposto.

DA 1= { << des, AA, PRSV, EPA6, T, 1 >> } onde PRSV é a proposicdo:

RSV 1 = << resolver, AA, p1, AT, 1 >>

EPA6	 << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgencia, 0.6, t 1 , 1 >>

0 aluno tem a intencdo de resolver o problema proposto.

IA 1= {<< in, AA, PRSV, ESTRATRSV, EPA6, T, 1 >>} onde ESTRATRSV é a

estrategia ESTRATART, decrita em 3.4.3.2, atraves da qual o aluno comunica ao tutor

que deseja resolver o problema proposto.

0 aluno espera uma explicacdo do tutor.

EA 1= { << exp, AA, PE.vr, EPS3, T, 1 >> }onde PERT é a proposicdo

EXT 1 .= << explicacao, AT, AA, 1 >>

explicacäo: o aluno espera uma explicacao do tutor sobre como proceder para

aprender e conseguir resolver o problema proposto.
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7.Tutor: - Sabes o que significa dividir urn nUmero por outro?

tutor deseja que o aluno aprenda a resolver a operacdo de divisdo.

DT 1-= { << des, AT, PAOD, EPT7, T, 1 >> } onde PAOD é a proposicAo:

AOD 1 = 	 aprender, AA, resolver-divisäo, 1 >>

tutor tern a intencdo de que o aluno aprenda a resolver a operacdo de divisdo.

IT 1= {<< in, AT, PAOD, ESTRATAOD, EPT7, T, 1 >>} onde ESTRATAOD é uma

estrategia usada pelo tutor para ensinar ao aluno como resolver a operacdo de divisdo

Esta estrategia é uma combinacdo de ESTRAT6, ESTRATRESB, ESTRATREP,

descritas e 3.4.3.1(A);(B).

tutor espera uma resposta do aluno.

ET I= { << exp, AT, PApR, EPST3, T, 1 >> } onde P APR é a proposicdo:

APR 1= << resposta, AA, AT, 1 >>

EPST3	 << satisfacdo, exp, tj, 1 >>	 A << urgéncia, 1.0, ti, 1 >>

tutor espera que o aluno responda que sabe o significado da divisào de urn nnmero por

outro.

ET 1-= { << exp, AT, PRSP, EPST4, T, 1 >> } onde P RSP e a proposicdo:

RSP 1=	 responda, AA, AT, positivo, 1 >>

positivo: o aluno responde que sabe o que significa dividir urn nUmero por outro

EPST4	 << satisfacdo, exp, ti, 1 >>	 n << urgénci a, 0.8, tj, 1 >>

Se o aluno responder que sabe, o tutor pergunta se ele conhece o processo para

realizar a operacdo de divisdo

0 tutor espera que o aluno conheca o processo de divisdo

ET 1= { << exp, AT, PCPD, EPST5, T, 1 >> } onde PCPD é a proposicdo:

CPD << conhece, AA, processo-divisäo, 1 >>
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EPST5 1= << satisfacdo, exp, tj, 1 >> A << urgéncia, 0.8, tj, 1 >>

Se o aluno responder que ndo conhece o processo para realizar a operacdo de

divisdo, o tutor utiliza a ESTRAT6 para ensind-lo atraves do metodo EBL.

8.Aluno: -

0 aluno possui as crencas CA1.1, ..., CA4 descritas em 3.4.2, alem da crenca:

0 aluno ndo conhece o processo de divisdo.

CA 1= {<< bel, AA, Pm), 0 >> }

O aluno deseja que o tutor the ensine o processo de divisdo.

DA H { << des, AA, PENS, EPA5, T, 1 >> }

EPA5 1= << satisfacab, ds, t 1 , 1 >> A << urgencia, 1.0, t 1 , 1 >>

O aluno tern a intencao de que o tutor the ensine o processo de divisdo.

IA 1= {<< in, AA, PENS, ESTRATENS, EPA5, T, 1 >>} onde ESTRATENS é a

estrategia ESTRATART, descrita em 3.4.3.2, usada pelo aluno para solicitar ao tutor

que the ensine o processo de divisäo de um nUmero por outro.

aluno deseja resolver o problema proposto.

DA 1= { << des, AA, PRSV, EPA6, T, 1 >> } onde PRSV é a proposicdo:

RSV 1= << resolver, AA, pl, AT, 1 >>

EPA6 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> A << urgéncia, 0.6, t 1 , 1 >>

aluno tem a intencdo de resolver o problema proposto.

IA 1= {<< in, AA, PRSV, ESTRATRSV, EPA6, T, 1 >>}

aluno deseja aprender o processo de divisdo de urn numero por outro.

DA 1= { << des, AA, P APD, EPA7, T, 1 >> } onde PAP) é a proposicdo:
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APD 1= << aprender, AT, processo-divisao, 1 >>

PA7 I= « satisfacào, ds, t 1 , 1 >> A << urgência, 0.8, t 1 , 1 >>

O aluno tem a intencdo de aprender o processo de divisdo de urn numero por outro.

IA 1= {<< in, AA, PAR), ESTRATAPD, EPA7, T, 1 >>} onde ESTRATAPD é a

estrategia ESTRATART, descrita em 3 4.3.2, atraves da qual o aluno comunica ao tutor

sua intencdo de aprender o processo de divisdo de um numero por outro.

O aluno espera que o tutor the ensine o significado da divisdo de urn numero por outro.

EA 1= { « exp, AA, PESD, EPS4, T, 1 >> onde PESD é a proposicdo:

ESD 1= << ensinar, AT, AA, significado, 1 >>

significado: significado da divisào de urn numero natural por outro

EPS4 << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urgéncia, 1 0, t {, 1 >>

0 aluno espera que o tutor the ensine o processo de divisao de urn numero por outro.

EA = << exp, AA, PEpp, EPS5, T, 1 >> } onde PEPD é a proposicdo:

EPD 1= << ensinar, AT, AA, processo-divisao, 1 >>

EPS5 i= << satisfacao, exp, tj, 1 >> A	 urg énc i a, 0.8, tj, 1 >>

9.Tutor: - Vou to ensinar.

0 tutor quer reforcar suas crencas em relacdo aos conhecimentos do aluno e ao

seu conhecimento. Confirma as crencas CT1.1,	 CTS, descritas em 3.4.1.

0 tutor deseja ensinar o processo de divisdo ao aluno.

DT 1= { « des, AT, PEPD, EPT8, T, 1 >> } onde PEpp é a proposicao:

EPD 1= << ensinar, AT, AA, processo-divisao, 1 >>

EPT8 1 = << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >> n << urg é n ci a. 0.8, t 1 , 1 >>

0 tutor tem a intencdo de ensinar o processo de divisdo ao aluno.
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IT H {<< in, AT, PEPD, ESTRATEPD, EPT8, T, 1 »}onde ESTRATEPD é a

estrategia ESTRAT6, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para ensinar ao aluno o

processo de divisdo de urn numero natural por outro.

tutor deseja ensinar ao aluno o significado da divisdo de urn numero por outro.

DT 1= { << des, AT, PESD, EPT9, T, 1 >> } onde PESD é a proposicdo:

ESD << ensinar, AT, AA, significado, 1 >>

significado: significado da divisdo de um numero natural por outro

EPT9 1= « satisfacdo, ds, t 1 , 1 » A « urgéncia, 1.0, t 1 , 1 »

tutor tem a intencdo de ensinar ao aluno o significado da divisdo de urn numero por

outro.

IT 1= {<< in, AT, PESD, ESTRATESD, EPT9, T, 1 >>}onde ESTRATESD é a

estrategia ESTRAT6, descrita em 3.4.3.1(B), usada pelo tutor para ensinar ao aluno o

significado da divisdo de urn numero natural por outro.

tutor deseja ensinar ao aluno como resolver a operacdo de divisdo.

DT 1= { << des, AT, PEAR, EPT10, T, 1 >> } onde PEAR é a proposicdo:

EAR 1= << ensinar, AT, AA, resolver-operacao, 1 >>

EPT I 0 1= << satisfacdo, ds, t 1 , 1 >>	 A << urgén c i a, 0.8, t 1 , 1 >>

0 tutor tern a intencdo de ensinar ao aluno como resolver a operacao de divisdo.

IT 1= {<< in, AT, PEAR, ESTRATEAR, EPT10, T, 1 >>}onde ESTRATEAR é a

estrategia usada pelo tutor para ensinar ao aluno como resolver a operacdo de divisdo de

urn numero natural por outro. Esta estrategia é uma combinacdo de ESTRAT6,

ESTRATRESB, ESTRATREP.

tutor espera que o aluno aprenda o significado da divisdo de um numero por outro.

ET 1 = { << exP , AT, PASN, EPST6, T, 1 , >> } onde PASN é a proposicdo:

ASN << aprender, AA, significado, 1 >>
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significado: significado da divisäo de um nUmero natural por outro

EPST6 << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urg énci a, 1 0, t1, 1 >>

0 tutor espera que o aluno aprenda a utilizar o processo de divisào para resolver o

problema proposto.

ET != { << exp, AT, PAR0, EPST7, T, 1 >> } onde PAM) é a proposicdo:

ARO I= << aprender, AA, resolver, 1 >>

resolver: aprender a resolver o problema proposto

EPST7I= << satisfacdo, exp, ti, 1 >> A << urgència, 0.8, ti, 1 >>

No momento em que o aluno, ap6s receber toda a explicacdo apresentada

pelo tutor, realizar corretamente a operacdo proposta ocorrerd alteracdo nas suas

crencas. 0 tutor, entdo, poderd concluir que ocorreu aprendizagem por parte do aluno.
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4 CONCLUSAO E TRABALHOS FUTUROS

Ao termino do trabalho, constatamos que um dos objetivos propostos, o

de analisar a interacdo entre os agentes atraves dos estados mentais por nos estudados:

crenca, desejo, intencdo e expectativa, visando observar as mudancas que ocorrem nos

estados dos agentes tutor e aluno durante interacOes de ensino/aprendizagem, foi

atingido. Desta andlise, resultou urn entendimento mais detalhado do processo de ensino

e aprendizagem e foi atraves da relacäo entre os estados mentais, durante os dialogos,

que conseguimos observar as mudancas ocorridas. Observamos, por exemplo, que nem

sempre os estados mudam, mas que sempre que urn desejo muda, a intencao a ele

associada tambêm muda, entretanto, a estrategia de ensino, que tambem esta associada

intencdo, pode ou nao mudar.

Apresentamos os didlogos escritos em lingua natural para facilitar a

compreensdo do leitor e a andlise feita sobre eles. Na simulacdo feita em

ARITY/PROLOG para PC, a interacdo se da atraves da troca de mensagens codificadas

no programa.

Ao adotarmos a arquitetura SEM para modelar exemplos prâticos

compostos por tres didlogos, verificamos que os parâmetros desta arquitetura tern

reflexos na construcdo dos agentes e na simulacao da interacao entre eles. A

representacdo dos estados mentais, atraves da Teoria das Situaciies nesta arquitetura,

permitiu uma representacdo mais granular dos estados mentais, aumentando o poder da

explicacao das interacOes e, conseqUentemente, promovendo uma melhor avaliacdo das

mudancas que ocorrem no processo de ensino/aprendizagem. Ainda, considerar os

estados mentais desejo, intencdo e expectativa alem de crenca, e associd-los a agentes

locais, de acordo corn a arquitetura trabalhada, possibilitou acrescentar maior

flexibilidade as interacOes dos agentes. Logo, proporcionou urn maior poder explicativo

das interacOes e, como conseqUencia, uma melhor avaliacdo dos metodos de ensino e

aprendizagem, pois a modelagem dos varios estados mentais permite aos agentes agirem

coin mais precisdo. 0 metodo EBL realiza a aprendizagem gradativa e este fator tambem

ajudou na clareza do mapeamento das mudancas que ocorriam nos estados mentais.
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Nos casos estudados, houve aprendizagem por parte dos agentes ao

assimilarem novas crencas e estrategias e confirmarem como verdadeiras as ja existentes.

No caso especifico do aluno do dialog° B, trabalhado em 3.6.2, a aprendizagem se

verificou no momento em que houve substituicdo, na base de crencas do aluno, de

algumas crencas erradas que ele possuia e que durante a interacdo corn o tutor foram

detectadas por este. 0 aluno pode apresentar ao tutor um desenvolvimento diferente do

esperado por ele, neste caso, o conhecimento do primeiro é diferente do conhecimento

do Ultimo. No momento que este verificar que o desenvolvimento apresentado pelo

aluno esta correto, ativa o processo de aprendizagem para incorporar este a sua base de

conhecimentos. Esta foi a situacdo apresentada no dialog° A, trabalhado em 3.6.1.

A tecnica EBL foi aplicada para ensinar e aprender. Foi usada pelo tutor

quando ensinava o aluno a resolver a operacdo no dialog° C (3.6.3) e pelo aluno ao

ensinar o tutor a verificar o resultado da operacdo no dialog° A. Foi usada tambem no

dialogo B quando o tutor, apOs detectar o erro cometido pelo aluno, ensina-o a resolver

o problema.

0 uso das estrategias de ensino, dando um enfoque diferente e inovador

em relacdo ao uso das estrategias apresentadas anteriormente [COR 94], foi urn

resultado positivo do trabalho, pois estas 	 estrategias sdo criadas para fornecer

explicacOes sobre a solucdo realizada pelos agentes para resolver os problemas

propostos.

Os pianos ou estrategias de ensino sao urn conjunto de procedimentos

para resolver os problemas propostos e fazem parte da arquitetura do agente local crenca

dentro do argumento acA no qual se define o conjunto das awes do agente. Entre elas

existe a de construir pianos ou estrategias, e a execucao destas estrategias é controlada e

administrada pelo agente local inter-10o que tern na sua arquitetura a definicdo de uma

fungdo para realizar tal tarefa (aprendizagem de novas estrategias). Podemos dizer que

urn piano de ensino e uma particdo do conjunto das awes de urn agente, pois este forma

um piano de ensino para resolver urn determinado problema, ou seja, para ensinar o

outro agente a soluciond-lo.
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Outro aspecto importante que trabalhamos (embora de forma elementar),

foi o tratamento da urgéncia que e a prioridade dos agentes em satisfazer os desejos e as

expectativas, quando existe mais de urn desejo ou mais de uma expectativa numa

determinada fase do didlogo. Este tratamento possibilita a manutencdo de dialogos em

que os agentes tem prioridades diferentes para serem satisfeitas. Neste trabalho, este

tratamento aparece nos trés didlogos.

Observamos, por exemplo, que o estado mental intencdo muda pouco

durante a interacao nos três didlogos. Existe a criacdo de subintencOes, pois, para que

urn desejo associado a uma intencao seja satisfeito, existem vdrios desejos e intencOes a

eles associados que devem ser satisfeitos. Estas intencOes sào ditas subintencOes, pois

devem ser satisfeitas para que uma intencdo maior relacionada corn urn desejo maior seja

satisfeito. Neste texto, não fazemos esta distincdo, tratamos todas como intencifies, mas

subentendemos esta distingdo e, ao fazermos o tratamento da urgencia, sabemos qual é o

desejo maior e qual é a subintencao. 0 desejo maior é aquele que possui o maior valor

para urgencia, ou seja, urn valor prOximo de 1.0. Acreditamos que em trabalhos futuros,

envolvendo interacOes de aprendizagem mais complexas, esta diferenciacdo deva tornar-

se explicita.

As subintencOes sdo criadas pelo agente local intericdo que, ao tentar

satisfazer uma determinada intencdo, observa que, para que isto ocorra, é necessdrio que

ocorra outra ou outras intencoes sem as quais rido e possivel satisfazer a primeira. Nos

didlogos apresentados existem varias subintencOes. Por exemplo:

(a) "E desejo do tutor que o aluno utilize a estrategia correta para

resolver a operacao proposta". Este desejo so vai ser satisfeito no final do didlogo

quando o tutor tiver todo o algoritmo apresentado pelo aluno, pois ele vai apresentd-lo,

em partes, de acordo corn o andamento da interacdo. Este desejo surge no inicio do

dialog() e, antes de ser satisfeito, surgem outros desejos e intencOes de acordo corn o

desenrolar do didlogo e que precisam ser satisfeitos para que o dialog() prossiga e chegue

ao fim. Acreditamos que as intencOes que surgem durante o didlogo, a partir dos desejos

necessarios para atingir o desejo citado inicialmente, devam ser consideradas como sub-

intencoes.



205

(b) "0 tutor tern a intencdo de que o aluno responda corretamente ao

problema pl"

Para que esta intencdo seja satisfeita, é necessario que o aluno: utilize a

estrategia correta; apresente o desenvolvimento correto da operacdo; apresente o

resultado da operacdo e que este esteja correto.

As intencOes acima citadas sao consideradas subintencOes, pois elas

devem ser satisfeitas para que a citada em (b) seja satisfeita. Esta sera satisfeita depois da

execucdo da estrategia adequada.

Toda a intencdo esta associada a um desejo e satisfazé-la significa

satisfazer o desejo, por isso, na descricão do didlogo, fala-se em satisfazer os desejos (a

satisfacdo das intencOes fica subentendida).

Pretendemos exportar o modelo usado neste trabalho que considerou

apenas dois agentes autemomos para sociedades que envolvam mais do que dois

agentes. Para isso, sdo necessdrias novas pesquisas no sentido de desenvolver

mecanismos para garantir a troca de mensagens de maneira mais eficiente em que ndo

seja necessario induzir o agente a uma determinada resposta. A integracdo corn os

trabalhos ja realizados [BOR94];[HUB95] é fundamental.

Assumimos que os agentes - tutor e aluno - fazem o controle das

respostas a cada intervencdo, no sentido de que se urn demorar muito tempo, alem do

preestabelecido para apresentar uma resposta, o outro intervem com nova pergunta para

que a interacdo nao seja infinita.

Pretendemos verificar se um agente pode possuir mesmo urn mecanismo

de controle sobre as atividades do outro agente, pois, neste trabalho, assumimos que este

controle é feito pelo tipo de dialog() ou pela interacdo que ocorre entre eles. Desejamos

tambem que haja um controle para as respostas dos agentes, no sentido de urn induzir o

outro para a resposta esperada, no tempo por ele determinado.
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0 que garante que o aluno, por exemplo, ao receber uma pergunta do

tutor, apresente a resposta esperada por este? 0 tipo de arquitetura que usamos garante

isto e a maneira como os dialogos foram construidos tambern, mas seria mais

interessante que isto pudesse ser aplicado a qualquer tipo de didlogo, ou seja, que näo

fosse necessario nos preocuparmos corn a maneira de construir os didlogos e sim corn o

conteirdo destes, e os agentes possuiriam mecanismos para organizar os didlogos de

modo a que as respostas apresentadas fossem as esperadas.

Deverà ser feita a simulacdo do processamento em paralelo quando os

dois agentes estiverem, por exemplo, resolvendo problemas, pois nos trabalhamos corn

processamento em seqiiéncia, por falta de software disponivel e adequado.

Pensamos que outro ponto interessante seria fazer o tratamento da

motivacdo (corn novos detalhes, akin de desejos e intencoes) que é urn fator importante

para que haja aprendizagem entre os agentes humanos e artificiais. A motivacâo esta

relacionada corn o tratamento de conflito interno dos agentes. Ao pretendermos

aperfeicoar o tratamento destes conflitos, que neste trabalho é feito apenas atraves do

tratamento da urgência, pensamos que poderiamos envolver tambem a intensidade,

atraves da qual o agente avalia urn objetivo, e a insistéricia, que é quem controla a

interrupcdo de urn objetivo para que outro corn maior prioridade seja atingido entre

outros.

Fizemos uma andlise do comportamento dos agentes locais, aprofundando

o trabalho em panes especificas, mas ndo analisamos o comportamento dos agentes

vistos como urn todo. Por exemplo, nao trabalhamos o aspecto de como os agentes

globais vêem os agentes locais. Nos STI tinhamos uma visa° do todo, neste nosso

sistema, conseguimos ter uma visa° das panes e particularize-las bem. E interessante

agora ter-se uma visdo do todo, ou seja, como o agente global se comporta em relacdo

aos agentes locais.
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Acreditamos que, no futuro, se consiga dotar os agentes com meta-

raciocinio e metaconhecimento o que, na nossa opinido, melhorard a andlise e o processo

de ensino/aprendizagem, pois capacitard os agentes a agirem e a "pensarem" o seu

prOprio conhecimento, entre outras coisas, de modo mais semelhante como ocorre corn

os agentes (ou seres) humanos.
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ANEXO - IMPLEMENTACÃO

Para se chegar ao dialog° entre dois agentes (artificiais) autOnomos, ou

seja, duas mdquinas "conversando" construimos (ou fizemos) varios programas em

ARITY/ PROLOG observando algumas situagOes:

- aluno humano e tutor maquina;

- aluno maquina e tutor humano;

c) - aluno maquina e tutor maquina.

Nos itens (a), (b), e (c) as interacOes entre o aluno e o tutor mostram que

o tutor sempre assume o papel daquele que esta disposto a ensinar e a corrigir algum

erro cometido pelo aluno. Em algumas situaceies ele assume o papel de quem aprende

algo novo, pois o aluno, apresenta uma solucao desconhecida do tutor que ao certificar-

se de que e uma solucao correta acrescenta ao seu conhecimento para poder usa-la

quando for necessario.

Analisamos uma situacdo na qual o aluno tem a oportunidade de ensinar

algo ao tutor durante a interacao. Isto ocorre quando o aluno mostra ao tutor que para

conferir o resultado da operacao de divisao nao ha necessidade de aplicar todo o

algoritmo que resolve a operacao, basta usar a operacao inversa da divisao que é a

multiplicacao.

As tr6s situagOes citadas acima e os programas correspondentes a elas

estdo descritos a seguir.
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/* 	
Arquivo : diag6com.ari

Aluno mäquina - tutor mAquina
	 *7

/* --> A passagem do dialogo entre o tutor e o aluno e' sempre feita
atraves do gerenciador. 0 gerenciador faz chamadas "call" aos
predicados dos dois agentes, 	 quando termina a execucao deste
o controle e' retornado ao gerenciador */

/*******************************************************/

/*	 Gerenciador do Dialogo entre Tutor c Aluno */
/*******************************************************/

g_dialogo(Dialogo,Pred) 	 /*gerenc. pale ao tutor p/ fornecer dial.*/
t_dialogo(Dialogo,Pred),
Predl =.. Pred,
call(Pred1), /*chama aluno para efetuar calculo*/
Predl =.. L,Dividendo.Divisor.Quo],

Pred2 = trecebe_resultado(Dividendo.Divisor,Quo),
call(Pred2),
Pred3 = a_conlirma_resultado(Dividendo.Divisor,Quo.Res),
call(Pred3),
Pred4 = t_recebe_confirmacao(Res),
call(Pred4),
Pred5 = a_mostra_raciociniol(Dividendo. Divisor. Quol, Resl, Casal).
call(Pred5),
Pred6 = t_recebe_raciociniol(Dividendo. Divisor. Quo l. Resl, Casal),
call(Pred6),
Pred7 = amostraraciocinio2(Dividendo. Classe),
call(Pred7),
Pred8 = t_recebe_raciocinio2(Dividendo, Classe),
call(Pred8),
Pred9 = a_mostra_raciocinio3(Dividendo. Divisor, Qu 1 Quo2.Resl.
Res2, Casal, Casa2),
call(Pred9),
Pred10 = t_recebe_raciocinio3(Res2),
call(Pred10).
Predl l = a_mostra_raciocinio4(Res2. Casal, Casa2),
call(Pred11),
Predl2 = treceberaciocinio4,
call(Pred12).

/*******************************************************/

/*	 Tutor
/*******************************************************/

t_dialogo(1,[a_divide,642,3,11)	 nl,write($Tutor => Divida 642 por 3$).nl.
t_recebe_resultado(Dividendo,Divisor.Quo) :-

Resp_correta is Dividendo // Divisor,
Quo == Resp_corrcta,
write($Tutor => Recebi : $), write(Quo), nl.
write($Tutor => Confirme o resultado$).nl.

/*

Tutor comeca a inquirir Aluno sobre o raciocinio usado
	  *7
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treccbcconfirmacao(Res) :-
write($Tutor => Muito bem.$),n1,
write($Tutor => Como desenvolveste a operacao de divisao?$),nl.

t_recebe_raciociniol(Dividendo. Divisor, Quol. Resl. Casal) :-
write($Tutor => Porque iniciaste a operacao pelo 6 e nao pelo $),
write($4 ou 2 ?$), rd.

treceberaciocinio2(Dividendo. Classe) :-
Classe == centena,
write($Tutor => Inicia-se uma divisao pelo algarismo que estiver mais
a esquerda por ocupar a maior classe no nurnero$), nl.

t_rccebe_raciocinio3(Res2) :-
write($Tutor => 0 que fazes corn o numero $), write(Res2),
write($ que sobrou na casa das dezenas?$), nl.

t_recebe_raciocinio4 :-
write($Tutor => Muito hem. Vejo que sabes dividir um numero formado
por 3 algarismos por urn numcro formado por 1 algarismo$),
nl,nl.

/*******************************************************/

/*	 Aluno
/*******************************************************/

menor_casa(0). 7* sabe que a unidade e' a casa decimal de menor valor *7
num_casas(642.2). I* Sabe que o No. de casas decimais do 642 sao 3,

a saber : 0,1,2	 */

classe(0,unidade).
classe(1. dezena).
classc(2,centena).
classe(3,milhar).

relacao_classe(0,1,10).	 I* 1 dezena = 10 unidades *7
relacaoclasse(1.2,10). 	 1* 1 centena = 10 dezenas *7
relacaoclasse(2.3,10). 7* 1 milhar = 10 centenas *I

form(642,2.6).
form(642, 1,4).
form(642,0.2).

7* 	 */

form(36,1,3).
form(36,0,6).
7* 	 */

form(34,1,3).
form(34,0,4).

tab(3,0,0).
tab(3,1,3).
tab(3,2,6).
tab(3,3,9).
tab(3,4,12).
tab(3,5,15)
tab(3,6,18).
tab(3,7,21).
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tab(3,8,24).
tab(3,9,27).
tab(3,10,30).
tab(3,11,33).

/* --> Conhecimento da inversa da divisao - uma funcao
cujo resultado e' a multiplicacao do argumento Quo
pelo Divisor */

inversa((div(Dividendo,Divisor,Quo)), mult(Quo,Divisor,Result) ).

a_concatena(X,Y,P) :-
int_text(X,X1),
int_text(Y,Y1),
concat(X1,Y1.P 1),
int_text(P,P 1).

/* --> Inicia a divisao corn inicializacao de variaveis
Xc : numero de casas decimais (de 0 a 2 = 3)
Rc : resto corrente usado para computar o proximo numero a ser

dividido, nao c' o dcfinitivo
Qc : quociente corrente nao e' o dcfinitivo. so' e' usado

para os calculos intermediarios
M : dividendo
N : Divisor
Q : quociente da divisao inteira
R : resto da divisao inteira

a_divide(M.N,Q) :-
Xc=2, Rc=0, Qc=0,
a_dividel(M,N,Qc,Re,Xc,Q,R). /*(M,N,Qc,Rc,Xc,Q,R)*/

/* Esta predicado e' necessario no caso de divisoes como 12 por 3 */
adivide I (M,N,Qc,Rc,Xc,Q,R) : -

menor_casa(Temp), Xc<Temp, Q=Qc. R=Rc.
write($Aluno => a resposta e'$), write(Q),nl.

/* Entra neste predicado somente quando a casa decimal do dividendo
que esta' sendo avaliada e' a unidade, condicao expressada pelo
eventual sucesso do predicado menor_casa -> se for a unidade,
verifica se o numero a ser dividido nesta iteracao (ou scja, resto
anterior concatenado corn a unidade do dividendo ) e' menor que
o divisor : se for. a divisao termina aqui e o resto sera o
numero que die iria tentar dividir. Se o numero a ser dividido for
maior que o divisor, efetuara mais uma vez a divisao. Importante :
nesta iteracao a casa decimal ja' estava em 0. Como cada vez que e'
chamado o procedimento de divisao e' decrementado o contador de casa
decimal, na proxima chamada ao predicado a_dividel a casa decimal
do contador sera' -1 ! 0 Predicado adividel acima deste comentario
detecta esta situacao e encerra a divisao. */

a_dividel(M,N,Qc,Rc,Xc,Q,R) :-
menorcasa(Xc),
form(M,Xc,A1g),
a_concatena(Rc,Alg,A1g1),
Algl<N,
Q=Qc,
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R=Rc,
write($Aluno => a resposta e'$), writc(Q),n1.

/* Procedimento de divisao : concatena o resto anterior com a casa decimal
que esta sendo avaliada e passa ao predicado a_quociente os dados
para computar o resultado. Quando a_quociente retorna o quociente
desta divisao parcial, o aluno concatena este quociente parcial corn
o quociente parcial anterior, e calcula tambem o resto. Ao final,
chama o predicado a_dividel com todos s argumentos atualizados */

a_dividel(M,N,Qc,Rc,Xc,Q,R) :-
form(M,Xc,A1g),
a_concatena(Rc.Alg,A1g1),
a_quociente(Alg1,N,0,1,Q_temp, Ntemp), /*N_temp*/
a_concatena(Qc,Q_temp,Q_templ),
Rcl is Algl- Ntemp,
Qc 1 = Qtempl,
X is Xc-1,
a_dividel(M,N,Qc1,RcI,X,Q,R).

/* Reccbe os dados para fazer uma divisao parcial utilizando para isso
a tabuada. 0 importante aqui e' que o dividendo nunca sera' maior que
(divisor x 10). Por isso pode-se resolver a divisao pela tabuada.

0 processo de raciocinio e' basicamente cste : verificar quantas
vezes o divisor cabe dentro do dividendo . Para isso toma-se duas
variaveis, sendo que uma e' menor em uma unidade que a outra ( no caso
A e B). Inicialmente B vale 1 e A vale 0. Testa-se a tabuada do divisor
para B a cada iteracao e a cada iteracao o valor de B e A e' incrementado
de 1. Quando o valor de B aplicado 'a tabuada extrapolar o dividendo
( Alg 1 < T2 : onde T2 e' B aplicado 'a tabuada) entao o resultado
correto e' o valor da tabuada aplicado em A, o ultimo valor que nao
era maior que o dividendo */

a_quociente(Algl,N,A.B,Q_temp,N_temp) :-
tab(N,B,T2),
Alg l<T2,
tab(N,A,N_temp),
Q_temp = A.

a_quociente(Algl,N,A,B,Q_temp,Ntemp) :-
tab(N,B,T2),
Alg 1>=T2,
Al is A+1,
B1 is B+1,
a_quociente(Algl,N,A1,B1,Q_temp,N_temp).

a_confi rma_resultado(D ividendo,D iv i sor. Quo,Res) : -
inversa((div(Dividendo.Divisor,Quo)), Op_inversa),
call(Op_inversa),	 Res==Dividendo.
write($Aluno => A resposta esta certa pois $), write(Divisor),
write($x$),write(Quo),
write($=$),write(Res),n1.

mult(A.B,Res) :-
Res is A*B.



7* 	
Aluno demostrando o raciocinio ao
Tutor passo a passo. 0 funcionamento
e' igual 'a parte em que o aluno calcula
a divisao. so' que cada passo e' devidamente
explicado
	  */

a_mostraraciociniol(Dividendo. Divisor, Quociente, Res, Casa) :-
7* Ver quantal vezes o 3 cabe no 6 *7
num_casas(642,Casa1),
Rc=0, Qc=0,
form(Dividendo, Casal. Alg),
a_concatena(Rc, Alg, Alg 1),
a_quociente(A1g1,Divisor,0,1,Q_temp,Ntemp),
7* conclui que Divisor cabia Q_temp vezes em Algl *1
Quociente = N_temp,
write($Aluno => Verifiquei que $), write(Divisor), writc($ cabe $).
write(Qtemp), write($ vezes em $), write(A1g1),
write($ e o rest° e igual a $), Res is Algl - Ntemp,
write(Res),n1,
Casa is Casal - 1.

amostraraciocinio2(Dividendo, Classe) :-
num_casas(Dividende. N_casas),
write($Aluno => Porque conheco a posicao dos numeros e sei quc o numero 642 e formado$),
write($	 por $),
form(Dividendo, N_casas. Centena), write(Centena),
write($ centena(s), $),
Ncasas1 is N_casas - 1,
form(Dividendo. N_casas1. Dezena), write(Dezena),
wnte($ dezena(s) c $),
N_casas2 is Ncasas1 - 1.
form(Dividendo. N_casas2. Unidadc), write(Unidade),
write($ unidades.Alem disso, sei quc ao se $).
write($	 dividir um N., $),
write(Sinicia-se pela classe de maior ordem.que neste caso c $).
classe(N_casas, Classe),
write($	 a $), write(Classe), nl.

a_mostra_raciocinio3(Dividendo. Divisor, Quol, Quo2,
Resl. Res2, Casal, Casa2) :-

nl.write($ Digite algo seguido de um ponto para continuar $),
nl.
read(Para_tela),n1,
form(Dividendo, Casal. Mg),
a_concatena(Resl, Alg, Algl),
a_quociente(Algl, Divisor,0,1,Q_temp,N_temp),
Quo2 = Q_temp,
Res2 is Alg 1 - Niemp,
classe(Casal, Classe),
Casa2 is Casal - 1,
write($Aluno => Agora vi que o $), write(Divisor),
write($ cabe $), write(Quo2),
write($ vez(es) no $). write(A1g1), write($ sobrando $), write(Res2),
write($ na classe da $), write(Classe), nl.
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a_mostra_raciocinio4(Res2, Casal. Casa2) :-
classe(Casal,Classe),
classe(Casa2.Classe2),
relacao_classe(Casa2,Casa1.Num1),
int_text(Num1,Num),
int_text(Res2,Res),
Unid is Rest * Numl,
inttext(Unid. Unidades),
write(SAluno => Transformo esta $), write(Classe),
write($ em $), write(Unidades), write($ $),write(Classe2),
write($(s)$),
write($ pois sei que todo algarismo$),n1,
write($ colocado 'a $),
write($ csqucrda de outro representa classe e ordem $),
write($imediatamente superior a este. ou seja, $),
write(Num), write($ vezes maior$),
write($ Assim :$).nl,
classe(N1.milhar),
N11 is N1 - 1,
classe(N11, Clas),
relacao_classe(N11,N1, Ordem).
write($1 milhar = $), write(Ordem), write($ $),write(Clas),
write($(s)$).nl,

classe(N2,centena).
N22 is N2 - 1,
classe(N22, Clas2).
relacao_classe(N22,N2, Ordem2),
write($1 centena = $), write(Ordem2), write($ $),•rite(Clas2),
write($(s)$),n1,

classe(N3,dezena),
N33 is N3 - 1.
classe(N33. Clas3),
relacao_classe(N33,N3, Ordem3),
write($1 dezena = $), write(Ordem3), write($ S).write(Clas3).
write($(s)$),n1.

Arquivo : pro. a ri
Descricao : tutor maquina

aluno humano

/* A cada pergunta feita pelo tutor. ele esta pronto
para lidar corn duas respostas uma correta ou uma
falsa. */

inicia
write($ Voce sabe dividir 642 por 3 (s/n) ?$),
read(Resp),
dl(Resp).

dl(Rcsp) :-
Resp == 's' ,
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write($ E qual e o resultado ? $),
read(Result).
d1_1(Result).

d 1 (Resp) :-
Resp == 'n',
write($ Tudo bem. Vamos resolver o problema passo a passo. $),
vl.

d1_1(Result) :-
Result == 214,
write($ Muito bem, voce acertou. Agora mostre o raciocinio usado.$),
vl.

d1_1(Result) :-
Result =\= 214,
write($ 0 resultado nao esta correto. Vamos resolver o problema

passo a passo . $),n1.

/* 	
Tutor inquirindo aluno no caso da resposta
ter sido correta
	 */

vl write($ Por qual casa decimal deve comecar a dividir (menor/maior) ? $),
read(Resp),

v1_1(Resp).

v1_1(Resp) :-
Resp == 'maior'.
write($ No numero 642 qual e o numero que tern classe de maior ordem ? $),
read(Num),
v2(Num).

v1_1(Resp) :-
Resp == 'menor'.
write($ Nao. Voce deve comecar pela classe de maior ordem, $),
write($ou seta . por aqucle numero que estiver mais 'a esquerda.$),
write($ No numero 642 , qual e o numero que tem maior ordem ? $),
read(Num),
v2(Num).

v2(Num) :-
Num == 6,
write($ vidido por 3 ? $),
read(Div),
v5(Div).

v5(Div) :-
Div == 1.
write($ Isto mesmo. Se voce obteve 1 como quociente entao o

resto e' 4 - (3x1) = 1. Se o resto e' 1 , qual sera' o proximo numero
a ser dividido ? $),

read(Prox),
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v6(Prox).

v5(Div) :-
Div =\= 1,
write($ Nao, a resposta certa e' 1 pois o 3 cabe apenas uma

vez dentro do 4 , gerando portanto um resto de 1 porquc 4 - 3 = 1.
Sendo 1 o resto qual sera o proximo numero a ser dividido ? $),

read(Prox),
v6(Prox).

eito do resto
para obter o proximo numero a ser dividido. Qual e' este numero? $),

read(Prox),
v4(Prox).

v3(Div) :-
Div =\= 2,
write($ Para saber quanto e' 6 dividido por 3 voce deve Ver quantas

vezes o 3 cabe dentro do 6. Neste caso sao 2 vezes. tendo como resultado
exatamcnte o 6. $), nl.

write($ 0 resto da divisao neste caso e o resultado da divisao
menos o numeros que queriamos dividir. ou seja 6 - 6 = 0.
0 proximo numero a ser dividido e' formado pelo proximo numero de 642
colocado no lado direito do resto da divisao anterior, que neste caso
e' 0. $),n1,

write($ Qual e' o proximo numero ? $),
read(Prox),
v4(Prox).

v4(Prox) :-
Prox == 4,
write($ Exatamente. Divida entao 4 por 3.

Quanto voce obteve? $),
read(Div).
v5(Div).

v4(Prox) :-
Prox =\= 4,
writc($ Nao. 0 proximo numero que voce deve tomar de 642 e' aquele

que tern ordem imediatamcnte inferior ao 6. ou seja, o numero que esta
logo a direita de 6. que e' 4. $), nl,

write($ Quanto e' 4 dividido por 3 ? $),
read(Div),
v5(Div).

v5(Div) :-
Div == 1,
write($ Isto mesmo. Se voce obteve 1 como quociente entao o

resto e' 4 - (3x1) = 1. Se o resto e' 1 • qual sera' o proximo numero
a ser dividido 7 $)

read(Prox),
v6(Prox).

v5(Div) :-
Div =\= 1.
write($ Nao, a resposta certa e' 1 , pois o 3 cabs apenas uma
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vez dentro do 4 , gerando portanto um resto de 1 porquc 4 - 3 = 1.
Sendo 1 o resto qual sera o proximo numero a ser dividido ? $),

read(Prox),
v6(Prox).

v6(Prox) :-
Prox == 12,
write($ Garoto esparto. Acertou.

Quanto e' entao 12 dividido por 3 ? $),
read(Div),
v7(Div).

v6(Prox) :-
Prox =\=12,
write($ Ndo . A resposta certa e' 12.

Continuando divida 12 por 3 : $),
read(Div),
v7(Div).

v7(Div) :-
Div == 4,
write($ E' isso ai. Como o 2 era o ultimo numero de 642 (era o numero

de menor ordem) a divisao termina aqui. Para saber o resto da divisao de
642 por 3 faca 12 - (3x4) = 0. Esta divisao foi exata pois nao houve resto.$).

v7(Div) :-
Div =\= 4,
write($ Nao. esta errado. Voce tem que ver quantas vezes o 3 cabe

dentro do 12 , que sao exatamente 4 vezes , porque 3x4=12. 0 resultado
aqui foi 4 , entao o resto da divisao a 12 - (3x4) = 0 o que significa
que a divisdo foi exata, pois nao houve resto.$).

/* 	
Arquivo : ap.ari
Descricao : insere novas clausulas

ao longo da execucao
Aluno mriquina - Tutor Humano

inicia :- [-tab].

/* Verifica dentro de urn numero qual o valor de uma casa decimal */
/* Indentifica dentro de urn numero o valor da unid, dezena. centena,...*/
/* A-numero B-casa procurada (0:unidade) C-numero de casas do dividcndo

D-Resposta */

form(A,B.C.D) name(A.A1), formacao(A1,B,C,D).
formacao([AL],B,C,D)	 C == B. Res is A - 48, D=Res.
formacao([AILLB.C.D)	 Cl is C - 1, formacao(L,B.C1.D).

/*******************************************************/

/*	 Aluno
1*******************************************************/

menor_casa(0). /* sabe que a unidade c' a casa decimal de menor valor */
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classe(0,unidade).
classe(1. dezena).
classe(2,centena).
classe(3,milhar).

relacao_classe(0.1,10).	 /* 1 dezena = 10 unidades */
relacaoclasse(1,2,10).	 /* 1 centena = 10 dezenas */
relacao_classe(2,3,10). /* 1 milhar = 10 centenas */

/* sabc qual a inversa da divisao */
inversa((div(Dividendo,Divisor,Quo)), mult(Quo.Divisor,Result) ).

/* Analisa o tamanho do numero dado. e se nao conhece
alguma casa decimal indaga o tutor sobre a maior classe
encontrada, e vai perguntando ate chegar cm uma casa
decimal conhecida */

analisa_tamanho(Dividendo, Taml) :-
classe(Taml,Classe),n1,
write($ Conheco a classe de maior ordem e sei que se chama $),
write(Classe),n1.

analisa_tamanho(Dividendo, Taml) :-
not(classe(Taml.Classe)),
write($ Nao conheco a classe de maior ordem deste numero (ordem $),
write(Tam 1), write($)

Por favor, diga o nome da classe : $),
read(Classe),
assertz(classe(Taml,Classe)),
Tam2 is Tam 1 - 1,
assertz(relacao_classe(Tam2,Tam1.10)),
verifica_classe_anterior(Tam2).

/* Predicado abaixo analisa a classe imediatamente inferior
'a aquela informada polo tutor. Caso conheca. segue adiante;
caso contrario, segue indagando sobre as casas decimais
ate encontrar a maior conhecida por ele (o aluno) */

verifica_classeanterior(Tam2) :-
not(classe(Tam2,Classe)),
write($ Desconheco a classe do numero que esta na ordem $),
write(Tam2),write($.

Por favor, diga o nome da classe : $),
nl.read(Classe),
assertz(classe(Tam2,Classe)),
Tam3 is Tam2 - 1,
assertz(relacao_classe(Tam3,Tam2,10)),
verifica_classe_anterior(Tam3).

verifica_classeanterior(Tam2) :-
Temp is Tam2 + 1,
classe(Temp,Classel),
classe(Tam2,Classe), nl,
write($Conheco a classe anterior a $),write(Classel),
write($ e sei que se chama $),write(Classe),n1.

/* concatena dois numeros - usado para concatenar o resto
corn a proxima casa decimal do dividendo */
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a_concatena(X,Y,P) :-
int_text(X,X1),
int_text(Y.Y1),
concat(X1,Y1,P1),
inttext(P,P1).

/* Predicado pelo qual e' feita a chamada ao aluno.
Deve-se informar somente o Dividendo e o Divisor.
0 Quociente sera resposta do aluno */

a_divide(Dividendo, Divisor. Q) :-
Rc=0, Qc=0,
name(Dividendo,Nlist),
length(Nlist,Tam),
Casas is Tam - 1,
Xc = Casas,
nl,n1,write($0 tamanho e' :$), write(Tam),n1,
analisa_tamanho(Dividendo. Casas),
a_dividel(Dividendo.Divisor.Qc.Rc.Xc,Q,R).

/* 	

Inicia aqui todo o processo de
divisao

/* Os 2 predicados abaixo indicam as condicoes de fim - nos dois
a casa decimal analisada e a unidade. No primeiro caso a uni-
dade era maior que o divisor c ainda foi possivel uma divisao,
tornando o contador da casa decimal -1 . No segundo o numero na
classe unidade e menor que o divisor. encerrando a divisao
sem uma etapa a mais. */

a_divide 1 (M.N.Qc.Rc.Xc,Q,R) : -
menor_casa(Temp), Xc<Temp, Q=Qc, R=Rc,
write($Aluno => a resposta e'$), write(Q),nl.

a_dividel(M,N,Qc.Rc,Xc,Q,R) :-
menor_casa(Xe),
name(M,L 1),
length(L1,N_casas),
form(M,Xc,Ncasas.A1g),
a_concatena(Rc,Alg,A1g1),
Algl<N,
Q=Qc,
R=Rc.
write($Aluno => a resposta e'$), write(Q),n1.

/* estrategia de divisao */
a_dividel(M,N,Qc,Rc,Xc,Q,R) : -

name(M.L 1),
/* calcula o numero de casas decimais */
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length(L1,N_casas),
N_casas1 is N_casas - 1,
/* pega a casa decimal que devera ser analisada */
form(M,Xc,N_casasI.A1g),
/* concatena o resto obtido da etapa anterior coin a
casa decimal corrente */
a_concatena(Rc,Alg,A1g1),
/* Chama o predicado a_quociente para calcular
o quociente simples */
a_quociente(Alg1,N.0.1,Qtemp. Ntemp). /*N_temp*/
/* concatena o quociente parcial anterior corn o obtido

agora */
a_concatena(Qc,Qtemp,Qtempl),
/* recalcula o resto para passar para a proxima

etapa da divisao */
Rcl is Algl- Ntemp,
Qcl = Qtempl,
X is Xc-1,
/* Abaixo ele explica atraves da interface o que fez

acima */
nl,write($ Resto anterior $),write(Rc),write($ concatenado corn $),
write(Alg),write($ - classe $),
classe(Xc,Classe),writc(Classe),write($ - formou $),write(A1g1).nl,
write($ Dividindo por $),write(N), write($ obtive $),write(Qtemp),
nl,write($ Quociente= $),write(Qc1),n1,
write($ Resto= $),write(Rc1),n1,
a_dividel(M,N,Qc1,Rcl,X.Q,R).

/* a_quociente : calcula o quociente de uma divisao dentro do
limite da tabuada (nao usando a tabuada, mas verificando
quantas vezes urn o divisor cabe dentro do dividendo */

a_quociente(Algl,N,A,B,Q_temp,Ntemp) :-
tab(N.B,T2),
Algl<T2,
tab(N,A,N_temp),
Q_temp = A.

a_quociente(Algl,N.A.B,Qtemp,Ntemp) :-
tab(N.B.T2),
Algl>=T2,
Al is A+1.
B1 is B+1,
a_quociente(Algl,N,A1,B1,Qtemp,Ntemp).

/* 	
Aprende - caso nao esteja no conhecimento
dole alguma parte da tabuada. pergunta
ao tutor o resultado

a_quociente(Algl,N,A,B,Qtemp,N_temp) :-
not(tab(N,A,T2)),
write($ Eu nao sei quanto e' $),write(N),write($ x $),write(A),
write($ $),n1,
write($ Tu podes me dizer o resultado ? $), read(T2),
assertz(tab(N,A,T2)),
a_quociente(Algl,N,A,B,Q_temp,N_temp).
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1* Corrige se informacao errada *1
analisa_resposta(Tabuada_N, Fator, Resultado. Resposta) :-

Resposta == 'n'
retract(tab(TabuadaN. Fator, Resultado)),
write($ Ok. Esta informacao foi apagada. $),n1.
write($ Informe os valores corretos : $),n1,
write($ $), write(TabuadaN), write($ x $), write(Fator),
write($ = $), read(Resposta_correta),
assertz(tab(Tabuada_N, Fator, Resposta_correta)),
nl, write($ A informacao correta foi armazenada $).
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a_quociente(A1g1,N.A.B.Q_temp,N_temp) :-
not(tab(N,B,T2)),
write($ Eu nao sei quanto c' $),write(N),write($ x $),write(B).
write($ . $),n1,
write($ Tu podes me dizer o resultado '? $), read(T2),
assertz(tab(N,B,T2)),
a_quociente(A1g1,N,A,B.Q_temp.N_temp).

	

/* 	
Fim da parte do aprendizado da tabuada

*1

/* Prova o resultado chamando a operacao inversa */
a_confirma_resultado(Dividendo.Di yisor.Quo.Res) :-

inversa((div(Dividendo.Divisor,Quo)), Op_inyersa),
call(Op_inversa),	 Res==Dividendo.
write(SAluno => A resposta esta certa pois $). write(Divisor),
write($x$),write(Quo),
write($=$),write(Res),n1.

mult(A,B,Res) :-
Res is A*B.

/* 	
Rotinas de manutencao e verificacao
do conhecimento adquirido pelo aluno
- Caso algum conhecimento seja erroneo, e' interessante
ter algum mecanismo para corrigir este erros. Como o meio de
entrada de novos conhecimentos e' justamente pcla tabuada,
chame o predicado " yerifica(Tabuada)" e cologne em Tabuada
qual tabuada sera yerificada.

*1

verifica(Tabuada_N) :-
Fator=0,
verificatabuada(TabuadaN, Fator, Resultado).

verifica_tabuada(Tabuada_N, Fator, Resultado) :-
Fator < 12 ,
tab(TabuadaN.Fator.Resultado),
write($ $),write(Tabuada_N),write($ x $), write(Fator), write($ = $),
write(Rcsultado), write($ Esta correto (s/n) ? $),
read(Resposta).
analisa_resposta(Tabuada_N, Fator, Resultado, Resposta).
Fator 1 is Fator + 1.
verificatabuada(TabuadaN, Fator 1. Resultado 1).

verifica_tabuada(Tabuada_N, Fator. Resultado) :-
Fator >=12,
write($ Nada mais consta na tabuada deste numero. $),n1.

/* Mantem informacao armazenada */
analisa_resposta(Tabuada_N. Fator. Resultado. Resposta) :-

Resposta	 's'.
write($ Entao you manter esta informacao inalterada $),n1.
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