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RESUMO 
 
 
 

A aprendizagem é um processo complexo que envolve diversas variáveis, desde o 

ambiente, o contexto social, as metodologias educacionais, o conhecimento do 

professor e do aluno, entre outras. Destacando a heterogeneidade dos alunos nesse 

processo, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem 

Adaptativo usando técnicas de Hipermídia Adaptativa e Inteligência Artificial, bem 

como sua aplicação em salas de aula, em turmas iniciantes da graduação de nível 

superior, como estudo de caso. Para tal finalidade, este estudo de caso concentra-se 

na aprendizagem de conceitos de Álgebra e Lógica Booleana, que tem aplicação 

direta em diversas disciplinas que compõem o currículo dos cursos de Engenharia 

Elétrica, Ciência da Computação, Tecnologia em Redes de Computadores, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Telecomunicações, entre outros. Evidenciando a 

dificuldade de aprendizagem dos alunos em disciplinas que utilizem Álgebra e Lógica 

de Boole, esta proposta de trabalho visa proporcionar a melhoria do desenvolvimento 

do desempenho educacional em salas de aula heterogêneas. Uma vez que o 

processo de aprendizagem é uma atividade desafiadora, interativa e iterativa que 

envolve uma variedade de aspectos, pretende-se que a aplicação de técnicas de 

adaptatividade a um Objeto de Aprendizagem possa facilitar o processo de 

desenvolvimento de competências ao educando. 

 
Palavras-Chave: Objeto De Aprendizagem; Hipermídia Adaptativa; Inteligência 
Artificial; Lógica Booleana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Learning is a complex process involving many variables, including the environment, 

social context, educational methodologies, teachers and students’ knowledge, among 

others. Highlighting the diversity of students in this process, this work presents the 

development of an Adaptive Learning Object using techniques of Adaptive Hypermedia 

and Artificial Intelligence as well as its application in classrooms, in beginners’ 

undergraduate classes, as a case study. For this purpose, this case study focuses on 

the learning of Algebra and Boolean Logic concepts, which has direct application in 

various disciplines that belong to the curriculum of several courses, like Electrical 

Engineering, Computer Science, Technology in Computer Networks, Systems 

Analysis and Development, Telecommunications, among others. By pointing out the 

difficulty of learning in Boolean Algebra and Logic-based subjects, this work aims to 

provide an improvement of educational performance in heterogeneous classrooms. 

Since the learning process is a challenging, interactive and iterative activity that 

involves a variety of aspects, it is intended that the application of adaptive techniques 

to a Learning Object can facilitate the skills development process by students. 

 
Keywords: Learning Objects; Adaptive Hypermedia; Artificial Intelligence; Boolean 
Logic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O cenário, altamente desafiador, da realidade brasileira, traz, por meio das 

políticas públicas, um grande desafio ao educador: uma sala de aula heterogênea com 

diversas origens sociais, com diferentes graus de conhecimentos prévios, uma vez 

que a triagem dos alunos decorre do preenchimento de vagas disponíveis, sem 

quaisquer pré-requisitos, ou testes de nível, das áreas a serem estudadas. Os 

conceitos de lógica booleana, que fazem parte do currículo em questão, são abstratos 

em sua natureza e de difícil representação, visto que exigem conceitos da semiótica 

e representação matemática, bastante estratificados e solidificados na base conceitual 

do educando.  

Segundo Fujii et al (2004) a aprendizagem é um processo complexo que 

envolvem uma série de variáveis que se combinam de diversos modos, e que 

dependem de fatores internos e externos, sendo que estes fatores podem levar em 

consideração: o nível de conhecimento do educando, a estratégia de ensino e 

aprendizagem adotada pelo educador, nível científico, condições sociais e 

econômicas. 

Para Paulo Freire, educador brasileiro, a educação não transforma o mundo, 

apenas muda as pessoas e estas transformam o mundo. (Gadotti, 2007).   Através 

das constantes mudanças sociais, econômicas e mercadológicas, preparar as futuras 

gerações é requisito fundamental para uma sociedade mais consciente e sustentável, 

que será capaz de se organizar e repensar os espaços e saberes a fim de enfrentar 

novas diretrizes não somente políticas, mas socioambientais. 

Considerando a heterogeneidade dos educandos em sala de aula, esse 

aspecto, passa a ser o fator primordial dessa pesquisa, dada a complexidade do 

processo de aprendizagem, somando-se o fator heterogeneidade e as diferenças dos 

níveis de conhecimento dos educandos.  

 Analisar um gráfico, estabelecer paralelos conceituais, interpretar informações 

em uma tabela, um diagrama, não é uma tarefa trivial ao educando iniciante. Essa 
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competência pressupõe domínio e habilidade inerente ao modelo representado. A 

álgebra e a lógica de Boole têm sua aplicação em disciplinas nos cursos na área de 

Informática, Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, entre outras. 

O modelo Booleano, segundo Daghlian (2008), busca e se relacionam com o 

pensamento humano, a lógica e a álgebra de Boole, apresentam modelos 

matemáticos aplicados em diferentes atividades humanas como a eletrônica, 

eletricidade e a computação, que aqui serão analisados, pois compõem parte dos 

currículos dos cursos de Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Tecnólogo em 

Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Redes de Computadores e cursos 

correlatos. 

A solução proposta nesse trabalho consiste na aplicação de um objeto de 

aprendizagem adaptativo no ensino de lógica booleana, nos cursos presenciais de 

nível superior, em uma Universidade Brasileira. O objeto de aprendizagem adaptativo 

será capaz de identificar o nível de conhecimento do educando, uma vez que em seu 

motor de inferência, as regras de produção, que simulam o domínio de conhecimento 

humano, em lógica booelana, através dos índices de erros em questões apresentadas 

ao educando, classificará o educando em questão, em níveis distintos, tais como: nível 

Básico, Intermediário e Avançado.     

 No campo da aprendizagem por meios eletrônicos (e-learning), uma solução 

popular para aumentar a reutilização dos materiais didáticos consiste em representá-

los como objetos de aprendizagem (OAs) e que segundo IEEE (2000), são quaisquer 

entidades, que podem ser utilizadas, reutilizadas ou referenciadas durante o 

aprendizado apoiado por computador. Este tipo de recurso pode ser constituído por 

elementos como um texto ou um vídeo ou ainda recursos mais complexos. 

O conceito de objetos de aprendizagem é sustentado por um conjunto de 

princípios e normas que abrangem muitos aspectos-chave, tais como gestão de 

direitos autorais em mídias digitais, métodos de distribuição e a facilidade de 

adaptação de conteúdo existente.  

A modelagem dos processos cognitivos dos alunos é fundamental para 

construir um objeto de aprendizagem que forneça conteúdos personalizados. Neste 

estudo, considera-se o modelo de Ausubel (1976; 1980) para a elaboração do objeto 

de aprendizagem adaptativo, no ensino da lógica booleana, utilizando-se recursos de 
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Inteligência Artificial (IA), como as regras de produção, que simulam o conhecimento 

humano sobre determinada área de estudo.  

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Em um ambiente de aprendizagem, presencial ou à distância, com educandos 

de diferentes perfis e conhecimentos prévios, as disciplinas são ofertadas com a 

mesma premissa em que os mesmos construíram, de maneira adequada, os 

conhecimentos sobre álgebra e conceitos matemáticos previstos nos currículos do 

Ensino Médio1. Sabe-se, entretanto, que esta premissa não é verdadeira, visto que  

lacunas de aprendizagem existentes no Ensino Médio fazem com que diversos 

aspectos da Matemática não sejam estudados ou sê, superficialmente e também 

devido a heterogeneidade das turmas, uma realidade no Ensino Superior,  faz com 

que em uma mesma turma haja  diferentes níveis de aquisição de conhecimento nas 

diversas áreas do saber.  

Uma das propostas de Ausubel (1976; 1980) é a explicitação das estruturas 

cognitivas dos educandos, com ênfase nos conhecimentos já existentes (chamados 

de subsunçores), que servem de base para novos aprendizados. Desta forma, pode-

se basear nos conhecimentos prévios para direcionar possíveis abordagens didáticas 

– o que se mostra impraticável se feito de forma manual, sem o auxílio de tecnologia. 

Assim, a utilização de técnicas de IA, como as de regras de produção – que são 

elementos básicos dos Sistemas Especialistas, ajudar-se-á  na identificação da 

compreensão, complexidade e abstração de certos conceitos matemáticos de maneira 

individualizada, permitindo a adoção de diferentes estratégias didáticas e caminhos 

de aprendizagem em ambientes com alunos de diferentes perfis e conhecimentos 

prévios.  

                                                
1 A Secretaria de Educação Básica zela pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo 

ensino médio. Atualmente, os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 26 
de junho de 2014. Outros documentos fundamentais são a Constituição da República Federativa do 
Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Desta forma, a pergunta norteadora para este estudo é a seguinte: Como um 

objeto de aprendizagem adaptativo poderá auxiliar na aprendizagem, em turmas 

heterogêneas, nas disciplinas que utilizem a lógica booleana em seu currículo?   

 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os aspectos da heterogeneidade 

de conhecimentos dos educandos e propor um mecanismo de ensino e 

aprendizagem, para que o educador, possa lidar com os diferentes graus de 

conhecimento desses alunos em turmas iniciantes, que utilizem a lógica booleana em 

seu plano de ensino.  

Como objetivos específicos temos: 

 Desenvolvimento de um objeto de ensino e aprendizagem adaptativo 

para atividades abordando a lógica Booleana. Esse objeto será 

implementado como um conjunto de páginas Web dinâmicas, 

reutilizando em partes circuitos gerados a partir do software Logisim©.  

 Aplicação do objeto de aprendizagem em diferentes turmas que utilizam 

a Lógica Booelana em seu curriculo e plano de ensino. 

A adaptatividade é baseada em regras de produção, uma das diversas técnicas 

de inteligência artificial, utilizada em Sistemas Especialistas, a fim de representar, de 

maneira restrita, determinadas facetas do conhecimento humano. Determinados 

aspectos do conhecimento humano podem ser representados através de uma base 

de conhecimento, composta de regras de inferências, e um domínio de fatos e 

acontecimentos. Essas regras são encadeamentos de ideias, resultantes em 

expressões, muitas vezes simples, que exprimem uma condição-ação.  

Cada regra representa uma parte do conhecimento, podendo gerar um 

raciocínio progressivo ou regressivo, gerado a partir da base de regras que 

representam os fatos conhecidos, utilizando-se de mecanismos de inferência para 

tomada de decisão. O mecanismo de adaptatividade, condicionará o grau de 

aprendizado através do perfil do educando como básico, intermediário e avançado, 
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adaptando-se aos conhecimentos prévios do mesmo, desafiando-o a resolver 

situações-problema da Lógica e Álgebra Booleana de níveis adequados, representada 

pelos operadores matemáticos, com suas diferentes formas de representação do 

conhecimento, tais como expressões Algébricas, tabelas verdades e representações 

simbólicas das portas lógicas. 

 

1.4 Justificativa e Motivação 

 

A motivação deste estudo reside na heterogeneidade dos conhecimentos 

prévios existentes nas turmas do Ensino Superior, especialmente, no que se refere às 

turmas iniciantes. Espera-se que a identificação do grau de aprendizagem do 

educando e a subsequente apresentação de caminhos adaptativos de aprendizagem, 

melhorem o desempenho dos educandos. No contexto deste trabalho, o enfoque é na 

aprendizagem da Lógica Booleana, tabela verdade, expressão algébrica, operadores 

matemáticos, auxiliando a aprendizagem dos conceitos expostos. 

Nos últimos anos, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) passaram a exercer um papel importante na educação, tornando-se 

presentes nas salas de aula, por meio de softwares de aprendizagem e, em alguns 

casos, os professores utilizam até a própria Internet como instrumento de pesquisa, 

servindo como ferramenta de aprendizagem e motivação para os alunos (SILVA; 

SILVEIRA, 2014). 

De acordo com Lima (2012), a tecnologia digital pode ser compreendida como 

equipamentos eletrônicos baseados em lógica binária, em que todas as informações 

(dados) são processadas e guardadas a partir de dois valores lógicos (0 e 1). O termo 

digital é derivado do latim digitus, que significa dedo. Assim, as TDICs constituem um 

conjunto de diferentes mídias, diferenciando-se pela presença das tecnologias 

digitais. 

Com a utilização de projetos didáticos para o processo de ensino e 

aprendizagem, os alunos são capazes de realizar o trabalho com pesquisa, fazer 

novas buscas e levantar dúvidas, estabelecendo relações, descobertas e 

interpretações de problemas da realidade, e, consequentemente, podem resolver 

situações concretas que permeiam suas vidas e seu cotidiano (BEHRENS, 2005). 
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Para que isso ocorra na educação, é necessário que a escola faça do aluno um 

protagonista na produção do conhecimento, objetivando desenvolver a criatividade, a 

reflexão, a curiosidade, o espírito crítico e investigativo entre outras habilidades 

(BEHRENS, 2005). 

Nesse processo, o educador precisará rever sua metodologia de ensino, ou 

seja, deverá adotar uma nova postura pedagógica, pautada em situações-problema 

contextualizadas, viabilizando discussões reflexivas, analíticas e críticas que, 

consequentemente, resultarão em produções coletivas e individuais, por intermédio 

da aprendizagem colaborativa (SILVA; SILVEIRA, 2014). 

Segundo Behrens (2005) uma atuação competente, por parte do educador, 

deve ser pautada nas demandas contemporâneas, que exigem a inter-relação desses 

três pressupostos atrelada à incorporação das TDICs ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

O atual contexto da educação considera o computador, a internet, e outras 

tecnologias digitais de informação e comunicação como recursos didáticos, que 

oferecem suporte essencial na conjectura de inovação do processo educativo, 

exigindo ao educador estabelecer parcerias e viabilizar o trabalho em grupo, uma vez 

que uma das principais funções da educação tecnológica é a formação do cidadão 

capaz de aprender por intermédio da aprendizagem colaborativa (BEHRENS, 2005; 

SILVA; SILVEIRA, 2014). 

No âmbito educacional, este estudo pode servir como modelo para a adoção 

do objeto de aprendizagem adaptativo no ensino da lógica booleana e outros 

conceitos, nas quais os alunos possam ter dificuldades de aprendizagem, uma vez 

que o emprego de técnicas de adaptatividade com IA permitem a elaboração de 

caminhos personalizados de aprendizagem, que atenderiam melhor às necessidades 

de aprendizagem dos alunos. 

Na área acadêmica, este estudo pode servir como fonte de referência para 

trabalhos futuros, coletando dados mais refinados sobre os educandos, aplicando 

conceitos de mineração de dados, ou ainda, como fonte de consulta para leitores que 

se interessarem pelo tema. 
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1.5 Estrutura e Organização do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos 

O Capítulo 1 apresenta a contextualização do assunto estudado, bem como o 

problema de pesquisa, seus objetivos gerais e específicos, além da justificativa e 

motivação do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura, apresentando os seguintes 

assuntos: Lógica booleana; Aprendizagem significativa de Ausubel; Objetos de 

aprendizagem; Hipermídia Adaptativa; Mecanismo de funcionamento do software 

Logisim; técnicas de inteligência artificial; Regras de produção em sistemas 

Especialistas e Tecnologias da informação e comunicação aplicadas na educação;  

O Capitulo 3 descreve a proposta de aplicação, como foram aplicadas regras 

de produção na criação do objeto de aprendizagem adaptativo, com a inclusão de 

elementos do software Logisim para o ensino da lógica booleana, detalhes da 

implementação e os procedimentos dos testes como os alunos. 

No Capítulo 4 aborda-se o estudo de caso, bem como a análise dos dados que 

descrevem o método da pesquisa, os resultados obtidos com o questionário aplicado 

aos alunos que participaram do estudo e a discussão desses resultados a partir da 

literatura pesquisada. 

O Capítulo 5 apresenta as considerações finais, discutindo as conclusões do 

estudo e as sugestões para trabalhos futuros. Em seguida, são apresentadas as 

referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo discorre sobre os fundamentos teóricos que embasam este 

trabalho:  

Ensino de Lógica Booleana, nesse tópico a importância e aplicação da lógica 

booleana, tendo como destaque os currículos e os cursos de ensino superior que 

adotam esse tópico em seu plano de ensino. 

No tópico Aprendizagem Significativa, o caráter construtivista de Ausubel é 

referenciado como o modelo pedagógico adotado para ancorar os conceitos 

subsunçores, ou seja, os conceitos prévios do educando, que são desafiados a 

construir o conhecimento e responder os exercícios propostos no objeto de 

aprendizagem adaptativo, nesse contexto a aprendizagem significativa de Ausubel é 

utilizada como base da construção do educando, fortalecendo o nível de 

conhecimentos que o educando assimilou. 

O tópico Objetos de Aprendizagem, conceitua os objetos de Aprendizagem, 

especificando suas principais características, destacando os conceitos de 

reusabilidade.  

O tópico Hipermídia Adaptativa discorre sobre o contexto da adaptatividade 

para auxiliar o processo de aprendizado evitando que o usuário fique perdido ou 

confuso no momento em que navega em uma página ou acessa um conteúdo em 

páginas adaptativas.   

O tópico Técnicas de Inteligência Artificial, apresenta as regras de produção, 

que tem como característica básica, a simulação do conhecimento humano, a partir 

de um motor de inferência, as regras são apresentadas como encadeamento de 

ideias, através dos fatos apresentados por conhecimento declarativo. 

Os tópicos apresentados têm como finalidade fortalecer a implementação de 

um objeto de aprendizagem adaptativo com regras de produção, sendo essas regras, 

aplicações de IA, e a adaptatividade de Brusilovsky, bem como o construtivismo 

proposto por Ausubel, auxiliar e reforçar a construção do conhecimento do educando, 

classificando e avaliando seu nível de conhecimento.  
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2.1 Lógica Booleana 

 

O uso da lógica booleana tem sua aplicação em modelos que buscam 

matematizar situações reais que se relacionam com o pensamento humano. Essa 

lógica é aplicada, segundo Daghlian (1995), em diferentes atividades humanas como 

a eletrônica, eletricidade e a computação, que aqui serão analisados, pois fazem parte 

dos currículos dos cursos de Engenharia elétrica, ciência da Computação, Tecnólogo 

em Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Redes de Computadores e cursos 

Correlatos. 

Para atuar nas áreas da Engenharia, o educando é exposto a conceitos de 

lógica booleana, para se apropriar dos conhecimentos de transmissão de sinais e 

técnicas de TDM (Time Division Multiplex); FDM (Frequency Division Multiplex); WDM 

(Wavelenght Division Multiplex), multiplexação no tempo, em frequência e 

comprimento de onda respectivamente. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2014), o currículo 

de referência da SBC para Cursos de Graduação em Bacharelado em Ciência da 

Computação e Engenharia de Computação, também possui em seu currículo na base 

de Matemática discreta, tópicos relacionados à lógica booleana2. 

 

2.2 Aprendizagem significativa de Ausubel 

 

A teoria proposta por David Ausubel segue uma linha de raciocínio semelhante 

à teoria proposta por Jean Piaget, de caráter cognitivista e construtivista. É cognitivista 

ao tentar explicar o processo de cognição e construtivista ao considerar que o 

conhecimento se constrói e evolui a partir das experiências pessoais e ambientais do 

sujeito (ROSA, 2014).  

O educando demonstra seus conhecimentos prévios sobre um tema e uma, 

das ideias que são ancoradas as também chamadas, subsunçores, têm como base o 

                                                
2Iteração, Indução e Recursão. Conjuntos e Álgebra de Conjuntos como uma Teoria Axiomática. Par 
Ordenado. Funções. Funções e Formas Booleanas, Álgebra Booleana, Minimização de Funções Booleanas. 
Relações sobre Conjuntos, Relações de Equivalência e Ordem. Reticulados, Monoides, Grupos, Anéis. 
Teoria dos Códigos, Canal Binário, Canal Simétrico, Código de Blocos, Matrizes Geradoras e Verificadoras, 
Códigos de Grupo, Códigos de Hamming. Teoria dos Domínios: Ordens Parciais Completas, Continuidade, 
Ponto Fixo, Domínios, Espaço das Funções (SBC, 2014, p. 8). 
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conhecimento mecânico ou memorístico, que apresentam determinado grau de 

retenção, Ausubel propõe que sejam utilizados como ancoragem ou subsunçores. 

Segundo Ausubel (1980), o aprendizado significativo ocorre quando se 

estabelece uma relação substantiva e não arbitrária entre as novas informações e um 

aspecto relevante da estrutura do conhecimento. Os conceitos previamente 

conhecidos são chamados de "conceitos subsunçores" sendo fator de maior 

relevância para a aprendizagem significativa, sem eles, o educando possui apenas a 

alternativa de memorização. 

Materiais potencialmente significativos são compatíveis com a estrutura 

cognitiva prévia do aprendiz. O aproveitamento desses materiais dependerá da 

motivação para realizar um conjunto de operações cognitivas das quais resulta o 

aprendizado. 

Em um segundo momento ocorre a apreensão de similaridades e diferenças, 

são identificadas contradições reais ou aparentes entre os novos conceitos e 

proposições e àqueles já estabelecidos previamente. 

Rosa (2014) afirmou que na teoria proposta por Ausubel, são possíveis três 

tipos de aprendizagem significativa, quanto ao grau de abstração: representacional, 

de conceitos e de proposições.  

A aprendizagem significativa representacional compreende à identificação de 

símbolos com seus referentes. Esses, por sua vez passam a formar um espaço 

isomorfo aos referentes, sobre o qual o indivíduo passa a operar. A aprendizagem de 

conceitos também utiliza símbolos, mas eles são genéricos ou categóricos, a respeito 

de qualidades e/ou propriedades essenciais dos objetos ou eventos. A aprendizagem 

por proposições consiste em aprender ideias em formas de proposições – inter-

relações entre conceitos (ROSA, 2014). 

 

2.3 Objetos de aprendizagem 

 

O conceito de objeto de aprendizagem conta com a ideia principal de 

estruturação de materiais didáticos em unidades reutilizáveis. Para Wiley (2000) o OA 

é uma entidade digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada 

durante um processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem, podem ainda 

ser utilizados para assistir à aprendizagem e que podem ser distribuídos pela rede, 
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sob demanda, independentemente do tamanho; os OAs são elementos digitais de um 

novo tipo de instrução, podendo ser usados em diferentes contextos pedagógicos e 

por várias pessoas simultaneamente. 

Já segundo Viger et al. (2006), o objeto de aprendizagem é um recurso 

autônomo (digital ou não) que é reutilizável em atividades de treinamento, que possui 

um ciclo de cinco etapas.  

Os argumentos em favor da reutilização de recursos de aprendizagem estão 

relacionados à economia e à qualidade. No entanto, para que esses recursos possam 

ser efetivamente reutilizados devem ser projetados com essa função: eles devem ser 

coesos e dissociados de outros recursos. Assim, um OA reutilizável deve ser coeso e 

dissociado de recursos externos, para que tenha uma unidade independente e 

autônoma de conteúdos de aprendizagem (GREEN ET AL., 2006). 

Para que seja tão reutilizável quanto possível o OA deve ser livre de contexto, 

desde que isso não reduza sua eficácia pedagógica. Assim, o OA sendo livre de 

qualquer contexto particular que restringiria a sua reutilização, ainda deve ser 

adaptável ao contexto específico em que eles possam ser usados (GREEN ET AL., 

2006). 

Para ser considerado um objeto de aprendizagem é preciso ter as seguintes 

características: reusabilidade: reutilizável em diversos ambientes de aprendizagem; 

adaptatividade: adaptável a qualquer ambiente de ensino; acessibilidade: acessível 

facilmente; durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da 

mudança de tecnologia; interoperabilidade: habilidade de operar por meio de uma 

variedade de hardwares, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre 

diferentes sistemas (FUJII ET AL., 2004). 

Ainda em Mendes et al (2004) para que um objeto de aprendizagem possa ser 

enquadrado como tal, este deve possuir as seguintes características: 

 Ser reutilizável em diversos ambientes de aprendizagem; 

 Ser adaptável em qualquer ambiente de ensino;  

 Ser granular, a fim de facilitar sua reusabilidade; 

 Ser acessível, via internet, por exemplo; 

 Ser durável, independente da mudança de tecnologia; 

 Ser interoperável, operar em diversas plataformas e diferentes sistemas 

operacionais.  
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A elaboração de um OA demanda um complexo arranjo de habilidades e 

conceitos multidisciplinares, que deve ser cuidadosamente planejado e 

metodicamente desenvolvido (TAROUCO; CUNHA, 2006). Viger et al. (2006) 

propõem um processo de cinco etapas, a seguir: 

A primeira etapa consiste em criar um objeto de informações, ou seja, um 

documento eletrônico de qualquer formato (páginas web, imagens, applets Java, etc.). 

Esse formato geralmente é selecionado de acordo com o software, com o qual 

pretende garantir a compatibilidade. Na aprendizagem eletrônica, as instituições 

costumam optar por documentos da web para que o objeto possa ser apresentado por 

meio de navegadores de internet. 

Na segunda etapa ocorre a adição de metadados para o objeto de 

aprendizagem. Os metadados facilitam a localização dos objetos de informação 

armazenados em repositórios, e informam sobre como usar os objetos de informação, 

além de distinguir entre os objetos de informação e os objetos de aprendizagem. 

Acrescentando-se um objetivo de aprendizagem transforma um objeto de informação 

e um de aprendizagem. Isto assegura que a adição do objeto de informação destina-

se a ensinar. 

A terceira etapa consiste em juntar e agregar os vários objetos de 

aprendizagem em um pacote facilitando a sua distribuição e reutilização e o próximo 

passo é o seu sequenciamento como uma etapa opcional, que consiste em apresentar 

a ordem de apresentação dos OAs. Apesar de um autor poder organizar os OAs em 

sequências estáticas, algumas especificações permitem a modelagem de projetos de 

aprendizagem complexos.  

Um projeto de aprendizagem define uma atividade de ensino por meio de um 

conjunto de regras que indicam como selecionar o próximo OA de acordo com os 

resultados de eventos intermediários.  

A última etapa consiste na elaboração de um tutorial que apresenta o objeto de 

aprendizagem para os alunos. Esse tutorial descreve como o OA funciona e são 

realizadas as atividades de treinamento. 

Um objeto de aprendizagem descreve o que os alunos devem saber ou ser 

capaz de fazer, no final do curso, o que eles não poderiam fazer no início do processo 

de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem devem ser sobre o desempenho dos 

alunos. Objetos de aprendizagem de boa qualidade não devem ser muito abstratos, 
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muito estreitos, ou restritos a um nível mais baixo de habilidades cognitivas 

(MUSTARO ET AL., 2006). 

Cada objeto de aprendizagem individual deve apoiar o objetivo primordial do 

estudo, ou seja, do conteúdo a ser aprendido pelos alunos. Portanto, o OA deve seguir 

uma linha que une todos os temas que serão aprendidos durante o semestre do curso 

(MUSTARO ET AL., 2006). 

 
2.4 Hipermídia Adaptativa 

 

Entende-se por hipermídia como conteúdo, que vai além dos textos, e que 

contém sons, imagens, vídeos, animações, todo tipo de dado. No caso da Hipermídia 

produzida com fins educativos, é a partir da estruturação e da natureza de seus 

elementos que o educando poderá construir algum tipo de conhecimento. 

Segundo Gomes et al. (2013), o nível de aquisição de conhecimentos (NAC) 

do aluno pode ser utilizado para gerar planos de aprendizado personalizados. Porém, 

essa personalização tem sido pouco empregada devido à falta de interoperabilidade 

dos sistemas de hipermídia adaptativa (SHA), que geralmente incluem ferramenta de 

autoria e mecanismo de adaptação.  

Uma forma de permitir que um SHA inicie rapidamente sua interação 

personalizada com o aluno é realizado com estereótipos, que pode ser definido como 

uma coleção de atributos que aparecem em um grupo de pessoas. Muitas vezes, é 

possível observar padrões entre os alunos, e grupos de alunos, com características 

semelhantes dentro de categorias. 

Os SHA têm sido considerados como adequados para a inserção de 

características de personalização da educação em ambientes virtuais de 

aprendizagem e, para tanto, devem possuir três características importantes: (a) 

sistema de hipertexto ou hipermídia; (b) armazenamento de informações sobre o 

usuário; (c) adaptação da aparência do sistema para o usuário (GOMES ET AL., 

2013). 

Brusilovsky (2001) destacou os principais argumentos do uso da adaptação 

hipermídia: (a) a adaptação pode resolver o problema de sistemas hipermídia que são 

utilizados por diferentes tipos de usuários. Os usuários podem diferir 

significativamente em seus objetivos, experiência computacional, formação e 

conhecimento do assunto de sistemas hipermídia. Além disso, eles podem ter 
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diferentes objetivos e conhecimentos (como resultado da aprendizagem ou esquecer) 

ao usar o sistema em momentos diferentes. Um sistema de hipermídia fornece as 

mesmas páginas e o mesmo conjunto de links para todos os usuários, enquanto esses 

com diferentes objetivos e conhecimentos podem estar interessados em diferentes 

peças de informações apresentadas em uma página regular e podem preferir 

diferentes links para navegação.  

Uma maneira de superar esse problema é usar as informações sobre um 

usuário, em particular, representado no modelo de usuário para adaptar a informação 

oferecida a ele. (b) a adaptação pode impedir ao usuário ficar perdido no hiperespaço, 

que é um problema grave para qualquer sistema hipermídia.    Conhecendo os 

objetivos do usuário, um sistema de hipermídia adaptativa pode fornecer suporte de 

navegação, limitando espaço de navegação (ou seja, escondendo as ligações não 

relevantes), sugerindo links mais relevantes para seguir, ou destacando os links 

visualmente. 

Assis et al. (2004) destacaram as seguintes técnicas de adaptação definidas 

por Brusilovsky: (a) inclusão condicional de fragmentos (conditional fragments): é 

realizada uma seleção de quais informações devem ser mostradas. (b) visita guiada 

ou orientação direta (direct guidance): o sistema indica o melhor caminho a seguir por 

meio de um botão (button) “próximo”, por exemplo. (c) anotação de elos (link 

annotation): as âncoras dos elos são apresentadas com aparências diferentes para 

indicar o grau de relevância.  

Uma metáfora bastante empregada é a do ‘sinal de trânsito’ (traffic light 

metaphor), onde a cor vermelha indica que os elos não devem ser explorados, a cor 

verde é empregada para elos recomendados e a cor amarela é usada como sinal de 

advertência, ou seja, elos que podem ser visitados, mas não são recomendados. (d) 

Elos escondidos (link hiding): é um caso especial de anotação de elos. O elo existe, 

mas a âncora não pode ser identificada como tal – tem a mesma aparência que o 

texto. (e) Ordenação de elos (link sorting): os elos são apresentados em ordem 

decrescente de relevância. A desvantagem desta técnica é que a mesma página pode 

aparecer diferentemente a cada acesso de usuário. 
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O quadro 1 resume o que pode ser adaptado para um objeto de aprendizagem. 

 

Quadro 1 O que pode ser adaptado para um OA 

O QUE É ADAPTADO DESCRIÇÃO E EXEMPLOS 

Conteúdo  

O conteúdo propriamente dito. 

Exemplos: texto coloquial para leigos versus texto 
técnico para especialistas; textos simples para 
novatos versus textos detalhados para usuários 
experientes. 

Navegação  

Estrutura do 
conteúdo 

Nós – a maneira pela qual os conceitos são 
colocados juntos para propósitos de navegação. 

Exemplos: inclusão da introdução para novatos 
versus pular introdução para usuários avançados; 
inclusão de advertências de segurança de 
primeira vez que um conteúdo crítico é visitado 
versus a não inclusão em visitas subsequentes. 

Topologia do 
conteúdo 

Elos – alterações nas âncoras e índices 
modificam os caminhos de navegação. 

Exemplos: inclusão de um elo para a “solução” de 
um problema utilizado como exemplo versus a 
não inclusão se o problema for utilizado como 
teste. 

Apresentação 

Interface do 
conteúdo  

Fragmentos. 

Exemplo: utilização de fontes de tamanhos 
diferentes de acordo com a idade do usuário; uso 
de realce para enfatizar certos tipos de 
informação. 

Interface de 
suporte à 
navegação 

Âncoras  

Exemplos: utilização do menu drop-down versus 
utilização de lista explícita de âncoras; uso de 
âncoras textuais versus uso de ícones como 
âncoras. 

Fonte: Assis et al. 2004, p. 4. 
 

 

O quadro 2, baseado em Assis et al (2004), exibe os aspectos em funções dos 

quais pode ocorrer a adaptação de um objeto de aprendizagem, conforme: 
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Quadro 2 Em função de que aspectos ocorre a adaptação de um OA 

ASPECTO EXPLICAÇÃO E EXEMPLO 

Modelo do Domínio 
(Domain Model - DM) 

A maneira como o conteúdo é estruturado no DM pode 
afetar a adaptação.  

Exemplo: um conceito (hierarquicamente) composto pode 
ser considerado como aprendido somente quando todos os 
conceitos elementares que o compõem tiverem sido 
aprendidos. 

Perfil do usuário (profile) 
(armazenamento no UM) 

Preferências e características do usuário; papel 
desempenhado por ele. 

Exemplos: se o usuário é novato ou experiente; se ele 
prefere textos ou imagens; em que língua ele prefere 
acessar; se ele é estudante ou professor; se ele se 
identificou ou está acessando como anônimo; se ele gosta 
mais de acessar textos inteiros ou resumos; conhecimento 
dele sobre o domínio; objetivos dele. 

Contexto (User Context) 
(situação de uso) 

Sob que condições o sistema é utilizado. 

Exemplos: se o usuário está navegando a partir de um 
computador pessoal ou a partir de um telefone celular; de 
qual lugar (tais como: rua, bairro, cidade, casa, 
universidade, escritório) o acesso está sendo feito; qual a 
banda de acesso. 

Histórico de navegação 
(User navigational 
behaviour) 

Caminho que o usuário percorre enquanto navega. 

Exemplo: páginas acessadas previamente. 

Histórico de interação 
(User browsing 
behaviour) 

As ações que o usuário executa (interações) enquanto 
navega. 

Exemplo: quais artigos o usuário só lê e quais imprimem; 
quantas vezes ele vê um vídeo; que imagens ele amplia. 

Utilização da 
funcionalidade da 
aplicação (Application 
Functionality Usage) 

Como a funcionalidade da aplicação está sendo usada. 

Exemplos: resultados de testes; itens comprados 
previamente. 

Granularidade de tempo 
(granularity of time) 

A adaptação é sempre feita em função do tempo. A 
questão é em que granularidade este tempo é 
considerado, podendo ir desde uma adaptação pontual até 
episódica até contínua.  

Exemplos: adaptação feita em login (customização); 
adaptação após uma configuração do usuário; revisão e 
adaptação do sistema a cada passo da navegação. 

Fonte: Assis et al. 2004, p. 5. 
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Silveira et al. (2011) descreveram a aplicação de técnicas de hipermídia 

adaptativa em sistemas tutores inteligentes (STIs) que são sistemas instrucionais, 

com modelos de conteúdo instrucional, com o objetivo de especificar o que e como 

ensinar. Nesse contexto, as técnicas de hipermídia adaptativa são utilizadas para que 

um sistema tutor inteligente (STI) possa decidir o que e como ensinar, conforme os 

critérios estabelecidos pelo modelo de aluno, permitindo a individualização do ensino, 

conforme às necessidades do aluno.  

Segundo Pozzebon e Barreto (2014), para poder apresentar ativamente o 

conhecimento, um STI necessita de técnicas adicionais para selecionar o material 

educacional e conduzir uma interação de modo eficaz. Num STI do tipo especialista a 

forma de apresentação do conteúdo pode ser definida de acordo com as preferências 

do aluno.  

Nesse sistema a interação entre o aluno e o tutor é representada por meio de 

um autômato (raciocínio do aluno) interagindo com o hipertômato (conteúdo a ser 

ensinado). O uso da modelagem de hipertômato é um modelo teórico de texto como 

autômato, que proporciona uma visão completa do funcionamento do sistema, 

permitindo que as falhas sejam detectadas na modelagem antes do sistema ser 

implementado. 

Pozzebon e Barreto (2014) ainda explicam que: 

 Raciocínio do aprendiz: o autômato representa o raciocínio. Conforme 

as preferências do aluno, ocorre a transição de um nó para outro. 

 Preferências do aprendiz: o aprendiz acessa a tela principal do ambiente 

de ensino, na qual responderá algumas questões que irão identificar seu 

perfil. O objetivo dessas perguntas é identificar o perfil do aluno, de 

acordo com a resposta do aluno o ambiente será configurado conforme 

suas preferências. 

 

Zaina et al. (2014) afirmaram que nos ambientes de aprendizagem eletrônica é 

fundamental obter informações sobre o perfil do aluno, para que seja possível haver 

uma personalização do comportamento do ambiente em relação às necessidades do 

aprendiz. 
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Desse modo, os “Sistemas Hipermídia Adaptativos” (Adaptive Hypermedia 

Systems) ajustam-se às características do indivíduo conforme seu acesso, histórico 

de navegação, localização física entre outros. 

 

2.5 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS ADAPTATIVOS 

 

Segundo Bondendorf et al. (2005), os objetos de aprendizagem estão 

contribuindo para a busca de padrões para o desenvolvimento de conteúdo 

instrucional, a fim de torná-los adaptáveis, genéricos, portáteis e escalonáveis o 

suficiente para melhorar seu potencial de reutilização.  

Propõe-se também uma ampla gama de ambientes virtuais de aprendizagem 

no intuito de o processo com suas propriedades e características. No entanto, o 

grande desafio continua a ser sobre a forma adaptativa que um objeto de 

aprendizagem poderia ter (MUSTARO ET AL., 2007). 

Brusilovsky (2001), afirmou que a adaptatividade pode resolver o problema dos 

objetos de aprendizagem que são usados por diferentes classes de usuários, 

iniciantes, intermediários, especialistas, entre outros.  Os usuários podem diferir 

significativamente em seus objetivos, experiência e conhecimento do tema tratado 

pelo objeto de aprendizagem. Além disso, o mesmo pode ter diferentes objetivos e 

conhecimentos ao utilizar o sistema em momentos diferentes.  

Assim sendo, um objeto de aprendizagem regular fornece as mesmas 

interações para todos os usuários, enquanto que estes podem estar interessados em 

diferentes informações e assim preferir outros links para navegação.  

Uma maneira de superar esse problema é usar as informações sobre um 

determinado usuário representado no modelo - usuário, para adaptar-se à informação 

atual. 

Cabe ressaltar também que a adaptabilidade pode impedir que o usuário fique 

perdido no hiperespaço, que é um problema de qualquer sistema hipermídia.  

Desse modo ao identificar os objetivos e o nível de conhecimento do usuário, 

um SHA pode fornecer suporte de navegação, limitando e sugerindo links relevantes 

a seguir, ou aumentando os laços com algum tipo de pista visual. 

Além de oferecer interoperabilidade por meio de metadados, personalizando a 

reposição de conteúdo de acordo com a experiência de aprendizagem particular, a 
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arquitetura de um objeto de aprendizagem deve permitir que objetos sejam 

recuperados de forma adaptativa de aprendizagem. 

Para isso, é necessário observar o contexto histórico dos alunos, os seus 

próprios estilos e objetivos de aprendizagem. Assim sendo, o processo de construção 

do conhecimento será melhorado, uma vez que a relevância e a importância dos 

objetos de aprendizagem são fortalecidas dentro de um contexto de aprendizagem 

em geral (MUSTARO ET AL., 2007).  

O modelo proposto no presente estudo visa conciliar a teoria de aprendizagem 

proposta por Ausubel et al. (1980), em que o aluno adapta seus modelos conceituais 

às situações práticas; e a adaptatividade proposta por Brusilovsky (2001), em que os 

recursos adaptativos podem ser empregados por diferentes classes de usuários, com 

diferentes níveis de experiência. 

 

 

2.5.1 Técnicas de Inteligência Artificial utilizadas 

 

As técnicas de IA podem ter sua essência baseadas na Heurística, que tem 

como base etimológica uma palavra grega, sendo seu significado “encontrar” ou 

“descobrir” podendo ser admitido: como um método ou processo para a resolução de 

problemas, remonta a idade média, proposta de Arquimedes (LAUGER, 2013). 

 

2.5.2 Sistemas especialistas 

 

Sistemas especialistas são aqueles capazes de apresentar a performance de 

uma pessoa que possui conhecimento restrito e especializado em determinado tema 

ou assunto, sendo que seus parâmetros se baseiam em regras e padrões pré-

estabelecidos com ajuda de um especialista capaz de diminuir a ambiguidade, 

podendo beneficiar-se de boas regras de produção ou técnicas conexionistas, que 

podem justificar suas ações.  

Os sistemas que pensam como humanos têm na modelagem cognitiva, os 

modelos computacionais que adotam técnicas de IA e técnicas experimentais da 

psicologia, que estudam os processos de funcionamento da mente, apresentam 
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abordagem por observação e experimentação de seres humanos e animais 

(LAUGER, 2013).  

Ainda em outras abordagens são sistemas que pensam racionalmente, tendo 

como um de seus representantes Aristóteles, que em seus estudos deu início a um 

campo chamado de Lógica, apresentando raciocínios irrefutáveis.  

A abordagem simbólica proporcionada pela IA apresenta o conhecimento 

através de regras declarativas, deduzindo consequências através do raciocínio lógico, 

sendo necessário o conhecimento e modelagem do problema a ser resolvido, 

representação de linguagem formal de representação e a implementação de um 

mecanismo de inferência para se apropriar desse conhecimento (LAUGER, 2013).  

 

2.5.3 Regras de produção 

 

Regras de produção são base de conhecimento que tem como representação, 

regras de condição como premissas ou antecedentes, e se estas são atendidas, então 

o resultado é satisfatório e, consequentemente, haverá uma conclusão final, sendo 

chamadas de regras de produção, pois produzem novos fatos a partir da aplicação de 

regras da base de conhecimento (KOVÁCS, 2006).  

Os sistemas de produção são baseados em 3 módulos principais:  

A base de regras (BR) são fatos permanentes e conhecidos que propõem a 

lógica (SE /ENTÃO- if-then), já a memória de trabalho são os fatos gerados a partir 

das bases de regras e pelo motor de inferência.Este por sua vez determina o método 

de raciocínio, que pode ser regressivo ou progressivo, cuja função primordial é a 

busca e a resolução de conflitos. (LAUGER, 2013).  

Na multiplexação um conjunto de valores finitos de zeros (0) e uns (1) são 

alocados de modo a extrair um resultado para as portas lógicas And, Not e OR 

podendo a inteligência artificial combinada com algoritmos If, then apresentar ao 

educando, seus resultados através de regras declarativas (LAUGER, 2013).  

As abordagens não simbólicas, onde o conhecimento não é representado 

explicitamente por meio de símbolos, mas são construídos a partir de um processo de 

aprendizado, adaptação ou inferência, tendo como um de seus exemplos as redes 

Neurais Artificiais (LAUGER, 2013). 
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A escolha pelas regras de produção justifica - se por sua facilidade de 

compreensão e modificação e são facilmente inseridas na base de conhecimento 

(BC), podendo ser adotadas pelo raciocínio progressivo ou regressivo (KOVÁCS, 

2006).  

Se (IF) o educando acerta o exercício, então vai para o próximo estágio, caso 

contrário, (ELSE) volta ao passo anterior para rever os conceitos propostos (LAUGER, 

2013). 

Os conceitos de lógica booleana são bastante associados ao uso de regras de 

produção, pois seus conceitos são encadeados de acordo com relações próximas aos 

conceitos de regras de produção, pode-se dessa forma, justificar sua adoção, pela 

representação dos subsunçores das teorias pedagógicas propostas por Ausubel 

(1980), pela aprendizagem significativa, ainda de acordo com McCulloch e Pitts 

(1989), a inteligência é equivalente ao cálculo de predicados que por sua vez pode 

ser implementado por funções booleanas.  

Segundo Russel (2006; p.15) A ciência cognitiva nasceu em um seminário em 

setembro de 1956 apenas dois meses depois que a própria IA nasceu, traçando um 

paralelo entre a psicologia e o pensamento cognitivista; Craik especificou os três 

passos fundamentais de um agente baseado no conhecimento:  

 

(1) o estímulo deve ser traduzido em uma representação interna 

 

(2) a representação é manipulada por processos cognitivos para derivar novas 

representações internas 

 

(3) essas representações são traduzidas em ações 

 

Ainda em Russel (2004; p.9) "Um elemento importante da mente é a conexão 

entre conhecimento e ação, sendo essa uma questão vital para a IA, porque 

inteligência exige ação, bem como raciocínio", esta afirmação pode ser reforçada a 

partir das novas descobertas feitas pelos educandos a cada etapa do conhecimento, 

os saberes são sedimentados e novos conhecimentos são adquiridos e a cada novo 

desafio, espera-se que esses sejam ancorados à sua bagagem de conhecimento. 

 



 

 

35 
 

Aqui a representação do conhecimento pode ser apresentada através de um 

sistema especialista que será explicado e apresentado no tópico seguinte. 

 

2.5.4 Regras de produção em sistemas especialistas 

 

Sistema de produção é um nome genérico dado a todos baseados em regras 

de produção, sendo pares de expressões que resultam em uma condição-ação, 

segundo Bittencourt (2006) a ideia inicial dos sistemas de produção foi introduzida por 

Post, consistindo em um conjunto de regras para especificação sintática de 

transformações sobre cadeias de caracteres, representando, como demonstrou Post, 

um método geral para o processamento de dados.  

Um sistema especialista busca representar o conhecimento humano de um 

especialista sobre determinado domínio de área que podem ser declarativos ou 

procedurais. 

 

2.5.5 Conhecimento declarativo X conhecimento Procedural 

 

O conhecimento declarativo está relacionado com a descrição de determinada 

situação e ou fato, sendo descrito pela totalidade daquilo que se conhece, não 

havendo preocupação quanto ao uso, em um Sistema Especialista, além de descrever 

o conhecimento declarativo também se exige regras de extração do conhecimento 

que se admite como conhecimento procedural. 

Dessa forma a linguagem formal  

Abaixo uma tabela com as regras de inferência na página Web adaptativa que 

associa o conhecimento declarativo e o procedural que combina a linguagem natural 

e a linguagem de teste e reformulação onde as variáveis são mutáveis de acordo com 

o nível de erros e acertos dos educandos. 
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Tabela 1 - Regras do motor de inferência do OA 

Regras de Inferência 

SE (variável) “Contagem dos erros do estagio básico, somadas a contagem do 

estágio intermediário, somadas _EB+Cont_EI+Cont_EA=0” então aluno “Expert” 

SE (Variável) “Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA<=3” então aluno “intermediário 1” 

SE (Variável) “Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>3e<=6” então aluno “intermediário” 

SE (variável) “Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>6e<9” então aluno “básico 1” 

SE (Variável) “Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>=9” então aluno “básico” 

 

2.5.6 Arquitetura de um sistema especialista 

 

Segundo Bittencourt (2006) um sistema especialista em geral apresenta uma 

arquitetura em três módulos distintos: uma base de regras, uma memória de trabalho 

é um motor de inferência. A base de regras e a memória de trabalho formam a 

chamada base de conhecimento do SE, onde é representado o conhecimento sobre 

a área de domínio. O motor de inferência é o mecanismo de controle do sistema que 

avalia e aplica as regras de acordo com as informações da memória de trabalho, onde 

em sistemas mais complexos utilizam-se de meta-regras para raciocinar sobre as 

aplicações de regras de domínio.     

 

Figura 1 Arquitetura geral de um sistema especialista 
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A estrutura básica para um sistema especialista, pode ser constituída por três 

elementos básicos: a memória de trabalho, a base de regras e o motor de inferência, 

sendo que estas formam a base do conhecimento, representando o conhecimento dos 

especialistas que dominam o tema.  

Esta base de regras e fatos interagem com o usuário do sistema, permitindo 

que o problema possa ser resolvido, com as possíveis soluções contidas no motor de 

inferência, gerando interações e iterações necessárias para as conclusões do 

problema apresentado. 

 

Pode-se, também, ampliar a base de conhecimento, de modo automático no 

sistema, uma vez que a partir de poucas regras, a complexidade aumente diante de 

regras e fatos novos, que serão adicionados, já que as experiências de cada usuário 

podem ser distintas de acordo com seu grau de aprendizado.  

 

3 OBJETO DE APRENDIZAGEM ADAPTATIVO 

 

O presente capítulo apresenta a proposta de OA que utiliza técnicas de regras 

de produção para implementar elementos de adaptatividade. O que se pretende é 

conduzir o educando, em uma visita guiada adaptativa em um conjunto de páginas 

Web, associando os conhecimentos com o uso de IA e aumentando gradativamente 

o nível de dificuldade dos exercícios de lógica booleana. Para isso, utiliza-se de 

componentes do software Logisim, verificando se o educando aprendeu ou se deverá 

repetir o nível anterior. A adaptatividade tem como propósito, ajustar-se a diferentes 

níveis de educando com diferentes conhecimentos prévios, facilitando o aprendizado 

e reforçando os conceitos apresentadas nas aulas expositivas.   

Serão descritos: a estrutura básica do software Logisim, incorporado no OA 

desenvolvido; o processo de desenvolvimento do OA e detalhes da implementação. 

 



 

 

38 
 

 

Figura 2 Modelagem do Objeto de Aprendizagem Adaptativo 

 

3.1 Mecanismo de funcionamento do SOFTWARE Logisim 

 

O Logisim é um simulador lógico de circuitos digitais, distribuído com licença 

GPL (GNU General Public License), que possibilita desenhar e simular o 

comportamento lógico deste tipo de circuitos por intermédio de uma interface gráfica 

simples (AMRC, 2013). O Logisim possui código aberto, utilizado para a construção 

de circuitos lógicos, tabela verdade e a expressão algébrica, conceitos empregados 

nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Tecnólogos em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, servindo como 

base conceitual para as disciplinas de Lógica Digital, Matemática Discreta, Arquitetura 

de computadores, lógica de programação, Organização de computadores e 

Transmissão de Dados e Técnicas de Multiplexação. 

A utilização do Logisim deve ser realizada por meio de um projeto, com as 

seguintes características: especificação do sistema; concepção do circuito; desenho 

no Logisim; simulação no Logisim (AMRC, 2013). 

O Logisim começa a simular o comportamento do circuito mesmo sem ter sido 

dado nenhum comando explícito de simulação, apresentando ligações com cores 

consoantes ao seu nível lógico (verde=0; vermelho= o “estado anterior”) (AMRC, 

2013). 
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Ao selecionar a “mão” na barra de ferramentas (  - poke tool), e colocar o 

mouse sobre uma entrada, cada vez que se pressiona a tecla esquerda faz-se variar 

o nível lógico dessa entrada, o que permite analisar o comportamento do circuito pelas 

cores de ligação (verde escuro = 0; verde claro = 1) (AMRC, 2013). 

Ao testar o circuito é possível comparar o comportamento (simulado) com o 

pretendido na especificação inicial. A figura 3 abaixo representa um modelo de 

simulação no Logisim. 

 
Figura 3 Exemplo de Simulação no Logism 

 

O projeto pode ser simplificado por intermédio de portas NOR em vez da 

combinação OR-NOT. Ao abrir o explore pane em Gates encontra-se um conjunto de 

portas lógicas mais extenso do que o apresentado nas ferramentas, entre os quais o 

NOR Gate. A sua manipulação é idêntica à das portas na barra de ferramentas 

(AMRC, 2013), como pode ser visto na Figura 4 a seguir. 
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Figura 4 Simulação no Logisim usando portas NOR 

 

Portanto, é possível reconstruir o circuito com NOR, utilizando as portas OR e 

NOT, e realinhando as ligações (AMRC, 2013) – vide Figura 5. 
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Figura 5 Simulação no Logisim usando portas NOR 

Fonte: AMRC, 2013, p. 12. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM 

  

 Foi definida que a linguagem a ser utilizada na construção do módulo 

adaptativo do Objeto de Aprendizagem, seria Javascript sobre HTML5, já que esta é 

uma linguagem de programação que pode ser executada em praticamente todos os 

navegadores.  

Na visita guiada adaptativa na página HTML5 são disponíveis vídeos gerados 

a partir de uma ferramenta de captura e gravação de telas com recursos de vídeo e 

áudio, o Camtasia, que permite ao educando identificar e auxiliar o uso dos exercícios 

no Logisim, dessa forma o mesmo poderá construir os exercícios propostos de forma 

orientada.  

Por ser uma linguagem de modelagem Web adequada à proposta de 

adaptatividade e interoperabilidade, praticamente executada em todos os 

navegadores, o HTML5 traz novas possibilidades do uso da tecnologia da informação, 

permitindo a execução de novos recursos, sem que para isso, necessite o uso de uma 

linguagem de programação mais restrita. Ao contrário das versões anteriores, o 

HTML5 fornece suporte às ferramentas CSS e Javascript. 

Na implementação do primeiro exercício da Porta Lógica AND, são 

apresentadas duas 2 opções corretas e 2 opções erradas. O educando terá três (3) 

tentativas para passar de fase. Caso ele acerte 2 opções, ele será redirecionado ao 
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próximo exercício, se ele errar 2 opções será redirecionado a uma tela explicando o 

desenvolvimento do exercício. De forma que ao educando escolher uma opção, será 

exibida a quantidade de erros e acertos. 

A seguir, na Listagem 1, um trecho código em Javascript, exemplificando as 

regras de produção, caso o educando acerte a alternativa na primeira tentativa: 

 
 

LISTAGEM 1 
CÓDIGO JAVASCRIPT COM TRECHO DE REGRA DE PRODUÇÃO 

 
 

Já as regras de (1) a (5) são implementadas de forma a realizar a contagem de 

erros no módulo básico somado aos mesmos do módulo intermediário, mais aos do 

módulo avançado, e assim sucessivamente, para a definição do nível do educando, 

conforme as regras: 

Avançado=Expert→Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA=0(1) 

Intermediário1→Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA<=3(2) 

Intermediário→Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>3e<=6(3) 

Básico1→Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>6e<9(4) 

Básico→Cont_EB+Cont_EI+Cont_EA>=9 (5) 

 

Nas figuras 6 e 7 a seguir, têm-se: a tela de apresentação do exercício 

proposto, no qual o educando é exposto ao modelo simulado, em que deverá associar 

a tabela verdade com a porta lógica relacionada, fazendo a escolha da opção correta; 

e a tela de acerto, indicando a mensagem de Resposta Correta. 
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Figura 6 Tela de Apresentação do Exercício 

 

 
Figura 7 Resultado da Escolha 
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A figura 8 a seguir exibe que, mantendo a mesma tabela verdade e 

selecionando uma nova porta lógica, obtém-se outro resultado, de forma a validar os 

conceitos aprendidos. 

 

 
Figura 8 Tabela verdade para a seleção de uma nova porta lógica 

 
3.3 Detalhes de Implementação 

 

Sabe-se que a linguagem a ser utilizada na construção do Objeto de 

Aprendizagem HTML5 com Javascript. Este item apresenta alguns detalhes relativos 

ao processo de implementação. 

 

3.3.1 Restrição da linguagem 

 

Algumas restrições nos navegadores, podem apresentar falhas ao executar o 

sistema. Com os novos elementos e atributos que foram inseridos no HTML5,  

algumas versões destes, podem executar com falha o sistema, embora isto vem  

sendo corrigido na maioria dos navegadores convencionais. Entretanto, os motores 

de renderização ainda não suportam esses novos elementos e atributos.  

Os navegadores de alguns smartphones e tablets também têm algumas 

restrições na renderização de páginas HTML5. 
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O Diagrama geral de navegação pelas páginas que compõem o AO pode ser 

visto na Figura 9 a seguir: 

 
Figura 9 Diagrama de navegação hipermídia 

 
3.3.2 Descrição de cada função. 

As funções desenvolvidas em Javascript para o OA que permitem a 

adaptatividade são: 

Função CalcPorta( ): essa função executa as operações das portas lógicas, 

tais como adição, subtração, divisão e multiplicação. 

Função Operacao( ) : essa função verifica qual operação será executada, 

exibindo as entradas na tabela verdade e posteriormente as imagens dos resultados. 

 

3.3.3 Descrição das telas (vide Apêndice 3). 

Top.htm: parte superior, que forma a estrutura do iframe. 

Menu.htm: esta tela é o iframe, que posiciona no lado esquerdo da tela, é nesta 

tela que serão fixados os links, que chamará as outras telas. 

Conteúdo.htm: esta é a tela onde serão apresentadas todas as telas do 

sistema. 
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Lógica_bool.html: esta é a tela onde será apresentada as funções das 

portas lógicas. Serão exibidas as imagens, a tabela verdade com os cálculos 

executados. 

VideosAND.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica AND. 

VideosOR.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da execução 

da porta lógica OR. 

VideosNOT.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica NOT. 

VideosNAND.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica NAND. 

VideosNOR.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica NOR. 

VideosXOR.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica XOR. 

VideosXNOR.html: exibirá o vídeo explicativo com o procedimento da 

execução da porta lógica XNOR. 

Chat.html: exibirá uma conversa de vídeo e áudio, através de um chat. É 

necessário ter uma câmera instalada no computador, para a exibição. 

Música.html: exibirá uma mídia de áudio, que executa automaticamente. 

As páginas (Html5.html, html5TagsNew.html e html5TagsOld.html): 

exibirão texto explicativos sobre a versão do HTML5. 

 

3.4 Teste com alunos 

 

O OA adaptativo para o ensino da lógica booleana apresenta uma interface 

amigável e intuitiva, contendo os exercícios de lógica booleana, em distintos graus de 

dificuldades. Por meio de regras de produção, a página adaptativa deverá apresentar 

um exercício, classificando-o como: básico, intermediário e avançado para a lógica 

And, Not e Or, testando os conhecimentos do aluno. Um conjunto de construções 

If/then simples permite a classificação inicial do nível de aprendizado do aluno. Assim, 

atende-se à ideia central de utilizar um OA e a IA como auxiliadores do processo de 

ensino e aprendizagem, usando a plataforma de modo adaptativo. 
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Realizou-se um teste com alunos dentro de uma proposta didática e o 

procedimento ocorreu em dois momentos distintos:  no primeiro momento, foram 

apresentados os conceitos teóricos de lógica de booleana, (20 horas-aula); após os 

conceitos teóricos serem ministrados, o educando utilizou no laboratório de 

informática o objeto de aprendizagem adaptativo para o ensino da lógica booleana, 

isso foi realizado em dois encontros no laboratório de 4 horas cada, totalizando 8 

horas-aula de prática laboratorial. 

Após as aulas teóricas e laboratoriais para a utilização do objeto de 

aprendizagem (Logisim) adaptado para o ensino da lógica booleana, os alunos 

responderam a um questionário descrito na metodologia deste estudo (vide Apêndice 

1). 

Os resultados obtidos com a aplicação do referido questionário aos alunos que 

participaram da pesquisa são apresentados no próximo capítulo – Análise e discussão 

dos resultados.
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4 ESTUDO DE CASO 

A abordagem metodológica adotou a realização de um estudo de caso único 

em uma Universidade brasileira. A coleta de dados foi baseada em um questionário 

com perguntas fechadas, aplicados em alunos dos cursos de Ciência da Computação, 

Tecnólogo em Redes de Computadores, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. 

 

Segundo Yin (2010), cada método possui vantagens e desvantagens, o que se 

pretende é diminuir o viés da pesquisa, quando se propõe estudar um fenômeno social 

em que o caso único pode representar o teste de uma teoria significativa. 

O método de estudo de caso é direcionado quando é investigado um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

Ainda se distinguindo de outros métodos, YIN (2010) afirma: “Um experimento, 

por exemplo, separa deliberadamente o fenômeno de seu contexto, preocupando-se 

apenas com poucas variáveis (tipicamente o contexto é controlado pelo ambiente de 

laboratório). ” A proposta é um estudo de caso exploratório, onde variáveis 

independentes afetam diretamente uma variável dependente. Não considerando uma 

relação onde o ambiente é laboratorial, controlado e a amostra não é significativa para 

aplicação de métodos estatísticos mais elaborados. 

Isto posto, esta pesquisa foi realizada em dezembro de 2014 com os 

graduandos de uma Universidade particular na cidade de São Paulo, em uma 

população formada por homens e mulheres entre 19 e 43 anos. Eles responderam um 

instrumental com 4 afirmações e 5 alternativas cada uma. As alternativas foram 

apresentadas conforme a escala de Likert. 

Desta forma, com esta pesquisa empírica, espera-se desenvolver ideias e 

novos objetivos de acordo com os resultados atingidos. Assim, as conclusões estarão 

baseadas no método indutivo, no qual as ideias e proposições são desenvolvidas 

conforme os fatos observados. 

A pesquisa com os graduandos foi realizada após todos terem recebido suas 

notas e serem aprovados em seus respectivos cursos. Com isso buscou-se reduzir ao 

máximo a possibilidade do risco do “efeito de expectativa do experimentador”.      
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 Segundo Wainer (2014) este efeito pode ocorrer quando o pesquisador interage 

frequentemente com os sujeitos que respondem à pesquisa, sendo que nesse 

contexto, os respondentes poderiam selecionar as alternativas que mais agradariam 

ao pesquisador. 

A seguir são apresentados os resultados totais da pesquisa realizada com os 

graduandos. De uma maneira geral, os resultados são muito positivos sobre o uso de 

objetos de aprendizagem adaptativos (OAA). Considerando as alternativas que 

atestam a aderência e a aceitação dos objetos de aprendizagem adaptativos chegou-

se a uma média de 84,9% de aprovação de uso de tais recursos. 

As seguintes questões foram aplicadas: 

1. O uso de objetos de aprendizagem adaptativos facilitou a compreensão 

dos conceitos de lógica booleana. 

2. Na aula tradicional, sem a utilização de objetos de aprendizagem 

adaptativos, a compreensão dos conceitos é mais difícil. 

3. O uso de objetos de aprendizagem motiva os alunos a solucionarem os 

problemas apresentados, facilitando a compreensão dos conteúdos. 

4. O uso de objetos de aprendizagem é complexo e dificulta a 

compreensão dos conceitos apresentados. 

As questões foram elaboradas com poucas assertivas de modo a não 

desestimular os respondentes, sendo as questões simples concisas e diretas. A 

elaboração das respostas predefinidas também norteou as respostas, sendo muito 

importante, o balanço, ou seja -  os extremos opostos com alternativas de igual 

intensidade e em direções opostas, conforme recomenda Wainer (2010), essas 

recomendações são percebidas nas questões 1 e 4. 

 

4.1.  Tipo de pesquisa 

 

A abordagem metodológica adotada foi a de estudos de caso, realizada em 

uma Universidade brasileira. A coleta de dados está baseada em questionários 

aplicados em alunos dos cursos de Ciência da Computação, Tecnólogo em Redes de 

Computadores, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

A escolha do método decorre das seguintes questões, segundo Yin (2010, p. 

71): “cada método possui vantagens e desvantagens, o que se pretende é diminuir o 
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viés da pesquisa quando se propõe estudar um fenômeno social em que o caso único 

pode representar o teste de uma teoria significativa”. 

O trabalho foi desenvolvido com um grupo de alunos do ensino superior, para 

os quais a pesquisadora deste estudo leciona. A amostra foi selecionada por 

acessibilidade, sem levar em consideração quaisquer métodos estatísticos para a 

inclusão dos participantes. O motivo da escolha deste grupo, deve-se-á  ao fato de 

serem alunos da pesquisadora no momento da realização da pesquisa. 

Os educandos que formaram o grupo de pesquisa possuem diversas origens 

educacionais, onde a maior parcela deriva do modelo educacional brasileiro de 

formação continuada. Outro fato relevante é a diferença de idade e históricos 

educacionais dos educandos. Isto pode representar um obstáculo ao processo de 

ensino e aprendizagem conforme assegura Ausubel (1980) ao afirmar que o fator que 

mais influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz conhece.  

Assim, descobrir o que o educando conhece, em uma sala de aula 

heterogênea, pode representar um grande desafio ao educador, face às diversas 

variáveis que permeiam a área de educação: exíguos prazos dos planos de ensino, 

ambiente educacional onde o aprendiz é exposto, a formação do educador, bem como 

o conteúdo dominado pelo educador, região geográfica, recursos de sala de aula entre 

outros aspectos inerentes à educação em aspectos gerais. 

A maior parte dos educandos em questão participa dos cursos de bacharelado, 

ensino tecnológico profissionalizante, (Ciência da Computação; Tecnólogo em Redes 

de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas). Muitos são oriundos de 

um ensino fundamental bastante fragilizado e nenhum deles possuía experiência 

anterior na área de Telecomunicações, Redes de computadores e/ou informática. 

Com o experimento descrito neste trabalho, os saberes serão colocados em prática, 

os alunos serão desafiados a resolverem circuitos lógicos para assimilarem o conceito 

da multiplexação dentro da disciplina de Transmissão de dados, Lógica Digital e 

Arquitetura de Computadores. 

Do ponto de vista prático, o foco desta pesquisa é a adaptatividade de um 

objeto de aprendizagem para facilitar a apreensão dos conceitos das disciplinas que 

usam a Álgebra e a Lógica Booleana em seu currículo. Parte-se da hipótese de que 

essa adaptatividade em objeto de aprendizagem, com técnicas de IA, com simulação 

de regras de produção, uma vez que essas regras serão fixas em uma página HTML5; 



 

 

51 
 

pode representar valor incremental no uso desses objetos, a fim de fixar conceitos 

abstratos e fundamentais, estudados nessas disciplinas. 

O software OA adaptado será o Logisim, que é uma ferramenta educacional 

para a concepção e a simulação digital de circuitos lógicos. Com a realização da 

aplicação do objeto de aprendizagem Logisim adaptado para o ensino da lógica 

booleana foi aplicado um questionário (apêndice 1) para identificar a opinião dos 

participantes do estudo. 

 

4.1.2 Fundamentos do método de pesquisa 

 

O método de estudo de caso é direcionado a uma investigação de fenômeno 

contemporâneo em seu contexto de real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2010), afirma que “... Um 

experimento deliberadamente separa o fenômeno de seu contexto e preocupa-se 

apenas com as poucas variáveis”.  (YIN, 2010, p. 39).  

 A proposta é um estudo de caso exploratório, onde variáveis independentes 

afetam diretamente uma variável dependente. Não considerando uma relação onde o 

ambiente é laboratorial e controlado e a amostra não é significativa para aplicação de 

métodos estatísticos mais elaborados.  

 

4.1.3 Caso selecionado 

 

A amostra selecionada busca evidenciar se a adoção de objetos de 

Aprendizagem Adaptativo pode contribuir no aprendizado dos educandos em questão, 

cabe ressaltar, porém como afirma Yin (2010, p. 78): “as teorias podem ser práticas e 

não apenas acadêmicas” e que o estudo de caso pode cobrir tantos fenômenos de 

interesse quanto ao seu contexto, propiciando um grande número de variáveis 

relevantes, como é o caso do método de ensino e aprendizagem. Ainda em Yin (2010), 

a justificativa do caso deriva do entendimento da replicação literal e teórica. 
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4.1.4 Método de coleta de dados 

Optou-se por um método de coleta, baseado em um questionário 

essencialmente exploratório e flexível, não havendo sequência predeterminada de 

questões ou parâmetros de respostas. O entrevistador teve como ponto de partida 

Adoção de OA adaptativo, as questões foram amplas e fluíram livremente, sendo 

aprofundada em determinados momentos de acordo com aspectos significativos 

identificados pelo entrevistador, enquanto o entrevistado definia a resposta segundo 

seu próprio entendimento sobre o processo de transferência tecnológica, 

demonstrando profundo conhecimento sobre os contextos históricos e fatos de acordo 

com sua percepção e experiência.  

Dessa maneira, as respostas e as questões não obedecem à uma sequência, 

de acordo com questionário previamente elaborado. Foi elaborado um questionário 

estruturado (Apêndice 1), com protocolo previamente desenvolvido, a fim de evitar 

possíveis coleta de informações irrelevantes ou tornar a entrevista informal, ao ponto 

de perder a fluidez e o foco a que se destinava. 

O método Likert é um tipo de escala de atitude, na qual o respondente indica o 

grau de concordância ou discordância em relação a determinado objeto 

(APPOLINÁRIO, 2012), no caso deste estudo, objetos de aprendizagem adaptativo 

no ensino de lógica booleana. 

O método de Likert é importante para mensurar a intensidade ou qualidade das 

atitudes e/ou crenças dos indivíduos (APPOLINÁRIO, 2012). 

De acordo com Wainer (2014, p. 17), o método de Likert é uma prática comum 

para se conseguir um equilíbrio entre as respostas, pois as questões são fraseadas 

como afirmativas e o respondente deve optar por uma das alternativas: 

a) Concordo totalmente; 

b) Concordo; 

c) Indiferente; 

d) Discordo; 

e) Discordo totalmente. 

 

O questionário (apêndice 1) contém quatro afirmações para que os alunos 

concordem ou discordem, de acordo com sua percepção em relação ao objeto de 

aprendizagem adaptativa; e uma pergunta descritiva, para que eles possam expressar 
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sua opinião sobre o uso de objetos de aprendizagem adaptativos no ensino da lógica 

booleana. 

As perguntas realizadas no questionário foram elaboradas com base Valentini 

e Soares (2010), que realizaram um estudo sobre a aprendizagem em ambientes 

virtuais. 

 

4.1.5.  Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em momentos distintos, durante as aulas 

laboratoriais realizadas com cada uma das turmas dos cursos de Ciência da 

Computação, Tecnólogo em Redes de Computadores, Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas.  

 

4.1.6.  Análise dos dados 

Os dados foram analisados com olhares quantitativos e qualitativos. Os 

resultados obtidos com este questionário foram apresentados por meio de gráficos, 

seguidos de comentários da pesquisadora. 

Os questionários foram respondidos por 98 alunos dos cursos de Ciência da 

Computação, Tecnólogo em Redes de Computadores, Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, em uma Universidade brasileira. 

A primeira assertiva do questionário que foi baseado no método de Likert, foi a 

seguinte: o uso de um objeto de aprendizagem adaptativo facilitou a compreensão 

dos conceitos de lógica booleana. Todos os alunos concordaram com essa assertiva, 

63% (n=62) responderam concordo totalmente; e 37% (n=36) responderam concordo 

(vide gráfico 1). 

 



 

 

54 
 

 
Gráfico 1 O uso de um objeto de aprendizagem adaptativo facilitou a compreensão dos conceitos de 
lógica booleana 

 

Os resultados apresentados no gráfico 1 corroboram os achados na revisão de 

literatura, em que Silveira et al. (2014) afirmaram que os objetos de aprendizagem que 

utilizam técnicas de hipermídia adaptativa especificam o que e como ensinar, 

facilitando a compreensão dos alunos. 

Para que ocorra a aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1980), é 

importante considerar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Além do conhecimento dos aspectos que devem ser considerados na 

adaptação é preciso saber o que pode ser adaptado. Conforme Gomes (2013), o 

conhecimento prévio dos alunos pode ser utilizado para gerar planos de aprendizado 

personalizados. 

Considerando os ensinamentos de Brusilovsky (2001), Silveira et al. (2011) 

apresentaram algumas considerações que foram importantes na adaptação do objeto 

de aprendizagem deste estudo, conforme transcrito a seguir: 

 Conhecimento: é a característica mais significativa para um SHA, e pode 

variar de usuário para usuário. 

 Objetivos: trata-se da resposta de porque o usuário está utilizando o 

SHA e o que ele está fazendo realmente para conseguir o que quer. 

 Background (experiência): todas as informações prévias do usuário 

relacionadas com o conteúdo apresentado no SHA. 

0% 0% 0%

37%

63%

O uso de um objeto de aprendizagem adaptativo facilitou a 
compreensão dos conceitos de lógica booleana.

Discordo Totalmente Discordo Indiferente Concordo Concordo Totalmente
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 Preferências: as preferências não podem ser deduzidas pelo sistema, 

assim, ele dever permitir ao usuário a definição de configurações 

específicas. 

 

A adaptação em nível de conteúdo é realizada por intermédio de técnicas de 

suporte adaptativo à navegação (SILVEIRA ET AL., 2011). Como observaram Gomes 

et al. (2013), os SHA têm sido considerados adequados para a inserção de dados 

para a personalização em ambientes virtuais de aprendizagem.  

Como foi visto na revisão de literatura, as características individuais dos alunos 

devem ser consideradas para que eles sejam conduzidos em uma visita guiada 

adaptativa em uma página HTML5 (GOMES ET AL., 2013; POZZEBON; BARRETO, 

2014; ZAINA ET AL., 2014), como foi o caso do presente estudo. 

A segunda assertiva apresentada no questionário foi a seguinte: na aula 

tradicional, sem a utilização de objetos de aprendizagem adaptativos, a compreensão 

dos conceitos é mais difícil. Nesse caso, 35% (n=34) dos alunos responderam 

concordo totalmente e 42% (n=41) responderam concordo, o que demonstra que, a 

maioria dos participantes da pesquisa concordam que sem a utilização de objetos de 

aprendizagem a compreensão de conceitos é mais difícil (vide gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 Na aula tradicional, sem a utilização de objetos de aprendizagem adaptativos, a compreensão 
dos conceitos é mais difícil 

2% 5%

16%

42%

35%

Na aula tradicional, sem a utilização de objetos de 
aprendizagem adaptativos, a compreensão dos conceitos é 

mais difícil.

Discordo Totalmente Discordo Indiferente
Concordo Concordo Totalmente
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Os resultados do gráfico 2 corroboram a assertiva de Lima (2012), em que o 

autor afirma que as TDICs facilitam o processo de aprendizagem, permitindo que os 

alunos resolvam situações concretas com maior facilidade do que seria realizado em 

uma aula tradicional.  

O ambiente de aprendizagem baseado em TDICs possibilita a aprendizagem 

colaborativa, facilitando a compreensão dos alunos (BHERENS, 2005; LIMA, 2012; 

SILVA; SILVEIRA, 2014). 

Como foi observado por autores como Brusilovsky (2001) e Mustaro et al. 

(2007), os objetos de aprendizagem possibilitam a adaptação do conteúdo, facilitando 

a compreensão dos alunos. A adaptação de um objeto de aprendizagem proporciona 

a interoperabilidade por meio de metadados e personaliza repositórios de conteúdo 

conforme a experiência do aluno (MUSTARO ET AL., 2007). Esse processo facilita a 

compreensão dos alunos em comparação com a aula tradicional. 

A terceira assertiva apresentada no questionário foi a seguinte: o uso de objetos 

de aprendizagem motiva os alunos a solucionarem os problemas apresentados, 

facilitando a compreensão dos conteúdos. A grande maioria dos respondentes afirmou 

que concorda com essa assertiva: 62% (n=61) afirmaram concordo totalmente; e 36% 

(n=35) afirmaram concordo (vide gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 O uso de objetos de aprendizagem motiva os alunos a solucionarem os problemas apresentados, 

facilitando a compreensão dos conteúdos 
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A hipermídia adaptativa visa empregar técnicas que auxiliam o usuário a 

encontrar o caminho no hiperespaço, adaptando-os, com a apresentação de links 

baseados nos objetivos de conhecimento e outras características do usuário 

(BRUSILOVSKY, 2001; SILVEIRA ET AL., 2011). 

A facilitação da compreensão dos conteúdos referida pelos alunos, em relação 

ao objeto de aprendizagem adaptado, demonstra que a adaptação baseada em estilos 

possibilita a decisão sobre quais objetos são mais adequados para ser apresentado a 

um educando específico em algum contexto de aprendizagem. Esses resultados 

corroboram as assertivas apresentadas por Mustaro et al. (2007). 

A quarta assertiva apresentada no questionário foi a seguinte: o uso de objetos 

de aprendizagem é complexo e dificulta a compreensão dos conceitos apresentados. 

Nesse caso, a maioria dos respondentes discordou: 38% (n=37) responderam 

discordo; e 28% (n=27) responderam discordo totalmente (vide gráfico 4). Essa 

assertiva contradiz a afirmação das anteriores, e tem como objetivo de verificar a 

consistência das respostas dos alunos. Esse fato foi confirmado, uma vez que a 

maioria manteve a opinião de que os objetos de aprendizagem facilitam a 

compreensão dos conteúdos. 

 

 
Gráfico 4 O uso de objetos de aprendizagem é complexo e dificulta a compreensão dos conceitos 
apresentados 
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A facilidade na compreensão dos conteúdos por meio dos objetos de 

aprendizagem adaptativos se deve ao fato da determinação do perfil do aluno, além 

de serem consideradas às necessidades de aprendizagem de cada aluno. 

Como observaram Mustaro et al. (2007), a necessidade de promover 

experiências de aprendizagem personalizadas implica em novas propostas 

educacionais, que têm como base os requisitos individuais de aprendizagem. 

O estilo de aprendizagem consiste na estratégia que um aluno tende a aplicar 

frequentemente a uma situação de ensino específica, assim, o mesmo pode encaixar 

em diferentes estilos fazendo com que ele adote atitudes e comportamentos que se 

repetem em diferentes momentos e situações (ZAINA ET AL., 2014). 

 

O quadro 3 apresenta um resumo dos resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários. 
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Quadro 3: Totalização das respostas dos questionários aplicados aos alunos dos cursos de Ciência 
da Computação, Tecnólogo em Redes de Computadores, Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento 

de Sistemas, em uma Universidade brasileira. 

PERGUNTAS 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo  
Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % N % 

1) O uso de um objeto 
de aprendizagem 
adaptativo facilitou a 
compreensão dos 
conceitos de lógica 
booleana. 

62 63% 36 37% 0 0 0 0 0 0 

2) Na aula tradicional, 
sem a utilização de 
objetos de 
aprendizagem 
adaptativos, a 
compreensão dos 
conceitos é mais 
difícil. 

34 35% 41 42% 16 16% 5 5% 2 2% 

3) O uso de objetos de 
aprendizagem motiva 
os alunos a 
solucionarem os 
problemas 
apresentados, 
facilitando a 
compreensão dos 
conteúdos. 

61 62% 35 36% 2 2% 0 0 0 0 

4) O uso de objetos de 
aprendizagem é 
complexo e dificulta a 
compreensão dos 
conceitos 
apresentados. 

9 9% 4 4% 21 21% 37 38% 27 28% 

 

Além das assertivas descritas no quadro 3, também foi incluída uma questão 

aberta, que indagou como foi essa experiência de aprendizagem para o aluno. As 

respostas foram positivas, muitos afirmaram que foi mais fácil aprender aos conteúdos 
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apresentados com a utilização de um objeto de aprendizagem adaptativo. A seguir 

são transcritas algumas respostas que confirmam essa constatação: 

 “Foi uma experiência maravilhosa, sendo a primeira vez que eu utilizei 

esse software. Gostei muito. ” 

 “Boa, pois ajuda a compreender algo mais complexo sobre a matéria.” 

 “Muito boa, houve algumas aulas práticas que foram boas para 

aprendizagem. Como alguns professores não conseguem laboratório, foi 

uma experiência ótima ter aulas em laboratório.” 

 “Muito boa, afinal com exemplos de fatos reais fica mais clara a 

percepção da onde é aplicado o conceito.” 

 “Foi muito boa por que posso ter uma ideia mais clara sobre a matéria.” 

 “Dinâmica, bem elaborada, facilita um entendimento básico e a 

experiência de criar novos circuitos.” 

 “Bem mais tranquilo o aprendizado, pois com a utilização do software é 

mais fácil visualizar aquilo que foi explicado de forma conceitual.” 

As assertivas supracitadas são alguns exemplos das respostas dos alunos, 

sobre a opinião deles em relação ao objeto de aprendizagem adaptativo para o ensino 

da lógica booleana. 

A experiência pode ser considerada positiva, uma vez que a opinião dos alunos 

foi favorável, destacando as facilidades e a motivação para esse modelo de 

aprendizagem. 

Os objetos de aprendizagem oferecem materiais didáticos aderentes ao perfil 

de aprendizagem do aluno (MUSTARO ET AL., 2007; ZAINA ET AL., 2014). 

Assim, os dados apontam que o uso de objetos de aprendizagem adaptativos 

com a utilização de técnicas de inteligência artificial apresenta resultados positivos 

para a experiência de aprendizagem dos alunos. 
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5 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração deste estudo, conclui-se que a adaptatividade de objetos de 

aprendizagem para o ensino da lógica booleana foi uma experiência positiva, 

conforme relatos dos alunos participantes do estudo de caso. 

Em resposta ao problema de pesquisa apresentado na introdução deste estudo 

”Como um objeto de aprendizagem adaptativo poderá auxiliar na aprendizagem, em 

turmas heterogêneas, nas disciplinas que utilizem a lógica booleana em seu 

currículo?” 

A partir das percepções dos alunos pesquisados, a adaptatividade de um objeto 

de aprendizagem pode melhorar a eficácia do processo de aprendizagem em turmas 

heterogêneas, uma vez que estes objetos, se adaptam às necessidades de 

aprendizagem, por meio da personalização do conhecimento de cada educando.  

A criação de um objeto de aprendizagem com elementos de adaptatividade 

baseados nos conhecimentos prévios dos alunos pode ser concebida como uma 

abordagem desafiadora, interativa, que facilita o ambiente de aprendizagem para o 

aprendiz, utilizando atributos e recursos das tecnologias digitais, juntamente com as 

técnicas de inteligência artificial. 

Soluções de hipermídia adaptativa no âmbito educacional têm sido utilizadas 

como possíveis abordagens para aumentar a motivação dos alunos para o processo 

de ensino e aprendizagem, facilitando a compreensão dos conteúdos, a partir da 

tentativa de personalizar a experiência de aprendizagem para o aluno. Esta 

capacitação do aluno pode ajudar a melhorar a sua satisfação com a experiência de 

aprendizagem, como foi observado no estudo de caso apresentado, em que eles 

relataram sua experiência como positiva. 

Assim, o objeto de aprendizagem adaptativo para o ensino da lógica de Boole 

pode ser considerado um recurso de aprendizagem digital que facilita um único 

objetivo de aprendizagem. Mas, isso não impede que o OA seja reutilizado em um 

contexto diferente. A reutilização de um objeto de aprendizagem pode fornecer uma 

abordagem de forma a criar, reutilizar e apresentar o conteúdo em diversas maneiras. 

O uso de técnicas de IA melhora a eficácia dos objetos de aprendizagem, 

possibilitando que pessoas com diferentes objetivos, conhecimentos e experiências 
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utilizem um mesmo OA. As técnicas de inteligência artificial possibilitam o 

desenvolvimento de métodos de software para aprender com a experiência ou extrair 

conhecimentos dos exemplos em bancos de dados. 

A presente pesquisa discutiu a literatura sobre as técnicas de IA e seu papel na 

melhoria da eficácia dos objetos de aprendizagem adaptativos, e apresentou um 

estudo de caso em que um objeto de aprendizagem adaptativo foi adotado para o 

ensino da lógica booleana.  

Em síntese conclusiva, pode-se afirmar que os objetos de aprendizagem 

adaptativos, utilizando técnicas de IA, têm uma influência significativa no processo de 

ensino e aprendizagem, possibilitando armazenar, reutilizar, e recuperar dados 

personalizando o processo de aprendizagem conforme o perfil do aluno. 

A elaboração do presente estudo foi de grande valia para ampliar os 

conhecimentos da pesquisadora sobre os objetos de aprendizagem e hipermídia 

adaptativa no contexto educacional, possibilitando sua aplicação na prática e a 

vivência de uma experiência significativa junto com os alunos que participaram do 

estudo de caso. 

Para trabalhos futuros, sugere-se ampliar a amostra da pesquisa, coletar dados 

e armazená-los de forma que possam ser tratados e utilizados conceitos de Data 

Mining como forma de estudar dados correlacionados, como forma de descoberta e 

investigação do conhecimento sobre dados das amostras coletadas, além de incluir 

outros objetos de aprendizagem adaptativos para o ensino de outros conceitos 

lógicos/matemáticos. 
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO 

Escolha no questionário a opção de resposta que mais se aproxima da sua 

percepção sobre a utilização do objeto de aprendizagem Logisim adaptado para o ensino 

da lógica booleana. A última questão é dissertativa para que você possa expressar sua 

opinião sobre essa experiência de aprendizagem. 

 

PERGUNTAS 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo  
Discordo 

totalmente 

1) O uso de um objeto de 
aprendizagem adaptativo facilitou a 
compreensão dos conceitos de 
lógica booleana. 

     

2) Na aula tradicional, sem a 
utilização de objetos de 
aprendizagem adaptativos, a 
compreensão dos conceitos é mais 
difícil. 

     

3) O uso de objetos de 
aprendizagem motiva os alunos a 
solucionarem os problemas 
apresentados, facilitando a 
compreensão dos conteúdos. 

     

4) O uso de objetos de 
aprendizagem é complexo e 
dificulta a compreensão dos 
conceitos apresentados. 

     

5) Como foi essa experiência de 
aprendizagem para você? 

Escreva aqui sua resposta:  

 



 

 

68 
 

APÊNDICE 2: FLUXOGRAMA E REGRAS DE RANQUEAMENTO 

 

Inicio

Login

Senha

Login &&  senha 
== cadastro

Nível

Nível == 
dificil

Perguntas 
nível difícil 

Nível == 
facil

Perguntas 
nível facil 

Perguntas 
nível médio 

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

qtdErros 
==  0

qtdErros 
<= 3 Aluno 

Avançado

Aluno 
Intermediário 

1

Sim

Sim

Não

qtdErros > 
3 && 

qtdErros 
<= 6

Não

Aluno 
Intermediário 

2

Sim

qtdErros > 6 
&& qtdErros 

< 9

Não

Aluno Básico 
1

Aluno Básico 
2

SimNão

FIM  
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APÊNDICE 3: TELAS DO OBJETO DE APRENDIZAGEM LOGISIM ADAPTADO PARA 

O ENSINO DA LÓGICA BOOLEANA 

 

 

Tela 1 - Introdução 

Portas Lógicas 

        Portas lógicas são dispositivos ou circuitos lógicos que operam um ou mais sinais lógicos de 

entrada para produzir uma e somente uma saída, a qual é dependente da função implementada no 

circuito. 

 

        Onde x1,x2,...,xn podem tomar os valores 0 ou 1. 

        Um computador é constituído por uma infinidade de circuitos lógicos, que executam as 

seguintes funções básicas:  

a. Realizam operações matemáticas  

b. Controlam o fluxo dos sinais  

c. Armazenam dados  

Tela 2 

Tipo Símbolo (Norma ANSI)  Função booleana  

Tabela verdade 

 

AND 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A AND B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_booleana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_verdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_AND
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AND_ANSI.svg
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OR  

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A OR B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

 

 

 

NOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A NOT A 

0 1 

1 0 

 

NAND 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A NAND B 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

NOR 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A NOR B 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

XOR 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A XOR B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

XNOR 

 

 
 

ENTRADA SAÍDA 

A B A XNOR B 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_OR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_NOT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_NAND
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_NOR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_XOR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_XNOR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:OR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NOT_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NAND_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NOR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:XOR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:XNOR_ANSI.svg
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Portas Exemplo 

And  Vamos fazer uso de outro exemplo do dia a dia: 
A frase "está chovendo e estou dentro de casa" 
significa que as duas coisas são 
simultaneamente verdadeiras: está chovendo lá 
fora e eu estou dentro de casa. De maneira 
lógica, A está para "está chovendo" e B está 
para "estou dentro de casa", A E B ocorrem 
juntos. A expressão booleana para a operação 
AND é x = A • B 

Or Note que na língua do dia a dia, o uso da palavra 

"OU" pode às vezes significar "qualquer um, 

mas não ambos". Por exemplo: 

 "Você gosta do chá ou do café?" 

Quando usado formalmente, "OU" permite que 

ambas as partes da indicação (suas disjunções) 

sejam verdadeiras. 

A indicação "A ou B" é escrita na maioria das 

vezes como: A + B 

Tal expressão é falsa se A e B forem falsos. Em 

todos os casos restantes é verdadeiro. 

 
NOT A Porta NOT ou inversora é uma porta lógica 

digital que implementa  a negação lógica, de 
acordo com a tabela-verdade abaixo. Uma 
entrada ALTA (nível lógico 1) resulta em uma 
saída baixa (nível lógico 0) e analogamente uma 
entrada BAIXA (0) resulta em uma saída 
ALTA(1). Ou seja, a porta NOT sempre produzirá 
como saída o inverso de sua entrada. F (falso) 
recebe o valor lógico de 0, e V (verdadeiro) 1. 

NAND O NOU é uma operação lógica binária, através 
da qual normalmente, os valores de duas 
proposições produzem um valor falso se e 
somente se ambos seus  operandos  forem 
verdadeiros. Ou seja, o NOU produz um valor 
verdadeiro se, e somente se pelo menos um de 
seus operandos for falso. 

NOR A porta NOR, como o nome já indica, é 
composta pela junção da porta OR e um 
inversor NOT. Sua representação já indica essa 
junção: 
Para entender a porta NOR é necessário 
lembrar que, quando quaisquer das entradas da 
porta OR for 1, a saída será 1 e, na porta NOT, a 
saída será sempre o inverso da entrada (0 
torna-se 1 e 1 torna-se 0). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_l%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_bin%C3%A1ria
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XOR A disjunção exclusiva (escrito como  , , ou 
ainda ≠) é uma operação sobre dois ou mais 
valores lógicos, tipicamente os valores de duas 
proposições, que produz um valor verdadeiro 
apenas se a quantidade de operadores 
verdadeiros for ímpar. 

XNOR A porta lógica XNOR, também conhecida pelo 
termo função coincidência, é a operação 
inversa da porta XOR (ou - exclusivo). Como o 
próprio nome expressa, essa função retornará 
valores iguais a um (retornará sinais elétricos) 
quando os valores de entrada forem iguais, ou 
seja, quando coincidirem. A partir dessa 
afirmação, e se colocássemos A e B como 
entrada, teríamos apenas duas ocorrências de 
coincidência, tendo assim duas saídas com 
valores iguais a um. Em um circuito elétrico, 
quando as entradas A e B estão recebendo o 
mesmo valor, mesmo estando negadas ou não, 
circulará corrente elétrico pelo circuito (A = 0 e 
B = 0 ou A = 1 e B = 1). Agora, quando as 
entradas possuem valores diferentes, não 
circulará corrente pelo circuito (A = 0 e B = 1 ou 
A = 1 e B = 0). A notação algébrica que 

representa a operação XNOR é 
. 

 

Tela 3 Perguntas 

 

Arrastes as imagens conforme cada valor correspondente (Obs.:  só depois de arrastar as imagens 

habilitara o botão para próxima fase) 

 

 

 

 

 

AND 

OR 

NOT 

NAND 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_XOR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AND_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:OR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NOT_ANSI.svg
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Tela 4 

 

Exercício 

 Escreva a expressão booleana executada pelo circuito 

Solução  

NOR 

XOR 

XNOR 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NAND_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NOR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:XOR_ANSI.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:XNOR_ANSI.svg
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Tela 5  

Determinar a expressão booleana característica do circuito 

 

Solução 
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Tela 6 

 

Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana 

 S = (A.B.C) + (A+B).C 

 

 

Solução 

É importante lembrar que as entradas que representam a mesma variável estão interligadas 

Contudo o desenho sem interligações facilita a interpretação do Circuito 

 

 

Tela 7 

 

Desenhe o circuito lógico cuja expressão característica é 

 S = (A.B + C.D)’ 

 

Solução 
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Tela 8 

 

Encontre a tabela verdade da 

expressão S = Ā+B+A.B.C’ 

 

 

 

Solução 
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Tela 9 

Montar a tabela verdade da expressão 

 S = A.B.C + A.B’.C + A’.B’.C + A’.B’.C’ 

 

 

Solução 
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Tela 10 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = A 

 S2 = A.(A+B) 

 

Solução  

 

Verifique, usando tabela verdade (supra), se as expressões S1 e S2 são equivalentes 
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 S1 = A 

 S2 = A.(A+B) 

 Como S1=S2 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes  

 A.(A+B) =  A 

 Como veremos mais adiante, esta é uma propriedade, conhecida como absorção  

 

Tela 11 

 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1, S2, S3 são equivalentes entre si 

 S1 = A 

 S2 = A.(1 + B) 

 S3 = A + A.B 

 

Solução  

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1,  S2, S3 são equivalentes entre si 

 S1 = A 

 S2 = A.(1 + B) 

 S3 = A + A.B 

Como S1=S2=S3 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes 

 A + A.B = A.(1+B) = A 

Como veremos mais adiante, esta é uma propriedade, conhecida como absorção 
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Tela 12 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = A.(B + C) 

 S2 = A.B + A.C 

 

Solução 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = A.(B + C) 

 S2 = A.B + A.C 

Como S1=S2 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes 

 A.(B + C) = A.B + A.C 

Como veremos mais adiante, esta é a propriedade distributiva da multiplicação booleana 
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Tela 13 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = A+(B.C) 

 S2 = (A+B) . (A+C) 

 

Solução 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = A+(B.C) 

 S2 = (A+B) . (A+C) 

Como S1=S2 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes 
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 A+(B.C) = (A+B) . (A+C) 

Como veremos mais adiante, esta é a propriedade distributiva da adição booleana 

 

Tela 14 

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = (Ā.) 

 S2 = (A.B)’ 

 

Solução  

Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes 

 S1 = (Ā.) 

 S2 = (A.B)’ 

 Como S1≠S2 em pelo menos uma interpretação (de fato, em 2 das 4 possíveis) na tabela verdade, as 

expressões não são equivalentes. Portanto, 

 (Ā.) ≠ (A.B)’ 
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 Tela XX Inserir mais exemplos 

 

Tela XX Tela final  

 

Observação: Só consegue chegar no final se conseguir completar todas as fases 
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APENDICE 3: EXEMPLO DE USO E APLICAÇÃO DAS REGRAS DE PRODUÇÃO 

 

A seguir é apresentado um exemplo de uso e aplicação das regras de produção, 

por intermédio de três exercícios. 

 

Exercício 1 

 

 
Figura 10 Exercício 1 
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No primeiro exercício da Porta Lógica AND, são apresentadas duas 2 opções 

corretas e 2 opções erradas. O educando terá três (3) tentativas para passar de fase. 

Caso ele acerte 2 opções ele será redirecionado ao próximo exercício, se ele errar 2 

opções será redirecionando a uma tela explicando o desenvolvimento do exercício. De 

forma que ao educando escolher uma opção, será exibida a quantidade de erros e 

acertos.  

Abaixo o código, aplicando as regras de produção: 

Caso o educando acerte a alternativa na primeira tentativa: 

 

if(document.forms.frmexec.acerto.value == 0) 

 { 

     document.forms.frmexec.acerto.value = 1 ;//atribui um acerto ao 

aluno 

  var_count_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value; 

  document.getElementById("dvAcerto").innerHTML = 

var_count_acerto; 

    } 

na primeira tentativa: 

 else if(document.forms.frmexec.acerto.value == 1  ) 

 {  

  document.forms.frmexec.acerto.value = 2 ;//atribui 2 acertos 

ao aluno 

  var_count_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value; 

  document.getElementById("dvAcerto").innerHTML = 

var_count_acerto; 

       } 

Se o educando errou a opção na primeira tentativa: 

if(document.forms.frmexec.erro.value == 0) 

 { 

     document.forms.frmexec.erro.value = 1 ;//atribui um erro ao 

aluno 

  var_count_erro = document.forms.frmexec.erro.value; 

  document.getElementById("dvErro").innerHTML = var_count_erro; 

 } 

    else if(document.forms.frmexec.erro.value == 1  ) 

 {  

  document.forms.frmexec.erro.value = 2 ;//atribui 2 erros ao 

aluno 

  var_count_erro = document.forms.frmexec.erro.value; 

  document.getElementById("dvErro").innerHTML = var_count_erro; 

       } 
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---verifica a quantidade de tentativas 

 if(document.forms.frmexec.erro.value == 2)//se o aluno errou 2 vezes 

 { 

  alert('Dificuldades!');//redireciona a uma página explicando 

sobre o exercício    

  //window.location.href = 

"ErroAnd1.html?Tot_erro=var_count_erro"; 

 } 

 if(document.forms.frmexec.acerto.value == 2) 

 { 

  alert('Parabéns!');//redireciona ao próximo exercício 

   

 //window.location.href = "exerc2.html"; 

 } 

Aqui as variáveis declaradas são necessárias, pois serão atribuídos valores à elas, 

sendo necessário utilizar esse recurso, pois o OA é desenvolvido em HTML5. 

 

 

 
Figura 11 Captura de Vídeo da Porta Lógica AND gerado pelo Camtasia 
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Exercicio 2 

 

 
Figura 12 Exercício 2 

 

No 2º exercício, aplica-se também a mesma regra do exercício 1, apenas consta 

uma Expressão And, para 2 Tabelas verdade And. Neste caso ele tem 4 tentativas. Este 

exercício consta a quantidade de erros e acertos, se o aluno acertar 2 opções, redireciona 

para o próximo, caso o educando errar as três (3) opções, este  também será 

redirecionado à página, explicando sobre o funcionamento do exercício. 
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Figura 13 Expressão e a Tabela Verdade AND 

 

 

Exercício 3 

 

 
Figura 14 Exercício 3 

 

No último exercício And, o aluno tem apenas duas (2) tentativas, caso ele acerte 

1, será exibido o total de pontos de erros e acertos, as regras aplicadas serão as mesmas. 

Caso ele erre 2 vezes, será exibido a solução correta do exercício. 
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Figura 15 Porta, Expressão e a Tabela verdade AND 

 

function CalcOperacao() 

{ 

//declaração de variáveis, para acumular os valores enviados pelo 

formulário. 

    var form = document.frmexec; 

 var msg=""; 

 var varTable; 

 var varPorta; 

 var Radio=null; 

 var Radio2=null; 

  

 var var_count_erro ; 

 var var_count_acerto ; 

 var var_tentativas ; 

 Radio= form.group1; 

 //  

  

 for(var i=0;i<Radio.length;i++) { 

  if(Radio[i].checked) { 

    

   varTable = Radio[i].value; //assume o valor 

escolhido da Tabela Verdade selecionada. 

  } 

 } 

  

 Radio2= form.group2; 
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 for(var j=0;j<Radio2.length;j++) { 

  if(Radio2[j].checked) { 

    

   varPorta = Radio2[j].value;//assume o valor 

escolhido da Porta Lógica selecionada. 

  } 

 } 

  

 //verifica se digitou a mesma resposta 

 if(document.forms.frmexec.countTentativas.value > 0) 

 { 

  // Se na segunda tentativa, o educando enviou a mesma resposta 

anterior, não será permitida completar a operação. 

   if(document.forms.frmexec.pt_And.value == varPorta && 

document.forms.frmexec.tb_And.value == varTable ) 

   { 

  alert("Operação Inválida! Não é permitido escolher a 

mesma Tabela e Porta!");’//envia uma mensagem para o educando. 

  return false; 

    } 

  

 } 

 //Aplicando as regras de produção 

 if(varPorta == varTable )  

 { 

     //se a porta lógica escolhida, se refere a mesma tabela  

que a qual ela pertence , então fazer as seguintes validações. 

    document.forms.frmexec.tb_And.value = varTable; 

    document.forms.frmexec.pt_And.value = varPorta; 

    document.getElementById("dvResult").innerHTML="Resposta 

Correta!"; //atribui a  "Resposta Correta", que será exibida para o 

educando. 

 document.getElementById("dvResult").style.color ="Blue"; 

  

 if(document.forms.frmexec.acerto.value == 0) // primeira 

resposta correta. 

    { 

 //atribui um acerto ao educando 

     document.forms.frmexec.acerto.value = 1 ; 
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  var_count_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value; 

  document.getElementById("dvAcerto").innerHTML = 

var_count_acerto;  

    } 

    else if(document.forms.frmexec.acerto.value == 1  

)//segunda resposta correta. 

    {  

//atribui dois acertos ao educando  

  document.forms.frmexec.acerto.value = 2 ; 

  var_count_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value; 

  document.getElementById("dvAcerto").innerHTML = 

var_count_acerto; 

       }  

  

   

 } 

 else //se a porta lógica escolhida é diferente da tabela que 

a pertence ,então serão feitas as seguintes validações. 

 { 

     document.getElementById("dvResult").innerHTML="Resposta 

Incorreta!"; //atribui a  "Resposta Incorreta", que será exibida para o 

educando 

     document.getElementById("dvResult").style.color ="Red"; 

  

    if(document.forms.frmexec.erro.value == 0)// se for  

primeira resposta incorreta. 

    { 

 //atribui um erro ao educando 

     document.forms.frmexec.erro.value = 1 ; 

  var_count_erro = document.forms.frmexec.erro.value; 

  document.getElementById("dvErro").innerHTML = 

var_count_erro; 

    } 

    else if(document.forms.frmexec.erro.value == 1  ) // se for 

a segunda resposta incorreta. 

    {  

//atribui dois erros ao educando.  

  document.forms.frmexec.erro.value = 2 ; 

  var_count_erro = document.forms.frmexec.erro.value; 
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  document.getElementById("dvErro").innerHTML = 

var_count_erro; 

       } 

 

 } 

 //calcula as tentativas, informando ao educando, que ele 

possui 3 tentativas, neste ponto verifica-se, a quantidade de erros e 

acertos. 

 if(document.forms.frmexec.countTentativas.value == 0 

)//primeira tentantiva 

 { 

  document.forms.frmexec.countTentativas.value = 1; 

//atribui um valor 

  alert('Voce tem mais 2 tentativas para passar de fase!'); 

 } 

 else if(document.forms.frmexec.countTentativas.value == 1 

)//segunda tentativa 

 { 

  document.forms.frmexec.countTentativas.value = 2; 

//atribui dois valores 

  alert('Voce tem mais 1 tentativa para passar de fase!'); 

 } 

 else if(document.forms.frmexec.countTentativas.value == 2 )// 

terceira tentativa 

 { 

  document.forms.frmexec.countTentativas.value = 3; 

//atribui tres valores 

 } 

 

 if(document.forms.frmexec.erro.value == 2)//se o educando 

errou 2 respostas, em duas ou três tentativas  

 { 

  alert('Dificuldades!'); 

  var_count_erro =  document.forms.frmexec.erro.value; 

     EnviaDados(); //direciona o educando a uma tela explicando 

sobre o exercício.  

 } 

 if(document.forms.frmexec.acerto.value == 2) //se o educando 

acertou 2 respostas, em duas ou três tentativas  
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 { 

  alert('Parabens!');    

   EnviaDadosAcerto();//direciona o educando ao próximo 

exercício.  

   

 }  

 

}//fim da função 

 

function EnviaDados()  

{ 

var Tot_error; 

var Tot_acerto; 

 

Tot_error = document.forms.frmexec.erro.value;// armazena a 

quantidade de erros 

Tot_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value;// armazena a 

quantidade de acertos 

location.href = 

'ErroAnd1.html?QtdeErro='+Tot_error+'&QtdeAcerto='+Tot_acerto;//envia 

para a página explicando sobre o exercício, depois direciona para o 

próximo exercício. 

} 

 

function EnviaDadosAcerto() 

{ 

var Tot_error; 

var Tot_acerto; 

 

Tot_error = document.forms.frmexec.erro.value;// armazena a 

quantidade de erros 

Tot_acerto = document.forms.frmexec.acerto.value;// armazena a 

quantidade de acertos 

location.href = 

'exerc2.html?QtdeErro='+Tot_error+'&QtdeAcerto='+Tot_acerto;//envia para 

o próximo exercício. Porém envia os valores de acertos e erros, para a 

somatória final.} 


