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RESUMO 
 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 

mais de 90 por cento dos ingressantes nos cursos de engenharias não chegam a se 

formar. Dentre os fatores que influenciam essa estatística, está o desnível entre os 

estudantes e a desmotivação devido ao grande número de reprovações (SILVA, 

2002). Buscando colaborar com a diminuição dos desistentes, este trabalho aplica 

teorias sobre sistemas adaptativos e de objetos de aprendizagem para a construção 

de um sistema adaptativo que utilize a Quantização de Redes por Nodos em um 

ambiente de vídeos interativos, podendo se comportar de formas distintas segundo 

diferentes perfis de estudantes e servindo como um material de auxílio aos 

professores fora da sala de aula. Além disso, um aspecto importante abordado neste 

trabalho é o estudo das Hipermídias Adaptativas e, em especial, dos vídeos 

interativos, recursos que permitem a interação entre o aprendiz e o material de 

ensino, condição que corrobora para a ocorrência de aprendizagem significativa 

(AUSUBEL, 1968; MOREIRA, 2006; Fragelli, 2010). 

 

 

Palavras-chave: Quantização de Redes por Nodos. Vídeos Interativos. Navegação 

Adaptativa. Hipermídias Adaptativas. Aprendizado Multimídia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

According to the Brazilian National Institute for Educational Studies and 

Research (INEP), more than 90 percent of freshmen in engineering courses fail to 

graduate. Among the factors that influence this statistic is the gap between students 

and discouragement due to the large number of failures (Silva 2002). Seeking to 

collaborate with decreasing dropouts, this study applies theories of adaptive systems 

and learning objects for building an adaptive system that uses a quantization 

networks for nodes in an environment of interactive videos and can behave in 

different ways according to different profiles of students and serving as a material aid 

to teachers outside of the classroom. In addition, an important aspect addressed in 

this work is the study of the Adaptive hypermedia and in particular interactive videos, 

features that allow interaction between the learner and the learning material, a 

condition which confirms the occurrence of meaningful learning (Ausubel, 1968; 

Moreira, 2006; Fragelli, 2010). 

 

Keywords: Network Quantization by Nodes. Interactive videos. Adaptive navigation. 

Adaptive hypermedia. Multimedia learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a contextualização, o problema de pesquisa, a 

justificativa, os objetivos, a metodologia de pesquisa utilizada e a organização deste 

trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O processo de ensino aprendizagem tem sofrido grandes mudanças desde as 

transformações cientificas na segunda metade do século XX. O surgimento de 

pesquisas sobre o aprendizado e novas formas de ensino se deu naturalmente, 

motivado pelo desenvolvimento do pensamento sistêmico e as novas tendências de 

produção industrial enxuta, que exigiam trabalhos científicos e novas propostas para 

o sistema educacional. Já que a forma programada e linear de ensino utilizado após 

a primeira revolução industrial não se adequava mais às necessidades 

contemporâneas de raciocínio e tomadas de decisão requeridas do profissional 

intelectual (OLIVEIRA, 2009; FRIGOTTO, 1989). 

Por volta de 1950 aconteceram as primeiras tentativas de integrar a 

computação ao processo de ensino, nesse perído surgiram os primeiros sistemas 

direcionados para a educação mediada por computador, foram os chamados 

Instrução Assistida por Computador, ou Computer Assisted Instruction (CAI). Esses 

sistemas tinham como pressuposto teórico o Behaviorismo, em que a instrução era 

feita de forma linear e subdividida em diversos módulos sequenciais. Ou seja, a 

instrução era baseada em uma modelagem de estímulos previamente definidos 

(GIRAFFA, 1998).  

Com a popularização da internet, por volta de 1990, surgiram os primeiros 

sistemas educativos para a web. Com base em teorias de hipermídias adaptativas 

(BRUSILOVSKY, 1996) e de tutoria inteligente (BRUSILOVSKY, 1994), foram 

criados novos ambientes educacionais adaptativos e inteligentes que atuavam 

segundo modelos de usuário, traçados de acordo com o uso do sistema. 

Nesse mesmo período apareceram as primeiras pesquisas em sistemas de 

vídeos interativos que, mesmo com o uso de vídeo cassete e um monitor, permitiam 

maior controle e interação do aprendiz com o material de aprendizado, o que 
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corrobora para uma aprendizagem mais efetiva (ZHANG et al., 2006). Na época, foi 

possível verificar que a atividade era promissora mesmo na fase inicial de aplicação 

(GAUDREAU & CHAN, 1985). 

Já nos trabalhos mais recentes, há uma tendência para a utilização de 

sistemas tutores inteligentes combinados com as teorias de hipermídias adaptativas 

para uma melhor aprendizagem (FRAGELLI, 2010). Fragelli discorre sobre uma 

nova maneira de quantização de redes hipermídia que leva em consideração apenas 

as informações dos nodos, a Quantização de Redes por Nodos (QRN), e integra as 

teorias de hipermídias adaptativas, sistemas tutores inteligentes e objetos de 

aprendizagem (OA), que no caso específico deste trabalho, se configuram como 

vídeos interativos. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Este trabalho pretende responder a seguinte questão: "É possível 

desenvolver uma navegação global adaptativa para um sistema de vídeos interativos 

utilizando a Quantização de Redes por Nodos?". 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Apesar dos esforços realizados no desenvolvimento de sistemas inteligentes 

e adaptativos no processo de ensino, poucos foram os trabalhos que se 

preocuparam com a implantação e manutenção prática da tecnologia proposta, o 

que reforça a afirmação de que as linhas de pesquisa estão mais voltadas para o 

campo técnico do que para o âmbito da aprendizagem. Além disso, a QRN ainda 

não possui validação em um ambiente real de uso, sendo avaliada por especialistas 

na área com análises em diferentes redes hipermídias e com diferentes perfis de 

usuário (FRAGELLI, 2010). 

Outro fator a ser analisado é que os ambientes virtuais de aprendizagem 

exigem um grande número de OAs para serem efetivos, já que para alcançar o 

público de estudantes, tem-se a necessidade de produzir materiais mais elaborados 

e complexos segundo as diferentes necessidades cognitivas e perfis dos usuários. 

Para um professor-autor, essa característica desmotiva a produção dos materiais e 

corrobora a para a inutilização do sistema (FRAGELLI, 2010). Dessa forma, seria 

uma boa medida se o sistema proposto contemplasse mecanismos facilitadores para 

a produção de recursos educacionais. 

Ademais, segundo a Sinopse de Educação Superior publicada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), o índice de desistência dos 

cursos na área de Engenharia, Produção e Construção nas instituições públicas 

chega a mais de 90% dos matriculados (figura 1). Isso indica uma grande 

desmotivação por parte dos alunos que pode ser explicada, dentre outros fatores, 

pelo alto nível de reprovações e pelo desnível entre os estudantes (SILVA 2002). 
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  a)       b) 

Figura 1 - Relação entre matriculados e concluintes em cursos de engenharia 

(a) e percentual de concluintes (b) (dados obtidos do INEP com a grande área 

Engenharia, Construção e Produção). 

"Esses fatores fazem com que o professor tenha de se preocupar em 

alcançar um ponto de equilíbrio entre o mínimo e o razoável a ser ensinado. 

Poucos procuram aprofundar conteúdos mais elaborados e desafiadores, 

pelo fato de causar repulsa a boa parte da turma. Esse quadro torna 

frustrante o papel de educador que recorre a aulas monótonas e clássicas 

para um grupo de estudantes que vive o dinamismo tecnológico" (FRAGELLI, 

2010). 

Dessa forma, é necessário desenvolver sistemas de ensino que possibilitem 

uma aprendizagem adaptativa, contudo, é também importante motivar os 

professores a fazerem parte do processo de construção dos materiais que 

alimentam tais sistemas. 
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1.4 OBJETIVOS 

Essa seção compreende os principais objetivos da pesquisa proposta, 

organizados em: objetivo geral e objetivos específicos. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um sistema de vídeos educacionais interativos com navegação 

global adaptativa utilizando a QRN. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Desenvolver um módulo de autoria de vídeos interativos que facilite a criação 

dos objetos de aprendizagem, de modo a incentivar professores a 

construírem esses materiais. 

• Desenvolver um módulo de visualização dos vídeos interativos que adapte o 

conteúdo para os diferentes perfis de estudantes. 

• Desenvolver um mecanismo de navegação global adaptativa com a QRN 

para garantir a adaptação da navegação para diferentes perfis de estudantes. 
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1.5  METODOLOGIA 

Levando em consideração os objetivos deste TCC, é utilizada a pesquisa 

exploratória com o intuito de compreender as linhas de pesquisa relacionadas aos 

sistemas inteligentes e adaptativos para o ensino, tendo como base os estudos em 

QRN, Sistemas de Hipermídias Adaptativas (SHA) e Vídeos Interativos para o 

desenvolvimento do sistema proposto. 

Tendo isso em mente, e considerando também o âmbito da engenharia de 

software, o processo de desenvolvimento deste trabalho está fundamentado nas 

metodologias ágeis, mais especificamente o conjunto de práticas do Scrum. Já em 

relação ao desenvolvimento do sistema, são utilizados os paradigmas de 

programação Orientado a Objetos e Orientado a Convenção, visando a 

manutenabilidade e adequação ao estilo arquitetural MVC. 

Inicialmente, foram identificados os artigos científicos, dados informativos 

sobre os cursos de engenharia e possíveis tecnologias que se alinhem ao propósito 

deste trabalho, possibilitando um maior conhecimento dos domínios de ensino 

assistido por computador e de engenharia de software. 

O próximo passo foi definir o escopo do trabalho, levando em consideração as 

dimensões das áreas de pesquisa relacionadas ao ensino assistido por computador, 

e ao tempo disponível para o desenvolvimento. Além de serem definidas e 

estudadas também as tecnologias mais adequadas segundo as características do 

sistema. 

Em paralelo a essas atividades, foi feito o refinamento da proposta para 

melhor se alinhar aos conceitos estudados no referencial teórico e foi feita a 

documentação do trabalho realizado para permitir, por fim, a escrita deste TCC e o 

início do desenvolvimento do sistema. A Tabela 1 mostra o cronograma de 

atividades executado até o momento. 
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1.5.1 Etapas e Cronograma de Trabalho 

Etapa 1 – Estudo sobre o referencial teórico.  

Etapa 2 – Estudo das tecnologias para desenvolvimento web. 

Etapa 3 – Definição da proposta de trabalho. 

Etapa 4 – Refinamento da proposta. 

Etapa 5 – Escrita do TCC1. 

Etapa 6 – Desenvolvimento do sistema. 

Tabela 1 – Cronograma de Trabalho. 

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1 X X x    

2   x x   

3    x   

4    x x  

5     x x 

6      x 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está subdividido em quatro capítulos. No capítulo 2 é 

apresentado o referencial teórico utilizado nesta pesquisa, contendo um subtópico 

sobre o contexto educacional, que aborda os estilos de aprendizagem estudados 

para a proposta das redes hipermídias; posteriormente, um subtópico sobre Os 

Princípios do Aprendizado Multimídia, exemplificando as heurísticas aplicadas na 

modelagem dos vídeos e como elas interferem no processo de ensino e 

aprendizagem e os modelos estruturais de tais vídeos; outro subtópico sobre 

Sistemas de Hipermídias Adaptativas, no qual serão abordados os ambientes de 

adaptação e sua importância para o processo de aprendizagem; um subtópico sobre 

a QRN e as teorias que a fundamentam; e um subtópico sobre as tecnologias, 

métodos e técnicas da engenharia de software que serão utilizadas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 3 é apresentada a proposta deste TCC, a arquitetura dividida nos 

módulos de autoria de materiais e de visualização adaptativa, bem como uma visão 

geral do esquema arquitetural MVC aplicado ao sistema proposto. 

O capítulo 4 discorre sobre as considerações a que se chegou com este 

estudo, o estado atual do desenvolvimento e as perspectivas de trabalhos 

posteriores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta uma descrição mais detalhada das referências 

utilizadas para a proposta deste trabalho. Está subdividido nos tópicos Teorias de 

Aprendizagem; Princípios do Aprendizado Multimídia; Sistemas de Hipermídias 

Adaptativas; Quantização de Redes por Nodos e Engenharia de Software. 

2.1 TEORIAS DE APRENDIZAGEM 

Para qualquer profissional na área de ensino e aprendizagem, é necessário o 

estudo das teorias de aprendizagem, no caso específico deste trabalho, foi utilizada 

a teoria Cognitivista, que serviu como suporte teórico para a modelagem das redes 

de vídeos interativos utilizadas no sistema. 

Segundo Moreira (1999), as teorias de aprendizagem são tentativas de 

interpretar sistematicamente, organizar e prever os conhecimentos relativos à 

aprendizagem. Hill (2002) representa as teorias como o ponto de vista sobre a 

abordagem de assuntos relativos ao aprendizado e a especificação de quais são as 

variáveis independentes, dependentes e intervenientes que possuem relevância 

acadêmica. 

Existem diversas teorias de aprendizagem que estão relacionadas, para 

alguns é a aquisição de informação ou de habilidades e para outros é a mudança de 

comportamento devido à experiência. Assim, para facilitar a compreensão do termo 

ou para expor com mais exatidão suas teorias, alguns autores fazem uso de termos 

particulares, como: aprendizagem significativa, aprendizagem significante ou 

aprendizagem por descoberta (FRAGELLI, 2010). 

• Behaviorismo 

As teorias behavioristas, ou comportamentalistas, são aquelas ligadas 

fundamentalmente aos comportamentos observáveis e mensuráveis do indivíduo, 

tendo como ideia inicial e fundamental o uso de estímulos e respostas. 

Concebido por John B. Watson, o behaviorismo rejeita a hipótese de que 

existe algo além do mundo físico. Se opondo à psicologia da época que estudava os 

sentimentos e pensamentos das pessoas, o behaviorismo estava centrado no que 

as pessoas faziam e que era observável (Moreira, 1999). 
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Existem vários autores representativos para o estudo do behaviorismo 

aplicado à educação, entre eles: Jones (1924), Rayner (1920), Throndike (1922) e 

Skinner (1960), que se diferenciou pelo contexto histórico de sua pesquisa e seu 

radicalismo, sendo influente até os dias atuais. O behaviorismo de Skinner é 

conhecido como behaviorismo radical e foi a principal teoria nas escolas norte-

americanas no período de 1950 a 1960, popularizando o termo (FRAGELLI, 2010; 

SILVA, 2005). 

Segundo o behaviorismo radical, o estímulo é o evento que afeta os sentidos 

do aprendiz, o reforço é o evento que aumenta a probabilidade de ocorrência de um 

evento que o precedeu, e as contingências do reforço são um arranjo de uma 

situação que favoreça a ocorrência de uma resposta que leve ao reforço. O 

comportamento respondente é aquele que é eliciado involuntariamente (p.ex. 

contração da pupila sob incidência de luz). O comportamento operante é aquele em 

que o aprendiz opera sobre o meio conscientemente, agrupando a maior parte dos 

comportamentos humanos. Semelhantemente, são definidos os condicionamentos 

como operantes ou respondentes, já que para todo comportamento existe um 

condicionamento.  

Em termos de aplicações educacionais, Skinner acreditava que o papel do 

professor está muito mais ligado às contingências de reforço do que ao par estímulo-

resposta. Em outras palavras, o professor deve atuar no planejamento de um 

contexto que aumente a probabilidade do comportamento desejável acontecer. 

Vários fenômenos estudados por Skinner podem ser aplicados ao processo 

educacional, como o a modelagem e o esmaecimento. 

A modelagem, ou método das aproximações sucessivas, consiste no reforço 

de várias respostas intermediárias que servem como uma ponte para um 

comportamento desejado. No esmaecimento, são utilizados diferentes estímulos em 

conjunto com o que se deseja alcançar, tais estímulos são esmaecidos até que se 

mantenha apenas o desejável. 

Outro exemplo de abordagem de ensino Skinneriana é o método Keller, no 

qual são apresentadas aulas teóricas e demonstrações como elementos 
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motivacionais e não de informação, e são utilizados alunos como monitores para 

reafirmar a importância das relações interpessoais no processo educacional. 

Apesar de trazer pontos relevantes para aplicação no ensino e aprendizagem, 

a posição radical e inflexível de Skinner em relação ao behaviorismo e suas 

convicções levaram-no a ignorar completamente a psicologia cognitiva, o que 

culminou no declínio do behaviorismo radical (FRAGELLI, 2010; SILVA, 2005). 

• Cognitivismo 

Por volta de 1975 as pesquisas sobre a psicologia cognitiva começaram a 

superar as pesquisas behavioristas em número de publicações. Em parte, essa 

ascensão se deve ao fato de que o behaviorismo não explicava a complexidade do 

comportamento humano, se restringindo a usar estímulos, reforços e respostas 

(ROBBINS, 1999; FRAGELLI, 2010). 

A cognição, ou atividade mental, representa a aquisição, o armazenamento, a 

transformação e aplicação do conhecimento. A abordagem cognitiva é uma 

orientação teórica que enfatiza o conhecimento que as pessoas possuem e seus 

processos mentais (MATLIN, 2004). 

Os primeiros teóricos de aprendizagem cognitivistas foram Hebb (1949), 

Tolman (1948), Ausubel (2003), dentre outros. Devido ao foco deste trabalho, será 

feita uma análise sobre a abordagem ausubeliana para aprendizagem, que 

conceitua elementos importantes para os modelos de redes hipermídia e sobre o 

aprendizado por intermédio do computador, como os subsunçores e organizadores 

prévios para aprendizagem significativa. 

A teoria de Ausubel (2003) está centrada no conceito de aprendizagem 

significativa, para a qual o cerne da aprendizagem está no que o aprendiz já 

conhece, sendo que, para o aprendizado e retenção de algo novo em sua estrutura 

cognitiva, é necessário que existam conceitos prévios que atuem como âncoras para 

esse novo conceito formado. 

O conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, é este conceito âncora já 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo, com o qual um novo conceito 

aprendido interage. Além disso, quando um novo conceito é ancorado ao subsunçor, 
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ele se torna mais desenvolvido e inclusivo, mas se a aprendizagem não ocorre com 

frequência em conjunto com um subsunçor, ele se torna limitado e menos 

desenvolvido.  

Com isso, se a aprendizagem significativa necessita da existência de 

conceitos subsunçores, é necessário então que em um momento inicial, ocorra uma 

aprendizagem mecânica, que independe de conceitos prévios. Nesse sentido, 

principalmente na educação infantil, a aprendizagem mecânica é o ponto inicial para 

a aprendizagem significativa, com o desenvolvimento da estrutura cognitiva, os 

conceitos vão se tornando mais elaborados e abrangentes, permitindo maior 

ocorrência da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). 

Segundo Ausubel, é mais fácil para um indivíduo aprender significativamente 

termos mais amplos e inclusivos para depois captar conceitos mais específicos 

como uma diferenciação do todo, do que aprender as partes para se chegar ao todo. 

Assim, Ausubel apresenta teorias como a diferenciação progressiva, que deve ser 

um princípio programático do material de ensino, e a reconciliação integrativa para 

explorar as similaridades e diferenças entre as ideias para se propor uma nova 

instrução (AUSUBEL, 2003; FRAGELLI, 2010).  

Já os organizadores prévios são estruturas facilitadoras do processo de 

aprendizagem significativa, sendo geralmente materiais introdutórios que possuem 

alto nível de abstração, generalidade e inclusividade, e servem como uma ponte 

cognitiva entre o que o indivíduo conhece e o que se pretende aprender, 

promovendo uma disposição do sujeito a aprender significativamente o conteúdo 

(AUSUBEL, 2003; TAVARES, 2004). 

Nesse sentido, os organizadores prévios são particularmente especiais para a 

confecção de materiais digitais e interativos de aprendizagem, e têm tido sucesso 

em projetos nacionais e internacionais (NOVAK & CAÑAS, 2006; TAVARES, 2004). 

Neste trabalho, foram utilizados vídeos Interativos como mecanismo para utilização 

dessa teoria. 
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2.2  PRINCÍPIOS DO APRENDIZADO MULTIMÍDIA 

Mayer (2001) define os princípios do aprendizado de multimídia tendo como 

base a teoria da codificação dual. Paivio (1986) distingue o aprendizado por imagens 

e animações do aprendizado pela escuta, e afirma que o canal que processa 

imagens é diferente do canal que processa o som e ambos têm capacidades 

limitadas (PAIVIO, 1986; TAVARES, 2010). 

Além disso, Mayer afirma que para que ocorra aprendizagem significativa, 

ambos os canais requerem um processamento cognitivo, no qual imagens e 

palavras são processadas, organizadas e conectadas segundo uma ordem lógica 

para a formação de um conceito, como ilustrado na figura 2 (MAYER 2001, 

MORENO & MAYER, 2000). Nesse sentido, alguns princípios para a construção de 

materiais multimídia estabelecidos pela literatura foram levados em consideração 

para a modelagem abordada neste trabalho, sendo eles: segmentação, pré-texto, 

modalidade e diferenças individuais (CLARK & MAYER, 2003; MAYER, 

2001;MAYER & CHANDLER, 2001 ; MORENO & MAYER, 2000), explicados a 

seguir. 

Figura 2 - Teoria cognitiva para a aprendizagem multimídia. 

Fonte: (MAYER, 2001). 

O princípio da segmentação diz que o estudante aprende melhor quando um 

conteúdo é apresentado em vários vídeos, ou segmentos de um mesmo vídeo, do 

que quando é utilizado um único vídeo contínuo ininterrupto. A justificativa é que, 

para o aluno, o processamento cognitivo muitas vezes não acompanha o fluxo de 

informações contínuo para que ocorra aprendizagem significativa, o que diminui a 

capacidade do aprendiz de armazenar a informação passada (MAYER, 2001; 

MORENO & MAYER, 2000). 
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O princípio do pré-texto diz que um estudante aprende melhor se conhecer os 

conceitos e tópicos que serão estudados no curso antes da apresentação do 

conteúdo (CLARK & MAYER, 2003). Esse princípio valoriza a utilização de tabelas 

ou mapas mentais para que o estudante possa organizar os conceitos antes da 

definição dos mesmos, estando diretamente relacionado a teoria da apresentação 

"Todo-Parte" que afirma que um estudante aprende melhor quando conhece o todo 

antes das partes (MAYER, 2001; MAYER, & CHANDLER, 2001), esta última tem 

como base a teoria cognitiva das diferenciações sucessivas (AUSUBEL, 2003). 

O princípio da modalidade afirma que o aprendizado é mais efetivo quando se 

utiliza animação e narração se comparado com o uso de animação e texto escrito. 

Dessa forma, devem ser valorizados discursos com representação visual e o não 

uso de textos explicativos simultaneamente (MAYER, 2001). 

O princípio das diferenças individuais afirma que a modelagem do material 

multimídia afeta muito mais estudantes de níveis inferiores do que estudantes mais 

avançados. Esse princípio diz então que a modelagem deve ser mais direcionada 

para estudantes de menor nível (MAYER, 2001) ou então, pode-se utilizar uma 

adaptação do conteúdo para adequar o material aos diferentes níveis de estudantes 

(FRAGELLI, 2010; BRUSILOVSKY, 1996; BRUSILOVSKY, 1994), como abordado 

neste trabalho. 

2.2.1 Vídeos Interativos 

Um Objeto de Aprendizagem (OA) pode ser definido de forma geral como 

qualquer material, digital ou não, que possa ser utilizado, reutilizado ou referenciado 

durante a aprendizagem suportada pela tecnologia (FRAGELLI, 2010). Um OA 

então, pode assumir vários formatos, desde uma apresentação textual, ao mais 

complexo sistema de simulação. Neste trabalho, os OAs se configuram como vídeos 

interativos, mecanismos hipermidiáticos que possibilitam ao estudante ter o controle 

do material de estudo, para que este possa concentrar sua atenção nos conteúdos 

segundo suas expectativas e controlar o fluxo de informação, apresentando 

materiais de forma dinâmica e adaptativa (STURZBECHER et al., 2013).  

Não é de hoje que as pesquisas indicam os aspectos vantajosos dos vídeos 

interativos. Gaudreau & Chan (1985) conduziram um estudo que tinha como objetivo 

a construção do Video Interactive Learning System (VILS), que utilizava um vídeo 
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cassete e um monitor para a implantação de um sistema de educação que 

oferecesse suporte aos vídeos interativos. Como resultado, foi concluído à época 

que o uso dessa tecnologia era promissora já na fase inicial de aplicação. 

Um aspecto que diferencia os vídeos interativos dentre as formas já 

existentes e estabelecidas de ensino é o acesso mais rápido e simplificado ao 

material, fazendo com que o aprendiz construa sua própria versão de conhecimento 

após organizar as ideias passadas no ritmo de tempo que seja necessário para ele 

(STURZBECHER et al., 2013; MERKT et al., 2011; ZHANG et al., 2006), podendo 

controlar o fluxo da apresentação e o conteúdo exibido. 

Estudos recentes mostram que esses controles de tempo e conteúdo dados 

aos estudantes em um ambiente de vídeos são utilizados naturalmente no momento 

da aquisição de conhecimento. Um resultado que demonstra a necessidade que o 

aprendiz possui de adequar o material ao seu ritmo de aprendizado e sua 

capacidade cognitiva (CHANDLER, 2004; MAYER & CHANDLER, 2001). 

Nesse sentido, a modelagem dos vídeos interativos está diretamente 

relacionada ao processo cognitivo do estudante, já que cada ponto de decisão pode 

levar ao sucesso ou fracasso do aprendizado esperado (MAYER & CHANDLER, 

2001; MORENO & MAYER 2000). Considerando que um vídeo interativo é formado 

por diversos fragmentos de vídeos interligados e que essa ligação é acessada por 

meio da estrutura de decisão dos vídeos interativos, existem dois modelos de 

implementação diferenciados para essa estrutura de decisão: o modelo 

hipermidiático (WETZEL et al., 1994) e o de multimídia (SCHNOTZ & ZINK, 1997). 

O modelo hipermidiático de vídeos interativos tenta trazer os conceitos de 

hipertexto e hipermídia para o âmbito dos vídeos interativos. Segundo a teoria, as 

ligações existentes nos vídeos devem estar vinculadas temporalmente aos conceitos 

âncora a que estão relacionadas. Isto é, caso exista um material sobre derivadas 

que seja de potencial interesse do estudante e, em um momento do vídeo o conceito 

de derivada é apresentado, nesse exato momento o link para o material deve ser 

disponibilizado. Dessa forma, o aprendiz pode acessar um material de determinado 

tema assim que este material for requerido para o ensino (WETZEL et al., 1994).  

A princípio este modelo é promissor, pois garante ao estudante o acesso ao 

material de estudo sempre que necessário para o aprendizado. Entretanto, trabalhos 
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recentes identificaram falhas no modelo que comprometiam a eficácia da 

aprendizagem, pois acarretavam na sobrecarga cognitiva do usuário com excesso 

de informação, requerendo seleções e avaliações além do processamento dos 

conteúdos ministrados (ZUMBACH & MOHRAZ, 2008; ZHANG, 2005; SCHNOTZ & 

ZINK, 1997). 

As heurísticas de multimídia se afirmaram como uma boa proposta para a 

modelagem de vídeos interativos por simplificarem o processo de decisão e 

diminuírem a carga cognitiva sobre o usuário no momento de aquisição da 

informação, agrupando os  hyperlinks sempre ao final de cada vídeo. Dessa forma, o 

estudante tem a liberdade de acesso aos conteúdos possivelmente interessantes, 

mas sem a necessidade de selecionar e avaliar os hyperlinks enquanto assiste a um 

vídeo (SCHNOTZ & ZINK, 1997). Essas heurísticas são exploradas por Mayer 

(2001) quando define os princípios do aprendizado multimídia. 

2.2.2 Estrutura dos Vídeos Interativos Educativos 

Segundo as teorias behavioristas, uma boa estrutura de grafo para um 

material de aprendizagem seria sequencial e linear (Figura 3a), devido ao caráter 

receptor do estudante e a inflexibilidade do material. Já para as linhas cognitivistas, 

uma boa estrutura deve compreender pontos de decisão e caminhos distintos 

dependendo das características do aprendiz (Figura 3b). 

                   a)            b) 

Figura 3 - Estrutura linear para um objeto de aprendizagem segundo as teorias 

behavioristas (a) e mapa conceitual para um objeto segundo as teorias cognitivas (b) 
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Figura 4 - Adequação da rede por meio da ocultação dos nodos N2 e N6. 

Dessa forma, uma proposta de grafo que possa se adequar quanto a 

utilização das teorias deve ser capaz de modificar sua organização dependendo de 

características do usuário, e pode utilizar  da ocultabilidade de nodos para permitir 

essa adequação, como é ilustrado na figura 4, sendo esta a estrutura interna dos 

vídeos interativos deste trabalho. 
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2.3 SISTEMAS DE HIPERMÍDIAS ADAPTATIVAS 

As Hipermídias Adaptativas (HA) se tornaram ferramentas poderosas no 

desenvolvimento de sistemas de informação centrados no usuário, tendo como 

objetivo aumentar a funcionalidade das hipermídias por meio da personalização do 

conteúdo para cada indivíduo. Os Sistemas de Hipermídia Adaptativa (SHA) 

constroem um modelo dos objetivos, preferências e conhecimentos do usuário, e 

usa esse modelo como base para adaptação dos conteúdos segundo as 

necessidades desse usuário (BRUSILOVSKY, 1996). 

Os SHA podem ser utilizados em qualquer área de aplicação em que se 

espera um público com diferentes objetivos e conhecimentos e que procuram 

acessar diferentes partes da informação contida na página hipermídia e podem usar 

diferentes links para navegação. Para superar esse problema, esses sistemas atuam 

na modelagem do perfil do usuário para adaptação do conteúdo e dos links de 

navegação disponibilizados para cada usuário distinto (BRUSILOVSKY, 1996; 

BRUSILOVSKY, 2003; FRAGELLI, 2010). 

Dessa forma, é possível identificar os dois âmbitos da adaptação proposta 

pelos SHA, a adaptação de conteúdo e a adaptação de navegação, explicados a 

seguir. 

2.3.1 Adaptação de Conteúdo 

A ideia por trás dos métodos de adaptação de conteúdo é adequar o 

conteúdo da página acessada por um usuário específico aos seus conhecimentos, 

objetivos e características naquele instante em que ocorreu o acesso.  Por exemplo, 

um estudante com maior qualificação pode receber informações mais aprofundadas 

e detalhadas enquanto um estudante pouco experiente pode receber explicações 

adicionais sobre o conteúdo (BRUSILOVSKY, 1996). 

Existem diversas técnicas levantadas por Brusilovsky (1996) sobre adaptação 

de conteúdo encontradas em variados sistemas utilizados em meados da década de 

1990, algumas delas são: explicação adicional, explicação comparativa, explicação 

requerida, explicações variantes e textos condicionais. 
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A explicação adicional é a mais popular dentre as técnicas e seu objetivo é 

esconder do usuário partes do conteúdo que podem não ser relevantes para o 

aprendizado do indivíduo. por exemplo, explicações aprofundadas podem ser 

escondidas de um estudante iniciante, pois essas não serão compreendidas pelo 

aprendiz e podem atrapalhar o processo de aprendizagem. Ou ainda, explicações 

adicionais normalmente requeridas por iniciantes podem ser escondidas de um 

estudante com mais graduação pois este não precisa mais dessas explicações. 

As explicações comparativa e requerida modificam a informação apresentada 

dependendo do perfil do estudante. A primeira atua na ligação por meio de uma 

explicação comparativa entre o conceito a ser aprendido e um outro conceito que o 

estudante já conhece, apontando diferenças e semelhanças entre os dois. A 

segunda técnica atua na apresentação dos conceitos requeridos antes da 

apresentação do conceito que se pretende aprender, partindo do pressuposto que o 

estudante não possui esses conceitos em sua estrutura cognitiva. 

As explicações variantes são formas diferentes de apresentação de um 

mesmo conceito, segundo as características e preferências do estudante, o sistema 

adequa a explicação. Essa teoria parte do pressuposto que apenas a exibição ou 

ocultação de partes do conteúdo não seja sempre suficiente para a adaptação, já 

que pessoas diferentes podem necessitar de informações essencialmente 

diferentes. Para essa teoria, vários estilos de explicações diferentes para um mesmo 

conceito são armazenados pelo sistema e um deles é selecionado para exibição. 

A técnica dos textos condicionais se baseia na divisão de toda a teoria sobre 

um conceito em vários pedaços, onde cada pedaço é associado a uma condição 

dependendo do nível de conhecimento do usuário, que só exibe aquele pedaço que 

satisfazer a condição. Essa técnica é bastante flexível, podendo englobar todas as 

outras citadas, desde que se escolha as condições certas e os conceitos mapeados 

no modelo do usuário (BRUSILOVSKY, 1996).  

Muito embora essas técnicas sejam em sua maioria aplicadas a sistemas 

textuais (BRUSILOVSKY, 1996; FRAGELLI, 2010), não é difícil adaptá-las para um 

sistema de vídeos interativos, pois se os subvídeos forem separados e classificados 

quanto a ocultabilidade e prioridade, tem-se uma boa forma de definir quais podem 



 

 

41 

ser ocultados ou não na apresentação de um conteúdo. Mesmo o método das 

explicações variantes pode ser alcançado, com a diferença de que este requer 

vários vídeos diferentes sobre um mesmo tópico apresentado. Isso se dá de forma 

semelhante ao método dos textos condicionais, mas com o uso de vídeos. 

2.3.2 Adaptação de Navegação 

A adaptação de navegação tem como objetivo ajudar o usuário a encontrar 

seus caminhos quando imerso na rede hipermídia. Essa adaptação é feita por meio 

da adequação da forma como os links para outros nodos da rede são apresentados, 

levando em consideração o modelo de usuário construído pelo sistema, sendo muito 

importante para evitar que o usuário se perca na rede de informações e não seja 

capaz de alcançar seus objetivos. Os métodos utilizados para a navegação 

adaptativa são a Condução Global, a Condução Local, Suporte à Orientação Global 

e Suporte à Orientação Local (BRUSILOVSKY, 1996; PALAZZO, 2000; KOCH 

2000). 

A Orientação Global ocorre quando o usuário tem algum objetivo em um ou 

mais nodos da rede e o sistema o ajuda a alcançar essa informação através do 

caminho mais curto, com possíveis desvios. A Condução Global é o objetivo inicial 

dos sistemas de recuperação de informação e muito útil em sistemas de ajuda on-

line (BRUSILOVSKY, 1996; PALAZZO, 2000). 

Tendo em vista o contexto educacional e considerando que para um 

estudante existe apenas um objetivo global, que é o do aprendizado, os sistemas 

adaptativos precisam captar a dinâmica da aprendizagem do estudante com a 

finalidade de acelerar ou retardar tópicos segundo essa dinâmica. Essa adaptação 

pode ser feita por meio da quantização da rede de informações (PALAZZO, 2000), 

como proposto neste trabalho. 
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2.4 QUANTIZAÇÃO DE REDES POR NODOS 

 Antes de se especificar o conceito da QRN, é necessário conhecer as teorias 

da quantização de redes. Palazzo (2000) define uma rede de informações como 

sendo uma tripla formada pelos nodos, suas ligações e o conjunto de propriedades 

específicas da rede. Os nodos representam unidades estruturais da rede e neste 

trabalho serão apresentados como vídeos interativos; as ligações são os links que 

permitem a navegação entre esses vídeos interativos. 

Quantizar uma rede nada mais é do que valorar as ligações entre nodos, 

dessa forma é possível saber quais nodos estão mais próximos, ou são mais 

relevantes entre si. Existem duas formas de se quantizar uma rede: a quantização 

retroativa e a proativa.  

Na quantização retroativa, o acesso a um link da rede promove um acréscimo 

ao valor da ligação. Esse valor atribuído a uma ligação é chamado de potencial de 

ativação, pois tenta aproximar por acessos anteriores o potencial que esse link tem 

de ser acessado novamente (PALAZZO, 2000). 

A quantização proativa é um processo complementar, no qual são feitas 

inferências sobre a rede por meio das operações de fechamento, tendo como base a 

noção matemática de fecho e suas principais classificações: cíclico (figura 5a), 

transitivo (figura 5b), sobrejetor (figura 5c) e sobrejetor inverso (figura 5d) 

(HEYLIGHEN, 1988; PALAZZO, 2000; FRAGELLI, 2010). Por meio dessas 

inferências é possível antecipar possíveis estados futuros da rede, induzindo o 

surgimento de novas configurações. 

 

 

Figura 5 - Operações de fecho. 

Com base nessas operações, foram definidos operadores capazes de 

promover um auto aprendizado da rede. Bollen e Heylighen (1996) ratificaram essa 
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utilização em uma rede de informações distribuída com múltiplos usuários. Os 

operadores também foram utilizados em uma rede hipermídia na qual foi incluída a 

operação de degradação da rede, de modo que os acessos mais recentes tinham 

maior peso em favor de uma melhor navegação adaptativa (PALAZZO, 2000). 

Essas teorias possuem um grande espaço de aplicação em auto organização 

de sistemas dinâmicos e são utilizadas em diversos campos como: cibernética, 

biologia, termodinâmica, matemática e também evolução da linguagem. 

O grande problema dessa abordagem quando aplicada a ambientes de 

ensino é que, não há como relacionar o processo de aprendizagem de um indivíduo 

ao comportamento comum de usuários em uma rede, pois cada estudante possui 

objetivos diferentes ou capacidades cognitivas diferentes, dentre vários outras 

características importantes no processo de ensino e aprendizagem que são únicos 

para cada pessoa. 

A QRN então surge como uma possibilidade de quantização que leve em 

consideração apenas as informações contidas nos nodos para se gerar a 

quantização da rede, possibilitando sua utilização em um sistema de cursos on-line 

(FRAGELLI, 2010). 

Para se calcular o potencial de ativação entre os nodos da rede, é utilizada a 

menor distância entre o nodo atual e os demais. No caso de uma rede 

unidimensional de fluxo crescente, se o nodo atual é o nodo cinco e se sua 

avaliação for satisfatória, o estudante será direcionado para o nodo seis, caso a 

avaliação seja insatisfatória, o estudante será direcionado para o nodo 4. Isso 

exemplifica a utilização da menor distância para se inferir qual o melhor caminho a 

ser seguido, contudo ainda falta especificar os conceitos, variáveis e condições para 

se  quantizar a rede, explorados nos tópicos a seguir. 

2.4.1 Blocos Coesos e Hierarquia de Blocos 

Os blocos coesos são formados por conceitos que não podem ser explicados 

separadamente. Isto é, sempre devem ser apresentados em ordem e não podem ser 

ocultados individualmente. Por exemplo, a soma de vetores por componentes e a 

decomposição de vetores são dois conceitos dependentes, pois a decomposição de 

vetores é necessária para se aprender a soma de vetores por componentes. 
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Em contrapartida, existem conceitos que abordam um mesmo assunto mas 

de formas diferentes que não carecem de uma ordem definida de exibição, como a 

soma de vetores por componentes e pela regra do paralelogramo. Podem existir 

inúmeras formas de se explicar um mesmo assunto, por isso é necessário 

especificar uma hierarquia de blocos, a fim de se especificar um índice de 

importância para cada uma delas (FRAGELLI, 2010). 

Essas teorias são de maior importância quando se utiliza um Sistema Tutor 

Inteligente, pois este atua na seleção de conteúdos para a confecção do material a 

ser exibido pelo sistema (FRAGELLI, 2010), exigindo uma organização dos 

conceitos dependentes. Já no caso deste trabalho, o material estará pronto a partir 

do momento que for criado pelo professor autor, não requerendo uma seleção 

prévia. Entretanto, os blocos coesos podem ser explorados no momento da 

confecção do material, por meio da criação de apenas uma ligação entre um nodo e 

outro, dado que só deve existir um caminho possível entre os conceitos 

dependentes. 

A hierarquia de blocos é também abordada no momento da confecção dos 

vídeos interativos, mas representa um fator importante para a adaptação da 

navegação da rede. Uma boa construção de vídeo interativo é necessária para se 

alcançar bons resultados da adaptação no que diz respeito a seleção de um bloco 

dentre os existentes na hierarquia. 

2.4.2 Avaliação e Confiabilidade 

A quantização da rede está diretamente relacionada à avaliação e à 

confiabilidade dos nodos que a compõem, o cálculo para ambos os valores é feito 

em duas etapas: direta e indireta. A avaliação direta ocorre quando um estudante 

responde uma questão do nodo em que se encontra. Isto é, o estudante é avaliado 

pelo sistema por meio de sua resposta, essa avaliação direta é sucedida pela 

avaliação indireta do nodo, que corresponde as operações de fecho, e representa os 

processos de inferência sobre a rede para tentar prever estados futuros. O resultado 

𝐴 da avaliação do nodo é dado pela média ponderada das notas das avaliações 

direta e indireta, como segue: 
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𝐴 =   𝐶!𝐴!   + (1 −   𝐶!)𝐴!!       (2.1)  

Na qual 𝐴! representa a avaliação anterior do nodo da rede, 𝐴!! a avaliação 

indireta e 𝐶! a confiabilidade da nota 𝐴! atribuída. 

Para o cálculo da avaliação indireta, utiliza-se a nota da avaliação do nodo de 

origem 𝐴! e uma constante 𝑘! , (0 <   𝑘! < 5), que representa o grau de liberdade 

para se alterar a nota 𝐴! do nodo. Como na fórmula: 

𝐴!! =   𝐴! + (𝐴! − 𝐴!)
!!
!

        (2.2) 

O valor da avaliação direta é a média aritmética das notas das questões 

respondidas do nodo. Por exemplo, se um nodo da rede possui sete questões, o 

estudante respondeu apenas quatro e tirou nota seis em duas delas e oito nas 

outras duas, a nota da avaliação direta então será sete. As outras três questões que 

não foram respondidas não influenciam diretamente o cálculo da avaliação, mas 

servem para o cálculo da confiabilidade. A avaliação final calculada e finalmente 

dada por: 

 𝐴! = 𝐶!𝐴! + (1 −   𝐶!) 𝐴! + (𝐴! − 𝐴!)
!!
!

    (2.3) 

A confiabilidade 𝐶! do nodo é calculada também por meio de uma média 

ponderada das duas etapas, direta e indireta. Como mostra a equação: 

𝐶! = 
!!!! !!!!!!

!!!!
        (2.4) 

Em que 𝑛! é o número de questões respondidas pelo usuário, 𝐶! representa 

a confiabilidade anterior do nodo, 𝐶!! é a confiabilidade da avaliação indireta 

proposta, que deve aumentar nos casos em que 𝐴! for um valor próximo de 𝐴 e 

diminuir nos casos em que 𝐴! e 𝐴 forem muito distantes. 
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Para a confiabilidade da avaliação direta, é utilizada a formulação estatística 

de correlação de Kuder-Richardson 21, dada por: 

𝜌!"!" =   
!

!!!
1 −   !(!!!)

!!!!!
        (2.5) 

Na qual, 𝑘 é o número de questões,  𝑀 é a média dos escores obtidos pelos 

alunos e 𝑠!!!  é a variância corrigida em torno da média, dada por: 

𝑠!!! =    !!

!!!
           (2.6) 

Em que 𝑥 representa a diferença entre o escore do estudante e a média dos 

estudantes para aquela questão. Nesse sentido, é possível ver que as questões que 

não foram respondidas terão um valor de 𝑥 muito alto, o que influencia 

negativamente no resultado confiabilidade. 

Da mesma forma, para o cálculo da confiabilidade da avaliação indireta, a 

distância entre os escores do estudante deve ser levada em consideração, já que, 

se houver uma variação muito grande entre duas avaliações, isso implica em uma 

confiabilidade baixa. Além disso, o próprio valor da confiabilidade do nodo de origem 

influencia o cálculo da nova confiabilidade, como é mostrado abaixo: 

 

𝐶!! = 𝐶!(1 − 0,1 𝐴! −𝐴! )        (2.7) 

Para o cálculo final da confiabilidade, tem-se a seguinte fórmula: 

𝐶! = 
!!!! !!!!!(!!!,! !!!!! )

!!!!
       (2.8) 

2.4.3 Influência Temporal 

Para que a rede se adeque aos acessos atuais dos nodos, é realizado um 

decréscimo percentual da avaliação de um nodo quando um aluno não o acessa 

durante determinado período de tempo. A ideia é reduzir o grau de interferência das 

avaliações passadas sobre uma nova retomada do curso, quando o aluno passa 

algum tempo sem acessá-lo. Esse cálculo é feito da seguinte forma: 
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𝐴 = (1 − 𝑝!)𝐴!             (2.9) 

Onde 𝑝! é um valor arbitrário entre 0 e 1 que define o grau de redução por 

falta de acesso e deve variar  de acordo com o tempo decorrido desde o último 

acesso. 

2.4.4 Quantização das Ligações entre Nodos 

Como dito antes, a quantização da rede é gerada a partir da menor distância 

entre os nodos da rede. Esse cálculo é feito levando em consideração o campo 

tridimensional. Em um primeiro momento, todos os nodos da rede estão em ordem, 

em z=0 e N6 sendo o nodo atual, como ilustra a figura 6. O exemplo considera três 

alterações de nível dos nodos da rede que se referem a blocos coesos, direção e 

avaliação. 

 

Figura 6 - Análise da rede como um problema tridimensional. 

Fonte: (FRAGELLI, 2010). 

Primeiramente o nodo N6 é colocado em um nível superior da rede de modo 

que os outros nodos não ultrapassem o nodo atual após as modificações de suas 

posições (Figura 7). Posteriormente, todos os nodos que pertencem ao mesmo bloco 

coeso de N6 sofrem uma elevação de nível (Figura 8).  
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Figura 7 - O nodo atual é deslocado para um nível acima dos demais. 

Fonte: (FRAGELLI, 2010). 

 

Figura 8 - Alteração dos níveis dos nodos que estão no mesmo bloco coeso 

do nodo atual. 

Fonte: (FRAGELLI, 2010). 

Considerando neste exemplo que o estudante tenha obtido um escore 

superior ou igual ao considerado satisfatório, todos os nodos posteriores ao atual 

sofrem uma elevação de nível (Figura 9). O próximo passo é reduzir 

proporcionalmente o nível dos nodos com base nas suas respectivas avaliações e 

confiabilidades (Figura 10). 
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Figura 9 - Alteração do nível dos nodos da rede com base na avaliação do 

nodo atual. 

Fonte: (FRAGELLI, 2010). 

 

Figura 10 - Alteração dos níveis dos nodos segundo suas avaliações e 

confiabilidades. 

Fonte: (FRAGELLI, 2010). 

Com base na nova configuração obtida, basta fazer o cálculo da menor 

distância entre o nodo atual e os demais para se obter a quantização da rede, 

segundo a fórmula da menor distância para pontos tridimensionais. Sendo assim, 

podemos fazer a análise também para a distância ao quadrado, como mostrado: 
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𝐷 = (𝑥! − 𝑥!)! + (𝑦! − 𝑦!)! + (𝑧! − 𝑧!)!             (2.10) 

Essa teoria pode ser utilizada então para redes n-dimensionais sem prejuízo, 

pois 𝐷 é o quadrado da norma euclidiana do vetor distância entre dois nodos da 

rede (FRAGELLI, 2010). 

 Para que aconteça a quantização da rede, é preciso definir os coeficientes de 

alteração do nível 𝑧 e de posicionamento (𝑥! , 𝑦!) para os nodos, com a finalidade 

de gerar uma modelagem flexível para diferentes modelos pedagógicos. Fragelli 

(2010) ratifica essa afirmação por meio da apresentação de duas propostas de redes 

quantizadas: behaviorista e cognitivista. 

 

2.4.5 Rede Behaviorista Quantizada 

Para uma rede behaviorista, os nodos estão alinhados em 𝑥 e são dados 

pelos valores definidos pelo professor ao compor seu curso. Desse modo, a 

quantização está relacionada à análise de 𝑧 para o posicionamento dos nodos: 

 

𝑥, 𝑦, 𝑧 = (𝑥! , 0, 𝑘!!
!!! )              (2.11) 

 

Fragelli propõe a utilização de três coeficientes (𝑘!) para a quantização da 

rede: 

- 𝑘! Blocos Coesos. 

- 𝑘! Direção e Expertise. 

- 𝑘! Avaliação e Confiabilidade. 

 

O coeficiente 𝑘! avalia se um nodo faz parte do mesmo bloco coeso do nodo 

atual 𝑁! e define um limite superior de modo que os nodos externos ao bloco coeso 

não fiquem impedidos de serem acessados.  

 

(𝑘!)! =
𝑝! 𝑁!   , 𝑠𝑒  𝑁!   ∈ 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜  𝑐𝑜𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒  𝑁!   !

!!!   
0, 𝑐. 𝑐.

          (2.12) 
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Nesta equação é possível verificar que 𝑁! pode pertencer a mais de um bloco 

coeso e que o coeficiente 𝑘! do nodo 𝑁! é o somatório dos elementos dos blocos 

coesos que contenham 𝑁!e 𝑁!. Para o escopo deste trabalho, o professor deverá 

se encarregar de gerar esse coeficiente por meio das distâncias entre os nodos no 

momento da criação de um curso. Entretanto, este conceito é importante para se 

entender a possibilidade de adequação da rede para a inserção de um agente 

pedagógico que possa gerar esses coeficientes analisando a interação do usuário 

na rede.  

O coeficiente 𝑝! está associado ao objetivo do aluno ao acessar um curso, se 

ele fizer parte do público-alvo para qual o curso foi designado, este aluno poderá 

seguir o planejamento normal do curso, acessando ordenadamente os nodos. 

O coeficiente 𝑘! é calculado segundo a avaliação do nodo atual 𝑁! e o fluxo 

normal indicado pelo autor. Para um nodo 𝑁!, o valor de 𝑘! é dado por: 

 

(𝑘!)! =   
𝑣, 𝑠𝑒  𝐴!!   ≥   𝑝!"#𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒!!    𝑒  𝑥!! >   𝑥!!
𝑣, 𝑠𝑒  𝐴!! <   𝑝!"#𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒!!    𝑒  𝑥!! <   𝑥!!

0,      𝑐. 𝑐.
          (2.13) 

 

Para determinação do valor de 𝑣, deve-se verificar o valor necessário para 

provocar uma tendência de seguir o fluxo normal do curso, para isso é necessário 

treinar a rede, semelhante ao processo de treinamento das redes neurais.  

 

 O coeficiente 𝑝!"# indica qual o percentual da 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒!!   seria suficiente 

para uma avaliação satisfatória do nodo. 

 

 O coeficiente 𝑘! tem o objetivo de diminuir a chance de um nodo com 

avaliação satisfatória e confiabilidade alta ser acessado. Sendo assim, este 

coeficiente é dependente dos valores de 𝑘! e 𝑘! calculados anteriormente. A 

solução proposta por Fragelli envolve a relação linear: 
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(𝑘!)! =   −𝑀𝑖𝑛
!"#

!!!
!!

,! !!!

!!"#!"#!$%&'!!!  
, 1 (𝑘! + 𝑘!)            (2.14) 

  

Desse modo, se um nodo possui avaliação satisfatória e confiabilidade 

superior à confiabilidade mínima 𝐶! o valor de 𝑘! será −(𝑘! + 𝑘!) e o nodo 

retornará para 𝑍 = 0. Em qualquer outra situação, a redução será proporcional aos 

valores da avaliação e da confiabilidade do nodo 𝑁!. 

 

2.4.6 Rede Ausubeliana Quantizada 

No caso de uma rede levando em consideração a teoria de Ausubel, são 

utilizados os mesmos coeficientes de nível da rede behaviorista, com uma 

modificação que é a utilização das posições dos nodos no mapa conceitual 

construído pelo professor. Assim, a distribuição espacial dos nodos no momento da 

construção do curso é bastante útil na quantização da rede que ficaria: 

𝒙,𝒚, 𝒛 = (𝒙𝒂, 𝑦𝒂, 𝒌𝒊𝒎
𝒊!𝟏 )              (2.15) 

 
Onde (𝑥! , 𝑦𝒂) representam a posição do nodo no mapa conceitual da rede. 

 O grande avanço desta proposta é a possibilidade da modificação do mapa 

conceitual para cada estudante distinto que acessa a rede, suas características 

influenciam também a disposição dos elementos. Uma grande discussão sobre o 

uso dos mapas conceituais é que o mapa conceitual construído pelo professor nem 

sempre representa o mapa que seria feito pela estrutura cognitiva do estudante, por 

isso é importante o desenvolvimento de um sistema que permita a adaptação do 

mapa conceitual segundo as impressões do estudante. 
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2.5 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Ao passo que os sistemas de software se desenvolvem em tamanho e 

complexidade, os problemas de projeto vão além dos algoritmos e estruturas de 

dados: projetar e especificar a organização geral do software surge como um novo 

problema. Falhas estruturais incluindo mecanismo global de controle; protocolos de 

comunicação, sincronização e acesso de dados; distribuição física; composição dos 

elementos do projeto; escalabilidade e performance; e seleção dentre as alternativas 

de design. Esse é o nível arquitetural do projeto de software (GARLAN & SHAW, 

1994).  

Este nível de projeto de software possui um grande conjunto de trabalho, 

decisões sobre padrões de projeto, utilização de paradigmas, frameworks e modelos 

arquiteturais que são de suma importância para redução de retrabalhos e aumento 

da qualidade e manutenabilidade do produto final (KRASNER;POPE,1988; SILVA 

FILHO, 2002). 

2.5.1 Arquitetura MVC 

O modelo arquitetural MVC (do inglês Model - View - Controller, ou Modelo - 

Visão - Controladora) é um estilo fundamentado no modelo de arquitetura em 

camadas, primeiramente idealizado por Reenskaug (1979) em 1978 para um projeto 

específico chamado Smalltalk. Anos depois, no final da década de 1980, o 

paradigma foi publicado como um modelo arquitetural para sistemas web 

(KRASNER & POPE, 1988) e se tornou uma forte tendência para esse tipo de 

aplicações desde então (GUANGCHUN, 2003; LEFF, & RAYFIELD, 2001). 

O MVC tem como objetivo separar o modelo de negócio abordado no sistema 

(camada Model), da camada de interface com o usuário (View), permitindo que esse 

modelo possa ser exibido de inúmeras e diferentes formas sem ter conhecimento de 

quem o está exibindo (KRASNER & POPE, 1988). Para os sistemas web atuais, 

essa é uma característica muito importante, já que uma página pode ser 

apresentada em diferentes dispositivos com diferentes tamanhos de tela. 

A camada de controle serve para gerenciar quais modelos devem ou não ser 

criados, deletados ou alterados, validando as informações fornecidas pelo usuário 

quando manipula, insere ou remove dados no sistema. Dessa forma, essa é a 
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camada responsável pela interação entre a visão e o modelo do negócio (KRASNER 

& POPE, 1988). 

Para manter todas as Views e Controllers atualizadas segundo o estado da 

Model, foi desenvolvida também a noção de dependência. Os objetos do tipo 

Controller e View são registrados em uma lista de dependentes na Model, e quando 

ocorre alguma mudança no estado do modelo, estes são avisados através de troca 

de mensagens (KRASNER & POPE,1988), como ilustra a Figura 11.  

 

Figura 11: Model-View-Controller. 

Fonte: (KRASNER & POPE, 1988). 

2.5.2 Programação por Convenção  

O paradigma de programação por Convenção (ou Convenção sobre 

Configuração) é utilizado em muitos dos Frameworks de desenvolvimento web, 

como: Grails (JUDD et al., 2008), Ruby on Rails (COOPER, 2007), VRaptor (FREIRE 

& SILVEIRA, 2004), dentre outros. Esse paradigma surge como uma contraposição 

aos primeiros frameworks de desenvolvimento web que utilizavam bons padrões e 

funcionalidades, entretanto precisavam de muitos arquivos de configuração, o que 

aumentava a curva de aprendizado para iniciantes na ferramenta (FREIRE & 

SILVEIRA, 2004). 
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Os frameworks que utilizam esse paradigma optam por um modelo imperativo 

ao invés de programático, no qual se evita as várias possibilidades para se chegar a 

um mesmo resultado e se incentiva a utilização de uma única forma de desenvolver. 

Isso não exclui possibilidades, mas indica fortemente o uso de uma única (JUDD et 

al., 2008). 

O objetivo do paradigma então é reduzir a curva de aprendizado, facilitando o 

desenvolvimento de sistemas web complexos de forma rápida e eficiente (JUDD et 

al., 2008;  COOPER, 2007). Nesse sentido, o paradigma surge como uma boa 

proposta para este trabalho, já que o objeto a ser desenvolvido será um sistema 

para internet e se procura a menor complexidade para se aprender novas 

ferramentas de desenvolvimento. 

2.5.3 Paradigma Orientado a Objetos 

O paradigma Orientado a Objetos (OO) já é fortemente utilizado na 

comunidade de software. Inúmeras linguagens lançaram versões para suporte ao 

paradigma nos últimos 30 anos e diferentes abordagens e padrões têm surgido para 

complementar e aprimorar as práticas sob a perspectiva OO (CAPRETZ, 2003).  

O principal expoente e mentor do projeto e desenvolvimento OO foi Grandy 

Booch (1986). Booch define que a abordagem OO deve iniciar com a análise do 

contexto da aplicação, isto é, examinar o ambiente em que o sistema será 

implantado e levantar o modelo segundo os objetos que existem na realidade, 

fundamentando o sistema nesses objetos. 

Após a análise e mapeamento dos objetos do modelo, é preciso projetar o 

sistema. A fase de projeto envolve a definição de interfaces entre objetos, padrões 

de projetos que serão utilizados na modelagem do sistema, níveis de visibilidade dos 

objetos entre outros aspectos levantados por Booch. O importante dessa fase é 

ressaltar a importância da organização dos módulos e componentes do sistema a 

fim de se obter um nível satisfatório de coesão e acoplamento entre objetos, 

conceitos importantes para o bom projeto OO (BOOCH, 1986; LARMAN, 2002). 

A abordagem OO também será utilizada neste trabalho para facilitar a 

compreensão das entidades do mundo real que farão parte do sistema de software 
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proposto e está diretamente relacionada ao modelo de desenvolvimento incremental 

segundo a metodologia Scrum.  

2.5.4 Metodologia Scrum 

O Scrum é um framework para gerenciamento de projetos complexos, 

fundamentado no empirismo. O empirismo afirma que o conhecimento provém da 

experiência e de tomadas de decisões baseadas no que é conhecido. O Scrum é um 

método iterativo e incremental que visa aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de 

riscos (SUTHERLAND & SCHWABER, 2013). 

Os três pilares que apoiam o desenvolvimento do Scrum, são também os 

pilares do empirismo: transparência, inspeção e adaptação. A transparência é 

importante para que os interessados nos resultados estejam sempre cientes do 

estado em que se encontram os aspectos importantes do projeto, podendo ser 

artefatos, funcionalidades, falhas, dentre outros. Desse modo, é importante que uma 

linguagem comum seja compartilhada por todos os integrantes do projeto e uma 

definição de "pronto" deve ser construída pelos membros de modo que todos 

conheçam os requisitos de um "produto pronto" (idem). 

A inspeção é importante para identificar variações no curso e nos artefatos 

produzidos, mas não deve atrapalhar o andamento do projeto. Essas inspeções 

devem servir de base para a tomada de decisão que diz respeito a adaptação 

(idem).  

A adaptação ocorre quando se verifica uma variação para fora dos limites 

aceitáveis, então são definidas metas e atividades a serem cumpridas a fim de se 

retornar aos limites aceitáveis do projeto. O Scrum define quatro eventos formais 

contidos dentro dos limites de uma sprint para inspeção e adaptação: Planejamento 

da Sprint, reunião diária, revisão da Sprint, retrospectiva da Sprint (idem). 

Para entender os eventos da metodologia Scrum, é necessário compreender 

os conceitos inerentes a qualquer processo Scrum, os quais são: o time Scrum, o 

dono do produto, o Scrum master e a Sprint (idem). 

O time Scrum é formado pelo Scrum master, o dono do produto e o time de 

desenvolvimento. Todo o processo de desenvolvimento está centrado neste grupo 
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de profissionais que possuem responsabilidade e autonomia para fazer as 

alterações que acharem necessárias segundo suas áreas de atuação (idem). 

O dono do produto é responsável por definir quais serão os produtos a serem 

desenvolvidos pelo time, esses itens são listados no backlog do produto e servem 

para guiar o time sobre quais são os objetivos gerais do desenvolvimento, possuindo 

tudo aquilo que o usuário final deve esperar do produto a ser entregue 

(SUTHERLAND & SCHWABER, 2013). 

O Scrum master trabalha em três âmbitos do projeto: em parceria com o dono 

do produto, na organização e motivação do time de desenvolvimento e no nível 

organizacional. Em parceria com o dono do produto, o Scrum master atua no auxílio 

para definir o backlog do produto em negociação. Para organização e motivação do 

time de desenvolvimento, o Scrum master atua para promover treinamentos, facilitar 

a execução dos eventos do Scrum, remover empecilhos do projeto e garantir o 

autogerenciamento e multidisciplinariedade do time (idem). 

A sprint é o ciclo de uma iteração do Scrum, curto o suficiente para permitir 

uma adaptação rápida, e longo o suficiente para se gerar uma versão incremental de 

alto valor, testada e potencialmente utilizável do produto. A Sprint tem um período 

fechado de um mês ou menos, no qual ocorrem todos os eventos Scrum citados 

anteriormente. 

A reunião de planejamento da Sprint serve para definir quais serão os 

produtos daquela iteração, qual será o objetivo da sprint e como o trabalho será 

realizado. As reuniões diárias são responsáveis por mostrar ao grupo em que ponto 

cada integrante do time está em sua tarefa, se houve impedimentos e o que será 

realizado naquele dia de trabalho. As reuniões diárias não devem ultrapassar 15 

minutos e são comumente realizadas com todos de pé (idem). 

A revisão da Sprint  é feita em parceria com o cliente para discutirem sobre o 

que foi feito na Sprint e executar possíveis adaptações no backlog do produto. Essa 

reunião deve ser motivacional e para receber comentários que promovam a 

colaboração. Já a retrospectiva da Sprint é o momento que o time Scrum possui 

para inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias que devem ser 
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aplicadas na próxima Sprint. A retrospectiva ocorre depois da revisão e antes do 

planejamento da Sprint (idem). 

A fim de adaptar essa metodologia para o desenvolvimento deste trabalho, 

levantou-se inicialmente o backlog do produto a ser desenvolvido, que seria este 

TCC e o sistema proposto. O dono do produto é representado pelo orientador deste 

trabalho que avalia e opina sobre os artefatos produzidos e o time de 

desenvolvimento é formado pelo autor unicamente. O capítulo 4 detalha melhor o 

backlog e o andamento do trabalho no subtópico 4.1. 
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3. SISTEMA ADAPTATIVO DE VÍDEOS INTERATIVOS 

Tendo como base as teorias apresentadas, foi modelado um sistema que 

utiliza a estrutura arquitetural do MVC, subdividido em dois módulos: um para autoria 

de vídeos interativos e outro para adaptação de conteúdo e navegação. Mas antes 

de abordar os módulos, é preciso entender a estrutura de um vídeo interativo 

proposta por este trabalho. 

Levando em consideração os princípios do design multimídia, os vídeos 

interativos possuem pouco espaço para textos escritos na tela; são formados por 

subvídeos interligados segundo definido pelo professor autor; a estrutura construída 

pelo professor será apresentada ao usuário como uma mapa mental sobre os 

conceitos a serem apresentados no curso. Além disso, possuem a capacidade de se 

adaptarem segundo os diferentes perfis de usuário. 

Dessa forma, para que um vídeo interativo possa servir como um nodo da 

rede, e para que haja a adaptação por meio da QRN, é necessário que este seja 

passível de avaliação. Para tanto, é utilizado um componente de teste para compor 

o vídeo interativo, no qual as questões são selecionadas segundo sua complexidade 

e apresentadas ao usuário apenas aquelas que sejam compatíveis com seu perfil. 

Este componente é ilustrado na figura 12. Já os subvídeos compõem um grafo 

direcionado, que pode ocultar ou exibir vídeos caso as condições de apresentação 

sejam satisfeitas, como mostrado anteriormente na seção 2.2.2 figura 4. A estrutura 

completa do vídeo interativo é formada por esses dois componentes, como mostrada 

na figura 12. Neste trabalho, um vídeo interativo é chamado de hipervídeo. 

Para o desenvolvimento de ambos os módulos, será utilizado o framework 

Grails, que permite suporte a estrutura MVC e aos paradigmas de programação por 

convenção e OO, como explicitado anteriormente. Para o desenvolvimento da 

interface de usuário serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS e Javascript. 
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Figura 12 - Estrutura completa do Vídeo Interativo. 

3.1 MÓDULO DE AUTORIA DE VÍDEOS INTERATIVOS 

O módulo de autoria tem o propósito de motivar educadores a criar materiais 

de estudo para enriquecer a base de dados do sistema proposto. Este módulo do 

sistema pode ser mais facilmente explicado se dividido em dois níveis: o nível 

conceitual e o de produção de hipervídeos. 

No nível conceitual, o professor poderá criar um novo curso, seus hipervídeos 

e as ligações entre eles, construindo assim, a rede na qual o estudante navegará. 

Este nível representa o mapa conceitual que aparecerá para o estudante quando 

pesquisar um curso no sistema, sendo de extrema importância, pois, segundo o que 

foi exposto na seção 2.2.2, o aprendizado é mais efetivo se o estudante tiver 

conhecimento do todo antes das partes. Sendo assim, o mapa conceitual serve para 

apresentar os conceitos ao estudante antes da exibição do conteúdo. 

A figura 13 mostra uma possível tela da aplicação, seus componentes e as 

opções de interação que um professor autor poderá ter neste nível de criação do 

curso. Ao se clicar em uma das miniaturas do conteúdo do hipervídeo, dá-se acesso 

ao nível de construção, como explicado a seguir. 
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Figura 13 - Módulo de autoria: principais funções no nível conceitual do curso. 

No nível de produção de vídeos interativos é acessada uma nova área de 

criação semelhante a da figura 13, mas que pertence a construção dos 

componentes do hipervídeo, suas questões de avaliação, subvídeos e as ligações 

entre eles. É nesse nível que o modelo de vídeo interativo proposto neste trabalho 

toma forma.  

No momento em que o primeiro vídeo é criado, deve ser gerada também uma 

prova para que o professor possa adicionar as questões a serem respondidas 

naquele nodo da rede, sendo estas questões unicamente objetivas de múltipla 

escolha, como sugere Fragelli (2010). É importante ressaltar que nem todas as 

questões deverão ser necessariamente respondidas pelo estudante que visitar esse 

hipervídeo, visto que, dependendo das características do usuário, as questões 

poderão ser filtradas. 

Existem alguns aspectos das questões que devem ser analisados pelo 

professor quando for criar seu material de estudo. Para que a quantização se 

comporte de modo adequado, deve existir uma escala crescente para as respostas 

erradas, ou seja, o professor deve optar por respostas "menos erradas" para que o 
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cálculo da confiabilidade não seja desprezado, já que esta necessita de um meio de 

comparação entre as avaliações do estudante. Níveis de raciocínio devem ser 

abordados em cada resposta, com alguma falha em cada um deles, indo de uma 

falha grave a uma falha leve. Como exemplo, na resolução de um problema de 

integral imprópria de uma função descontínua, caso o estudante não identifique o 

ponto em que ocorre a descontinuidade, essa é uma falha grave. Entretanto se o 

estudante identifica a descontinuidade e calcula a integral pelos limites laterais, mas 

erra o resultado final, essa é uma falha leve. 

Outro aspecto é que pelo menos uma questão deve existir para que o nodo 

possua um mecanismo de avaliação direta, evitando os casos particulares citados 

por Fragelli (2010), nos quais não é possível avaliar diretamente o estudante. Assim, 

mesmo em tópicos que possuam caráter informativo, como módulos introdutórios 

que tratam dos conceitos e da estrutura do curso, o autor deve optar por criar 

questões em que o estudante se auto avalie, como "Você se sente confiante para 

começar este curso? Pontue seu grau de confiança em uma escala de 1 a 5". Dessa 

forma, o próprio aprendiz informa ao sistema caso se considere plenamente apto ou 

não a iniciar o curso. 

Para a construção das questões, é necessário que haja um enunciado, uma 

opção correta de resposta, quatro opções erradas e o nível de complexidade da 

questão, que pode variar entre um e cinco, sendo um o nível mais baixo de 

complexidade e cinco o mais alto. Esse nível de complexidade está relacionado a 

capacidade de adequação das questões ao perfil do estudante. 

As informações necessárias na composição dos subvídeos são: título, 

endereço, descrição e ocultabilidade. Um subvídeo pode possuir um nível de 

ocultabilidade que varia de um a cinco, onde um dita que aquele elemento é visível 

apenas para o estudante nível um, e cinco, visível para qualquer tipo de estudante. 

Assim, é possível filtrar os subvídeos que serão visualizados para cada tipo de 

usuário, garantindo a adaptação do material. 

A Figura 13 mostra a estrutura de um curso e a Figura 14, uma tela de 

construção de um hipervídeo com as principais funções nesse nível do módulo de 

autoria. 



 

 

63 

 

Figura 14 - Tela de criação de um hipervídeo. 

Após ser salvo, o curso é disponibilizado para ser acessado pelos estudantes. 

Esse acesso é feito por meio do módulo de adaptação de navegação e conteúdo, 

que permite a visualização e navegação nos conteúdos do curso, explicada no 

tópico seguinte. 
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3.2 MÓDULO DE VISUALIZAÇÃO ADAPTATIVA 

O módulo de adaptação é o ambiente em que qualquer usuário poderá ter 

acesso aos materiais de aprendizagem, sendo responsável pela quantização da 

rede de hipervídeos, que, dependendo do perfil do estudante, pode exibir o curso 

com diferentes vídeos interativos. Além disso, existe a possibilidade de que o 

estudante queira fazer anotações no decorrer do curso sobre conceitos importantes 

ou comentários sobre os tópicos apresentados, por isso foi adicionado na proposta 

de interface do sistema, um mecanismo semelhante a um bloco de notas, para que o 

estudante possa fazer as suas anotações. 

O usuário pode procurar por um curso específico dentro da plataforma 

através de um campo de busca. Clicando sobre uma disciplina retornada pelo 

sistema, o estudante verá o mapa conceitual do curso, ou seja, um diagrama com o 

título e uma breve descrição sobre cada hipervídeo e, caso queira, pode assistir ao 

curso clicando no botão de play ao lado do nome da disciplina, como mostra a 

Figura 15.  

 

Figura 15 - Tela de busca com resultado de disciplinas na plataforma. 

As informações de cada hipervídeo são exibidas somente quando o usuário 

passa o mouse sobre um nodo do mapa, dessa forma, o conteúdo de cada vídeo 

interativo pode ser visto de cada vez. A biblioteca mostrada na imagem 15 seria o 

local onde o estudante manteria todos os materiais que já estudou ou que está 
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estudando, inclusive as anotações feitas, podendo consultá-los sempre que 

necessário. 

Ao se clicar no botão de assistir ao curso, o botão de play á direita do título, o 

usuário é direcionado a uma página de visualização onde pode assistir aos 

hipervídeos, fazer anotações e quando se sentir confiante, responder as questões 

avaliativas (Figura 16), além de poder navegar entre os subvídeos por meio das 

miniaturas no canto inferior esquerdo da tela. 

 

Figura 16 - Tela de visualização de um curso no sistema de adaptação. 

Após o término da avaliação, opções de novos hipervídeos aparecerão sobre 

o componente de vídeo na tela, sendo essas opções selecionadas pelo esquema de 

navegação adaptativa (figura 17a). O usuário pode também, sempre que necessário, 

abrir o mapa conceitual do curso (Figura 17b), para visualizar seu progresso. 

     

     (a)                                                         (b) 

Figura 17 - Hipervídeos sugeridos (a) e mapa conceitual do curso (b). 
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3.3 ARQUITETURA MVC APLICADA AO SISTEMA 

Para o desenvolvimento do sistema, será utilizado o Framework Grails, que 

engloba os paradigmas OO e programação por convenção, e possui uma curva de 

aprendizado baixa, pois traz muitos dos conceitos e facilidades do Java para o 

Groovy, linguagem que utiliza. Além de facilitar a construção do MVC, pois é padrão 

a ferramenta e é facilmente configurado. 

O primeiro passo para a definição da arquitetura do sistema é a modelagem 

do domínio da aplicação. Nesse momento são levantadas todas as entidades do 

mundo real que fazem parte do sistema e as relações entre elas são identificadas. 

Tendo levantadas as entidades e definidos seus atributos e capacidades, é 

modelada a camada de controle, segundo as características das visões 

apresentadas nos tópicos anteriores. A figura 18 mostra o diagrama de classes que 

representa a camada de modelo do sistema e seus principais métodos. 

 

Figura 18 - Diagrama de domínio do sistema. 

A camada de controle do sistema proposto, trata as requisições web 

pertencentes ao modelo. Segundo o padrão original do MVC, apenas uma classe 

controladora seria criada e esta lidaria com as requisições e validações de dados. 
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Entretanto, o modelo utilizado pelo Grails define várias controladoras para cada 

entidade do modelo que exija alguma requisição web (JUDD et al., 2008). 

Para o Grails, as visões são definidas em arquivos no formato .gsp e utilizam 

os mesmos nomes dos métodos relativos na controladora. Graças às convenções, 

quando o método da controladora é chamado, a view é chamada automaticamente 

(JUDD et al., 2008). A figura 19 mostra as principais visões e controladoras do 

sistema e a separação dos pacotes. 

 

Figura 19 - Diagrama da arquitetura MVC com separação de pacotes. 
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4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 
Após a revisão bibliográfica, foi possível verificar que os estudos sobre 

Sistemas de Hipermídias Adaptativas e Objetos de Aprendizagem, em especial 

vídeos interativos, estão bastante avançados. Entretanto apenas nos últimos anos 

houve uma aproximação entre as áreas. Além disso, os sistemas de ensino têm a 

necessidade de uma grande quantidade de objetos de aprendizagem para que um 

seja eficiente, o que representa um desestímulo para os autores de conteúdo. 

Nesse contexto, o sistema proposto é bastante promissor no que diz respeito 

ao processo de ensino e aprendizagem por ser versátil para a utilização em 

diferentes áreas de conhecimento, desde que existam professores autores para a 

criação de cursos. O módulo de autoria já desenvolvido permite que sejam 

construídos vídeos interativos e tem como objetivo simplificar esse processo para 

facilitar o trabalho dos professores e assim, incentivar a produção dos objetos de 

aprendizagem para o sistema.  

As características da aprendizagem multimídia exploradas neste trabalho 

exigiram uma análise minuciosa dos elementos visuais do sistema a fim de não 

ferirem os princípios definidos por Mayer (2001). Dessa forma, os componentes 

interativos do módulo de visualização já desenvolvidos foram pensados e 

construídos de forma a permitir uma aprendizagem significativa, mesmo que ainda 

não exista uma arquitetura funcional para esse módulo e, consequentemente, um 

mecanismo de Quantização de Redes por Nodos. 

Este trabalho colabora ainda para a diminuição do desnível entre os alunos 

ingressantes na faculdade e com isso, para uma possível diminuição dos índices de 

desistência, em especial para os cursos de engenharia. Ademais, pode ser aplicado 

em várias metodologias como por exemplo o ensino a distância, o Problem Based 

Learning (PBL), o Challenge Based Learning (CBL) ou ainda servir como material de 

suporte aos professores fora da sala de aula. O estado atual do desenvolvimento e 

os possíveis trabalhos posteriores são apresentados a seguir neste capítulo.  
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4.1 ESTADO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO 

 O backlog do produto é formado pelas histórias que se pretende desenvolver 

no sistema. Uma história, segundo o Scrum é um requisito atômico, testável e 

implementável. Neste trabalho foram definidas as histórias que deverão ser 

implementadas e testadas para a entrega do produto final. Todas foram priorizadas, 

pontuadas e distribuídas em Sprints com um período de duas semanas. O backlog 

do produto completo é apresentado na tabela 2, mas pode sofrer alterações durante 

o desenvolvimento da aplicação, como previsto pelo pilar da adaptação, segundo o 

Scrum. 

Tabela 2 - Backlog do Produto Inicial 

N°  Descrição  Pts 

01 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo para criação de cursos para 

popular a base de dados do sistema. 
5 

02 Eu, como desenvolvedor, gostaria de uma ferramenta para criação de vídeos 

interativos para adicionar conteúdos ao curso. 
3 

03 Eu, como desenvolvedor, gostaria de carregar subvídeos em um hipervídeo para 

adicionar as explicações sobre os conceitos. 
5 

04 Eu, como desenvolvedor, gostaria de ligar subvídeos para criar as possibilidades de 

navegação no conteúdo do vídeo interativo. 
1 

05 Eu, como desenvolvedor, gostaria de definir a ocultabilidade dos subvídeos para que o 

conteúdo seja adaptável para os diferentes usuários. 
3 

06 Eu, como desenvolvedor, gostaria de ligar vídeos interativos para criar possibilidades 

de navegação na rede do curso. 
2 

07 Eu, como desenvolvedor, gostaria de adicionar questões para que se possa avaliar o 

desempenho do estudante.  
5 

08 Eu, como desenvolvedor, gostaria de definir a complexidade das questões, para filtrar 

as mais adequadas para perfil do estudante. 
3 

09 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um cadastro diferenciado para professores e 

estudantes para definir os limites de acesso no sistema. 
2 



 

 

70 

10 Eu, como desenvolvedor, gostaria de persistir os dados em um banco não relacional 

para facilitar a escalabilidade do sistema. 
3 

11 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um módulo de visualização dos cursos para 

permitir ao estudante acesso ao material de aprendizagem. 
8 

12 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo de teste no módulo de 

visualização para permitir que um estudante responda as questões propostas pelo 

curso. 

5 

13 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um bloco de anotações para que o estudante 

possa adicionar comentários relevantes sobre o conteúdo aprendido. 
3 

14 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um componente para navegar entre os 

subvídeos de um vídeo interativo. 
5 

15 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo de apresentação dos hipervídeos 

quantizados, para que o estudante seja encorajado a acessar um hipervídeo que seja 

de potencial interesse. 

13 

16 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um sistema de busca para que o estudante 

possa procurar um curso na base de dados do sistema. 
2 

17 Eu, como desenvolvedor, gostaria de uma biblioteca do usuário para que professores 

e alunos possam guardar os cursos que tiverem interesse. 
5 

18  Eu, como desenvolvedor, gostaria de um perfil para os usuários informarem seus 

dados institucionais e qualificações. 
3 

19 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo de quantização dos hipervídeos 

para calcular os possíveis vídeos mais interessantes para o estudante. 
13 

20 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um componente para exibição do mapa 

conceitual do curso para permitir ao estudante visualizar seu progresso no curso. 
8 

21 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo para filtragem dos vídeos 

segundo a ocultabilidade para exibir apenas os que sejam adequados ao perfil do 

estudante. 

5 

22 Eu, como desenvolvedor, gostaria de um mecanismo para filtrar questões para que 

sejam exibidas somente aquelas de acordo com o perfil do estudante. 
5 

- TOTAL 102  
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 Das histórias apresentadas, parte foi concluída até o momento da escrita 

deste trabalho, que terá continuidade para finalização do desenvolvimento do 

sistema. Os pontos planejados e executados estão apresentados na tabela 3. 

Tabela 3 - Sprints executadas 

Sprint Histórias (Nº) Pts por história (respectivamente) Pts planejados Pts executados 

1 1,2,3 5, 3, 5 13 8 

2 3,4,5 5, 1, 3 9 9 

3 6,7,8 2, 5, 3 10 10 

4 11,16 8, 2 10 10 

5 20,21 13 13 13 

6 13,14,22 13 13 13 

 

Foram executadas três Sprints de um total de 14 planejadas para a entrega 

do produto final. O total de pontos planejados para o sistema e o percentual 

executado até o momento é apresentado na tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 - Percentual de conclusão do sistema 

Pontos Produzidos Total de Pontos Percentual executado 

63 107 59% 

 

A média dos pontos produzidos por sprint é 10, para um total de 14 sprints, 

que é o período total de execução do trabalho (quatro meses, cada um com duas 

sprints são 8, mais as seis que foram executadas ainda no TCC1 formam 14), é 

possível verificar que o planejamento é factível e com uma folga de tempo para os 

trabalhos de documentação do TCC2, já que se forem produzidos os 10 pontos em 

média, o backlog poderia chegar a 140 pontos. 
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4.2 TRABALHOS POSTERIORES 

 No desenvolvimento do TCC 2, serão desenvolvidas as outras histórias 

definidas no backlog, para finalizar o desenvolvimento da ferramenta. As etapas e o 

cronograma são apresentado a seguir.  

Etapa 1 – Finalizar desenvolvimento do módulo de autoria com limitação segundo o 

tipo de usuário. 

Etapa 2 – Desenvolver módulo e visualização e integração com módulo de autoria 

para usuários professores. 

Etapa 3 – Desenvolver algoritmo de quantização e mecanismo de exibição das 

ligações quantizadas.  

Etapa 4 – Escrita do TCC2 e revisão do texto. 

Tabela 5 - Cronograma do TCC2 

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

1 x    

2  x x  

3   x x 

4    x 

 

Além das histórias já definidas, a arquitetura desenvolvida para o sistema 

proposto visa facilitar a integração com agentes especialistas da plataforma de 

Sistemas Multiagentes (SMA) do JADE, pois o Grails é facilmente integrado com 

sistemas em Java. Essa capacidade traz ao projeto a possibilidade da utilização de 

teorias dos Sistemas Tutores Inteligentes (STI) com a construção de agentes 

pedagógicos para atuarem na modelagem do perfil do estudante e na adaptação das 

estratégias pedagógicas. 

 Além disso, caso o sistema se mostre promissor no contexto da avaliação, 

pode-se pensar na implantação do sistema como ferramenta de apoio aos 

professores da FGA.   
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