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RESUMO 
 

O trabalho desenvolvido faz uma intermediação entre a educação e técnicas de 

Inteligência Artificial, enfocando a utilização de um Sistema Especialista como 

meio de avaliação e diagnóstico da aprendizagem dos alunos no estudo da 

Geografia, especificamente os países do mundo, explorando suas características 

como o clima, relevo, política etc.  A implementação da base de dados do Sistema 

Especialista está relacionada ao processo de ensino-aprendizagem, possuindo 

questões e opções de respostas para as mesmas, onde serão testados os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos.  A metodologia aqui proposta 

fundamenta-se em experiências das pessoas envolvidas no cotidiano do ensino 

de Geografia em sala de aula. Pretende-se a partir do uso do programa facilitar a 

assimilação do conteúdo de aula pelos alunos e durante o uso do programa, 

verificar a capacidade educacional que pode ser vivenciada por técnicas de 

Inteligência Artificial, especificamente por meio de Sistemas Especialistas. E 

validar junto aos alunos e professores a utilização do sistema especialista como 

um recurso didático, objetivo, e aberto a novas expansões. Foi desenvolvido um 

protótipo de um sistema especialista voltado para o ensino de Geografia, uma vez 

que o sistema, ainda precisa ser aperfeiçoado para obtenção de resultados mais 

consistentes. 

 

 

Palavras-chave: Sistema Especialista, Inteligência Artificial, Educação, 

Geografia. 
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ABSTRACT 
 

The work is an intermediary between education and Artificial Intelligence 

techniques, focusing on the use of an Expert System as a mean of evaluation and 

diagnosis of student learning in the study of Geography, specifically the countries 

of the world, exploring its features such as weather, terrain, etc. The 

Implementation of the Expert System database is related to the teaching-learning 

process, having questions and answers options to them, where the knowledge 

acquired by the students will be tested. The methodology proposed here is based 

on experiences of those involved in Geography teaching daily in the classroom. It 

is intended from the use of the program to facilitate the assimilation of the lesson 

content by the students and for the use of the program, check the educational 

capacity that can be experienced by Artificial Intelligence techniques, specifically 

through expert systems. And validate with the students and teachers to use the 

expert system as a teaching resource, objective, and open to new expansions. A 

prototype of an Expert System for teaching of geography was developed, since the 

system still needs to be refined to obtain more consistent results.  

Keywords: Expert System, Artificial Intelligence, Education, Geography.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Desde os primeiros passos da difusão dos computadores pessoais, 

pesquisadores e professores revelam e vislumbram experiências didáticas e 

práticas educacionais do uso da Informática na Educação. Em meados da década 

de 50, quando começaram a ser comercializados os primeiros computadores com 

capacidade de programação e armazenamento de dados, apareceram as 

primeiras experiências do seu uso na educação. Cita-se, por exemplo, a resolução 

de problemas nos cursos de pós-graduação em 1955. Como máquina de ensinar, 

foi usado em 1958, no Centro de Pesquisa Watson da IBM e na Universidade de 

Illinois – Coordinated Science Laboratory (Ralston & Meek, 1976, p. 272, apud 

Valente, 2003 ). 

No cenário atual, é notória e crescente a utilização da informática no 

ambiente escolar, sendo que, uma vez empregada de forma abrangente e focada 

na aprendizagem, tem provocado uma revolução na educação. Através das 

possibilidades de implantação de novas técnicas e do uso da tecnologia no 

contexto escolar, provocou transformações nos paradigmas educacionais. A 

tecnologia, então, contribui para produzir conhecimentos a serem socializados, 

para dominar processos e produtos, a fim de transformar a utilização empírica 

em uma abordagem científica (Monteiro et al. 2006, apud Gubert, 2009). 

O computador é usado como ferramenta com a capacidade de enriquecer 

ambientes de aprendizagem, onde o aluno constrói seu conhecimento. Ademais, 

a utilização de softwares educativos servem como suporte ao aprendizado. De 

acordo com (Squires e Preece, 1996), levando-se em conta a maneira como os 

alunos aprendem, estes recursos tecnológicos devem proporcionar boa 

usabilidade para que as interações dos estudantes com o aplicativo sejam tão 

naturais e intuitivas quanto possível. 

Nesse contexto do uso do computador como ferramenta educacional, 

verificou-se que a Inteligência Artificial (IA), um dos campos de inovação na área 

da computação, nos revela grandes horizontes a nossa frente. Como esta ciência 

é considerada relativamente nova, é comum ouvirmos falar que a IA nos remete 

a seres cibernéticos pensantes, como nos filmes de ficção científica. 
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Dessa forma, a utilização da IA nos diversos campos, sejam eles na Robótica, 

na criação de Base de Dados Inteligentes, Jogos ou Sistemas Especialistas, visam 

criar teorias e modelos que simulem a capacidade cognitiva. Assim, segundo 

Bittencourt (2016), tais sistemas são divididos em duas partes: uma base de 

conhecimento declarativa e um motor de inferência, ou seja, um mecanismo 

capaz de, a partir da descrição de uma situação e da base de conhecimento, gerar 

novos conhecimentos declarativos que serão, por sua vez, armazenados na base 

de conhecimento e, eventualmente, utilizados como instruções para ação. 

Uma das maiores áreas de pesquisa da IA são os Jogos Digitais e o 

desenvolvimento dos Sistemas Especialistas. Desde a década de 70, os SE vem 

sendo usados em diversas áreas do conhecimento, e representaram a volta da IA 

como uma área de pesquisa acadêmica, e industrial. Na verdade, de acordo com 

Russel e Norvig (2004, p.23) “A alternativa [...] é usar um conhecimento mais 

amplo e específico do domínio que permita passos de raciocínio maiores e que 

possam tratar com mais facilidade casos que ocorrem tipicamente em 

especialidades estritas”.  

A utilização das tecnologias de comunicação e informação nas aulas de 

Geografia não tem sido abordadas como se deveria, como destaca o trabalho de 

Santos e Callai (2009), que enfatiza as dificuldades enfrentadas pelos professores 

de Geografia no cotidiano escolar. Essas dificuldades, que por exemplo, segundo 

Arroyo (apud Xavier 2008) são “a organização atual de tais cursos forma os 

professores para dar conta de uma área de conhecimento, daí a dificuldade dos 

mesmos de trabalhar em projetos interdisciplinares e de se ocupar de áreas que 

não sejam as referidas especificamente ao seu curso de formação” e estas 

dificuldades giram em torno de dois eixos: o primeiro referente aos modelos 

tradicionais de ensino, os quais não são mais aceitos na Sociedade da Informação 

e da Tecnologia; já o segundo relaciona-se às diversas exigências ao professor, 

tanto na teoria quanto na prática. Levando em conta essas considerações, é 

necessário repensar a prática pedagógica do professor de Geografia na 

atualidade, no intuito de atender os anseios do processo de ensino-aprendizagem 

da educação atual. 

 Neste contexto, a escolha do tema para o desenvolvimento desse trabalho 

foi norteada pela necessidade da utilização de sistemas especialistas nas aulas de 

Geografia das escolas, sejam elas particulares ou municipais. As escolas utilizadas 
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para validação do sistema localizam-se no município de Quipapá – PE. Essas 

possuem um laboratório de informática no qual os alunos possuem acesso à 

internet, mas também existe a carência por aplicativos capazes de auxiliar o 

professor, de forma dinâmica e prática na avaliação do conhecimento passado aos 

seus alunos.  

A implementação da base de conhecimento do sistema especialista 

utilizado para a análise nesse trabalho permite ao aluno, testar seus 

conhecimentos obtidos durante as aulas. 

A utilização do SINTA (Sistemas INTeligentes Aplicados) desenvolvido pela 

Universidade Federal do Ceará, que traz inovações nos métodos utilizados para 

avaliação dos conteúdos, podendo ser utilizado com instrumento dinâmico, 

complementar e iterativo para avaliação. Após a aplicação do sistema, é lícito 

comparar os resultados obtidos com e sem o uso do programa, uma vez que, numa 

avaliação auxiliada pelo computador, por ser mais dinâmica e interativa, 

consegue-se extrair maior conhecimento do aluno, pois ao utilizar formas 

tradicionais, sem nenhum atrativo extra, o aluno tende muitas vezes a perder a 

motivação e o foco de estudo.  

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O presente trabalho se justifica no fato de que durante as aulas de 

informática ministradas por professores nas escolas municipais de Quipapá-PE, 

constatou-se que as mesmas seriam mais significativas se tivessem mais 

dinamismo e algo que prendesse a atenção dos alunos. Segundo Nunes (2010), 

devido as dificuldades no ato de educar, a maioria dos professores encontram-se 

desmotivados e apresentam baixo rendimento; assim, continuam reproduzindo 

fórmulas antigas que são seguir o livro didático ou seguir programas oficiais que 

listam conteúdos para todo o território nacional, desprezando recursos adicionais 

como os sistemas especialistas que poderiam auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim oportunizou-se uma parceria com os professores de geografia da 

cidade, com a iniciativa de implementar uma base de dados utilizando um 

sistema especialista para auxiliar os professores durante suas aulas sobre os 
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países do mundo e suas características, seja, Vegetação, Climatologia e 

Hidrografia. 

Analisando os métodos usuais, podemos observar que o corpo docente e a 

escola, enquanto instituição, ainda são muito conservadoras, e por isso resistem 

às mudanças especialmente quando se trata de inovações tecnológicas devido a 

pouco recurso tecnológico disponível.  

Com isso, uma vez que os computadores forem inseridos no âmbito escolar 

e sua utilização surtir efeito, mostrando assim resultados, através de novas 

formas de ensinar, aprender e avaliar, tais paradigmas serão quebrados.  

Acredita-se que os ganhos obtidos a partir destes novos recursos sejam 

fortemente sentidos na sociedade local, de uma forma geral. Outro detalhe seria 

que a usabilidade de um Sistema Especialista ameniza o medo e o receio dos 

professores quanto ao uso da tecnologia em sala de aula, que vem dos 

conservadores costumes que estão arraigados nas escolas daqui. Assim, mais 

diretamente, a contribuição desta pesquisa ocorre no contexto social.  

 

1.2 OBJETIVOS E METAS  

1.2.1 Geral 

Desenvolver um Sistema Especialista acerca da Geografia dos países, de 

forma que os alunos possam aprendê-la de forma mais dinâmica.  

1.2.2  Específicos  

 Mapear de acordo com o currículo escolar a disciplina de geografia, no 

contexto de um sistema especialista. 

 Analisar metodologias do uso de um Sistema Especialista na prática da 

geografia; 

 Identificar dentro do currículo de geografia, meios que fazem parte da área 

de conhecimento de Sistema Especialista nas atividades de ensino; 

 Validar junto aos alunos a utilização do sistema especialista como um 

recurso didático. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho apresenta-se em 6 capítulos, sendo;  

 O primeiro capítulo trata do problema, objetivos, justificativas. 

 O segundo trata do referencial teórico. 

 No terceiro capítulo é apresentado o método que foi abordado, além da 

definição do tipo de pesquisa.  

 No quarto capítulo é apresentado o sistema especialista SINTA e suas 

características. 

 No quinto capítulo é apresentado o sistema especialista em geografia. 

 No sexto capítulo são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros 

 
  



16 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

Segundo Andrade & Albuquerque Lima (1993), as primeiras discussões 

sobre o uso da informática no Brasil tiveram início em 1971quando se deu início 

a busca de caminhos para informatizar a educação. A partir de 1973, foram 

desenvolvidas nas universidades de USP/São Carlos, UFRJ - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

experiências usando os computadores, como recursos para avaliação de algumas 

disciplinas e desenvolvimento de softwares educativos.  

  Contudo, a implantação do programa de informática na educação iniciou-

se oficialmente na década de 80, a partir dos resultados do I e II Seminário 

Nacional de Informática na Educação. Nestes seminários, surgiu a ideia de 

implantar projetos pilotos em universidades, além de estabelecer programas de 

atuação como o EDUCOM - Educação com Computador, e com ele, surgiu uma 

nova estratégia de trabalho, diferente de quaisquer outros programas 

educacionais iniciados pelo MEC.  

Implantado pela Secretaria Especial de Informática e Ministério da 

Educação, obteve suporte do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) e FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), ambos 

vinculados ao Ministério de Ciências e Tecnologia e Secretaria Especial de 

Informática da Previdência da República - SEI/PR, e voltados para criação de 

núcleos de pesquisa e formação de recursos humanos nas Universidades Federais 

do UFRGS, UFRJ, UFPE, entre outras. O projeto foi o marco primordial na 

geração de uma base científica, além da formulação da política nacional sobre 

informática educativa.  

Com os resultados obtidos através do projeto EDUCOM, o MEC criou, em 

1986, o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, visando 

atender as necessidades do corpo docente dos professores de 1º e 2º grau 

disponibilizando assim a infraestrutura de suporte nas secretarias estaduais de 

educação (Centro de Informática Aplicada à Educação de 1º e 2º grau - CIED).   
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Até o final de 1998, o Programa Nacional de Informática implantou 119 

núcleos de tecnologia Educacional em 27 Estados e Distrito Federal, através de 

cursos de especialização em informática na educação e capacitou multiplicadores, 

com o papel de mediador do conhecimento capazes de construir um novo saber, 

desenvolvendo assim, ações e agregando a elas valores para atuarem nos núcleos 

de Tecnologia Educacional.  

Sendo assim, é oportuno reconhecer, a partir da análise das ações realizadas 

no Brasil, que temos uma base sólida de conhecimentos, alcançadas pelas 

atividades desenvolvidas ao longo de sua trajetória. Neste contexto, destacaram-

se os resultados obtidos pelo Projeto EDUCOM, como também aos 

multiplicadores, professores, técnicos e administradores, como fator primordial 

do trabalho que foi desenvolvido nessa área no Brasil. 

O termo "Informática na Educação" significa a inserção do computador no 

processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e 

modalidades de educação. Para tanto, o professor da disciplina curricular deve 

ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e ser capaz de 

alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e 

atividades que usam o computador (José A. Valente -NIED-UNICAMP e CED-

PUC/SP). 

Os computadores são vistos como um importante recurso para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem, aprimorando os conceitos básicos já 

conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores.  Os 

professores das disciplinas curriculares devem ter conhecimento sobre o 

manuseio da máquina, para que dessa forma ocorra uma alternância entre as 

atividades tradicionais e aquelas que usam o computador como ferramenta de 

aprendizado.  

O computador, uma vez utilizado como máquina de ensinar, aborda os 

métodos de ensino tradicional ou instrucionista, no qual as informações são 

transmitidas aos alunos na forma de tutorial, exercício ou jogo, onde o sistema 

desenvolvido pode fazer perguntas, analisando dessa forma se o conhecimento 

transmitido foi retido. 

Papert (1985) condena este modelo de educação, argumenta que é 

inadequado e ineficiente para promover a aprendizagem, propondo um ambiente 



18 
 

com uso do computador sendo este fundamentado na teoria interacionista e 

construtivista. 

Para Piaget, segundo Macedo (1994), a aprendizagem refere-se à aquisição 

de uma resposta particular, aprendida em função da experiência, obtida de forma 

sistemática ou não. Enquanto que o desenvolvimento seria uma aprendizagem de 

fato, sendo este o responsável pela formação dos conhecimentos. Ela estava 

centrada no desenvolvimento individual do sujeito, cada estudante deveria 

construir seu próprio conhecimento, sem levar em conta o contexto histórico 

social.   

Na abordagem construtivista, o professor tem como objetivo favorecer a 

descoberta individual sem determinar a velocidade e a forma de construção do 

conhecimento do seu aluno. Agregado ao desenvolvimento do Construtivismo-

Interacionista de Piaget, sistemas foram criados com suporte na inteligência 

artificial permitindo a construção de conhecimentos adaptáveis às características 

do aluno. 

Paralelamente ao desenvolvimento do Construtivismo-Interacionista de 

Piaget, sistemas computacionais como a inteligência artificial e o sistema de 

acesso a informação não-linear (hipertextos) surgiram, permitindo formas 

diversas de buscar informações e construir conhecimentos mais adaptáveis às 

características cognitivas dos alunos.  

Existe ainda certa resistência do corpo docente das escolas em tornar o 

computador como uma ferramenta de aprendizagem básica, pois não existe 

investimento na formação e capacitação dos professores, tornando assim o uso 

ineficaz dessa tecnologia. O processo de formação deve oferecer condições para o 

professor construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, tornando-se 

um facilitador da aprendizagem e integrando assim o computador na sua prática 

pedagógica. 

 

Além disso, as mudanças devem ocorrer em todo âmbito escolar, pois 

todos os aspectos precisam ser revistos, desde o desempenho do professor até a 

maneira como a gestão escolar interfere na sala de aula. Faz-se necessário que os 

elementos que formam a comunidade escolar, alunos, professores, gestores e pais 
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sejam abertos as novas propostas de ensino, só assim os novos meios de educação 

serão incorporados eficientemente dentro de nossas escolas. 

2.2 USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

 O estudo de Dias e Sampaio (2010), teve como objetivo registrar reflexões 

que permitam maior compreensão sobre o uso das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem de Geografia, com a 

finalidade de auxiliar na formação do cidadão crítico e reflexivo que, atualmente, 

está diante das mudanças tecnológicas, nas quais as relações do saber também se 

processam através das tecnologias da informação e comunicação aplicada ao 

sistema educacional. Eles concluem que se faz necessário ao profissional da 

educação, em particular ao professor de Geografia, uma conscientização mais 

clara do que significa fazer uso dessas ferramentas e como utilizá-las de forma 

efetiva, proporcionando ao educando sua inserção real em um mundo que 

privilegia não apenas um conhecimento amplo e extenso, mas a aplicabilidade 

desse conhecimento em seu dia a dia.  

 O trabalho de Santos e Callai (2009),dá ênfase em práticas pedagógicas 

associadas à tecnologia de informação e comunicação, onde evidenciam que 

habitualmente utilizam-se na internet de vários jogos eletrônicos, dos quais os 

movimentos, as cores e ação constante instigam a capacidade de raciocínio e a 

interatividade rápida dos alunos, estimulando para o ensino de maneira 

fascinante o aluno. 

 Segundo Pereira et al (2011), no intuito de que os alunos possam compreender 

de forma lúdica e dinamizadora o saber geográfico, existem jogos eletrônicos que 

podem ser aplicados em ambientes educacionais, tanto os pensados para educação 

como o Montando o Brasil, quantos os comerciais como o Need for Speed Carbon 

citados a seguir. Por exemplo: 

  

Montando o Brasil: neste jogo o aluno tem o objetivo de montar o mapa 

do Brasil, com isso, temos como perspectiva que ele desenvolva a noção de espaço 

e o conhecimento dos estados brasileiros. Ele pode ser associado às seguintes 

temáticas encontradas nos livros didáticos: a produção do espaço geográfico no 

Brasil; expansão territorial; regionalização e planejamento regional; as 
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geoeconomias ou complexos regionais; desigualdades regionais e planejamento 

no Brasil.  

 

 

Figura 3.1. Jogo Montando o Brasil. 

 

 

Need for Speed Carbon: é um jogo que simula o que se denomina “racha 

urbano”, neste notamos que a pista utilizada para a corrida inicia no interior da 

cidade, mas se desenvolve ao redor de montanhas, desfiladeiros, encostas e 

canyons, o que permite trabalhar as seguintes temáticas abordado nos livros 

didáticos: estrutura geológica, relevo, formação do solo, minerais e rochas e, além 

disso, o aspecto referente a geografia urbana, como, por exemplo, a urbanização 

nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos e a classificação das 

cidades, entre outros. 
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Figura 3.2. Jogo Need For Speed. 

 

 Esses jogos envolvem o ensino de Geografia, porém não seguem a 

abordagem de um sistema especialista. 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Entre os trabalhos encontrados na literatura que estão relacionados com o 

presente, destaca-se o de Mendes (1997) que propôs um modelo para sistemas 

especialista de gerenciamento da informação baseado em técnicas de inteligência 

artificial. O modelo propõe uma arquitetura de sistema especialista para 

gerenciamento da informação, sugerindo a utilização de um analisador semântico 

embutido na interface do usuário final. Com este tipo de ferramenta, obtém-se a 

vantagem de o sistema ser totalmente simples de operar e compreender a 

linguagem do usuário que normalmente expressam suas necessidades em sua 

língua nativa. 

Já Ascencio et al (2003) descreve um software educacional destinado aos 

alunos do segundo ciclo do ensino fundamental, que aborda os conteúdos 

matemáticos relacionados às quatro operações básicas da matemática. Ele 

enfatiza neste trabalho que o software educacional está extremamente 

disseminado no meio educacional, Porém, verifica-se que tanto professores 

quanto alunos, pouco têm se beneficiado com esta tecnologia, constatou-se que 
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esta realidade é devido ao fato da maioria dos softwares educacionais terem sido 

desenvolvidos completamente fora da realidade das escolas, sem verificarem as 

suas reais necessidades. 

 

No trabalho de Zuchi et al. (2000) que desenvolveu um modelo 

computacional baseado em técnicas de Sistemas Especialistas e de RPG (Role 

Playing Games), “que dentro da filosofia de um jogo, permite ao usuário, ao 

exercitar sua fantasia, testar seus conhecimentos matemáticos e tem como 

objetivo, através de um ambiente lúdico, desenvolver o raciocínio dos alunos 

através da resolução de problemas matemáticos em nível de ensino fundamental, 

que surgem no decorrer da aventura ”. O trabalho dela chama atenção dos alunos 

para aprender brincando, com um RPG que instiga a imaginação e os estimula a 

aprender de forma divertida.  
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3.  METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

 

A pesquisa pode ser classificada como qualitativa, experimental e 

bibliográfica (GERHARDT et al, 2009); experimental pela utilização de um 

protótipo para obtenção de uma resposta ao problema de pesquisa apresentado 

na introdução, realizando uma pesquisa de campo. Qualitativo pois não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social e bibliográfico, pois é feito um levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

A escolha por esse tipo de domínio para desenvolvimento do software está 

diretamente relacionada à necessidade do ensino de geografia da cidade, uma vez 

que o conteúdo apresentado faz parte da grade curricular da disciplina de 

geografia. 

Dessa forma, essa aplicação apresenta uma metodologia onde se 

possibilita a utilização de Sistema Especialista na aula de geografia promovendo 

assim melhor assimilação e aprendizagem do conteúdo apresentado. Pretende-se 

com esta proposta atingir os objetivos e validar o uso do Sistema Especialista 

SEEG(Sistema Especialista de Ensino em Geografia) como um recurso didático. 

Com o intuito de criar uma aplicação de qualidade, tornando o processo 

ensino-aprendizagem atrativo e eficiente, houve o uso de uma área da informática 

que evolui diariamente, a Inteligência Artificial (IA), salientando que a mesma 

fornece um conjunto de ferramentas e estratégias que torna possível atingir os 

objetivos desejados.  
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4. SISTEMAS ESPECIALISTAS 

 

Os sistemas especialistas fazem parte da área de interesse da Inteligência 

Artificial (IA), podendo ser considerado, inclusive, como um ramo da própria 

Inteligência Artificial, (Giarratano & Riley, 1998). 

Para Feigenbaum (1982) apud Giarratano & Riley (1998), um sistema 

especialista é um programa de computador que usa o conhecimento e inferências 

para resolver problemas muito difíceis e que requerem a expertise humana para 

solucioná-los.  

São características principais do SE possuírem interface do usuário, 

máquina de inferência e uma base de conhecimento, como mostra a figura 4.1; o 

mesmo tem habilidade para aprender com a experiência e explicar o que estão 

fazendo e por que o fazem, sendo assim tornam-se diferentes dos demais sistemas 

de informação, tornando-se úteis para a educação (Rabuske, 1995). 

 

 

Figura 4.1. Estrutura do Sistema Especialista. 

 

4.1 BASE DE CONHECIMENTO 

 

O ponto fundamental de um sistema especialista é o uso do conhecimento 

específico de seu domínio de aplicação através de um algoritmo de raciocínio 

relativamente simples. Nessa definição, “base de conhecimento” é utilizado para 
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significar o conjunto de conhecimento do domínio, ou seja, as informações, à 

nível de especialista, imprescindíveis para resolver problemas de um domínio 

específico. 

Assim, este conhecimento precisa ser preparado de maneira apropriada 

para que a máquina de inferência o trate. O conhecimento em um sistema 

especialista consiste de fatos e heurísticas. Os fatos compõem as informações que 

permanecerão disponíveis para que sejam compartilhadas e atualizadas pelo 

especialista do domínio. As heurísticas são regras práticas que distinguem o nível 

de tomada de decisão do especialista em um domínio. Logo, uma base de 

conhecimento pode ser tida como um conjunto de regras, cada qual podendo ser 

autenticada independentemente de estrutura de controle.  

Exemplo de regra de produção. 

Regra de produção de identificação de um país no SEEG: 

Objetivo: Identificar um país; 

Fatos: dados de entrada; 

Regra: 

Regra 1 

Se clima = tropical 

E hidrografia = oceano atlântico 

E política = monarquia constitucional 

E relevo = montanha 

E vegetação = de altitude 

Então país = Antígua e Barbuda 

 

Uma das dificuldades mais proeminentes, encontrada na implementação 

de sistemas especialistas, é que frequentemente parece impossível fornecer um 

conhecimento completo sobre o qual o sistema vai operar. Ou seja, o nível de 

performance de um sistema especialista está relacionado a dimensão e a 

qualidade de sua base de conhecimento. 
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4.2 MÁQUINA DE INFERÊNCIA 

Segundo Minsky apud Da Costa (2004), “... o conhecimento é útil somente 

quando podemos explorá-lo para ajudar a alcançarmos nossos objetivos... ”  

(MINSKY, 1986). Nos sistemas especialistas, a máquina de inferência 

desempenha esta função, representando o meio pelo qual o conhecimento é 

manuseado, utilizando-se das informações guardadas na base de conhecimento 

para a resolução de problemas. Para isso, deve haver uma linguagem ou um 

formato específico no qual o conhecimento possa ser demonstrado para permitir 

o raciocínio e inferência. Métodos de inferência são necessários para fazer uso 

adequado e eficiente dos itens em uma base de conhecimento, para alcançar 

alguns propósitos tal como a identificação de países. 

A máquina de inferência, de certa maneira, tenta imitar os tipos de 

pensamento que o especialista humano aplica quando resolve um problema, com 

isso, ele pode começar com uma conclusão e procurar uma evidência que a 

comprove, ou pode iniciar com uma evidência para chegar a uma conclusão. Em 

sistemas especialistas, esses dois métodos são respectivamente chamados 

de “backward chaining” e “forward chaining”. Nem todos os sistemas 

empregam a mesma abordagem para a representação do seu conhecimento, com 

isso, a máquina de inferência deve ser projetada para ser usada com a 

representação de conhecimento específica.  

Exemplo de máquina de inferência: 

 

Base de conhecimento 

Fatos       Regras 

Maria é mulher.       SE x é mulher  

Ana é mulher.                   ENTÃO x é pessoa. 

A meta é responder a questão  
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Estado meta:  “ Existe x que é pessoa ?” 

Estado inicial: fatos 

Raciocínio para frente (forward chaining). 

 

 

 

 

Figura 4.2. Raciocínio para frente. 

Raciocínio para trás (backward chaining). 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Raciocínio para trás. 

4.3 INTERFACE COM O USUÁRIO 

 

A interface com o usuário tem o intuito de facilitar a comunicação entre o 

sistema especialista e o usuário. Admite a interação com o sistema através da 

entrada de fatos e dados e através da saída em forma de conclusões, explicações 

e perguntas. 

Alguns princípios fundamentados nas teorias cognitivas têm sido 

propostos para projetos de interface, como resultado de pesquisas na área de 

Mulher (Maria) 

Mulher (Ana) 

 

Pessoa (Maria) 

Pessoa (x) 

Mulher (x) 

Mulher 

(Maria) 
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interação homem-máquina. Uma das considerações principais no projeto de 

qualquer interface homem-máquina deve ser a facilidade de uso, diminuindo o 

máximo possível a carga cognitiva sobre o usuário. 

4.4 EXPERT SINTA 

 

O Expert SINTA é uma ferramenta computacional que emprega técnicas 

de Inteligência Artificial para geração automática de sistemas especialistas. A 

arquitetura desenvolvida para o SINTA é composta pela Base de conhecimentos, 

a qual possui informações que um especialista utiliza, representado 

computacionalmente. Ela é armazenada em diversas estruturas de árvore binária, 

onde a interface do programa armazena diretamente as regras encontradas nas 

estruturas. A Máquina de Inferência é a parte do sistema especialista responsável 

pelas deduções sobre a base do conhecimento. Por fim, o Banco de Dados tem a 

função de representar as evidências apontadas pelos usuários do sistema 

especialista durante a consulta. 

Figura 4.4. A janela “Knowledge-in-a-box” (KIB). 

Essa janela traz todas as opções de edição de base, e também uma lista com 

todas as regras presentes até o momento. Tais opções, além de outras, encontram-

se repetidas na barra de ferramentas, inicialmente presente na área de trabalho do 

Expert SINTA. 
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4.4.1 VARIÁVEIS E REGRAS DO EXPERT SINTA 

 

Elas são detalhadas com mais precisão no manual do programa que está 

disponível junto aos arquivos dele no site dos Laboratórios de Pesquisa em 

Ciência da Computação-LIA da Universidade Federal do Ceará, abaixo seguem 

algumas figuras que mostram parte do funcionamento das variáveis e regras do 

programa:

 

Figura 4.5. A janela de variáveis. 

Figura 4.6. A janela de variáveis objetivos. 
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Figura 4.7. A janela de criação de regras. 

 

 
Figura 4.8. A janela de edição de regras. 

 

 

5. SEEG (SISTEMA ESPECIALISTA DE ENSINO EM GEOGRAFIA) 

 

SEEG é um Sistema Especialista voltado para o ensino de Geografia que 

aborda as características sobre os países. Entre as características podemos citar 

clima, hidrografia, relevo, vegetação e política. O sistema inclui todos os países 

do mundo e no mínimo uma característica de cada tipo citado para descrever o 

país com um bom nível de detalhamento. 
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5.1 DOMÍNIO DA APLICAÇÃO 

  

O domínio desta aplicação é um Sistema Especialista voltado para o ensino 

de Geografia que visa explorar de forma contínua os conceitos vistos em sala de 

aula com o professor sobre os países soberanos reconhecidos pela ONU, mostrar 

ao aluno as respostas encontradas pelo o programa em relação conteúdo 

estudado. No caso, o domínio proposto para estruturação desse software visa 

explorar os as características destes países onde o aluno deverá identificar seu 

clima, hidrografia, relevo, vegetação e política. 

A escolha por esse tipo de domínio para desenvolvimento do software está 

diretamente relacionada à necessidade dos professores de geografia da cidade 

analisada, uma vez que o conteúdo apresentado faz parte da grade curricular da 

disciplina de geografia. 

Desta forma, essa aplicação apresenta uma metodologia onde se possibilita 

a utilização de SE na aula de geografia promovendo assim uma melhor 

assimilação e aprendizagem do conteúdo apresentado. Pretende-se com esta 

proposta atingir os objetivos e validar o uso do Sistema Especialista SEEG como 

um recurso didático. 

5.2 VARIÁVEIS E ATRIBUTOS 

 

A implementação do sistema consiste inicialmente na definição de suas 

variáveis, atribuindo a elas seus respectivos valores, sendo que todas as variáveis 

do SEEG são multivaloradas.  

O conhecimento necessário para a criação das variáveis foi extraído: 

1. Geoatlas de SIMIELLI (2006) como literatura para o SEEG, de 

onde extraí dados para toda a base do programa. 

2. Do especialista licenciado em Geografia e pós graduado Leandro 

José de Menezes. 
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Figura 5.1. Criação da variável Clima. 

A variável Clima é multivalorada, nesse caso são atribuídos vários valores 

como verdadeiro para a mesma. 

 

 

Figura 5.2. Atribuição de valores para a variável Clima. 

 

Foram atribuídos respectivos valores a variável criada na janela anterior, 

no caso Clima agora possui os valores Tropical, Equatorial, Subtropical, 
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Temperado, Mediterrâneo, Árido, Semi-Árido, Frio, Frio de Montanha e Polar; 

onde mais de um deles podem ser tidos como verdadeiro.  

Para a aplicação do SEEG fez-se necessário a criação de 6 variáveis, e 

vários valores e regras em sua base de dados. 

5.3 REGRAS DO SEEG 

 

Após a criação das variáveis, faz-se necessário que o conhecimento humano 

seja modelado; tal feito se dá por meio das regras de produção.  Abaixo segue um 

exemplo de uma regra criada para o SEEG. 

 

 

Figura 5.3. Regra do país Brasil do SEEG. 

 

O objetivo de uma consulta a um especialista é encontrar a resposta (e em 

certos casos, o diagnóstico) para um determinado problema. No SEEG os 

problemas são representados por variáveis, as quais são pré-definidas e 



34 
 

chamadas de variáveis-objetivos onde as mesmas controlam a maneira como a 

máquina de inferência se comportará. 

A regra “Brasil” faz parte da base de conhecimentos do SEEG, é composta 

pelas variáveis Clima, Hidrografia, Politica, Relevo, Vegetação e País; os atributos 

que são os valores dados, as variáveis e o CNF que se refere ao grau de confiança 

para que a igualdade seja verdadeira. Foram criadas 193 regras referentes a cada 

a cada pais do mundo. Nas quais o usuário encontra opções de perguntas e 

respostas, e dessa forma ao término da utilização do aplicativo, os resultados 

obtidos serão apresentados no final da consulta feita pelo usuário, em uma tela 

de resultados. 

O SEEG disponibiliza além dos resultados obtidos, uma guia de histórico 

apresentada por uma árvore no formato de texto, na qual são exibidos todos os 

passos e instanciações realizadas pela máquina de inferência. 

5.4 FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO 

 

Iniciando-se a consulta, o SEEG apresenta uma tela de abertura, com 

informações sobre seu funcionamento, os autores e casos aos quais ele se aplica, 

trazendo informações úteis. 

 

Figura 5.4. Tela de Abertura do SEEG. 
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A consulta se desenvolve por meio de menus de múltipla escolha. As 

figuras 5.5 e 5.6 mostram as telas com perguntas realizadas pelo sistema ao 

usuário. 

 

Figura 5.5. Uma pergunta do sistema para o usuário. 

 

 

Figura 5.6. Outra pergunta do sistema para o usuário. 
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Na tela de resultados são apresentados todos os valores atingidos pelo 

objetivo, com os respectivos graus de confiança. Caso o sistema não tenha 

chegado a nenhum conhecimento correto ele indicará ao usuário.  

 

Figura 5.7. Tela dos países encontrados pelo sistema. 

 

A tela de histórico exibe todo o caminho realizado pelo sistema especialista 

até atingir a solução. A tela de resultados pode aparecer em uma consulta tantas 

vezes quanto for o número de objetivos a serem alcançados. 

 

Figura 5.8. Base de Conhecimento. 
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5.5 VALIDANDO O SEEG: A VISÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Os professores são entidades chaves neste processo de ensino-

aprendizagem detalhado durante toda a pesquisa. Assim, surgiu a necessidade de 

validar também o SEEG com o corpo docente da cidade (foram selecionados 5 

professores que lecionam a disciplina de geografia) que foram entrevistados com 

um questionário estruturado de 10 perguntas sendo 4 sobre forma de avaliação 

antes de mostrar o programa ao professor e 6 sobre o SEEG após o contato dos 

professores com o programa.  O questionário está respondido com a opinião e as 

escolhas da maioria dos professores mesclada abaixo. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO CORPO DOCENTE DA CIDADE NO 
INICIO DA ENTREVISTA 

  

1. Como você avalia os conhecimentos adquiridos pelos alunos? Justifique 

( ) Provas; = 3 

( ) Relatórios; = 2 

( ) Exercícios; =1  

A maioria dos professores é adepto do uso de provas para avaliação 
do conhecimento dos alunos. 

2. Você acredita que provas manuais prejudicam os alunos pela carência na 
capacidade de interação, além da falta de atrativos visuais que prendam a 
atenção dos alunos? Justifique. 

(   ) Sim; = 3 

(   ) Não. = 2 

A maioria dos professores acreditam que as provas manuais 
prejudicam os alunos pela carência na capacidade de interação e a 
falta de atrativos visuais que prendam a atenção dos alunos, 
alegaram que os recursos visuais são importantes para o 
aprendizado e para chamar a atenção dos alunos. 
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3. Você apoia o uso da informática como um meio para tornar a avaliação 
mais dinâmica e atrativa? Porque? 

(  ) Sim; = 5 

(   ) Não. = 0 

Por unanimidade os professores apoiam o uso da informática como 
um meio para tornar a avaliação mais dinâmica e atrativa, alegam 
que métodos como a informática são algo positivo para uma maior 
absorção de conhecimento e facilitação do aprendizado. 

4. Se a avaliação pudesse ser feita de forma automatizada e digital, quais os 
principais ganhos que você entende que haveria com a nova abordagem? 
Justifique. 

( ) Maior produtividade e eficiência, no que se refere a aplicação das 
provas e correção dos resultados; =1 

( ) Mais dinâmica e atrativa; = 2 

( ) Uma aceitação maior dos alunos; = 1 

( ) Nenhuma das alternativas; = 0 

A maioria dos professores pensa que se a avaliação pudesse ser feita 
de forma automatizada e digital, os ganhos obtidos com a nova 
abordagem seriam uma avaliação mais dinâmica e atrativa, 
alegando que as questões de múltipla escolha são uma facilidade a 
mais para o aluno. 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO CORPO DOCENTE DA CIDADE NO 
FINAL DA ENTREVISTA 

 

5. E você acredita que haveria algum prejuízo para o aluno em relação ao 
uso do SEEG? Justifique. 

( ) Perda de Concentração; = 0 

( ) Incapacidade de avaliar corretamente o aluno; = 0 

( ) Desinteresse do aluno pelo sistema;= 0 

(  ) Nenhuma; = 5 
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Por unanimidade os professores acreditam não que haveria prejuízo 
algum para os alunos, alegando uma boa eficácia e como uma 
ferramenta que consegue prender a atenção do aluno. 

 

 

6. Você utilizaria o SEEG em sala de aula para avaliação do conteúdo? 
Porque? 

(  ) Sim;= 4 

( ) Não;= 0 

( ) Sim, mas com restrições. = 1 

 
A maioria dos professores utilizariam o SEEG em sala de aula para 
avaliar, alegando que seria uma forma mais dinâmica de apresentar 
o conteúdo ao aluno. 

7. Na sua opinião quais os pontos fortes e fracos do SEEG? 
 
Os pontos fortes segundo os professores são: boa usabilidade, fácil 
entendimento, busca pelas características dos países, estimulação do 
aluno, aprendizado contínuo. 
Os pontos fracos segundo os professores são: interface, falta de algumas 
alternativas sobre os países, falta de imagens. 

 

8.  O que você achou da interface do SEEG? Justifique. 

 

A maioria dos professores percebe a interface do SEEG como sendo antiga e 
simples, mas ao mesmo tempo objetiva e eficaz. 

 

9. O você achou o SEEG fácil ou difícil de usar? Justifique. 
 

Por unanimidade os professores sentiram facilidade no uso do sistema, 
destacaram que é um sistema simples e intuitivo. 
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10. Você tem sugestões para melhorar o SEEG?  
 

Os professores sugeriram acrescentar a bandeira de cada país ao programa, 
mais perguntas, bem como trazer algumas ilustrações, principalmente imagens 
de tipos de vegetação, mapas hidrográficos, cartografia temática, escalas 
gráficas entre outros detalhes que auxiliariam no ensino-aprendizagem. 

 

5.6 CONCLUSÃO DO QUESTIONÁRIO SOBRE O SEEG 

 

Ao analisar os dados encontrados na aplicação do questionário, observou-

se que a maioria dos docentes está disposta a utilizar o SEEG como uma 

ferramenta de avaliação em suas aulas. Uma minoria mostrou algumas 

observações e sugestões de melhora ao sistema, que inclui principalmente a 

interface antiga e a falta de imagens que possibilitariam uma melhor interação do 

aluno com o SE, com interessantes expansões do Sistema Especialista, para que 

ele ficasse ainda mais consistente e atraente para o corpo discente e docente. 

Os mesmos dados obtidos, sugerem também que o SEEG pode inovar as 

aulas, motivando e auxiliando professores e alunos através da tecnologia e da 

inteligência artificial, avaliando de forma mais dinâmica e eficaz no ensino da 

geografia sobre os países do mundo. 
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6. CONCLUSÃO 

6.1 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

 

Almeja-se, com a realização deste trabalho, contribuir para a disseminação 

do Sistema Especialista, apresentando as possibilidades de uso na educação 

básica, bem como as melhorias que podem trazer para a aprendizagem. Dessa 

forma, espera-se que este trabalho tenha impacto nas metodologias utilizadas por 

professores, pois eles poderão conhecer novas metodologias e artefatos. Espera-

se ainda, identificar lacunas que possam gerar estudos futuros sobre o uso do 

Sistema Especialista no Brasil.  

Nesse contexto temos o uso das tecnologias enquanto recursos didáticos 

impulsionando e ampliando as possibilidades de aprendizagens significativas 

promovendo o desempenho dos alunos podendo ser evidenciado o pensamento 

computacional como uma poderosa ferramenta para estudantes aprenderem a 

aprender transferindo este novo conhecimento para outras áreas. Portanto, o SE 

auxilia a necessidade de melhoria cotidiana do profissional, gerando assim novas 

experiências e motivando-o em sua aprendizagem e com isso beneficiando 

também seus estudantes. 

6.2 CONCLUSÕES  
 

Neste trabalho, foram analisadas através de questionários a carência de 

um sistema automatizado e digital, sendo este capaz de tornar a avaliação mais 

dinâmica. A partir das análises feitas, a proposta deste trabalho é uma ferramenta 

capaz de suprir esta necessidade. A utilização de um Sistema Especialista 

implementado com uma base de conhecimentos capaz de avaliar os conteúdos 

estudados pelo usuário a partir de suas respostas. 

 A partir disto, irá iniciar-se a inserção da informática na educação, a 

utilização do computador no processo de ensino-aprendizagem, dos conteúdos 

curriculares em todos os níveis e modalidades de educação. As técnicas 



42 
 

computacionais passaram a tornar-se ferramentas disponíveis utilizadas na 

aprendizagem, na qual o professor usa o computador como um atributo a mais 

em sua prática pedagógica. 

Considerando que a missão da escola é a auto formação assistida, visando 

o pleno desenvolvimento do estudante, então a avaliação da aprendizagem, 

focalizada apenas em conteúdo, não é suficiente. Sendo necessário agregar à 

avaliação escolar, ao nível do indivíduo, indicadores de avaliação, como este 

sistema especialista, que permite acompanhar o domínio de competências e 

habilidades. 

O sistema especialista que está sendo desenvolvido nesse trabalho é 

apenas um protótipo, uma vez que o sistema, ainda precisa ser aperfeiçoado, para 

que possa atender os objetivos dos usuários e satisfazendo assim todas as suas 

necessidades.   
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