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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar o agente inteligente integrado ao artefato
K-ágora, como potencial para o entendimento das dinâmicas socioespaciais. Em
princípio, o artefato geotecnológico K-ágora utilizado neste relatório, possibilita a
exploração de mapas de qualquer lugar, desde que tenha acesso à Internet,
permitindo assim, simular a construção de uma cidade valorizando os aspectos
significativos na vida do cotidiano do aluno, estimulando a criatividade e seu
entendimento

sobre

as

dinâmicas

socioespaciais.

Para

tanto,

a

solução

geotecnológica do agente inteligente, viabiliza o aluno conversar com o amigo virtual,
para responder perguntas sobre elementos do espaço geográfico, sendo uma forma
alternativa de tutoria. Neste contexto, a pesquisa apresenta o agente inteligente em
práticas pedagógicas na sala de aula, proporcionando ao professor um recurso
geotecnológico que pode contribuir para uma aula mais dinâmica, envolvente e
motivadora, despertando assim, o interesse dos alunos e possibilitando uma
aprendizagem mais significativa com sentido para a sua vida, a partir da valorização
das dinâmicas socioespaciais em relação ao lugar na cidade (bairro, rua) de Salvador
(BA). O projeto faz parte do grupo de pesquisa GEOTEC (Geotecnologias, Educação
e Contemporaneidade) e o K-Lab – Laboratório Educacional, tem como objetivo a
construção e melhorias de processos formativos e educacionais, através de
elaboração, utilização e redimensionamento de técnicas, ações e processos
tecnológicos, vivenciados na prática. Os pressupostos Metodológicos, explora a
Pesquisa Colaborativa Aplicada a partir da fundamentação teórica de Brandão (1985)
e Paschoal (2008), validando os processos participativos, incentivando a construção
coletiva, promovendo a troca de saberes e a construção de conhecimentos.

Palavras-chave:

Agente Inteligente, Amigo Virtual, Base de conhecimento,

Dinâmicas socioespaciais.

ABSTRACT

This work aims to present the Intelligent Agent integrated with the K-agora artifact as
a potential document for understanding socio-spatial dynamics. First, the K-agora
geotechnological artifact used in this report, allows the exploration of maps from
anywhere, as long as it has access to the Internet, allowing the simulation of the
construction of a city valuing the aspects considered important to the student's daily
life, stimulating creativity and their understanding of socio-spatial dynamics. In order
for this to happen, the geotechnological solution of the Intelligent Agent enables the
student to talk with his virtual friend, enabling it to answer questions about elements of
the geographic space, being an alternative form of tutoring. In this context, the research
presents the Intelligent Agent in pedagogical practices inside the classroom, providing
the teacher a geotechnological resource that can contribute to a more dynamic,
engaging and motivating class, the increasing of interest of the students and providing
a more meaningful learning for their life, from the valuation of socio-spatial dynamics
relating to the spaces/places in the city (neighborhood, street) of Salvador (BA). The
project is part of the research group GEOTEC (Geotechnologies, Education and
Contemporaneity) and the K-Lab - Educational Laboratory, and it aims to build and
improve training and educational processes through the elaboration, use and resizing
of techniques, actions and technological processes experienced in practice. The
Methodological Assumptions, explores the Applied Collaborative Research from the
theoretical basis of Brandão (1985) and Paschoal (2008), valuing participatory
processes, encouraging collective building, promoting the exchanging and building of
knowledge.

Keywords: Intelligent Agent, Virtual Friend, Knowledge Base, Socio-spatial Dynamics.
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1 INTRODUÇÃO

O meu interesse de ingressar na área de Educação, nasce a partir das
conversas com minha esposa, coordenadora pedagógica e psicopedagoga, que trazia
em seus relatos de experiência, ricas vivências no processo de desenvolvimento e
aprendizagem do sujeito. Em 2016, participei do processo seletivo de aluno especial
na UNEB e iniciei uma nova etapa de experiências em Educação. As trocas de
saberes, em sala de aula, com os colegas profissionais da área de Educação, traziam
inquietações, anseios e desafios de ser um professor.
Neste período, conheci o projeto jogo-simulador Kimera, que surgiu a partir da
necessidade de novas estratégias metodológicas, alinhadas às tecnologias digitais e
às geotecnologias com potencial, na tentativa de trazer de volta o interesse dos alunos
para o ensino da Cartografia e da Geografia, valorizando as relações e os aspectos
que as crianças consideram significativos à sua vida. Inicialmente, o jogo foi inspirado
na mitologia grega, potencializando a imaginação dos alunos em explorar e
redimensionar o espaço virtual, fundamentado teoricamente a partir de três pilares:
hibridismo, imaginação e desejo, descritos nos trabalhos de Silva, Andrade e Santos
Junior (2013). O projeto foi desenvolvido por pesquisadores do Grupo de
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC1 da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB.
Após conhecer a finalidade do jogo-simulador Kimera e suas características,
aumentou o meu interesse em fazer parte do grupo de pesquisa. Para ter mais
conhecimento detalhado do produto, fiz a instalação no meu computador e avaliei os
recursos disponíveis. Percebi que o jogo-simulador Kimera, poderia ter uma melhor
comunicação com o jogador, pois a maioria dos jogos que já utilizei, usava recursos
de Inteligência Artificial para contribuir na interação e na diversão.
Neste mesmo período, participei da seleção de aluno regular, e conheci a
pesquisadora Nina Flora que já fazia parte do grupo com sua pesquisa de Letramento
Citadino: Potenciais do K-ágora com alunos do fundamental I. Em nossas conversas,
foi compartilhado comigo, que o pesquisador e mestre Iury Barreto Silva, estava

Tem como objetivo difundir o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia nas escolas através da
formação de jovens pesquisadores, no que se refere às discussões, reflexões, usos, potencialidades e
redimensionamento das TIC como meios de comunicação entre a Escola e a Comunidade. Mais
informações no site: http://www.geotec.uneb.br
1
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trabalhando no projeto de pesquisa de um artefato geotecnológico2, utilizando como
base o projeto K-Ágora que originou-se a partir da elaboração e submissão de um
projeto CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014, para apoio a Projetos Cooperativos de
Pesquisa Aplicada e de Extensão tecnológica. A proposta foi desenvolvida através de
parceria entre a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) e a empresa CONEXUM Sistemas Computacionais Inteligentes. Sendo assim, o artefato geotecnológico Kágora, seria a extensão do Jogo-Simulador-Kimera, acessível através do navegador
de Internet, sem a necessidade de instalação no computador.
Fiquei interessado por sua pesquisa e fui assistir a banca de defesa para
conhecer o artefato. Descobri então, que seu projeto poderia ser melhorado com o
uso de inteligência artificial, aproveitei e atualizei o meu projeto em desenvolvimento
do agente inteligente, para ser implantado no k-ágora como tutor, uma opção para os
alunos realizarem perguntas sobre elementos do espaço geográfico. Rezende et al.
2016, define no artigo como seria explorar a área de conhecimento da Inteligência
Artificial3 no K-ágora:
Para além das discussões postas nesse trabalho, vislumbra-se uma terceira
pesquisa em nível de pós-graduação. Apesar de incipiente, intenciona-se no
médio prazo, explorar a área de Inteligência Artificial, articulada ao contexto
dos elementos do espaço-geográfico. De maneira simplificada, através de um
mecanismo similar ao chat, os alunos questionarão ao "Agente Inteligente"
sobre temáticas relacionadas às dinâmicas socioespaciais, este por sua vez,
realizará o processamento e a respectiva comunicação/interação com aluno,
agregando uma forma alternativa de tutoria. (REZENDE et al. 2016)

Sendo assim, o agente inteligente teria que ter um personagem virtual capaz
de interpretar as ações do aluno, através de frases e palavras associadas a base de
conhecimento, com possíveis respostas. Neste sentido, o mapeamento das
informações e conhecimentos, é um dos processos mais importantes no
desenvolvimento, possibilitando o aluno estabelecer diálogo com seu amigo virtual e

O conceito de artefato geotecnológico é definido por Rezende (2015), como a materialização da
utilização das geotecnologias, que por si só é uma forma abrangente de declarar uma tecnologia que
versa sobre o espaço geográfico. Sistemas de Informações Geográficas, cartografia digital e
sensoriamento são alguns exemplos de artefatos geotecnológicos.
3 A Inteligência Artificial ou IA, é uma das ciências mais recentes que transita por várias outras áreas,
tem como objetivo principal o desenvolvimento de sistemas que simulem a capacidade de raciocínio
humano, possibilitando a interação entre o homem e a máquina. O tema será aprofundado no capítulo
2.1
2
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ter a resposta dos conteúdos trabalhados em sala de aula, relacionando aos
elementos do espaço geográficos.
Portanto, o mapeamento foi construído, a partir da observação do pesquisador
no diálogo das crianças e com o conteúdo do livro de Geografia escolar validado pela
secretaria de educação do município de Salvador, utilizado pela professora nas aulas
de Geografia. Este processo proporcionou, que a base de conhecimento do agente
inteligente, tivesse uma linguagem natural, mais próxima das crianças, associados
aos conteúdos sobre espaço geográfico, proporcionando o aprendizado esperado
para o entendimento das dinâmicas socioespaciais, conforme o referencial curricular
municipal de Salvador, anexo ao Apêndice F.
Importante destacar, que o artefato K-ágora é um subprojeto do grupo K-Lab4
que faz parte do Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade –
GEOTEC5. Este Laboratório Educacional é destinado à construção e à qualificação de
processos formativos e educacionais, por meio de elaboração, utilização e
redimensionamento de técnicas, práticas e processos tecnológicos. Seu principal
objetivo está pautado no desenvolvimento de pesquisas por meio da produção de
tecnologias aplicadas à educação, explorando na prática com os alunos.
Todas as ações desenvolvidas no K-Lab, possibilitam processos formativos
baseados nos princípios de multirreferencialidade e colaboração. Portanto, nas
reuniões no Laboratório da UNEB, as atividades são compartilhadas e distribuídas
entre os integrantes de diferentes áreas de atuação, com formações distintas, como
pedagogia, geografia, matemática, designer, tecnologia da informação, dentre outras,
integrando e contribuindo de acordo com sua área de conhecimento. É importante
destacar que todos permanecem na dinâmica de intervir, cooperar, compartilhar
saberes, ou seja, colaborar com o desenvolvimento do trabalho do outro, através de
diferentes olhares e perspectivas, sobre o mesmo elemento.
Desta forma, o K-Lab é estruturado em três dimensões amplificadas;
Pedagógica, Estética e Tecnológica, como representado na Figura 1.

4

Mais informações sobre o Grupo K-Lab e sua estrutura organizacional. Disponível em:
<https://klab.com.br/?page_id=187/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
Mais informações sobre o Grupo GEOTEC e sua estrutura organizacional. Disponível em:
<http://www.geotec.uneb.br/quem-somos/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
5
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Figura 1 – Dimensões do K-Lab

Fonte: Dias et al.(2012)
Fazer parte do grupo K-Lab com os pesquisadores envolvidos no projeto,
proporcionou conhecer a aplicabilidade do artefato K-ágora que é acessível
diretamente do navegador de Internet, que possibilita a criação de mapas exploráveis
com experimentações sobre o espaço e lugar, incentivando a aprendizagem
cartográfica e inserindo novos elementos. O lócus foi a Escola Antônio Euzébio, no
bairro do Cabula, na cidade de Salvador-Ba. A pesquisa é direcionada às crianças de
9 a 12 anos, no ensino da Cartografia e da Geografia, a partir da valorização das
relações e dos aspectos que as crianças consideram significativos à sua vida.
Na aplicação dos artefatos k-ágora e agente inteligente como recursos
tecnológicos nas práticas pedagógicas, será necessário ter Internet e acessar o
endereço eletrônico principal, no link: http://www.kagora.geotec.uneb.br/. Durante a
pesquisa, foram utilizados endereços eletrônicos distintos, necessários no
desenvolvimento do protótipo. Após a validação preliminar do agente inteligente, com
a participação dos profissionais da computação e educação, envolvendo também os
alunos, que neste caso, foram fundamentais. O agente inteligente foi integrado no
mesmo servidor de produção e disponibilizado no domínio da UNEB.
Na Figura 2 – Interface do K-ágora, é possível visualizar o mapa no modo
satélite e os ícones de diferentes construções. O aluno tem autonomia para inserir
novos elementos e modificar a paisagem através de diversas construções
classificadas em cinco diferentes categorias: Comércio, Educação, Habitações,
Infraestrutura e Lazer. Além disso, estão disponíveis ferramentas para consultar
informações geoespaciais, unindo geografia e matemática, através de ações como
cálculo de distâncias, cálculo de área, cálculo de melhores rotas de trânsito e,
também, a distância entre dois pontos.
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Figura 2 – Interface do K-ágora

Fonte: Artefato K-ágora

Para SILVA (2016), o artefato k-ágora é uma tentativa de tornar o ensino da
cartografia, nas escolas, mais envolvente para os alunos. Como também, de auxiliar
a compreensão do espaço geográfico, simulando o espaço vivido por eles, diante das
suas perspectivas.
Diante do contexto apresentado, foi formulada a pergunta central do meu
projeto, no uso da Inteligência Artificial no artefato K-ágora: Como o agente inteligente
pode potencializar o entendimento das dinâmicas sociocespaciais, na Escola
Municipal Antônio Euzébio, localizada no bairro do Cabula, na cidade de SalvadorBA?
Deste modo, a pesquisa tem como objetivo geral apresentar e compreender o
agente inteligente no artefato K-ágora, como potencial para o entendimento das
dinâmicas socioespaciais6, uma experiência com alunos de 9 a 12 anos, da Escola
Municipal Antônio Euzébio, localizada no bairro do Cabula, na cidade de Salvador-BA.
Para isso, será utilizado a solução tecnológica do agente inteligente, implementado no
artefato K-ágora, servindo como apoio no desenvolvimento das práticas pedagógicas.
O agente inteligente será composto por uma base de conhecimento, que abordará
assuntos referentes a elementos do espaço geográfico.

Socioespaciais é o conceito que define classes ou grupos sociais a partir do espaço ocupado. O tema
será aprofundado no capítulo 2.4
6
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Para alcançar este objetivo, foram delineados os seguintes objetivos
específicos:


Analisar e compreender o uso do artefato K-ágora no entendimento das

dinâmicas socioespaciais.


Desenvolver o agente inteligente com técnicas de Inteligência Artificial.



Aplicar o agente inteligente com os alunos na Escola Municipal Antônio

Euzébio.


Apresentar as potencialidades do agente inteligente no entendimento

das dinâmicas socioespaciais.
O uso do agente inteligente na educação, com o objetivo de auxiliar no
processo de aprendizado do aluno, não é algo novo. Desta forma, é possível encontrar
registros de outros trabalhos científicos aplicados em escolas e universidades, que
abordam o mesmo tema. No decorrer do desenvolvimento do meu projeto, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica de trabalhos relacionados, que abordam a
aplicação do agente inteligente na educação, cujo o foco está no aprendizado das
crianças através de suas ações com o uso de softwares educacionais.
Para Konzen (2015), a contribuição que o agente inteligente traz para as
crianças é confirmada em sua tese de doutorado, quando ele analisou a interação do
aluno com o agente no jogo digital de construção de cidades virtuais ecologicamente
sustentável, sob a ótica ambiental ou sob a ótica da prática democrática de cidadania
e das tomadas de decisões em vista de um coletivo, sendo possível verificar que os
alunos aprendem ao interagir com o agente e com os colegas da turma. Além disso,
percebeu que os alunos estavam motivados com as dicas passadas pelo agente,
aumentando o interesse das crinças pelo jogo. Sua pesquisa de Tese de Doutorado
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, usou o jogo educacional Città,
aplicado com crianças do 4⁰ e 5⁰ ano do ensino fundamental.
Já o grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
trabalha no projeto Professora Elektra, pode ser chamado de tutor virtual ou chatterbot
educacional. Tem como objetivo, ser um instrumento de complementação no
aprendizado de estudantes de cursos à distância. Para os pesquisadores o uso dos
agentes inteligentes na educação, pode ser muito vantajoso, dependendo do contexto
que for inserido. O que propociona a possibilidade de existir interação e o estímulo a
curiosidade do aluno. Conforme, apresentado no artigo Leonhardt et al. 2013,
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divulgado na revista novas tecnologias na educação com o tema: ELEKTRA: Um
Chatterbot para uso em Ambiente Educacional.
Segundo Santos (2009), Educação à Distância requer novas aproximações
didáticas e inovação nos usos das tecnologias de comunicação e informação
disponíveis, considerando a complexidade do processo de ensino e aprendizagem.
Em sua tese de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porpõe o
agente Inteligente conversacional como objetivo auxiliar ao estudante na resolução de
tarefas. Sendo assim, o agente desenvolvido possui a capacidade de interagir com os
usuários por meio de linguagem natural. A principal contribuição de Santos (2009), foi
identificar que um agente pode influenciar de forma positiva no aprendizado dos
alunos no contexto da EAD (Ensino a Distância).
As pesquisas de Santos (2009) e Konzen (2015), apresentam contribuições
significantes para o entendimento do agente inteligente como potencial no
aprendizado, a partir da interação com o aluno. O diferencial da minha pequisa está
no processo de desenvolvimento colaborativo entre pesquisadores, alunos e
professores, envolvidos na construção e implementação do agente inteligente nas
práticas pedagógicas. Todo esse movimento, contribui na troca de saberes e
experiências individuais, que enrriquecem a construção de um novo conhecimento.
A interação do aluno com o agente inteligente é fundamental para a pesquisa,
sendo assim, a importância do envolvimento dos alunos na construção do amigo
virtual. Além da troca de conhecimentos entre alunos/pesquisador/professor, este
processo estimula os alunos em querer ver e conversar com o personagem que
ajudaram a tornar real. Portanto, fortalece a identificação com o personagem,
potencializando o interesse do aluno em interagir com o amigo virtual.
O agente inteligente é um produto geotecnológico necessário para a minha
pesquisa. O uso dele no artefato K-ágora, aplicado nas práticas pedagógicas, pode
potencializar o entendimento das dinâmicas socioespaciais, a partir do diálogo do
aluno com o agente inteligente. A contribuição deste projeto para a educação, será o
resultado da pesquisa com o uso das geotecnologias como potencialidades,
associados aos processos educativos para o desenvolvimento e aprendizado do
aluno. Além disso, a base de conhecimento já construída, pode ser ampliada com
novos conhecimentos específicos de acordo com a sua aplicabilidade, articulando
com outros projetos existentes do grupo GEOTEC, como também, em novas
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pesquisas. Um exemplo é o portal Museu Virtual do projeto “RedePub7”, é possível
integrar o agente inteligente ao site, desde que, amplie a base de conhecimento,
incluindo registros históricos através de fotos, associando imagens e vídeos que
resgate a memória, a identidade e as manifestações artísticas/culturais da cidade de
Salvador.
No planejamento do meu projeto, alinhei a proposta de pesquisa com o
conteúdo teórico central do laboratório K-Lab. Assim, a elaboração das atividades,
foram realizadas, a partir das discussões e reflexões ocorridas durante as reuniões
com o grupo do K-Lab, atreladas às demandas da escola e dos sujeitos da pesquisa.
Portanto, busquei utilizar o agente inteligente como meio de aprendizado inserido nas
práticas pedagógicas, como potencial para o entendimento das dinâmicas
socioespaciais. Para tanto, foi pensado em sua integração ao artefato K-ágora,
estruturando a base de conhecimento aos conteúdos pedagógicos8, abordados no
artefato, já contruído e validado pelo grupo K-Lab:


Natureza: Transformação e Preservação;



Paisagem: Transformação e Leitura;



Lugar: Relações cotidianas e espaços de vivências;



Noções Cartográficas: Leitura de mapas simples, representações de

lugares cotidianos, orientação, localização, distância e leitura de recursos
cartográficos;


Meio Ambiente: Preservação e manutenção;



Sociedade: Relações de trabalho, grupos sociais e diversidade;



Letramento: práticas de leitura e escrita.

Como abordado acima, foi necessário buscar o conhecimento dos conteúdos
referentes aos temas. Utilizei o livro Projeto Buriti Geogrfia do 4° ano, o mesmo usado
pelos alunos na rede Municipal de ensino de Salvador, respeitando o referencial
curricular9. Portanto, pode-se perceber que o agente inteligente, possibilita ao aluno
buscar conhecimentos referente aos conteúdos do plano de aula desenvolvido pelo

Mais informações sobre o Grupo RedePub em < http://www.geotec.uneb.br/redepub/>
Estes conteúdos aparecem na interface principal do artefato K-Ágora. Disponível em:
<https://klab.com.br/apps/kagora/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
7
8

9

Referencial

Curricular

da

Secretaria

de

Educação

de

Salvador.

Disponível

<http://educacao.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2018/03/Referencial-Curricularmunicipal-para-os-anos-iniciais-do-EF_versao-onli...-1.pdf>. Acesso em: 02 Mar. 2018.

em:

19

professor, de forma mais interativa, conversando com seu Amigo Vitual, que
disponibiliza o conteúdo teórico, com vídeos ou fotos, ao mesmo tempo que explora
os mapas no K-ágora.
A análise do resultado da pesquisa, foi através de observação participante,
determinada como procedimento de coletas de dados, devido a minha imersão no
lócus e a relação com o fenômeno investigado. Sendo assim, a observação
possibilitou o alinhamento das ações e atividades do planejamento a serem aplicadas
no decorrer da pesquisa. Os registros foram realizados através de fotos, vídeos,
anotações dos diálogos dos alunos com o amigo virtual e do comportamento dos
sujeitos no uso do artefato K-ágora, com e sem o amigo virtual. Além disso, foi
observado uma aula da professora da turma, utilizando os artefatos geotecnológicos
na prática.
Por fim, os fundamentos teóricos que apoiaram a pesquisa foram estabelecidos
por meio das contribuições dos seguintes autores: Russell e Norving (2004), Rabuske
(1995), Pereira (2006), Ferber (1998), Bratman (1988), definem o conceito de
Inteligência Artificial e agente inteligente, Vigotski (2000), traz conceito sobre
linguagem e pensamento. No que se trata das tecnologias digitais e o conhecimento,
foram: Levy (1992,2003,2000,1998), Laudon (2006), Davenport e Prusak (1998),
Nonaka e Takeuchi (1997). Na discussão sobre entendimento das dinâmicas
socioespaciais na educação, foram de suporte os autores: Santos (2008), Passini
(1994) e Hetkowski (2011). Já o percurso metodológico, Brandão (1985), Paschoal
(2008), fundamentam o uso da pesquisa colaborativa aplicada e Sommerville (2011),
traz a metodologia de desenvolvimento de software.
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2 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica obtida a partir de conceitos
da literatura acadêmica, com o intuito de fornecer fundamentação teórica para a
condução da pesquisa na apresentação do objeto deste trabalho. Serão abordados
temas inter-relacionados sobre a Inteligência Artificial, Agente Inteligente, as
tecnologias digitais e o conhecimento, entendimento das dinâmicas socioespaciais na
educação.
2.1 Inteligência Artificial

Em 1956, na conferência de Dartmouth College, o matemático inglês Alan
Turing, apresentou seu artigo intitulado Computing Machinery and Intelligence10,
definindo métodos para responder sua pergunta “As máquinas podem pensar?” Sua
pesquisa contribuiu para os estudos dos diversos paradigmas desconhecidos em
relação a Inteligência Artificial ou IA.
A partir da provocação de Alan Turing sobre o pensamento das máquinas,
surgem conceitos que contribuem para definir a IA. Conforme Luger (2014), a IA pode
ser definida como o ramo da ciência da computação, que se ocupa da automação do
comportamento inteligente. Para Winston (1992, p. 5), Inteligência Artificial é o estudo
dos cálculos que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Segundo Rabuske
(1995), define como o resultado de aplicação de técnicas e recursos não numéricos,
viabilizando soluções de problemas que exigiriam do homem certo grau de
inteligência.
Conforme o teste de Turing (1950):
São necessárias duas pessoas e da máquina a ser avaliada. Uma pessoa
desempenha o papel do interrogador, que está em uma sala separada do
computador e da outra pessoa. O interrogador pode fazer perguntas tanto
para a pessoa quanto para o computador, digitando perguntas e recebendo
respostas também em forma datilografada. Entretanto, o interrogador sabe
que eles são apenas A e B e seu objetivo é determinar quem é a pessoa e
quem é a máquina. O objetivo da máquina é enganar o interrogador para que
este pense que a máquina é uma pessoa. Se a máquina tiver sucesso, então
concluímos que ela consegue “pensar”. A máquina tem permissão de fazer
qualquer coisa para enganar o interrogador. Por exemplo, se ela receber a

10

Artigo A.M.Turing 1956, apresentado em uma conferência de verão em Dartmouth College, EUA
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pergunta “Quanto é 12.324 vezes 73.981?”, ela poderá esperar vários
minutos para responder e depois fornecer a resposta errada.

Seguindo as definições acima, observa-se que o conceito de IA está pautada
na compreensão do funcionamento do conhecimento humano, cujo interesse é fazer
o computador pensar ou se comportar de forma inteligente. Segundo Rich (1993), o
campo de estudo da IA é muito amplo, sendo necessário o envolvimento de outras
áreas com o intuito de construir algum raciocínio no computador, assim como a
capacidade de aprendizagem.
Para Russell e Norving (2004), o Teste de Turing, foi o primeiro trabalho com
uma visão que abrange a IA como todo. O matemático Alan Turing, é sem dúvidas,
uma das pessoas mais importante da computação contemporânea. Seu teste tinha
como objetivo o interrogatório do homem com o computador, mantendo um diálogo
que não pudesse distinguir se a conversa era através de um robô ou com um ser
humano. Entretanto, o conceito de inteligência é muito mais complexo, conforme é
defendida pelo pensamento crítico do filósofo John Searle:
Se os meus pensamentos são acerca de alguma coisa, então as séries
devem ter um significado, que faz que os pensamentos sejam a propósito
dessas coisas. Numa palavra, a mente tem mais do que uma sintaxe, possui
também uma semântica. A razão por que nenhum programa de computador
pode alguma vez ser uma mente é simplesmente porque um programa de
computador é apenas sintático, e as mentes são mais do que sintáticas. As
mentes são semânticas, no sentido de que possuem mais do que uma
estrutura formal, têm um conteúdo. (Searle, 1997, p.27)

Diante da crítica sobre a definição de IA, Searle (2000) aborda duas vertentes,
IA fraca: partindo do pressuposto de que programas computacionais são ferramentas
que podem agir de forma inteligente, sendo no máximo um simulador de um processo
cognitivo. Nesta visão, computadores podem ser vistos como ferramentas úteis para
estudar a mente. Em relação a IA forte: acreditam que a mente está para o cérebro tal
como o programa está para o hardware do computador (Searle, 2000, p.36). Sendo
assim, o autor só concordaria que a máquina se iguala ao cérebro, quando pudesse
usar a criatividade, como consequências de pensamentos e emoções sentidos e não
pela interpretação de símbolos. Em seu experimento “Quarto Chinês” publicado nos
anos 1980 com o artigo Minds, Brains and Programs11 e aprofundado em suas
publicações subsequentes, foi utilizado como argumento contra a afirmação de
11

SEARLE, John R. artigo Minds, Brains and Programs. Behavorial and brain sciences. 1980
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existência de uma IA forte - de que as máquinas são capazes de atingir pensamentos
inteligentes.
Imagine que você execute as etapas de um programa elaborado para
responder perguntas em um idioma que você não compreende. Eu não
entendo chinês, então imagino que estou trancado em uma sala cheia de
caixas com símbolos chineses (a base de dados), recebo uma pequena
quantidade de símbolos chineses (perguntas em chinês), e, então procuro em
um manual (o programa) o que deveria fazer. Realizo algumas operações
com símbolos de acordo com regras (i.e., eu executo as etapas do programa)
e entrego uma pequena quantidade de símbolos (respostas às perguntas)
aos que se encontram fora do quarto. Eu sou um computador executando um
programa para responder perguntas em chinês, mas ao mesmo tempo não
compreendo uma palavra de chinês. (SEARLE, 1998, p. 38)

Deste modo, Searle (1998), critica a linha de pensamento da IA forte ao igualar
o cérebro humano a máquina, pois o computador com IA não possui a capacidade
cognitiva, gera apenas as respostas adequadas, mediante a programação e
construção da base de conhecimento, não existindo necessariamente compreensão.
Importante destacar, que a crítica do autor, tem forte fundamentação filosófica.
Entretanto, a evolução das tecnologias digitais no século XXI, está proporcionando o
surgimento de novos recursos tecnológicos no campo da IA. Neste sentido, a IA fraca
defendida por Searle (1998), está evoluindo, acompanhado de novos estudos,
possibilitando melhorias na capacidade do computador em reconhecimentos de
padrões e se aproximando das ações humanas.
Para Simons (1988), o objetivo da IA é estudar a inteligência tratando-a como
um fenômeno e tentando modelá-la. A expressão que trata de máquinas que são
capazes de comportamentos inteligentes não quer dizer que se chega ao nível da
inteligência humana, e sim que possui características de uma capacidade própria de
tomar decisões, tentando reproduzir o comportamento humano.
Diante do que foi exposto pelos autores, compreendo que a IA é uma ciência
nova, que perpassa por outras áreas de conhecimento, com o objetivo de criar
soluções com Inteligência similar a do homem. A pesquisa de Alan Turin desenvolvida
em 1950, é citada por autores como o projeto que conseguiu abranger o conceito de
IA, além disso, recebeu duras críticas ao dizer que a máquina poderia pensar.
Entendo, que a mente humana é complexa, mas as soluções com IA são capazes de
realizar ações humanas específicas, desenvolvidas pelo homem, detentor do
conhecimento, a partir de algoritmos sofisticados com lógicas. Seu uso, está cada vez
mais presente na vida humana, deixando de ser somente projetos de pesquisas.
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2.2 Agente Inteligente

A evolução no desenvolvimento das tecnologias de hardware, contribuiu para
o avanço nos estudos da IA, possibilitou uma maior capacidade de processamento e
armazenamento de dados e informações, alinhados aos sofisticados algoritmos, foi
possível desenvolver os agentes inteligentes. Segundo a definição de Russel e Norvig
(2004), o agente é tudo que tenha a capacidade de perceber o ambiente, através de
sensores e agir sobre este ambiente com os atuadores.
Para Ferber (1998), um agente atua no ambiente, podendo ser físico como o
robô atuando com efetuadores ou virtual, atuando através de execução de comandos
de software. Além de serem utilizados individualmente, podem ser usados com outros
agentes. Já Bratman (1988), faz uma representação da percepção do ambiente pelo
agente, a partir da compreensão da atmosfera em que ele está presente. O agente só
irá atuar a partir das ações do ambiente, seguindo um plano de ações para atingir
determinados objetivos.
Nos conceitos acima, além das características que definem o agente
Inteligente, fica evidente a importância da capacidade de interação do agente
Inteligente com o ambiente. Para os autores, Russell e Norving:
Denominamos nossa espécie Homo sapiens – homem sábio – porque nossas
capacidades mentais são muito importantes para nós. Durante milhares de
anos, procuramos entender como pensamos; isto é, como um mero punhado
de matéria pode perceber, compreender, prever e manipular um mundo maior
e mais complicado que ela própria. O campo da inteligência artificial, ou IA,
vai ainda mais além: ele tenta não apenas compreender, mas também
construir entidades inteligentes. (RUSSELL E NORVING, 2004, p.3)

Portanto, o fascínio da humanidade ao longo dos séculos em busca de
compreender a complexa mente humana, não ficou restrito a um único campo de
pesquisa. A IA vem contribuindo com estudos e desenvolvimento de tecnologias,
proporcionando construir agentes Inteligentes que assimilem ao comportamento
humano. Neste sentindo, a Figura 3 representa o que seria um agente.
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Figura 3 - Ilustra a definição do agente

Fonte: Russell e Norving (2004)

Um agente humano tem olhos, ouvidos e outros órgãos como
sensores, e tem mãos, pernas, boca e outras partes do corpo que
servem como atuadores. Um agente robótico poderia ter câmeras e
detectores de faixa de infravermelho funcionando como sensores e
vários motores como atuadores. (RUSSELL E NORVING, 2004, p.35)

Diante do que foi exposto pelos autores, o agente Inteligente pode ser físico
como um robô, um tipo de agente mais sofisticado com alto custo. E os agentes que
são softwares instalados no computador, bastante utilizado e visto na Internet, pois
eles percebem o ambiente, através de sensores de entrada como: teclado, conteúdo
de arquivos, microfone, câmera e respondem, através dos atuadores que podem ser
monitor, áudio e impressora.
Para desenvolver agentes inteligentes utilizando os recursos computacionais
com a capacidade de manter o diálogo com o humano, distinguindo os diferentes tipos
de informação e conhecimento, é necessário algoritmo com técnicas de IA.
Para Rabuske:
Geralmente pensa-se o aprendizado de forma muito simplificada, como a
acumulação de conhecimento. Porém, envolve, de fato, um ciclo completo de
processamento da informação, que vai desde a coleta do conhecimento pelos
sentidos, até o armazenamento definitivo do cérebro. (RABUSKE, 1995,
p.51).

Logo, a base de conhecimento não é somente cadastrar informações e
conhecimento, é necessário entender o processo de aprendizado do sujeito. Segundo
Vigotski (2000), o conhecimento é o processo contínuo de aprendizagem sobre os
objetos, que surge das relações do sujeito com a sociedade. A partir deste
pensamento, o potencial social de um agente Inteligente está na capacidade de
conversação durante as trocas de mensagens com os humanos.
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Portanto, a construção da linguagem natural do agente, tem que ser pensada,
a partir da linguagem do sujeito que acompanha seus valores culturais, constituído
pela representação dos signos, que define o sentido e significado dos objetos.
Segundo Vigotski (2000), o desenvolvimento destas representações, se dá pelas
interações no processo de aprendizagem.
Ao procurar superar a concepção idealista de consciência e o enfoque
biológico mecanicista do comportamento, ele lança a teoria histórico-cultural
segundo a qual o signo, enquanto meio externo, à semelhança de um
instrumento de trabalho, medeia a relação do homem com o objeto e com
outro homem. Por intermédio dos signos, que Vigotski vê como uma espécie
de “órgãos sociais”, o indivíduo assimila o seu comportamento, inicialmente
o exterior e depois o interior, assimilando as funções psíquicas superiores.
Neste caso, signo e sentido têm a mesma força significativa, são
componentes inalienáveis da relação do homem com o mundo via discurso.
A ênfase no signo como elemento fundamental de construção da relação do
homem com o mundo é muito recorrente em toda a teorização vigotskiana.
(VIGOTSKI, 2000, p.14)

Desta forma, é necessário que a construção da linguagem do diálogo na base
de conhecimento do agente, surja a partir do ambiente vivenciado pelo sujeito,
evitando possíveis diferenças no significado das palavras, aproximando da linguagem
natural do sujeito e proporcionando melhor interação. Além disso, a capacidade de
aprendizagem é importante para o agente inteligente adquirir novos diálogos e
conhecimentos, aumentando seu potencial de conversação.
Diante do exposto, Rabuske (1995), sinaliza a importância do algoritmo
auxiliado por uma base de conhecimento para o computador raciocinar, pensar e
mostrar inteligência. É um desafio reproduzir a linguagem humana, gerando respostas
coerentes em tempo real, é fato que tem muito que ser melhorado, o mais importante,
é buscar sempre soluções que venham contribuir para a sociedade.
Diante do exposto pelos autores, compreendo o agente inteligente como uma
solução física ou virtual, que responde aos estímulos do ambiente com ações similares
as do homem. O processo de aprendizado do agente, é como uma criança que precisa
de estímulos para seu desenvolvimento. Portanto, é fundamental conhecer o ambiente
ao qual ele estará inserido.

2.3 Tecnologias digitais e o conhecimento
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A sociedade no século XXI, apoiada pelas tecnologias digitais, vivência
constantes transformações no modo como vive e aprende. Mas só foi possível, pela
apropriação de outras tecnologias ao longo da vida humana. Para Levy (1992), a
sociedade antes das tecnologias digitais, pode ser dividida em dois tipos: a mais antiga
que tinha como aprendizado a oralidade falada denominada de primária, em seguida,
a mais moderna, a oralidade secundária, que seria a transformação da fala em escrita.
A evolução da linguagem escrita, possibilitou registrar informações em
estruturas físicas por meio de caracteres simbólicos, tornando possível deixar
registros por séculos, contribuindo para novas gerações, não sendo mais restrito
somente a mente humana. O alfabeto, a impressão e o aperfeiçoamento da escrita,
desempenharam um papel essencial no estabelecimento da ciência, como modo de
conhecimento dominante (Levy,1992).
Segundo Kenski:
[...] existem outras tecnologias que não estão ligadas diretamente a
equipamentos e que são muito utilizadas pela raça humana desde o início da
civilização. A linguagem, por exemplo, é um tipo específico de tecnologia que
não necessariamente se apresenta através das máquinas e equipamentos. A
linguagem é uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar
a comunicação entre os membros de determinado grupo social. (KENSKI,
2007, p. 23)

Seguindo a evolução humana diante das tecnologias, compreendemos que o
sujeito está a todo instante, intervindo no seu ambiente, se apropriando das
tecnologias para criar novas ou melhorar as existentes, esse processo de
transformação, produz novos significados e conhecimentos. Segundo Vigotski (2000),
o conhecimento é o processo contínuo de aprendizagem sobre os objetos, que
surgem, a partir das relações do sujeito com a sociedade. Através das linguagens com
diferentes instrumentos e técnicas, que possibilita o sujeito se apropriar do saber da
comunidade a qual está inserido.
Os autores Levy (1992) e Kenski (2007), trazem a evolução da humanidade a
partir do desenvolvimento das tecnologias, buscando desassociar a tecnologia das
máquinas e equipamentos, como muitos leigos acabam definindo. Já Vigotski (2000),
fortalece o conceito e o papel do conhecimento, como um processo contínuo de
aprendizado, proporcionando assim a evolução.
Na década de 80, o computador começou a ser comercializado, tornando-se
um sucesso com a sua chegada nas residências da sociedade. Entretanto, o seu uso
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não passava de uma simples digitalização dos documentos, em substituição as
antigas

máquinas

de

datilografia,

surgiu

a

linguagem

digital

através

do

armazenamento físico de dados e informações. Ao longo dos anos, os computadores
tiveram melhorias na capacidade de processamento e armazenamento, possibilitando
o desenvolvimento de software com mais recursos, alinhados às necessidades do
homem.
Na década de 90, a Internet foi comercializada e revolucionou o meio de
comunicação, que era restrito aos órgãos públicos e as universidades. A
conectividade de todos computadores, através da existente rede de telefonia, formou
uma grande teia de computadores interligados. Criando potencial em disseminar
informações e compartilhar documentos em tempo real, ultrapassando as barreiras
dos países e aproximando o sujeito de novas culturas.
Para que as tecnologias digitais fossem criadas, foi necessário o domínio do
sujeito nas diversas tecnologias, através do conhecimento, ainda que restrito as
regiões e grupos de pesquisas ligados a empresas e governos. Segundo Levy (2003),
o surgimento dessas tecnologias digitais, possibilitou a inteligência coletiva, que antes
estava restrita a poucos. Portanto, a valorização do saber individual, que por meio das
tecnologias digitais, amplia as possibilidades de aprendizagem mútuas, entre os
indivíduos e comunidades, experimentando a elaboração e criação do conhecimento.
Segundo Levy:
A escola, como instituição, define a priori (em função de suas tradições e da
percepção da demanda social) os conhecimentos indispensáveis, corretos,
válidos, quer seja para a cultura geral ou para os saberes especializados. Mas
esses conhecimentos somente representam uma ínfima minoria do que "cada
um sabe", do saber trazido pelo conjunto da humanidade, um saber que, além
disso, se transforma e aumenta hoje em um ritmo tal que a escola tem, a cada
dia que passa, mais dificuldade de acompanhar. (LÉVY, 2000, p. 106).

Ainda na década de 90, surge o conceito de gestão do conhecimento nas
empresas. Para Laudon (2006), a gestão do conhecimento é um processo que busca,
criar, armazenar, compartilhar e ampliar o conhecimento. O autor aborda em seu livro,
a importância da tecnologia da informação na gestão do conhecimento. Surge então,
a necessidade de aprimorar a capacidade de distinguir no banco de dados, o que seria
dado, informação e conhecimento.
Segundo Davenport & Prusak (1998), Dado, é um conjunto de fatos distintos
com significados, associado a eventos. Informação, são dados relevantes
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interpretados pelo homem. O uso das informações pelo sujeito, através das
tecnologias digitais, potencializa a construção do novo conhecimento.
Quadro 1 – Quadro demonstrativo: dados, informações e conhecimento.
Dados

Informação

Conhecimento

Simples observação sobre o

Dados dotados de relevância e

Informação valiosa da mente

estado do mundo.

propósito.

humana.



Facilmente estruturável



Facilmente obtido por análise.
máquinas.



Frequentemente
quantificado.



Facilmente transferível.




Requer

unidade



Inclui

reflexão,

sintaxe,

contexto.
Exige

consenso

relação ao significado.


de
em



De difícil estruturação.



De

difícil

captura

de

Exige necessariamente máquinas.

a mediação humana.



Frequentemente tácito.



De difícil transferência.

Fonte: Davenport e Prusak (1998).

O demonstrativo na Quadro 1, traz as características de Dados, Informação e
conhecimento. Apresentando as dificuldades em capturar o conhecimento através do
computador, partindo do princípio que o conhecimento tem origem nas pessoas e
somente a partir do interesse individual ou coletivo, parte do conhecimento será
armazenado, além disso, nem todos os conhecimentos serão possíveis de registro.
Para entender como o conhecimento pode ser externalizado através das
ferramentas digitais. Os autores Nonaka e Takeuchi (1997), definem o conhecimento
em explicito e tácito. O conhecimento explícito, é originado do conhecimento tácito,
algo documentado e sistemático, podendo ser codificado e expresso em palavras ou
números. O conhecimento tácito, está presente em cada pessoa, sua construção
baseia-se a partir de seus valores, crenças e experiências vividas. Segundo Michael
Polanyi apud Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento tácito é pessoal, portanto,
se torna difícil de ser formulado e comunicado.
No entanto, o sujeito adquire o conhecimento tácito, junto aos recursos
disponíveis no espaço vivido, modificando e ampliando, através das experiências
individuais de sua realidade. No pensamento de Davenport e Prusak (1998),
determinados conhecimentos tácitos não podem ser mensurados em forma de
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documentos, ensinando passo a passo, como fazer determinada tarefa. Em situações
específicas, é necessário a interação pessoal entre o sujeito possuidor do
conhecimento. Para entender melhor a ideia da experiência tácita o autor Michael
Polanyi apud Nonaka e Takeuchi (1997), apresenta como exemplo, a dificuldade de
mensurar o conhecimento de nadar através de um texto.
Conforme a Figura 4, entende-se, que o conhecimento é criado a partir de
quatro modos de conversão. Primeiro, o modo de socialização, que começa no
compartilhamento de experiências ou modelos mentais do sujeito. Segundo, o modo
de externalização permite a criação de novos conceitos explícitos. Através de
analogias, hipóteses, conceitos e modelos, facilitando assim, a comunicação do
conhecimento tácito, que normalmente é difícil de ser expresso. Terceiro, o modo de
combinação, baseia-se na troca do conhecimento explícito recém criado e do
conhecimento já existente. Quatro modos de internalização, no qual os sujeitos
passariam a vivenciar o resultado prático do novo conhecimento (Nonaka e
Takeuchi,1998)
Figura 4 – Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos.

Fonte: Adaptada pelo Autor com base na figura de Nonaka e Takeuchi (1998)

Os autores fundamentam em seus conceitos, a importância do uso das
tecnologias como meios de armazenar e disseminar o conhecimento, produzido pelo
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sujeito. Conforme Levy (1998), é fundamental entender o novo conhecimento,
resultado da aprendizagem do saber fazer, não se limitando somente ao
conhecimento científico.
Conforme Levy:
Mas o que é o saber? Não se trata apenas, é claro, do conhecimento científico
recente, raro e limitado –mas daquele que qualifica a espécie: homo sapiens.
Cada vez que um ser humano organiza ou reorganiza sua relação consigo
mesmo, com seus semelhantes, com as coisas, com os signos, com o cosmo,
ele se envolve em uma atividade de conhecimento, de aprendizado. (LÉVY,
1998, p.121).

Na reflexão de Levy(1998), faz distinção de conhecimento científico do
conhecimento produzido no cotidiano do sujeito. Com o uso das tecnologias digitais,
o conhecimento de experiência individual de cada pessoa, não fica mais restrito ao
próprio sujeito e limitado ao círculo de amigos, se for do seu interesse, o conhecimento
pode ser disseminado na rede de computadores e ficar disponível para todas as
pessoas que tem acesso à Internet.
Diante do exposto pelos autores, compreendo que o conceito de tecnologia não
são as máquinas e equipamentos de informática, mas sim, o processo contínuo de
aprendizados, a partir do conhecimento produzido no desenvolvimento de objetos ou
soluções, fundamental para a evolução humana. O surgimento das tecnologias
digitais, está gerando mudanças no comportamento da sociedade, tornando o meio
de comunicação um universo online, de fácil acesso a dados, informação e
conhecimentos. Cada vez mais, disponível ao público em geral, que potencializa a
interação e disseminação de saberes entre os sujeitos.
2.4 Entendimento das dinâmicas socioespaciais na educação
O surgimento de novos estudos científicos na área de Geografia, com o objetivo
de entender a complexidade das relações sociais e suas transformações nos espaços
urbanos, possibilitou compreender o espaço vivido pelo sujeito, que surge a partir do
crescimento da cidade, inserido no ambiente histórico e cultural. Milton Santos(2008),
que contribuiu para a compreensão do espaço geográfico, justifica a construção das
ações humanas, através de funções e formas apresentadas historicamente por
processos, tanto do passado como do presente.
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O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas
através de funções e de formas, que se apresentam como testemunho de
uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço
se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do
passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais
que estão acontecendo diante de nossos olhos e que se manifestam através
de formas e funções (SANTOS, p. 153, 2008).

Portanto, o autor define a dinâmica do espaço como movimentações a partir
das relações de interesses dos sujeitos no passado e presente, tudo está acontecendo
continuamente diante de nossos olhos. Para Santos (1978, p.122), esse movimento
de transformação socioespaciais, é um verdadeiro campo de forças cuja formação é
desigual. A percepção do autor em relação a desigualdade na construção dos
espaços, apresenta uma especificidade de forças de alguns grupos da sociedade,
prevalecendo seus interesses.
Seguindo este pensamento crítico, Corrêa (1995), descreve estas forças como
atuantes nas dinâmicas e configuração do espaço, seu conceito é justificado:
O conjunto dos usos da terra justapostos entre si definem áreas, como o
centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviços
e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas em termos de
forma e conteúdo social, de lazer, e entre outras aquelas reservadas a futura
expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a
organização espacial da cidade, ou simplesmente, o espaço urbano, que
aparece assim como espaço fragmentado (CORRÊA, p.7,1995).

O autor expõe a relação no espaço de forma desigual, numa construção
histórica das relações dos homens e a natureza. Portanto, os interesses ficam
evidenciados, quando é realizada a comparação dos espaços por atividades
econômicas e social. Para Pellegrino (1981, 1986), o espaço é produto e produtor das
relações sociais, sendo assim, deduz que o uso das práticas sociais, apropriação e
percepção, apresentam representações do mesmo.
Diante do que foi exposto pelos autores, as dinâmicas espaciais são fenômenos
sociais das relações dialética de interesses individuais e/ou grupos, que definem a
organização espacial e organização social. Entretanto, o conceito de dinâmicas
socioespaciais, não é percebida como um paradigma teórico-metodológico
concretizado. Para Mamigonian (1996, p.198), as dinâmicas socioespaciais, constituiu
o marco fundamental na renovação da geografia humana atual. Essa renovação,
contribui para um pensamento crítico no entendimento das transformações do espaço
com suas diferenças sociais.
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Entendo que este pensamento crítico é importante no desenvolvido das aulas
de geografia. Para tanto, é necessário diferenciar os conceitos de lugar e espaço.
Segundo Santos (2002), lugar é o espaço vivido que incorporamos em nossas vidas.
Sendo assim, compreende-se que o Lugar é uma consequência da ocupação e
pertencimento do espaço.
Segundo Pereira (2015, p.45, 2015):
A dimensão do Lugar emerge cada vez mais como uma categoria de análise
do espaço, fundamental a ser trabalhada no contexto da Educação
Geográfica, principalmente quando se traça uma busca por uma geografia
escolar próxima às “realidades” dos seus estudantes. Compreender o Lugar
é trabalhar com a relação de pertença e de integração, lançar olhares sobre
os espaços que estão no nosso cotidiano, é reconhecer que o espaço onde
vivemos e que incorporamos nas nossas vidas, envolve sentimento de
pertença.

O autor traz a importância do Lugar, como uma categoria de análise como
potencial para entender as dinâmicas socioespaciais, servindo de base no contexto
da Educação Geográfica, aproximando o conteúdo teóricos dos livros à realidade do
aluno.
A construção de uma noção espacial nas crianças, começa antes mesmo de
falar e escrever, a interação e exploração surge a partir do espaço vivenciado, começa
pelo ambiente da casa e vai expandido conforme for explorando os outros espaços
aos quais mantêm contato e vive suas práticas. É na escola, que deve ocorrer a
aprendizagem espacial voltada para a compreensão das formas pelas quais a
sociedade organiza seu espaço o que só será plenamente possível com o uso de
representações formais (ou convencionais) desse espaço Passini (1994, p. 11).
Estudar e aprender a linguagem cartográfica nas aulas de Geografia,
proporciona ao aluno, desenvolver a percepção do espaço ao qual está inserido, para
depois ter a capacidade cognitiva mais complexas sobre suas aplicações e
possibilidade de entendimento do espaço. Nas palavras de Passini (1994, p. 26), à
Educação Cartográfica ou alfabetização para a leitura de mapas deve ser considerada
tão importante quanto à alfabetização para a leitura da escrita, [...] significa preparar
o aluno para fazer e ler mapas. Os autores Souza e Queiroz (2012), definem de forma
interessante a Geografia no cotidiano do aluno, ao afirmar que,
A geografia está no cotidiano, bem como o cotidiano está inserido na
geografia, pois produzimos geografia diariamente, mesmo que de forma
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inconsciente, em cada atividade efetuada no espaço geográfico: ir ao trabalho
ou
à
escola,
mapeando
mentalmente
o
caminho
(mapas
mentais/localização/orientação); fazer compras na feira livre ou
supermercado e perguntar/olhar o rótulo sobre a origem dos produtos
(agricultura/indústria/comércio/circulação e transporte); assistindo a um
telejornal e observando os mapas apresentados nas reportagens ou na
previsão do tempo (escala/clima); [...] dentre outras atividades cotidianas que
a geografia se faz presente e pode/deve nos auxiliar na apreensão da
realidade. (SOUZA E QUEIROZ, 2012, p.114).

Portanto, a percepção e entendimento do espaço, são fundamentais na
formação do aluno. A Geografia está em nossas práticas socioespacias e ações do
cotidiano. Sendo assim, pode-se afirmar que seus elementos são essenciais na
construção do conhecimento geográfico.
Com o surgimento das tecnologias digitais, como os mapas cartográficos que
passaram a ser digitais com imagens de satélites em tempo real, passou a fazer parte
do cotidiano da sociedade, possibilitando ampliar o entendimento do espaço
geográfico e suas mudanças com informações on-line.
Conforme Santos (2006):
(...) a revolução informática e do controle torna possível a realização da
previsão quanto à mobilidade generalizada (dos homens, energia, dos usos,
dos produtos, no tempo e no espaço), uma mobilidade medida, controlada,
prevista, que assegura aos centros de decisão um real poder sobre os outros
pontos do espaço (Santos, 2006, p. 184).

Na educação, as geotecnologias têm sido usadas para potencializar o processo
de ensino e aprendizagem, resignificando a maneira como conteúdos, a exemplo da
geografia e espaço, são explorados, principalmente para as crianças e jovens,
imersos neste mundo tecnológico. Ênfase destacada por Nascimento e Hetkowski
(2011, p. 2):
Através da Geotecnologia e de suas técnicas os lugares e os espaços
geográficos podem ser representados graficamente, pois as fotografias
aéreas, imagens de satélite (sensor TM), GPS, ferramentas da Web entre
outras mudam, consideravelmente, a forma como os alunos concebem,
representam e aprendem os espaços do bairro, da cidade, do estado, do país
e, consequentemente, do mundo. Percebemos que esses meninos e meninas
estão envolvidos com novas formas de aprender, buscar conhecimento,
informações, entretenimento e de manusear instrumentos tecnológicos,
independente se possuem em suas casas ou mesmo em suas escolas.

Essas soluções geotecnológica, fazem parte do cotidiano da sociedade.
Exemplo do GPS, Google Maps, Aplicativo Waze, que ajudam em decisões
geográficas simples; como se deslocar, descobrir caminhos para seguir viaje, além de
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conhecer o mundo inteiro sem sair de dentro de casa. Neste sentindo, é importante
que estes recursos com potencial, estejam na sala de aula como auxílio no
desenvolvimento do aprendizado dos alunos.
A partir dos conceitos dos autores, compreendo que as dinâmicas
socioespaciais, são resultados das relações dos sujeitos na sociedade que perpassa
pelas mudanças do espaço vivido. Neste aspecto, a importância de entender estes
fenômenos que modificam a paisagem do espaço. Para melhor compreensão, é
fundamental saber ler os mapas cartográficos, pois possibilita o aluno de extrair e
analisar informações relacionadas a diferentes áreas de conhecimentos.
Com o surgimento dos recursos geotecnológicos e seu uso em sala de aula,
possibilitou despertar o interesse do aluno no desenvolvimento do aprendizado, pois
utilizam recursos de seu cotidiano, com informações em tempo real. Esse diferencial,
proporciona comparar mapas antigos com os mapas atuais de diversos locais, com a
possibilidade de trazer um olhar crítico no processo de transformação do espaço/lugar
vivido por eles.
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3

PERCURSO METODOLÓGICO DO AGENTE INTELIGENTE

3.1

Metodologia de desenvolvimento do Agente Inteligente
O processo de investigação, teve como propósito compreender o potencial do

agente inteligente no entendimento das dinâmicas socioespaciais, junto aos alunos do
4° ano da Escola Municipal Antônio Euzébio, na cidade de Salvador (BA). Foi
escolhida a Metodologia Colaborativa Aplicada, por ser um produto tecnológico
voltado para a educação, há a necessidade do envolvimento dos alunos, professores
e especialistas com diferentes formações. Além disso, várias pesquisas dos grupos
do GEOTEC, já utilizam a metodologia colaborativa, demonstrando que vem sendo
bastante difundida e utilizada, a exemplo: Jogo-Simulador Kimera, como proposição
geotecnológica para o entendimento de espaço; K-ágora, como proposição
geotecnológica para entendimento das dinâmicas socioespaciais; Letramento
Citadino: Potenciais do K-ágora com alunos do ensino fundamental I da rede
Municipal. Sua definição está dividida como: Colaborativa, grupo de pesquisadores
com saberes de áreas de conhecimento de sua especialidade, proporcionando
diálogos, que possibilitam a construção do conhecimento, através de perspectivas
distintas; Aplicada, o uso do conhecimento como solução na resolução do problema
existente, além do aprendizado com o sujeito na construção e melhoria da solução.
Segundo Brandão (1999), a relação pensada e planejada que se estabelece
com o sujeito, constitui o outro como alguém que carrega intrinsicamente valores
social e cultural, não pode distanciar o sujeito do objeto, como pensado na pesquisa
tradicional. Entretanto, com base na crítica direcionada à pesquisa tradicional, é
concretizado na pesquisa colaborativa na aproximação do sujeito e objeto. Além disso,
possibilita o envolvimento de outros pesquisadores com saberes distintos, que não
fazem parte da mesma estrutura social, trazendo diferentes visões e percepções do
mundo, o que enriquece a pesquisa com a diversidade dos olhares.
Paschoal justifica a importância da metodologia colaborativa:
[...] cruzando saberes provenientes de diferentes campos disciplinares. Se os
modos de conhecer são diferentes, se produz ciência a partir de outros
modos. Se os modos de conhecer são permeados e construídos pelas
relações humanas [...] então, esses modos são colaborativos. A metodologia
colaborativa é tangenciada por outras metodologias tais como as aplicadas
na pesquisa-ação e na pesquisa participativa, mas se distancia destas
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quando diz que seu sujeito é também seu objeto. Esta é sua essência. A
construção do sujeito/objeto é um processo partilhado não só pelo grupo em
questão como por outros grupos afins. (PASCHOAL, 2008, p.984)

Desta forma, o desenvolvimento do agente inteligente, faz parte do grupo KLab e tem a participação colaborativa dos pesquisadores, dos professores e alunos
da escola Antônio Euzébio. Em 2017, passei a fazer parte do grupo K-Lab, que possui
uma estrutura a partir de Grupos Cooperativos por Temas12, formados pelos
pesquisadores com interesses teóricos de pesquisa em comum e que são
responsáveis por um plano de ação, para a temática na qual estão agregados. Como
o produto do meu projeto, é um artefato geotecnológico, passei a fazer parte do Grupo
de Multiletramento13 e Geotecnologias, que propõe a articulação desses temas aos
pressupostos teóricos que constituem as dimensões do projeto K-Lab, conforme a
Figura 1.
Foram

realizadas

reuniões

com

os

pesquisadores

envolvidos

no

desenvolvimento do artefato K-ágora, que possibilitou compreender o artefato
geotecnológico K-ágora como tecnologia que versa sobre o espaço geográfico, como
potencial na tentativa de despertar o interesse dos alunos para o ensino da Cartografia
e da Geografia. Para tanto, a integração do agente inteligente aplicado nas práticas
pedagógicas, será mais um recurso com potencial, para entendimento das dinâmicas
socioespaciais.
Além do meu produto para a pesquisa, necessário para minha conclusão do
curso no Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC), o K-ágora já tem integrado as cartas voadoras, um recurso de telas com
possibilidade de apoio para a comunicação entre professor e aluno através da escrita,
utilizado na pesquisa de Nina Flora. A figura 5, apresenta a estrutura do K-ágora com
seus subprojetos.

12

Os grupos são: Multiletramento e Geotecnologias; Ilustração, HQ e Audiovisual; Jogos e Educação;
Ensino e Educação Matemática; Educação e Tecnologias. Para saber mais sobre o K-Lab e os seus
grupos temáticos, acesse o site: http://klab.geotec.uneb.br/
13 Processo que agrega uma multiplicidade linguística, considerando a diversidade cultural e o contexto
das Tecnologias Digitas e Comunicação na contemporaneidade.
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Figura 5 – K-ágora e seus subprojetos

Fonte: Autor

A parceria do K-Lab na Escola Municipal Antônio Euzébio, iniciou no ano de
2016, com encontros formativos que aconteceram quinzenalmente, com duração de
uma hora e meia com a turma do 4º ano do Ensino Fundamental I do turno vespertino,
com alunos com a faixa etária entre 9 a 12 anos. Em 2017 o K-Lab continuou com as
atividades na Escola Antônio Euzébio e comecei a fazer parte dos encontros com o
Grupo de Multiletramento e Geotecnologias14, composto pelos pesquisadores:


Andréa Ferreira Lago (Doutoranda) – Com o título da pesquisa: Crianças

que programam jogos digitais: o processo de Multiletramento a partir da interação com
linguagem de programação em contexto escolar.


Nina Flora Miranda Lucas (Mestre) – Com o título da pesquisa:

Letramento citadino: potenciais do K-ágora com alunos do Ensino Fundamental I da
Rede Municipal.

Informações sobre os Grupos do K-Lab. Disponível em: < https://klab.com.br/?page_id=1561>.
Acesso em: 18 nov. 2018.
14
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Iury Barreto da Silva (Mestre) – Com o título da pesquisa: K-ágora como

proposição geotecnológica para entendimento das dinâmicas socioespaciais.


Fabiana dos Santos Nascimento (Doutora) – Com o título da pesquisa:

Práticas e Trajetórias de Pesquisa: A cidade como práxis humana.


Inaiá Brandão Pereira (Doutorando) – Com o título da pesquisa: A

(Des)Politização dos Sujeitos e as Dinâmicas Socioespaciais: cenários, cenas e
movimentos sobre à Educação e a sociedade brasileira na contemporaneidade.
A partir da pesquisa colaborativa aplicada, junto ao processo formativo através
das oficinas, abordando diferentes temas e conteúdos, realizadas quinzenalmente
uma vez por semana, com duração de uma hora e meia, possibilitou acompanhar os
alunos no uso do artefato K-ágora e iniciar o processo de investigação em busca da
resposta para a minha pergunta, como o agente inteligente pode potencializar no
entendimento das dinâmicas socioespaciais?
Figura 6 – Participação de encontros

Fonte: Autor (2017)

Na figura 6 apresenta o início da jornada em 2017, minha primeira experiência
com alunos do fundamental I, acompanhando as oficinas das pesquisadoras e
pedagogas Andréa Lago e Nina Flora. Este processo formativo, possibilita que o
Grupo de Multiletramento e Geotecnologias, composto por pesquisadores de
formação e experiências distintas, trabalhem na mesma área de pesquisa,
contribuindo na troca de saberes de diferentes visões. Minha vivência de 18 anos na
gestão de tecnologias da informação, agregou ensinamentos sobre a importância de
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desenvolver produtos juntamente com o público que utilizará no dia dia, são eles que
realmente conhecem as necessidades e a rotina do trabalho. No caso específico do
meu produto geotecnológico, não foi diferente, buscamos envolver os alunos e
professores, sendo fundamentais para o nosso aprendizado na construção do agente
inteligente e sua aplicabilidade.
Nos encontros de pesquisas do grupo, executávamos as ações e atividades
pedagógicas do planejamento conforme o material em anexo no Apêndice D.
Apresentamos o artefato K-ágora para os alunos, ensinando como usar as suas
funcionalidades, criando mapas e identificando no próprio mapa a localização da
escola e, depois, realizar a construção da escola no local. Proporcionando aos alunos
aproximação do seu cotidiano, externando suas impressões sobre o espaço vivido,
suas percepções, experiências, histórias e sentimentos, trazendo, assim, mais
significado para a aprendizagem.
Figura 7 – Apresentando o K-ágora aos alunos

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2017)

Esse momento foi importante para a turma conhecer as opções de construção
no K-ágora, realizando buscas, aprendendo as funcionalidades dos ícones e
ampliando suas habilidades para o uso do artefato. Os alunos começaram a identificar
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locais de lazer, como shopping, estação de metrô, quadra de futebol, prédios, casa de
colegas, supermercados, entre outros. Nas Figuras 8 e 9, o aluno identifica os tipos
de construções no bairro da escola e faz suas construções no mapa em modo de
visualização de estrada e satélite.
Figura 8 - Mapa da escola com as construções Modo Visualização Estrada

Fonte: Retirado do K-Ágora e realizado pelo Aluno (2017)

Figura 9 - Mapa da escola com as construções Modo de Visualização Satélite

Fonte: Retirado do K-Ágora e realizado pelo Aluno (2017)
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Nos últimos encontros, dando sequência a minha pesquisa, aproveitei o
momento conforme as figuras 10 e 11, para falar sobre o meu projeto, que despertou
na turma entusiasmo e curiosidade. Ao questionar os alunos, o que achavam do Kágora ter um amigo virtual, para conversar e fazer perguntas sobre os elementos do
espaço geográfico, suas expressões demonstraram empolgação em poder participar.
Foi então, que ressaltei a importância da participação deles no desenvolvimento do
amigo virtual. Pois, naquele momento, o amigo virtual só existia em nossas mentes e
todos poderiam contribuir para torná-lo real.
Figura 10: Contextualizando o Amigo Virtual

Fonte: Grupo Multiletramento e Geotecnologias (2017)

Diante do exposto, o autor Pierre Levy (1996, p. 18), define o virtual como algo
que existe, mas não está presente fisicamente. O conceito está ligado popularmente
às tecnologias digitais, entretanto para o autor, o virtual está desde o começo da
humanidade no mundo abstrato da mente. A virtualização é um dos principais vetores
da criação da realidade, a partir da atualização na criação de solução de um problema
que o torna em real. É o caso do desenvolvimento do agente inteligente deste relatório
técnico, imaginado por todos envolvidos neste projeto. Somente a partir dos saberes
disseminados por pesquisadores e alunos, com auxílio das tecnologias digitais
gratuitas, será possível tornar este amigo virtual em real.
Portanto, o envolvimento dos alunos, contribuiu com a escolha das
características do personagem, criando uma identidade do amigo virtual,
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proporcionando assim, a expectativa de estimular o interesse do aluno em conversar
com o amigo virtual. Os diálogos na base de conhecimento é a segunda etapa, em
que os alunos ajudaram na melhoria do conteúdo dos diálogos, que foram realizados
na fase do Teste Beta. Todo o processo colaborativo, é muito importante para à
validação preliminar que busca garantir a qualidade do produto e consolidação da
estrutura, aproximando cada vez mais do universo destes alunos. A definição do
personagem escolhido pelas crianças está no capítulo 3.4 – Interface do amigo virtual.
Para a integração dos recursos geotecnológicos, buscou respeitar a estrutura
e a padronização da interface do artefato K-ágora, além disso, nas pesquisas
realizadas na Internet, foi percebido que a maioria dos sites comerciais usam o agente
inteligente, seu ícone fica do lado direito na parte inferior da tela. Portanto, foi
escolhido seguir o mesmo padrão, conforme a Figura 11. Segundo Lynch e Horton
(2014), o sucesso de uma interface depende de uma diagramação forte, lógica e
padronizada. Logo, é recomendável que cada tela siga os padrões de layout das
interfaces mais conhecidas, pois os usuários já estão acostumados com estes
padrões.

Figura 11 – Interface do K-ágora com o Agente Inteligente

Fonte: Autor

Por trás da interface da Amiga Virtual, tem o algoritmo de Inteligência Artificial,
que captura percepções de ações do ambiente, com a capacidade da troca de
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informação e conhecimento. Portanto, é importante definir, o algoritmo entre tantos
utilizados no mercado, dos mais complexos aos mais simples.
O projeto ALICE, desenvolvido pelo pesquisador Richard S. Wallace em 1995,
criou a Linguagem de Marcação de Inteligência Artificial ou AIML, registrando o
software como livre, que possibilita a apropriação da tecnologia por outras pessoas
que tenham interesse na pesquisa de desenvolvimento do agente inteligente.
Segundo o fundador do movimento software livre Richard Stallman apud
Silveira (2004), GPL – Licença Publica Geral ou copyleft tem como princípios:
A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0).
A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas
necessidades (liberdade nº1). O aceso ao código-fonte é um pré-requisito
para esta liberdade. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você
possa ajudar ao seu próximo (liberdade n º2). A liberdade de aperfeiçoar o
programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a
comunidade se beneficie (liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é um prérequisito para esta liberdade. SILVEIRA (2004, p.13)

Portanto, o software livre proporciona a apropriação da tecnologia, não
tornando o projeto dependente do conhecimento de empresas privadas, contribuindo
na construção do novo conhecimento, a partir do conhecimento antigo, disseminando
o saber na comunidade que discute assuntos relacionados aos problemas
apresentados na ferramenta, buscando soluções de forma colaborativa.
No desenvolvimento do agente inteligente, foi necessário escolher um tipo de
algoritmo que atenda aos requisitos iniciais e se aproxime das necessidades do
projeto, neste caso, foi escolhido o algoritmo AIML, que tem como método o uso de
aprendizado com base de conhecimento, sendo uma das técnicas mais simples,
chamada de aprendizagem em árvores de decisão. Segundo Russel e Norvig (2004),
uma das formas mais simples e bem-sucedida de algoritmo de aprendizagem, é o uso
da árvore de decisão, pois é de fácil implementação e tem uma boa introdução à área
de aprendizagem.
A estrutura de desenvolvimento é simples, basta ter conhecimentos básicos de
lógica de programação, já o processo de atualizar a base de conhecimento é
necessário ter habilidades básicas de informática, basta seguir o manual anexo ao
Apêndice H, com a orientação é possível inserir informação ou conhecimento.
Entretanto, as pessoas responsáveis pela construção e realimentação da base de
conhecimento, precisam vivenciar o ambiente, para conhecer e entender o processo
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de aprendizagem das crianças. O armazenamento da informação e conhecimento, é
tão importante quanto a linguagem natural que manterá a conversa, pois, o conteúdo
tem que seguir o planejamento pedagógico anexo no Apêndice E. Estes materiais são
indispensáveis para o aprendizado específico da idade da criança, validados por uma
equipe pedagógica, representada pela escola. Uma vez entendendo a importância da
linguagem natural e o conhecimento, fica evidente que a base de conhecimento pode
ser o processo mais desafiador na construção do agente inteligente.
Uma vez desenvolvido o produto e aplicado na sala de aula com os alunos, é
necessário ter um tipo de realimentação da base. Conforme exposto anteriormente, o
método usado dependerá da complexidade do algoritmo usado no projeto. No caso
do algoritmo AIML, usado no projeto ALICE, foi utilizado o aprendizado
supervisionado, parte do princípio que uma pessoa, ficará responsável por alimentar
a base de conhecimento, pensando em possíveis interações que o agente seja capaz
de responder. Este modelo, aumenta a probabilidade de acertos, entretanto, é
necessário que os envolvidos no projeto conheçam o público que manterá o diálogo e
consulta.
Além

da

pesquisa

referente

à

estrutura,

buscou-se

métodos

de

desenvolvimento de produtos. Neste caso, utilizou-se como referência de aprendizado
e experiência o processo de desenvolvimento do artefato K-ágora. Com o uso do
modelo de gestão de projeto PDCA (do inglês plan – planejar, do – executar, check –
verificar e act– agir), também conhecido como ciclo PDCA ou ciclo de Deming, em
homenagem ao seu idealizador William Edwards Deming, que apresentou em 1930 o
ciclo aplicável sobre a administração da qualidade de produto ou processo de forma
contínua. Foi utilizado também no desenvolvimento do artefato K-ágora o método
PDSII (Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo Incremental), que contribui
pela flexibilidade no desenvolvimento de programas computacionais.
O método de ciclo PDCA, foi desenvolvido na década de 1930, pelo estatístico
estadunidense Walter Andrew Shewhart, como um ciclo de controle estatístico que
pode ser repetido continuamente sobre qualquer processo ou problema. Embora,
somente ao longo dos anos 50, o ciclo PDCA se tornou amplamente conhecido no
mundo, através das palestras de William Edwards Deming que propagou essas ideias
no Japão pós-guerra. O “Ciclo de Deming”, é representado na Figura 12, com as fases
do ciclo PDCA. Com a finalidade de análise e melhoria de processos organizacionais,
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através de planos de ação, que proporcionam melhorias na eficiência das equipes,
bem como garantia em seus resultados.
Figura 12 - Ciclo PDCA

Fonte: Criado pelo Autor com base na definição do PDCA por Deming

A fase de planejamento (Plan), é a primeira etapa do ciclo, deve-se definir um
plano de ação estabelecendo metas e objetivos, traçando o caminho através dos
métodos a serem seguidos para alcançar os objetivos. Nesta parte, foi utilizado
informações dos encontros quinzenais do grupo de pesquisa K-Lab, das oficinas de
formação do grupo de multiletramento e geotecnologias em 2017, possibilitando
conhecer os alunos e o plano pedagógico usado na prática com o artefato K-ágora.
Além disso, as reuniões quinzenais com o orientador da pesquisa e o contato direto
com os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento do artefato K-ágora.
A fase de execução (Do), significa colocar o planejamento em prática,
executando o plano de ação elaborado na fase anterior, buscando coletar dados que
serão utilizados para análise futura. Nessa etapa, iniciou as oficinas na Escola Antônio
Euzébio para conhecer os alunos que utilizam o produto K-ágora na prática
pedagógica. Paralelamente é desenvolvido o agente inteligente sem interferência no
funcionamento do K-ágora.
A fase de verificação (Check), é a terceira etapa do ciclo PCDA, avaliar os
dados coletados e os resultados alcançados na fase anterior. É realizado simulações
do agente inteligente para identificação de erros de programação. Em seguida foi
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aplicado o Beta Teste com os alunos, que ajudaram ampliar a base de diálogo,
possibilitando identificar possíveis falhas e oportunidades de melhorias.
Por último, temos a fase de Agir (Act), que realiza as ações corretivas, que visa
a correção das falhas encontradas na fase anterior. Após as correções, o protótipo do
agente, ficou pronto para ser aplicado na prática pedagógica, repetindo o ciclo e
realimentando o projeto, dando início ao processo de melhoria contínua.
A escolha do método PDSII (Concepção, Elaboração, Construção e Transição),
tem como finalidade, a flexibilidade no gerenciamento da parte técnica na fase de
execução do ciclo PDCA. O agente inteligente é parte do artefato K-ágora, está no
processo de desenvolvimento evoluindo em versões, o uso deste método em partes
menores por ciclos, assim como o ciclo PDCA, evita possíveis problemas de
inconformidades que venham a prejudicar o funcionamento adequado do artefato Kágora que está em produção. Na Figura 13, é possível ter uma visão macro do
desenvolvimento do produto a partir dos métodos PDCA e PDSII.
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Figura 13 - Fluxo das informações relacionadas ao desenvolvimento do Agente
Inteligente

Fonte: Adaptada pelo Autor com base na figura de Silva (2016)

Para o planejamento e acompanhamento das atividades, foi elaborado o plano
de ação, nele consta detalhadamente as atividades em cada fase do PDCA, o
documento está no Apêndice A. O desenvolvimento do artefato está na seção 3.3, 3.4
e 3.5. Na seção 3.7, é apresentado o resultado do Teste Beta realizado na fase de
verificação (check) do PDCA.
Para estudo da minha pesquisa foi necessário o produto agente inteligente, a
convivência com os alunos, pesquisadores e professores, possibilitou a troca de
saberes, esse desenvolvimento colaborativo proporcionou observar, participar e
aprender as práticas pedagógicas no uso da aplicação do artefato K-ágora. Após o
desenvolvimento do amigo virtual, foi reiniciada a pesquisa em agosto de 2018 com o
grupo pedagógico do K-Lab, discutindo o conteúdo da base de conhecimento do
agente inteligente e o plano de trabalho pedagógico. Além das informações,
orientações e ajustes do plano pedagógico apresentado pelo grupo, conversei com a
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professora dos alunos, com o objetivo de envolvê-la no projeto, trazendo sua
experiência pedagógica no desenvolvimento de seus alunos.
A professora indicou o livro usado com os alunos do 4° ano que aborda
conceitos de geografia escolar. Parte dos assuntos foram trabalhados em sala, até o
final do semestre seriam todos aplicados, seguindo o plano de aula da escola. A partir
do livro, foi possível inserir na base de conhecimento os conceitos relacionados aos
elementos do espaço geográfico, alinhando a proposta da pesquisa ao referencial
curricular municipal, anexo no Apêndice F.
Na proposta do plano pedagógico, a professora fará parte da primeira oficina
com todos alunos, para conhecer o K-ágora e as principiais funcionalidades. A
execução da oficina será realizada pelo grupo de pesquisadores do grupo de
multiletramento e geotecnologias. Na segundo oficina, a turma será dividida para que
os alunos usem o computador individualmente com o K-ágora que estará sem o
agente inteligente. Na terceira oficina, foi disponibilizado o amigo virtual, para as
crianças conversarem, contribuindo para identificar possíveis falha e ampliar o diálogo
na base de conhecimento. Na quarta oficina, foi aplicado na prática pedagógica o Kágora com o agente inteligente. Na quinta oficina, a professora dos alunos aplicou
uma aula já planejada no seu plano de aula, utilizando o agente inteligente no K-ágora.
As atividades das oficinas, estão descritos no Quadro 2 e mais detalhadas no
Apêndice D.
Quadro 2 – Plano de trabalho proposto com o Agente Inteligente.
Datas

Atividades

Ações

- Apresentar o K-ágora para os
alunos;
-Trabalhar

princípios

de

orientação;
-Trabalhar noções espaciais e
02/10/2018

lateralidade;
-Trabalhar pensamento criativo
e orientação espacial a partir
dos

conceitos

básicos

de

localização (Norte, Sul, Leste e
Oeste);

Apresentar o K-ágora, que deve ser acessado
através do google pelo nome K-ágora, em
seguida

aparecerá

o

link

https://klab.com.br/apps/kagora/
- Será apresentado as funcionalidades do Kágora.
- Solicitar que as crianças escrevam o endereço
da escola para criar um novo mapa (Rua
Cristiano Buys, Cabula, Salvador, Bahia);
- As crianças devem então utilizar as
construções disponíveis na ferramenta para
construir o espaço ao redor da escola, pode-se
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-Trabalhar

noções

cartográficas

atreladas

ao

conceito de espaço e lugar;

tanto representar algo que realmente exista ou
inserir o que o estudante desejar para o local;
- Solicitar que faça a representação do trajeto de
casa até o lugar desejado.
- Explicar para os alunos todo o processo que
criou o amigo virtual, apresentar as imagens dos
personagens para aprovação deles.

-

Trabalhar

noções

cartográficas através do K09/10/2018

ágora sem o agente inteligente;
- Apresentar o Amigo virtual
para os alunos;

- As crianças devem então utilizar as construções
disponíveis na ferramenta para construir o
espaço do seu bairro, pode-se tanto representar
algo que realmente exista ou inserir o que o
estudante desejar para o local;
- Solicitar que faça a representação do trajeto de
casa até o lugar desejado.

23/10/2018

Teste

inteligente

Beta
com

do

agente

todos

os

alunos.

- Disponibilizar a agente K, para as crianças
conversarem,

contribuindo

para

identificar

possíveis falha e ampliar o diálogo na base de
conhecimento.
- As crianças devem carregar o mapa da escola.
- O professor conduzirá a aula, questionando o
aluno sobre conceitos relacionados a elementos
da cartografia e transformações do espaço, com
consulta ao agente Inteligente para sistematizar
as ideias discutidas na sala.

30/10/2018

Trabalhar

noções

cartográficas através do Kágora com o agente inteligente;

- Realizar mapeamentos mentais do bairro
registrando objetos espaciais e sua
distribuição no espaço.
- Descrever aspectos ligados à qualidade
ambiental do bairro em que mora e relacioná-las
aos agentes de produção do espaço.
- Fazer uma roda de conversas e levantar
questionamentos

sobre

as

diferenças

dos

espaços vividos por eles e outras localidades.
- As crianças devem carregar o mapa da escola.
11/12/2018

A

professora

da

turma,

- Observar características da habitação das
realizará uma aula utilizando o áreas centrais e das periferias: descrever
K-ágora
com
o
agente alguns objetos urbanos, observar sua
densidade de distribuição, a partir da
inteligente.
desigualdade social e o crescimento
desordenado.
Fonte: Autor
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3.2

Objetivos e Requisitos Iniciais
O agente Inteligente tem como objetivo potencializar o entendimento as

dinâmicas socioespaciais com crianças de 09 a 12 anos, que cursam o Ensino
Fundamental I. Estará inserido no artefato K-ágora, possibilitando responder
perguntas sobre elementos do espaço geográfico, sendo uma forma alternativa de
tutoria.
Importante salientar que estas características e requisitos foram obtidos a partir
da reunião em 22/05/2017, com o André Rezende e Iury Silva, pesquisadores do KLab. Além disso, as oficinas formativas em 2017 na escola Antônio, possibilitaram
observar as necessidades pedagógicas dos alunos. Desta forma, o agente originouse a partir da seguinte lista de requisitos funcionais e não funcionais:


O software do agente precisa ser compatível com a plataforma do K-



Tem que ser software livre



A interface tem que ser intuitiva, para que os professores possam incluir

ágora;

novos conhecimentos;


Manter a caixa de diálogo do agente, dentro na mesma página do K-



Salvar as conversas dos alunos com o agente;



Criar um manual com orientações de como inserir novos conhecimentos;



As respostas do agente Inteligente, não devem demorar mais de 3

ágora;

segundos após a pergunta do aluno;


O software do agente Inteligente, deverá utilizar a linguagem de

programação AIML;


O texto de entrada dos alunos, deverá ser escrito preferencialmente de

forma correta na língua portuguesa;
3.3

O Desenvolvimento do Agente Inteligente
Após a identificação dos requisitos iniciais conforme a seção anterior, iniciamos

com a criação da documentação referente ao Documento de Requisitos, sendo
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retratado no Apêndice B. Este documento é um dos mais importantes a serem gerados
no ciclo de vida de um software, sendo fundamental para o processo de qualidade do
produto, pois a partir desta fase, podem surgir erros de requisitos que não atendem a
real necessidade dos alunos. Além disso, servirá como um documento de referência
que auxilia aos analistas, desenvolvedores, e pessoas interessadas, na definição as
funcionalidades que foram desenvolvidas.
Próximo passo foi a criação do diagrama de caso de uso, ver Apêndice C,
retratando o aluno de maneira a relacionar com as funcionalidades do agente
inteligente, facilitando assim, o entendimento dos requisitos, possibilitando iniciar a
pesquisa da ferramenta de desenvolvimento do produto. Segundo Sommerville (2007,
p.79), requisitos de um sistema descrevem os serviços fornecidos pela aplicação e as
suas restrições operacionais, refletindo as necessidades que o sistema irá ajudar a
resolver.
Para o desenvolvimento foi pesquisado diversas ferramentas do agente
inteligente utilizando como referência os requisitos mapeados, um dos pontos mais
importante, foi a necessidade da integração com o artefato K-ágora, além disso, que
fosse gratuito e salvasse as conversas do aluno com o agente. Sendo assim, ficou
definido usar o serviço de provedor de software experimental de robô da
Pandorabots.com, baseado no trabalho do Dr. Richard Wallace e da comunidade de
software livre alicebot.org. Sua linguagem de marcação é desenvolvida em AIML
(Artificial Intelligence Markup Language) possibilitando descrever classe de objetos de
dados (AIML).
A figura 14, descreve o fluxo de atividades a partir do agente externo (aluno),
que inicia a conversa com o Amigo Virtual. O sistema consulta na base de
conhecimento e responde o aluno. Se o sistema não localizar a informação ou
conhecimento na base, retorna uma frase padrão “o agente está em constante
aprendizado, infelizmente não compreendi sua última frase”. Todos os diálogos
estarão salvos nos logs, sendo possível saber quais perguntas não tiveram êxito nas
respostas, sendo possível cadastrar a resposta no processo de melhoria do agente
inteligente.
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Figura 14 – Arquitetura do Agente Inteligente

Fonte: Autor

Como comentado anteriormente, um dos requisitos importantes para o projeto,
é o uso de software livre, por permitir a apropriação do conhecimento, além de ser
uma plataforma gratuita, não gera custos para o grupo K-Lab, possui comunidade de
colaboradores em constante desenvolvimento, trazendo soluções para determinados
problemas encontrados. Sendo assim, foi escolhido o serviço de provedor de software
experimental de robô da Pandorabots.com. No Apêndice G, consta as telas de
configuração.
Foi realizado o cadastro da conta de acesso a plataforma pandorabot,
kagoraagenteinteligente@gmail.com com senha sob responsabilidade do grupo KLab. Após o primeiro acesso, tem as opções de otimizar a base de conhecimento de
um agente inteligente já existente ou fazer uma base de conhecimento do início. Neste
contexto, a base de conhecimento foi construída do zero a partir dos objetos AIML,
inserindo tag's que representam as possíveis ações dos alunos e suas respostas,
que foram inseridas através do mapeamento das informações e conhecimentos. Uma
limitação encontrada no interpretador AIML, é não interpretar os acentos das
perguntas dos alunos que estão mapeadas na base de conhecimento.
Uma vez criado o agente inteligente com o nome de Amigo_Virtual_Teste,
foram realizados simulações com diálogos, avaliando se atende ao documento de
requisitos. Importante destacar alguns procedimentos, sempre que existir alguma
atualização na base de conhecimento, é necessário atualizar com uma nova
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publicação, atualizando a base de conhecimento do Amigo Virtual. Além disso, é
possível salvar a base de conhecimento através de um arquivo de texto.
A plataforma Pandorabot, salva os logs das conversas e armazena por 7 dias,
sendo fundamental para identificar as perguntas sem respostas e realizar o cadastro
da informação ou conhecimento, aumentando assim, o nível de assertividade do
agente inteligente. A base de conhecimento foi construída a partir do algoritmo AIML
que é composto por Tag´s, logo abaixo, um exemplo de interação apresentando as
Tag´s mais utilizadas:
<category> indica uma categoria ou unidade de conhecimento.
<pattern>oi</pattern> mensagem que será digitada pelo aluno.
<template>oooooii Qual seu nome?</template> resposta para mensagem do
aluno
</category> encerra a categoria ou unidade
<category>
<pattern>Meu nome * </pattern>
<template>Fala aí * como posso te ajudar? Os professores me falaram que
foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito feliz! :) :) :) Agora
podemos conversar sobre elementos presentes no espaço geográfico. </template>
</category>
Como ficaria o diálogo com o agente:
Aluno: oi
Agente: oooooii Qual seu nome?
Aluno: Alessandro
Agente: Fala aí Alessandro, como posso te ajudar? Os professores me
falaram que foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito
feliz! :) :) :) Agora podemos conversar sobre elementos presentes no espaço
geográfico.

Nesta etapa do desenvolvimento, meu convívio na sala de aula, possibilitou
criar possíveis diálogos a partir de minhas observações em relação a interação dos
alunos, essa percepção foi fundamental para construir uma base de conhecimento
que possibilite o agente inteligente, estabelecer uma relação de diálogo próxima aos
alunos, despertando o interesse do aluno em conversar com o amigo virtual.
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O processo de construção do agente inteligente, foi de forma cíclica e iterativa,
conforme recomendação do PDSII e em cada nova versão, segue um conjunto de
testes de simulação de possíveis diálogos para verificação do atendimento às
funcionalidades previstas para aquela iteração do ciclo de desenvolvimento e
evolução em geral.
Ocorreram inúmeras iterações a cada nova versão da base de conhecimento e
integração das aplicações, as quais eu destaco algumas delas a seguir, além das
principais melhorias:
01/04/2018 – Experimentação e apropriação da tecnologia do Pandorabot.
Criado o agente Inteligente para avaliar se a plataforma atende os requisitos iniciais.
20/06/2018 - A primeira versão do agente foi com a criação da base de
conhecimento a partir do zero, estruturando com diálogos e conhecimentos voltados
para os alunos de 09 a 12 anos.
07/07/2018 – Criado um domínio para integrar o agente inteligente e o K-ágora,
evitando mudanças na base de produção do K-ágora, e então disponibilizar a primeira
versão beta para discutir juntamente com o grupo de pesquisa K-Lab. Mais detalhes
sobre o processo de integração das aplicações na seção 3.5.
21/09/2018 – O processo de alimentação da base de conhecimento demanda
tempo, sendo necessário realizar simulações de possíveis diálogos para identificar
falhas e corrigir. Neste período, iniciou o cadastro do conteúdo do livro de geografia
do 4 ano, associando determinados conteúdos a fotos e vídeos do youtube.
16/10/2018 – Melhorias sugeridas pelo grupo K-Lab, que o agente respondesse
pelo nome do aluno e o link com vídeo ou foto não precisasse copiar e colar no
navegador, bastasse clicar no link para abrir uma nova página.
19/10/2018 – Implementado as melhorias sinalizadas pelo grupo K-Lab e
inclusão da interface do personagem escolhido pelos alunos. Mais detalhes sobre o
processo de criação na seção 3.4.
23/10/2018 – Versão Beta testada com os alunos, foi apresentada a amiga
virtual agente K, nome escolhido pelos pesquisadores do grupo K-Lab. As crianças
estavam conscientes que a agente K não saberia responder todas as perguntas e
naquele momento, estariam contribuindo para deixar a amiga virtual mais inteligente
a partir da interação com eles.
25/10/2018 – Análise dos logs das conversas com a amiga virtual, todas as
perguntas e respostas foram cadastradas na base de conhecimento.
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30/10/2018 – A versão final ficou pronta para ser executada usando na prática
pedagógica.

3.4

Interface do Amigo Virtual
A interface gráfica do agente inteligente está codificada em linguagem de

marcação HTML15( HyperText Markup Language) e hospedado na plataforma
Pandorabot. O personagem com suas características, foram escolhidas pelos alunos
na sala de aula, pois, através desta interface, o aluno mantém o diálogo com o Amigo
Virtual.
No dia 31/10/2017 juntamente com as pesquisadoras Andréa Lago e Nina
Flora, fizemos uma roda com os alunos e perguntamos se gostaram do artefato Kágora, além disso, questionamos o que achavam do K-ágora ter um amigo virtual.
Todas as crianças entusiasmadas gritaram sim, então falei da importância da
participação deles na criação do Amigo Virtual. Questionei, se já tinham ouvido falar
em amigo virtual, e se alguém tinha algum amigo virtual. Aproveitei para explicar o
que seria virtual e que naquele momento só existia em nossas mentes e todos
poderiam ajudar a criar e torná-lo real.
Foram apresentadas algumas imagens de personagens dos agentes
inteligentes com características distintas (Dóris, Robô Ed e Cláudio) e adicionado
personagens do artefato K-ágora, que são de conhecimento dos alunos. O K-ágora é
uma extensão do Jogo Kimera, e seus personagens foram criados pelos
pesquisadores do projeto, juntamente com as crianças da Escola Álvaro da Franca
Rocha na Engomadeira, Salvador-BA.

O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para desenvolvimento de sites. Esta linguagem
surgiu junto com o HTTP, ambos possibilitaram a internet ser popularizada.
15
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Figura 15 – Personagens com caraterísticas possíveis para o Amigo Virtual

Fonte: Autor

Após apresentar cada personagem, foi realizada a pesquisa com as perguntas
conforme a figura 16.

Figura 16 – Pesquisa com os alunos

Fonte: Autor
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A pesquisa foi realizada com toda a turma e para as crianças as características
que o amigo virtual deveria ter, foram: Alegre, Criança, Humano e tenha
características do robô Ed. O resultado da pesquisa está na Figura 17.
Figura 17 – Resultado da pesquisa com os alunos
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Fonte: Autor

Com a definição das características do personagem, foi possível desenhar o
Amigo Virtual em três versões, conforme os desenhos na Figura 18.
Figura 18 – Desenhos do Amigo Virtual

Fonte: André Alves

Os personagens foram desenhados pelo colega de trabalho André Alves com
base nas características escolhidas pelos alunos, sendo disponibilizados para às
crianças na oficina de apresentação do K-ágora no dia 09/10/2018, após concluir as
atividades que estão detalhadas na seção 3.6.
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Os alunos estavam entusiasmados após conhecerem o K-ágora, então
sinalizamos, que na aula seguinte dia 23/10/2018, eles iriam conversar com o Amigo
Virtual e que precisava novamente da colaboração deles na escolha do personagem.
Solicitamos que cada aluno fosse até o quadro e indicasse o personagem de sua
preferência, no resultado final, a escolha do personagem foi a garota, respeitando
assim, o interesse da maioria.
Figura 19 – Escolha do personagem

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Após a escolha do personagem, conforme a figura 19, foi questionado aos
alunos se tinham interesse de modificar o desenho, como não houve sugestão de
mudanças, manteve a personagem definida na pesquisa. A princípio, o projeto teria
dois personagens, entretanto não foi possível por limitações técnicas da plataforma
do agente inteligente, seria necessário ter duas bases de conhecimentos, neste caso,
não seria viável tecnicamente.
No peito do personagem, tem a marca do grupo de pesquisa K-Lab, foi
explicado aos alunos que a marca representa a fonte de energia que a mantém viva.
Essa energia vem do conhecimento dos alunos, pesquisadores e professores, pois, a
amiga virtual, ficará cada vez mais inteligente, através dos diálogos com os alunos, e
nem sempre terá as respostas para todas as perguntas, mas nas aulas seguintes,
saberá responder.
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3.5

Protótipo com integração do K-ágora
Uma vez finalizado o desenvolvimento do agente inteligente com a interface do

personagem,

o

próximo

passo

foi

criar

um

domínio

válido

no

link

http://chatbot.projetocaua.com/, integrando o protótipo do agente inteligente e o Kágora, possibilitando assim, realizar testes na sala de aula com os alunos. Este
processo de desenvolvimento, evita modificar a base de produção do K-ágora, uma
vez que está em uso na sala de aula, apresentando as funcionalidades para que os
alunos saibam usar e explorar o potencial da ferramenta.
Uma das formas de fazer esse tipo de integração, é o uso da tag <iframe>,
conforme a Figura 20, código utilizado na linguagem de marcação de página web
HTML - HyperText Markup Language. O código permite embutir o conteúdo de outras
páginas, clonando a interface e possibilitando a integração de aplicações distintas.
Figura 20 – Integração dos sites

Fonte: Autor

3.6

Apresentando o artefato K-Ágora aos alunos
Após o projeto ser submetido ao Comitê de Ética16 em pesquisa com seres

humanos da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, aprovada sob número de
parecer 2.921.595. Foram iniciadas as oficinas nos dias 02/10/2018 e 09/10/2018,
com as atividades do plano de aula conforme o quadro 2 na seção 3.1.
O principal objetivo, foi apresentar aos alunos as funcionalidades do K-ágora,
para que pudessem utilizar e explorar o potencial da ferramenta, proporcionando uma
experiência sem o agente inteligente. Neste primeiro momento, os alunos acessaram
Endereço para consultar à aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética. Disponível em
<http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf;jsessionid=BF7F68FA6E52EAA8619C23A36AE38F92.s
erver-plataformabrasil-srvjpdf130>
16
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o K-ágora através do link principal https://klab.com.br/apps/kagora/, pois deixamos
salvo no navegador (em favoritos) e orientamos a usarem o campo de pesquisa no
site do Google, digitando “K-ágora Gestec”, logo em seguida, aparece o link principal.
A oficina foi conduzida pelo Grupo de Multiletramento e Geotecnologias, ficando a
cargo da pesquisadora Nina Flora, apresentar o K-ágora com o apoio dos outros
pesquisadores.
Na sala de aula, usamos como base de discussões, os mapas do bairro da
escola e sugerimos aos alunos que criassem um mapa da escola, conforme o
endereço descrito no quadro. Como estratégia, foi utilizado o recurso data show para
visualizar e acompanhar as etapas da atividade de forma mais didática, como
mostrado na figura 21.
Figura 21 – Apresentação do K-ágora aos alunos

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Percebemos que uma parte dos alunos, não esperaram a explicação e já
clicaram nos ícones. Esta inciativa, reflete o quanto é importante as ferramentas
tecnológicas, serem intuitivas e de fácil entendimento na sua usabilidade.
Demonstramos como criar um mapa a partir do endereço da escola e
solicitamos às crianças, a produção do mesmo e a sua identificação com a localização
da escola. Alguns alunos, tiveram dificuldade de localizar o mapa via satélite, mas ao
acessar o recurso de visão tridimensional e andar pela rua, conseguiram chegar até a
escola.
A cada leitura dos elementos no mapa, trazia diferentes olhares em relação ao
lugar, bem como novas descobertas e significados para vida das crianças. Sendo
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assim, socializamos a descoberta da localização da escola com a participação dos
alunos, tornando o aprendizado coletivo e participativo, conforme as figuras 22 e 23.
Figura 22 – Aprendizado coletivo e

Figura 23 – Socializando a

participativo

localização da escola no mapa

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Perguntamos aos alunos, quais outros tipos de construções existem ao redor
da escola. Então, começaram a falar dos prédios, shoppings, metrôs, mercados e
viadutos. Diante das colocações das crianças, sugerimos que elas buscassem no
mapa, a localização destes elementos. Na Figura 24, os alunos realizaram a
identificação das construções no mapa da rua da sua escola.
Figura 24 – Identificando as construções no mapa

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)
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Após identificar no mapa as construções, sugerimos aos alunos que
realizassem suas construções no mapa, utilizando os ícones da barra de categorias
de construções. Esse momento foi importante para conhecerem os ícones do do Kagora conforme a Figura 25, ampliando suas habilidades para o uso da ferramenta.
Figura 25 – Categorias de construções no K-ágora

Fonte: Artefato K-ágora

Prosseguindo com a atividade na ferramenta, os alunos começaram a construir
o mapa a partir de seus olhares, percebendo o bairro e estabelecendo sentido a partir
das relações sociais. Este momento é materializado na Figura 26 e 27, na criação do
mapa do Aluno J.
Figura 26 – Mapa da escola com as construções no Modo Visualização Estrada

Fonte: Retirado do K-Ágora e realizado pelo Aluno J (2018)
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Figura 27 – Mapa da escola com as construções no Modo Visualização Satélite

Fonte: Retirado do K-Ágora e realizado pelo Aluno J (2018)

Deste modo, o desenvolvimento da atividade teve como objetivo, estabelecer o
primeiro contato com a ferramenta sem o uso do agente inteligente, sendo possível
observar a boa aceitação pela maioria dos alunos, pois ao imergirem no processo de
construção do mapa, exploravam outras linguagens e habilidades com as tecnologias
digitais, participando intensamente no grupo.
Essa percepção, é descrita nas falas dos alunos através das “Cartas
Voadoras”, solicitamos que enviassem uma carta relatando o que gostaram e não
gostaram no K-Ágora, emitindo sugestões para que pudéssemos melhorar as
próximas atividades. Conforme as Figuras 28 e 29.
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Figura 28 – Cartas voadoras: sugestões

Fonte: Alunos C e P (2018)

Figura 29 – Cartas voadoras: sugestões

Fonte: Aluno E (2018)

Os alunos C e P. expressaram, de forma ampla, o que compreenderam da
atividade e perceberam as transformações do espaço vivido por eles. Em relação ao
aluno E., de forma mais simplificada, expressou um bom sentimento pela atividade
desenvolvida como alegre e divertida. Desta maneira, observamos nos relatos das
cartas enviadas, que a maioria dos alunos, gostaram e aprenderam utilizar o K-Ágora.
Um aluno relatou que sentiu dificuldade na localização do mapa no alto pelo satélite,
essa dificuldade foi apresentada no início pela maioria, mas após ter a referência da
escola no mapa, passou a ter maior facilidade em reconhecer as construções ao redor.
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Após o fim dessa atividade, os alunos ficaram na expectativa da próxima oficina, para
a apresentação e primeiro contato com o agente inteligente no Beta Teste, conforme
relatado na seção seguinte.
3.7

Teste Beta do Agente Inteligente
Os testes aqui descritos estão reunidos apenas com caráter ilustrativo, em

virtude de não terem seguidos nenhum processo ou metodologia formal, e por isso,
não possuindo o rigor acadêmico ou técnico necessário para homologação do agente
inteligente. Desta forma, o objetivo era a colaboração dos alunos na ampliação da
base de conhecimento através do diálogo, uma vez finalizada essa etapa com análise
dos dados, foi aplicado na pratica pedagógica conforme as seções 3.8 e 3.9, para
observação da utilização do agente inteligente, proporcionando feedback dos alunos
e professoras, dando continuidade no aprimoramento do produto e aproximando cada
vez mais das necessidades da sala de aula.
Portanto, no dia 23/10/2018, foi o momento de apresentar para os alunos o
resultado do trabalho, o agente inteligente estava integrado ao K-ágora, mas
precisava dos diálogos com as crianças para ampliar a base de conhecimento e ficar
mais eficiente nas respostas. Sendo assim, foi exposto aos alunos a importância
deles, no aprendizado da amiga virtual, pois, nem todas as perguntas ela saberia
responder, ao final do dia, o professor iria conversar com a agente K, para explicar o
significado das palavras ou perguntas que fizeram.
Esse primeiro contato foi importante para ampliar a base de diálogos. Não
basta que a agente K, traga conhecimentos voltados a educação, é necessário que
tenha um diálogo próximo das crianças, para que ambos estejam envolvidos e crie,
um ambiente de confiança, como pode ser visto nos diálogos da aluna S.
Figura 30 – Primeiro contato com a Agente K
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Fonte: Autor

A aluna S, inicia seu diálogo com agente K, demonstrando felicidade em ver o
personagem falando, sua atenção na leitura faz colocar o dedo na tela do monitor para
seguir os parágrafos e não perder a sequência da leitura. Abaixo o primeiro contato
com a amiga virtual.
Diálogo do Aluno S
Aluno: oi
Agente K: oooooii Qual seu nome?
Aluno: Aluna S
Agente K: Fala aí Aluna S, como posso te ajudar? Os professores me falaram
que foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito feliz! :) :) :)
Agora

podemos

conversar

sobre

elementos

presentes

no

espaço

geográficos.
Aluno: voce e uma robo?
Agente K: Sou a menina robô.
Aluno: onde voce estuda
Agente K: Estudo na Escola Antônio Euzébio.
Aluno: onde voce mora
Agente K: Moro no computador da escola, mas tenho superpoderes, e posso
viajar pela rede de computadores em alta velocidade até o computador de
sua casa.
Aluno: voce tem namorado
Agente K: Sou uma criança, só penso em brincar e estudar.
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Algumas falas da aluna após conversar com a Agente K
- Professor, gostei muuuuuuito, ela falou comigo!
- Professor, ela agora é minha amiga!

Este primeiro contato, possibilitou ver as reações dos alunos ao conversarem
com a amiga virtual, reforçando a importância de trazer um diálogo próximo da criança.
É possível perceber que o agente inteligente passou a ser uma amiga para o aluno,
por conta de um diálogo com cumprimentos, saudações e uma estrutura de linguagem
usada pelas crianças na Internet.
Outro ponto a ser destacado, é a utilização dos diálogos que não foram bemsucedidos, ampliando a base de conhecimento com novos cadastros de possíveis
diálogos. Além disso, identificou-se falhas conforme o diálogo do aluno C, agente K
não entendeu a escrita “Oii”, mas logo em seguida o aluno tentou outro contato que
apresentou erro, na terceira tentativa, conseguiu manter o diálogo com o agente
inteligente. Importante ressaltar, que os alunos tinham conhecimento que a agente K,
não saberia falar sobre tudo e que estávamos no processo de melhoria com a
colaboração deles.
Figura 31 – Primeiro contato com a Agente K

Fonte: Autor

Diálogo do Aluno C:
Aluno: Oii
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Agente K: Estou em constante aprendizado, mas infelizmente não
compreendi sua última frase.
Aluno: Meu nome e Aluno C
Agente K: Fala aí e, como posso te ajudar? Os professores me falaram que
foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito feliz! :) :) :) Agora
podemos conversar sobre elementos presentes no espaço geográfico.
Aluno: tudo bem
Agente K: Tudo ótimo :) Qual seu nome?
Humano: Aluno C
Agente K: Fala aí Aluno C, como posso te ajudar? Os professores me falaram
que foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito feliz! :) :) :)
Agora podemos conversar sobre elementos presentes no espaço geográfico.

Diálogo do Aluno V:
Aluno: tudo bem
Agente K: Tudo ótimo :) Qual seu nome?
Aluno: Aluno V
Agente K: Fala aí Aluno V, como posso te ajudar? Os professores me falaram
que foram vocês alunos que ajudaram a me criar! Tô muuuuuuito feliz! :) :) :)
Agora podemos conversar sobre elementos presentes no espaço geográfico.
Aluno: que legal
Agente K: Sou uma criança em constante aprendizado, mas infelizmente não
compreendi sua última frase.
Aluno: vamos construir
Agente K: Não entendi amigo.

Após analisar todos os logs salvos dos diálogos, a base de conhecimento foi
atualizada com novas informações, conhecimentos e ajustes na lógica do algoritmo,
corrigindo falhas e ampliando a base de conhecimento da agente K. Já tinha percebido
em sala, que as crianças usam um diálogo comum na Internet para conversar com o
outro, ficando evidente nos diálogos, inclusive não usam acentos e abreviam muitas
palavras.
3.8

Utilização do Agente Inteligente nas atividades com o K-ágora
Após os testes realizados com o agente K na sala, conforme descrito na seção

3.7, foram realizadas análises dos dados, correção de falhas e atualização da base
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de conhecimento com as informações dos diálogos das crianças. A amiga virtual
precisava ser atualizada para próxima oficina no dia 30/10/2018, pois as crianças
estavam empolgadas para conversar novamente.
No dia da aula, os alunos já queriam iniciar o diálogo com a agente K,
explicamos que a atividade na sala seria diferente da aula passada. As orientações
foram colocadas no quadro conforme a Figura 32, com o objetivo que todos possam
acompanhar a aula. O link para acessar o protótipo http://chatbot.projetocaua.com/, já
estava salvo no navegador na opção favoritos. Após o acesso, os alunos carregaram
o mapa com o endereço da escola, as professoras Nina Flora e Andréa Lago, sempre
buscaram relembrar os conteúdos trabalhados na aula anterior, conforme as
atividades na seção 3.6.
Figura 32 – Ações a serem seguidas

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Após todos carregarem o mapa da escola, os alunos foram questionados sobre
os tipos de construções no mapa ao redor da escola, como já tínhamos trabalhado em
sala com o K-ágora, conforme a seção 3.6, os alunos não tiveram dificuldades em
apontar as construções no mapa. Então, eram questionados, se no local de
construção da escola é um relevo e o que seria relevo. Alguns afirmaram que local
onde a escola está construída é um relevo, mas ao perguntar o conceito, não sabiam
responder. Dando continuidade, o aluno era orientado a consultar sobre o conceito
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com a agente K, em seguida os alunos queriam ler em voz alta a resposta da Amiga
Virtual.
Pergunta dos alunos S e L:
Aluno: o que e relevo
Agente K: Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana
nem uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de relevo.
O relevo está em constante transformação. Algumas transformações são
produzidas pela natureza e outras são produzidas pelo ser humano. Acesse
a rua da escola no mapa do K-ágora e analise a superfície com as
construções. Acesse o link para ver uma imagem antiga na ladeira do cabula
Link.

Nas Figura 33 e 34, os alunos leem o conceito de relevo e depois acessam a
rua da escola em modo de visão tridimensional e observam o espaço, na sequência
eles clicam no link dentro da agente K, que direciona uma outra página com foto antiga
do bairro da escola, essa dinâmica, possibilita que o aluno compare as paisagens do
local em datas distintas. Quando questionados sobre o que tem de diferente na foto
antiga com as imagens atuais no mapa, os alunos alegaram que antes tinha muitas
árvores, com poucas construções. Além de sistematizar as ideias sobre a situação
ambiental de seu bairro, reconhecendo o processo de urbanização, com base na
leitura de imagens de diferentes linguagens, os alunos confirmaram a pergunta da
professora, definindo a rua da escola como relevo, pois, não é plana e a escola está
no alto.

Figura 33 – Uso simultâneo do Kágora e Agente K

Figura 34 – Acessando a foto
disponibilizada na Agente K

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)
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O quarto e último passo, o aluno teria que escrever nas “Cartas Voadoras”, com
suas próprias palavras a partir do conceito da agente K, aplicado a sua vivência com
o mapa. Nas Figuras 35 e 36, os alunos expressaram, de forma sucinta, o que
compreenderam do conceito de relevo e suas transformações a partir do espaço vivido
por eles.
Figura 35 – Cartas voadoras: Relevo

Fonte: Alunos K e P (2018)

Figura 36 – Cartas voadoras: Relevo

Fonte: Aluno K (2018)

Após todos os alunos concluírem a primeira etapa, que trata do conceito relevo,
é iniciada a próxima etapa com o conteúdo de meio ambiente. Ao perguntar aos alunos
o que seria meio ambiente, as respostas foram diversas, preservar a mata, o rio, os
animais. A professora questiona, será que é isso mesmo? vamos perguntar a agente
K, o que é meio ambiente.
Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e meio ambiente
Agente K: Meio ambiente, significa o conjunto de condições e influências
naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre
ele(s). Assim, o meio ambiente envolve não somente plantas, animais e
paisagens bonitas; mas todos os seres vivos e os ambientes em que eles
vivem.

Se o meio ambiente é tudo que cerca os seres vivos, e existe uma consciência
de preservação, precisamos entender o que prejudica esse nosso espaço. A
professora então pergunta, o que é espaço? alguns alunos trouxeram a ideia do
espaço entre dois objetos, então pegaram duas cadeiras e colocaram no meio da sala,
deixando um espaço entre elas. Após a demonstração, sugerimos que perguntassem
a agente K, o conceito de espaço.
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Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e espaço
Agente K: É o ambiente que foi modificado pelo homem ao longo da história.
Que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social,
técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes
lugares “o espaço geográfico é o palco das realizações humanas” Observe
quando estiver indo de casa para a escola se no caminho tem alguma casa,
prédio ou loja sendo construída.

Após a consulta e leitura, questionamos aos alunos se as construções
realizadas pelo homem, representadas no mapa da escola, podem afetar o meio
ambiente. O Aluno H disse que sim, principalmente a natureza, então, a professora
complementou falando que determinados meios de transportes, também poluem o
planeta, por conta dos combustíveis fósseis. Aproveitando a discussão e o
envolvimento dos alunos na aula, perguntamos, quais os meios de transporte? então
os alunos começaram a falar: avião, carro, ônibus, bonde. Estranhamos a aluna C
falar em bonde, indagamos como seria o bonde. O aluno V, respondeu dizendo que é
um ônibus pequenininho, sem portas e as pessoas seguram numa barra de ferro. Os
alunos naquele momento estavam entusiasmados com a aula, então lançamos a
pergunta: será que a agente K sabe o que é Bonde? Perguntem para ela.
Pergunta de todos alunos:
Aluno: O QUE E BONDE
Agente K: Você já viu um bonde? Sabe o que é? O bonde é um meio de
transporte que circulava pelas ruas das principais cidades brasileiras. Os
bondes mais antigos eram puxados por animais. Com a chegada da
eletricidade, os bondes passaram a ser movidos pela energia que circulava
em cabos elétricos. Vamos olhar o vídeo com fotos da antiga salvador com o
bonde, click no Vídeo.

Figura 37 – Vídeo sobre o Bonde

Figura 38 – Vídeo sobre o Bonde
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Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Nas figuras 37 e 38, os alunos estão assistindo ao vídeo com fotos antigas do
bonde, é retratado nos principais bairros históricos de salvador, despertando a
curiosidade dos alunos. Após todos assistirem ao vídeo, inicia a discussão na sala,
qual o meio de transporte sobre trilho é mais rápido? o trem ou metrô? Alguns alunos
falaram que já andaram no metrô de Salvador e acharam muito rápido. O aluno V falou
que o metrô é mais novo que o trem, pois ele utiliza eletricidade. Então falamos para
o aluno V, você já ouviu falar em trem bala? Que tal perguntar a agente K.
Pergunta de todos alunos:
Aluno: O QUE E TREM BALA
Agente K: O trem bala é um trem que circula em altíssima velocidade. A
locomotiva que puxa os vagões do trem bala é movida a eletricidade e pode
alcançar uma velocidade de aproximadamente 250 quilômetros por hora
(km/h). Conheça o trem bala no Japão, click no Vídeo.

Figura 39 – Vídeo sobre o trem bala

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Após a aluna C, assistir ao vídeo conforme a figura 39, falou que gostaria de
morar na China para poder andar de trem bala, olha como ele corre, chega a 250km,
é maior que o metrô.
Continuando a dinâmica da aula, a professora sinaliza para todos os alunos,
que a bicicleta é um meio de transporte que não polui o ambiente e que alguns países
da Europa as pessoas a utilizam bastante, exemplo de Amsterdam. Aluna C, de
imediato perguntou a agente K, o que era bicicleta, e ficou surpresa ao saber que a
primeira bicicleta era de madeira e não tinha pedais. O aluno V perguntou, onde fica
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Amsterdam? então a professora convidou os alunos a viajarem pelo mapa até a
cidade. Nas figuras 40 e 41 é socializado para os alunos a localização de Amsterdam
e aproveita para viajar com eles pelo mapa no modo de visualização tridimensional.
Figura 40 – Localizando o continente
Europeu

Figura 41 – Explorando no mapa
Amsterdam

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Os alunos estavam entusiasmados com a aula, interagindo o tempo todo. É
importante que o professor conheça quais os conhecimentos que a agente K tem
cadastrado na base de conhecimento, para que sua aula seja dinâmica e deixe seus
alunos envolvidos, contribuindo assim no aprendizado. Ao acessar o mapa para
localizar Amsterdam, os alunos são questionados, quais são os continentes no mapa?
conforme a Figura 40. Então alguns, começam a falar: América, África, Europa, e a
professora completa com Ásia e Oceania. Para finalizar, é socializado com os alunos
que a cidade de Amsterdam é a capital da Holanda, em seguida, indagamos, quem
sabe o continente que fica o país? Então o Aluno V responde, está na Europa.
Depois os alunos começaram a acessar o mapa no modo de visão
tridimensional em seus computadores, acessando as ruas dos canais de Amsterdam,
alguns alunos falavam da quantidade de bicicletas estacionadas e viam nas fotos, as
pessoas andando. Quando estávamos no movimento, a diretora Luciana, passou na
sala para realizar um comunicado, quando viu a discussão sobre o tema, socializou
sua experiência de viagem que fez de trem entre Londres e Paris. Na figura 41,
aproximamos a imagem para mostrar as duas cidades, para explicar que o trem viaja
por debaixo do mar, deixando os alunos deslumbrados. Depois de passear por
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Amsterdam, trouxemos questionamentos sobre o aquecimento global e a importância
da sociedade se conscientizar e buscar alternativas para preservar o meio ambiente,
assim como os morados de Amsterdam, conscientes com a redução dos poluentes no
planeta, utilizam muito a bicicleta por ser um meio de transporte ecológico.
A professora segue com a dinâmica de sua aula, fala para os alunos que além
dos meios de transporte poluentes, um dos grandes vilões do meio ambiente é a
produção de lixo do próprio homem, em seguida questiona, será que a agente K sabe
o que é lixo?
Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e lixo
Agente K: Lixo são resíduos sólidos sem utilidade produzido pelo homem, o
seu acúmulo é muito ruim para a natureza e a humanidade. Assista ao vídeo
para aprender como podemos ajudar o meio ambiente.

Figura 42 – Vídeo sobre lixo no meio
ambiente

Figura 43 – Vídeo sobre lixo no
meio ambiente

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Após assistirem o vídeo sobre meio ambiente e os impactos do lixo para o
planeta, conforme as figuras 42 e 43, a professora voltou a questionar, de que forma
a sociedade pode contribuir para salvar o planeta para as próximas gerações e se já
ouviram falar em sustentabilidade. Os alunos falaram que a professora de Geografia
fez um trabalho com eles usando cartazes. Perguntamos o que seria então
sustentabilidade, aluno V falou que seria tudo que tem durabilidade. Então, pedimos
que perguntassem a agente K qual seria o conceito. Após a professora terminar de
falar, a aluna C já queria ler em voz alta socializando com os colegas, o conceito
informado pela agente K. Ao final, eles assistiram um vídeo sobre sustentabilidade,
conforme as Figuras 44 e 45.
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Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e sustentabilidade
Agente K: Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender as
necessidades da sociedade sem comprometer as gerações futuras, de modo
que elas também possam utilizar os meios naturais. A sociedade precisa
preservar o meio ambiente para garantir sua existência para as próximas
gerações a fim de que elas façam o mesmo. Assista ao Vídeo.

Figura 44 – Vídeo sobre sustentabilidade

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Figura 45 – Vídeo sobre sustentabilidade

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)
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Diante das observações, em relação as falas e atitudes dos alunos,
percebemos como estes artefatos geotecnológicos, aplicados na prática pedagógica,
possibilitam tornar a aula mais dinâmica, envolvente e motivadora, despertando
assim, o interesse dos alunos. A professora assumiu um papel de mediadora de
conteúdo, estabelecendo as relações entre o aluno e os recursos geoteconológicos,
na busca pelo conhecimento.
O uso do agente Inteligente integrado ao K-ágora nas práticas pedagógicas,
além de potencializar o entendimento das dinâmicas socioespaciais, o diálogo com o
aluno pode ser um potencial nas práticas de letramento a partir da leitura e escrita. A
pesquisa de Nina Flora em Letramento Citadino: Potenciais do K-ágora com alunos
do ensino fundamental I, contribui para uma melhor compreensão do uso dos recursos
geotecnológicos nas práticas de letramento.
Uma vez utilizando estes recursos geotecnológicos em sala de aula, seria
fundamental, saber qual a opinião dos alunos através de uma pesquisa. Realizamos
duas oficinas, uma apresentando o K-ágora e aplicando na sala sem o uso do agente
inteligente, conforme a seção 3.6, e outra oficina utilizando o K-ágora integrado com
o agente Inteligente, conforme a seção 3.8. A partir das experiências dos alunos,
perguntamos se eles preferem o K-agora sem a Amiga Virtual ou com a Amiga Virtual.
Conforme a Figura 46, 100% dos alunos preferem usar o K-ágora com a Amiga
Virtual, a pesquisa completa está no Apêndice I. Foi questionado aos alunos o motivo
da escolha, respondendo da seguinte forma:
Porque ela é boa;
Porque ela me dá respostas;
Porque foi muito divertido;
Por ser mais engraçado;
Porque ela é muito legal e dá para interagir com ela;

78

Figura 46 – Pesquisa com alunos

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

O resultado da pergunta na figura 46, só foi possível, pelo fato das crianças
terem experimentado o uso do K-ágora sem o agente Inteligente conforme a seção
3.6, e depois utilizando o K-ágora com o agente Inteligente nas seções 3.8 e 3.9.
Reforçando o potencial da ferramenta geotecnológica integrado ao K-ágora, além
disso, o motivo da escolha deles e os diálogos ao longo do relatório, evidencia que os
alunos conseguiram manter o diálogo com a agente K, sendo um tutor que auxilia nas
perguntas referente aos elementos do espaço geográfico, contribuindo assim, para o
entendimento das dinâmicas socioespaciais.
3.9

Professora dos alunos utilizando o Agente Inteligente e o K-ágora
Durante as atividades na escola Antônio Euzébio, foi feito o convite a professora

dos alunos a Sra Joelma, que no primeiro momento se sentiu insegura, por não
conhecer na prática o uso do agente Inteligente, mas após explicar a proposta do
projeto e participar da oficina com seus alunos na apresentação do agente Inteligente
com o artefato K-ágora, passou a ter conhecimento e segurança do uso em sala de
aula.
O agente Inteligente aplicado na prática pedagógica, colaborou para a dinâmica
da aula. Então, solicitamos a professora um plano de aula com os conteúdos e
atividades que seriam utilizados. Como já estávamos trabalhando conteúdos de
elementos de espaço geográfico, a professora sugeriu trabalhar a desigualdade social
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da cidade de Salvador-Ba. Portanto, apresentou conteúdos sobre crescimento
desordenado do espaço, comparando os bairros planejados, com bairros de
ocupação, sem infraestrutura e saneamento básico. Diante de sua sugestão, foi
elaborado o plano de aula, atualizando a base de conhecimento com os conteúdos,
incluindo imagens e vídeos.
Após atualização da base de conhecimento da agente K, foi disponibilizado o
link para a professora conversar com a amiga virtual e consultar os conteúdos que
seriam trabalhados em sala de aula com seus alunos. Após os testes, a professora
falou que ficou muito bom e já estava apaixonada pela agente K.
Figura 47 – Início da aula

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

No dia 11/12/2018 conforme a figura 47, a professora inicia sua aula, utilizando
o agente Inteligente e o K-ágora como recursos geotecnológicos. Após escrever no
quadro os conceitos que seriam abordados na sua aula, os alunos são orientados a
carregarem o mapa do bairro da escola no K-ágora. Então, a professora questiona se
a cidade de salvador é plana, de imediato, o aluno L levanta a mão e explica que a
cidade não é plana, porque tem ladeiras, córregos, existindo poucas partes da cidade
plana. Em seguida a professora fala que os alunos já devem saber o que é relevo,
pois estudaram na aula passada com os pesquisadores e a amiga virtual. A aluna E,
responde, relevo são terrenos que não são planos e nem uniformes, enquanto isso os
outros colegas estão consultando a agente K, a aluna S pede para ler o conceito de
relevo para todos os colegas, socializando o conhecimento, ao final da leitura, a aluna
E diz que já tinha falado tudo.
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A professora provoca novamente, todos já sabem o que é um relevo, então
posso dizer que o relevo é um espaço? O que é espaço? O aluno L fala: espaço é o
lugar que não tem nada, a aluna S pede para falar o conceito em voz alta, o
conhecimento da amiga virtual com os colegas.
Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e espaço
Agente K: É o ambiente que foi modificado pelo homem ao longo da história.
Que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social,
técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes
lugares “o espaço geográfico é o palco das realizações humanas” Observe
quando estiver indo de casa para a escola se no caminho tem alguma casa,
prédio ou loja sendo construída. Assista ao Vídeo.

Após a leitura do conceito, é percebido nas figuras 48 e 49 que os alunos
passaram a assistir o vídeo em desenho animado, que propõe apresentar um pouco
sobre as mudanças nas cidades com o passar do tempo, complementando o conteúdo
teórico.
Figura 48 – Vídeo sobre as transformações das cidades

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)
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Figura 49 – Vídeo sobre as transformações das cidades passar do tempo

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Os alunos assistem ao vídeo, conforme as figuras 48 e 49, ao final, a professora
traz a definição do espaço socializado pelo Aluno L, e questiona para seus alunos, se
realmente espaço é um lugar que não tem nada ou um lugar que sofreu modificações
através do homem? A professora pede aos alunos que observem no dia-dia as
transformações do espaço, por onde andam e moram, para que passem a perceber
seu espaço geográfico em constante mudança. Então a aluna E, pede a professora
para falar que percebeu no vídeo, que no passado, as cidades não tinham bons meios
de transportes, que andavam de carroça, hoje para ir à escola, tem ônibus escolar,
carro e metrô, facilitando a vida das pessoas.
Diante

dos

relatos

acima,

é

percebido

o

potencial

dos

recursos

geotecnológicos, que possibilitam ao professor descobrir e experimentar novas formas
de ensinar, se aproximando da realidade das novas gerações. O uso destes recursos,
como apoio na prática pedagógica, proporciona uma aula mais dinâmica, estimulando
cada vez mais à participação e colaboração dos alunos.
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Figura 50 – Analisando o mapa

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

Dando sequência ao relato da aula, a professora orienta os alunos a
observarem a imagem do alto no mapa do K-ágora, e pergunta, a cidade de salvador
é organizada? A maioria responde que não, a professora novamente questiona, como
ela é? Aluna C, socializa com seus colegas: a minha rua não passa carro. Já outros
alunos falaram: que a maioria das ruas são apertadas com muitas ladeiras, trânsito,
sem praça para brincar. Então a professora fala para os alunos, a cidade de Salvador
não foi planejada, além disso, outros fatores como a desigualdade social, contribui
para o crescimento da cidade desordenada. Os alunos são provocados, a responder
o que seria desigualdade social. Por não conhecerem o tema, foram de imediato
consultar a agente K, que respondeu o conceito abaixo:
Pergunta de todos alunos:
Aluno: o que e desigualdade social
Agente K: A desigualdade social é consequência da má distribuição da
riqueza, fato constatado na maioria dos países. Isso gera um contraste
econômico e social entre a população, pois apenas uma pequena parcela da
sociedade detém a maioria dos recursos econômicos, enquanto que a maioria
se “contenta” com a menor parcela dos bens. Click na imagem a professora
explicará na aula. Após a explicação, assista ao Vídeo.
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Figura 51 – Imagem com informações
da desigualdade

Figura 52 – Vídeo sobre a pesquisa do
IBGE, que aponta Salvador como a cidade
mais desigual do país

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

A imagem na figura 51, aborda a distribuição de renda no mundo e no Brasil, a
professora explica os dados da imagem e diz que a nossa cidade, é a mais desigual
do país. Para melhorar o entendimento de seus alunos, orienta todos a clicarem no
vídeo, indicado no texto informada pela agente K. Na figura 52, apresenta os alunos
assistindo o vídeo sobre a pesquisa do IBGE, que aponta Salvador, como a cidade
mais desigual do país.
Nesta oficina, a professora demostrou como ser uma mediadora de conteúdo
utilizando os recursos geotecnológicos. No entanto, foi necessário conhecer as
ferramentas e sua aplicação em sala de aula, além disso, fez o plano de aula,
produzindo os conteúdos pedagógicos com conceitos em texto, imagem e vídeos,
disponibilizando na base de conhecimento do agente inteligente.
Ao final da aula, foi aplicada pesquisa com os alunos, 100% deles gostaram de
conversar com a Amiga Virtual. Os alunos responderam os seguintes motivos pela
escolha:
Ela é inteligente;
É inteligente e legal;
Gostei porque ela me ajudou;
Ela sabe quase tudo;
É legal e engraçada, porque ela é muito legal e também muito linda e eu
sempre quis conversar com uma robô;
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Figura 53 – Pesquisa com alunos

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2018)

O resultado da figura 54 juntamente com os motivos que levaram os alunos a
dizerem que gostaram de conversar com a amiga virtual, está atrelado a um bom
planejamento, com a participação de diferentes especialistas em Tecnologia da
Informação, Pedagogia e Design, com a colaboração e envolvimento dos alunos,
possibilitando assim, desenvolver um produto educacional, próximo ao cotidiano
destas crianças e professores.
Com a validação preliminar do agente inteligente, com a aceitação positiva dos
alunos, e as mudanças que foram realizadas durante o percurso, a partir das
sugestões dos especialistas do grupo K-Lab, foi realizado o incremento do produto no
servidor de produção. Ao refletirmos sobre os caminhos do processo de validação,
percebemos a necessidade de avaliadores especialistas que não fazem parte do
processo de desenvolvimento do produto.

3.10

Avaliação baseada em perspectiva

O método de avaliação baseada em perspectivas, foi escolhido em face das
indagações específicas a um produto geotecnológico com características educativas.
Este método de avaliação, foi pensado inicialmente por Forrest Shull, pesquisador
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filiado à Universidade de Maryland, com o objetivo de identificar possíveis
defeitos/falhas no desenvolvimento de software, sugeriu então, o método Perspective
Based Reading (PBR, em português, Leitura Baseada em Perspectivas), como forma
de validação dos documentos de requisitos.
Dias (2015), amplia o método com o objetivo de atender às necessidades na
validação de jogos educacionais digitais: "As perspectivas cogitadas, inicialmente,
foram inspiradas de forma particular sobre a dimensão do jogo educacional,
envolvendo duas grandes áreas: o jogo no contexto da Engenharia de Software com
os seus mecanismos de interação, mensagens audiovisuais e; o jogo no contexto
Educacional, com a necessidade proeminente de análise do conteúdo pedagógico e
sua relação potencial com os processos de aprendizado, considerando as
peculiaridades conceituais do mesmo". Justifica-se, então, pela complexidade deste
tipo de software, que a avaliação seja fundamentada em pelo menos 04 perspectivas
diferenciadas.
Rezende (2015) apropria-se das bases da avaliação baseada em perspectivas
como método de validação do Jogo-Simulador Kimera e define os diferentes vieses
para análise: Aprendizagem Escolar, Geotecnologias, Game/Design e Entendimento
de Espaço. Assim, para Rezende (2015), com esta delimitação é possível obter
informações direcionadas por especialistas de um determinado domínio. Desse modo,
ao findar de uma análise, as conclusões possuem um enfoque específico e
aprofundado. Do contrário, ter-se-iam avaliações que abordam inúmeras áreas do
jogo, sem um foco definido.
Com o agente Inteligente, optou-se por uma readaptação da avaliação baseada
em perspectivas do artefato K-ágora. Delimitando assim, as seguintes perspectivas
para análise: Aprendizagem Escolar, Entendimento de Espaço, Geotecnologias e
Interação humano-computador (IHC)/Inteligência Artificial, de forma a possibilitar a
verificação dos questionamentos levantados por este trabalho a respeito do agente
Inteligente.
Com a perspectiva da Aprendizagem Escolar, objetiva-se analisar o potencial
do artefato geotecnológico, como possibilidade pedagógica, além do reconhecimento
das características educativas presentes/ausentes no agente Inteligente. Para isto,
necessita-se de um profissional que possua experiência na utilização de ferramentas
geotecnológicas no ambiente da sala de aula.
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Em seguida, temos a categoria Entendimento de Espaço, cujo objetivo é
analisar a qualificação do agente Inteligente como tutor, que auxilia os alunos, nos
conceitos referentes aos elementos do espaço geográfico, na compreensão das
dinâmicas socioespaciais. O profissional ideal para esta perspectiva é o Geógrafo.
Na perspectiva das Geotecnologias, busca-se avaliar as funcionalidades que
caracterizam o agente Inteligente como um artefato geotecnológico, com informações
Geográficas. O profissional recomendado para avaliação com base nesta categoria
pode abarcar diferentes áreas, sendo a mais próxima a de Geografia, entretanto o
foco deve estar orientado para as Geotecnologias.
Por fim, no que se trata de Interação humano-computador(IHC)/Inteligência
Artificial, devem ser avaliadas as características de usabilidade do artefato, verificando
acertos e falhas de interação do agente Inteligente com os seus usuários. O
profissional recomendado para esta avaliação deve possuir formação nas áreas de
Computação e/ou Design.
O perfil dos profissionais identificados como fundamentais para esta avaliação
do agente Inteligente, podem ser visualizados na Quadro 3.

Quadro 3 - Perspectivas para avaliação
Perspectiva

Área de Formação

Profissão

Aprendizagem Escolar

Educação

Professor

Escolaridade
Doutor

Entendimento de Espaço

Geógrafo

Professor

Mestre

Geotecnologias

Geógrafo

Professor

Mestre

Interação humanocomputador/Inteligência
Artificial

Computação

Professor

Mestre

Fonte: Autor

Como instrumento de coleta da avaliação, foram criados questionários com
perguntas

específicas,

para

cada

especialista

de

perspectivas

levantadas

previamente. Estes questionários foram então, enviados via mensagem eletrônica (email) para os sujeitos da avaliação. As perguntas estão descritas a seguir, no Quadro
4.

Quadro 4 - Questionário das Perspectivas
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Perspectiva

Aprendizagem Escolar

Entendimento de Espaço

Perguntas
1. De que maneira o Agente Inteligente pode ser usado na
sala de aula?
2. Quais as características pedagógicas que podem ser
identificadas no artefato?
3. Quais conteúdos escolares podem ser potencializados
pelo artefato?
4. Espaço para sugestões e/ou comentários que julgar
pertinentes sobre aprendizagem escolar e o artefato
agente inteligente.
1. Qual sua opinião sobre a utilização do agente inteligente
como recurso tecnológico na compreensão do Espaço?
2. Qual sua opinião em relação as possibilidades do agente
inteligente, para o esclarecimento dos problemas
ambientais e administrativos das cidades?
3. Que outros conteúdos educativos relacionados ao
entendimento de Espaço podem ser articulados/aprendidos
no artefato?
4. Espaço para sugestões e/ou comentários que julgar
pertinentes sobre entendimento de espaço e o agente
inteligente.

Geotecnologias

Interação

humano-

computador/Inteligência
Artificial

1. De que maneira você avalia o potencial geotecnológico do
artefato agente inteligente?
2. Quais as possibilidades que podem ser vislumbradas no
artefato em sua funcionalidade de interação com o aluno?
3. Quais princípios geotecnológicos podem ser
potencializados pelo artefato?
4. Espaço para sugestões e/ou comentários que julgar
pertinentes sobre geotecnologias e o artefato agente
inteligente.
1. Como você avalia a interação humano-computador e a
usabilidade do agente inteligente?
2. Quais os pontos fortes da interface/usabilidade do
artefato?
3. E quais os pontos fracos e/ou que devem ser melhorados?
4. Espaço para sugestões e/ou comentários que julgar
pertinentes
sobre
interface
humanocomputador/usabilidade e o agente inteligente?

Fonte: Autor

A seguir, a análise dos dados obtidos a partir dos questionários, com as
respostas dos especialistas e suas perspectivas.
3.11

Análise da perspectiva aprendizagem escolar
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Com a perspectiva da aprendizagem escolar, procurou analisar o potencial do
artefato agente inteligente como possibilidade pedagógica, além do reconhecimento
das características educativas presentes/ausentes. As opiniões foram obtidas a partir
de questionário endereçado a um profissional que possuía experiência na utilização
de ferramentas geotecnológicas no ambiente da sala de aula.
Em relação às maneiras que o artefato poderia ser usado na sala de aula, o
avaliador respondeu que, a agente K tem um grande potencial no que concerne o
apoio ao processo pedagógico do professor. Por isso, ele pode ser utilizado de
diferentes maneiras, a depender dos conteúdos e objetivos propostos, como pode ser
observado abaixo:
Agente K pode ser utilizada como possibilidade de concretização dos
conteúdos relacionados ao espaço, em articulação com o uso do próprio K-Ágora em
sala de aula. Para isso, o professor pode selecionar um conteúdo (a exemplo do
Lugar), trabalhar o mesmo previamente em sala, manusear o K-Ágora de modo que
sejam carregados mapas de lugares vivenciados no contexto do aluno, bem como dos
elementos que compõem a paisagem desse lugar e a relação estabelecida com esses
sujeitos. Em seguida, pode-se pedir que os alunos elaborem, a partir de palavras
chave mais trabalhadas nas aulas, perguntas para serem feitas diretamente a agente
K.
O avaliador destaca, que é importante salientar que sem uma orientação do
professor, dificilmente o aluno fará perguntas para as quais obterá resposta. Isso
acontece pelo fato de as perguntas aparecerem de maneira muito conceitual, o que,
no processo de ensino e aprendizagem precisa ser transposto didaticamente, ou seja,
adaptado para uma linguagem e um contexto mais apropriado a faixa etária das
crianças. A existência de perguntas não respondidas pelo agente também pode gerar
pesquisas, por parte dos alunos, para esclarecer as dúvidas sobre o tema. Como
sugestão, o avaliador, acredita que se a agente introduzisse um diálogo ao ser
convocado pelo aluno, as perguntas seriam elaboradas de forma mais direcionada as
possibilidades/limitações do mesmo.
Além do próprio movimento de perguntas e respostas possibilitado pelo agente,
o professor poderia propor atividades relacionadas as linguagens escritas, imagéticas,
onde aluno poderia criar histórias, cartazes, HQs, painéis, contando como surgiu a
agente, quem é ela, como ficou tão inteligente, de que mundo ela veio, quem é sua
família, entre outros.
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A agente K poderia virar uma “mascote” da turma, principalmente, no que
concerne o movimento contínuo de tirar dúvidas e buscar curiosidades acerca de
elementos e fenômenos do espaço geográfico. Outra possibilidade para o uso da
agente K é atrelar a realização de projetos que visem o reconhecimento e valorização
do espaço vivido, bem como da escola e de sua circunvizinhança. Essas ações podem
ser um primeiro passo para um trabalho mais aprofundado sobre a cidade, como ela
se constitui e que dinâmicas colaboram para a riqueza desse espaço.
Sobre as características pedagógicas identificadas no artefato, o avaliador
destacou, a possibilidade de interação, bem como a resolução de dúvidas
contextualizadas com os conteúdos trabalhados em sala, são, sem dúvida, as
principais características do artefato, no que concerne seu cunho pedagógico.
Contudo, o uso de um “personagem” potencializa a curiosidade e autonomia dos
alunos que diz respeito a busca por respostas, inclusive aquelas que a agente não
oferece. Além disso, o lado lúdico e o uso da tecnologia digital são importantes
ingredientes no processo de aprendizagem das crianças.
Sobre os conteúdos escolares que podem ser potencializados pelo artefato, o
avaliador destacou, a priori, os conteúdos atrelados aos conceitos trabalhados na
Geografia, a exemplo de representações cartográficas, mapas, espaço, vegetação,
relevo, espaço, lugar, entre outros. Esses conteúdos podem ser potencializados pelo
artefato, à medida que são apresentados aos alunos e, em seguida, desenvolvidos,
com orientação do professor. Por exemplo, o professor pode solicitar que os alunos
pesquisem sobre qual a maior floresta do mundo. Em seguida, com a resposta
encontrada, os alunos podem buscar mais informações sobre a floresta Amazônica,
por meio da interação com a agente.
Percebe-se, portanto, nas palavras do avaliador, o potencial pedagógico da
agente K, em suas numerosas possibilidades de trabalho em sala de aula, e ainda
acrescenta, uma série de alternativas de utilização didático-pedagógicas e
intervenções interessantes, indo além dos aspectos geográficos, sendo possível para
diversos campos do conhecimento se beneficiarem do artefato. Além do personagem
potencializar a curiosidade e autonomia dos alunos que diz respeito a busca por
respostas, trazendo o lado lúdico e o uso da tecnologia digital no processo de
aprendizagem das crianças.
Como sugestões para melhoria o avaliador indicou, que a agente precisa ser
mais explorada, a ponto de chamar a atenção dos alunos para uma possível interação.
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Portanto, sugere que ao invés de aparecer do lado com a nomenclatura “Ajuda?”, esta
seja substituída por “Fale comigo”, “Vamos conversar?”, “Quer sabe mais?” ou outro
título que atraia mais as crianças, no momento da utilização do K-Ágora. Além disso,
o agente aparece muito escondido na tela, algum recurso que o tornasse mais visível
ou atrativo para as crianças, aumentaria a possibilidade de interação.
Outro ponto que pode ser melhorado é a linguagem utilizada nas respostas. A
mesma pode ser mais simples e adaptada ao público infantil, possibilitando assim
maior entendimento dos conceitos e conteúdos.
As respostas também podem não ser findadas em si mesmas, mas introduzir
outras questões ou curiosidades, assim os alunos continuarão a interação. Por
exemplos, se for perguntado o que é um mapa, a resposta pode ser apresentada,
atrelada a informação de que o Ga-Sur é o mais antigo registro de um mapa na
história.
Também sugeriu a inserção de orientações para o professor no que diz respeito
ao conteúdo do agente, pois apenas a existência do mesmo no K-Ágora não é algo
intuitivo, afinal, suas perguntas são direcionadas, muitas vezes, a conceitos (lugar, por
exemplo) e não conteúdos escolares (a exemplo de minha casa, o bairro, a vizinhança,
entre outros). Um agente comunicativo responde questões sobre um determinado
assunto. Contudo, devido a complexidade dos conceitos abordados, pode ser que o
aluno não obtenha nenhuma resposta para suas perguntas, o que pode ser frustrante
para ele. Por isso, o professor, como condutor desse processo, precisa saber o que
pode ser explorado, quais são as limitações do agente, bem como precisa conhecer
a base de conteúdo do sistema, e para isso, o uso em si não é suficiente. É necessário
apresentar, claramente, suas orientações e possibilidades.
Esse tipo de agente é muito complexo, pois demanda uma orientação contínua
do professor/ orientador/ mediador. Isso ocorre pelo fato de que as perguntas também
são revertidas por uma certa complexidade, diferente de um agente inteligente de um
sistema de compras, onde o usuário fará perguntas direcionadas aos produtos da loja.
Nesse sentido, o avaliador sugere que logo na interface do agente, seja inserida uma
opção para interação do professor. Nessa opção, devem estar contidas as
orientações, assim como um espaço para suporte, onde o mesmo possa inserir ou
solicitar a inserção de conteúdo.
3.12 Análise da Perspectiva Entendimento de Espaço
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Com a perspectiva do Entendimento de Espaço, buscou-se analisar o agente
Inteligente como um tutor, para auxilia os alunos e professores, no conhecimento dos
elementos do espaço geográfico, contribuindo assim, como possibilidade de
compreensão das dinâmicas socioespaciais. As opiniões aqui expostas foram obtidas
a partir de questionário endereçado a um Geógrafo.
Quando questionada a opinião sobre a utilização do agente inteligente como
recurso tecnológico na compreensão do Espaço, o avaliador fez referências ao Kágora, não realizando os testes no agente inteligente conforme a orientação no
questionário. Diante do fato ocorrido e o prazo da entrega da pesquisa para defesa da
banca, não foi possível a realização dos testes pelo especialista, sendo assim, sugiro
que o produto só seja ampliado para mais escolas, após a realização de uma nova
pesquisa para identificar possíveis melhorias.
3.13 Análise da Perspectiva Geotecnologias
Com a perspectiva das Geotecnologias buscou-se avaliar as funcionalidades
que caracterizam o agente Inteligente como um artefato geotecnológico, busca-se
avaliar as funcionalidades que caracterizam o agente Inteligente como um artefato
geotecnológico, com informações Geográficas. O profissional recomendado para
avaliação com base nesta categoria pode abarcar diferentes áreas, sendo a mais
próxima a de Geografia, entretanto o foco deve estar orientado para as
Geotecnologias.
Sobre o potencial geotecnológico do artefato, o avaliador destaca, que possui
potencial geotecnológico quando analisado conjuntamente ao K-Ágora, pela
possibilidade de agregar informações referentes ao espaço geográfico. Além disso,
vale destacar o possível auxílio à compreensão de conceitos referentes à cartografia,
geolocalização e as mais diversas dinâmicas socioespaciais.
Outro aspecto, refere-se à possibilidade de inserir, no banco de dados da
agente-K, informações sobre o “Lugar” dos estudantes, da sua realidade vivida, tais
como: história da cidade, dos bairros, ruas, pontos turísticos, dentre outros. Tal
possibilidade pode agregar maior potencial geotecnológico ao artefato, que articulado
as possibilidades do K-Ágora, ampliar dados e possibilidades para compreensão e
expressão dos espaços vividos pelos estudantes.
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O avaliador destaca a maturidade do artefato, já demonstrando diversos
conteúdos e informações geográficas e socioespaciais, que configuram seu potencial
geotecnológicos, tais como: desigualdade social, sustentabilidade; desenvolvimento
sustentável; reciclar; lixo; mapa; organização política do Brasil; pontos cardeais;
ocupação do relevo; deslizamento; planícies; dentre outras temáticas citadas pelo
próprio desenvolvedor.

Acredito que nesse aspecto o agente ainda pode ser

melhorado e ter ampliado suas bases de informações.
É ressaltado pelo avaliador, também, as diferentes possibilidades da agente-K,
indicar outras mídias, textos e geotecnologias em uma dinâmica de hipertexto,
funcionalidade expressada nas indicações de links e materiais feitas pelo artefato.
Deste modo, é muito potencial para construção e estruturação das atividades
pedagógicas.
Sobre as possibilidades em relação à funcionalidade de interação com os
alunos, o avaliador acredita que seja necessário um aprimoramento do sistema de
perguntas e respostas, talvez uma ampliação das combinações possíveis, pois teve
dificuldades para que o agente entendesse as perguntas feitas, mesmo tendo
conhecimento parcial dos temas existentes em seu banco de dados.
Para ele, a utilização, entretanto, com a atuação do professor ou mobilizador
na orientação das atividades, acredita ser fundamental para viabilização de uma maior
interação dos estudantes com o agente inteligente. Uma vez que, é possível a
utilização do K-Ágora e do agente-K em atividades relacionadas às diferentes
temáticas socioespaciais, dentro do planejamento de uma atividade pedagógica.
Destaca ainda, possibilidade, como exemplo da referida “funcionalidade”, citar
uma situação hipotética, na qual um professor que abordar o terma “urbanização e
problemas urbanos”, ele pode trabalhar primeiramente com a análise de imagens de
satélites, identificando com os alunos possíveis problemas urbanos, em seguida pedir
para que os mesmos perguntem para agente-K as características desses problemas
ou a indicação de uma vídeo. Trata-se de um exemplo simples, demostrar como a
iteração pode ser conduzida pelo professor, entretanto, em uma interação espontânea
do aluno com a agente, ele poderá ter mais dificuldades.
Sobre o potencial geotecnológico do artefato, o avaliador sinaliza que
primeiramente, é importante destacar que ao falarmos em princípios geotecnológicos,
pressuponho que estamos nos referindo a uma perspectiva na qual as Geotecnologias
possuem uma dimensão material (técnica, expressadas nos mapas, imagens de
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satélites, croquis, maquetes, GPS, etc) e uma dimensão imaterial, relacionada ao
processos cognitivos e simbólicos, que podem ser denominados por

princípios

geotecnológicos (a escrita, os mapas mentais, as narrativas sobre os lugares, bem
como demais processos cognitivos construídos para compreender e expressar as
diferentes dinâmicas socioespaciais) (PEREIRA, 2015).
Sendo assim, ao trabalhar com conteúdo, informações, e as mais diferentes
mídias, com a utilização do agente-K, associado as estratégia de utilização integrada
ao K-Àgora, os estudantes podem potencializar seus conhecimentos socioespaciais e
geográficos; entendimento sobre clima, vegetação e outras “elementos” que compõem
o Espaço Geográfico; Compreender melhor os espaços em que vivem; ampliar noções
da cartografia, de geolocalização e o conhecimento sobre os territórios à consolidação
de um “olhar espacial”, dentre outros princípios geotecnológicos (processos cognitivos
e simbólicos).
Ainda, o avaliador elencou alguns pontos de melhoria para agente-K, pode ser
mais bem integrado às funcionalidades do K-Ágora, tornando-se um recurso a auxiliar
a navegação nos mapas e imagens de satélites. Imagina que o sistema de base do
agente inteligente tenha algumas limitações, mas de qualquer forma, sinalizou
algumas sugestões de implementação:


Integrar o agente-K ao mapa ou sistema de navegação do K-Ágora,

informações e dados geográficos sobre determinado espaço poderia ser inserido em
sua base dados. Um exemplo, preencher os bancos de dados com informações dos
pontos turísticos de Salvador e ao navegar sobre esses pontos turísticos o usuário
pode clicar no ícone do agente-K no mapa e acessará tais informações. Na ausência
dessa possibilidade, é interessante a composição de “pistas pedagógicas” e dicas de
utilização do agente-K para professores, uma vez que os mesmos podem conduzir
esse processo de inserção de novos dados, ou para pesquisar informações junto ao
agente inteligente, a partir da utilização das demais possibilidades do K-Ágora.


O AI, ao não identificar a pergunta, poderia sugerir ao usuário um link na

qual, ao clicar, o usuário abriria uma pesquisa em um site de Busca, como Google,
podendo ter acesso à informação. Assim seria redirecionado, como já acontece com
o vídeo e outros materiais que já foram inseridos na base dados
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Melhorar o sistema de perguntas, tive dificuldades em fazer perguntas

que o agente identificasse. Exemplo: Quais são os pontos cardeais? (não respondeu),
respondeu apenas quando inseri “O que são pontos cardeais?”. Se for limitação do
sistema, é importante construir dicas ao professor que irá orientar os estudantes e/ou
dicas para os próprios usuários.
3.14

Análise da
Artificial

Perspectiva

Interação

Humano-Computador/Inteligência

Com a perspectiva da Interação humano-computador(IHC)/Inteligência
Artificial, buscou-se avaliar as características de usabilidade do artefato, verificando
acertos e falhas de interação do agente Inteligente com os seus usuários. O
profissional recomendado para esta avaliação deve possuir formação nas áreas de
Computação e/ou Design.
No quesito interação, o avaliador sinaliza que o agente consegue interagir de
maneira pouco satisfatória, principalmente em situações fora do plano principal.
Nestas situações, as respostas não fazem sentindo ou demasiadamente artificiais.
Como pontos fortes da interface, o avaliador destaca a interface web simples e
com elementos, em sua maioria, o simbologia e significado corretos. Em relação aos
pontos que devem ser melhorados na interface, o avaliador sinaliza que o agente
inteligente apresentou ingênuo, não sabendo tratar de situações equivalentes ou não
previstas. Como sugestão do avaliador, aplicar alguma técnica de detecção de
anomalia, e melhoramento da técnica de IA no agente K. O uso de uma abordagem
simples baseadas antologias pode contribuir no melhoramento o comportamento mais
natural.
Fundamentado nas avaliações dos especialistas das quatro perspectivas
(aprendizagem escolar, entendimento de espaço, geotecnologias e interação
humano-computador/Inteligência artificial), podemos perceber, uma aceitação positiva
do artefato e a valorização do seu potencial como aprendizagem escolar no que
concerne o apoio ao processo pedagógico do professor, com uma variedade de
possibilidades de uso em conjunto com o K-ágora, em sala de aula.
Na avaliação de perspectiva de entendimento de espaço, o avaliador fez
referências ao K-ágora, não realizando os testes com o agente Inteligente. O destaque
na perspectiva das geotecnologias é o potencial geotecnológico quando analisado
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conjuntamente ao K-Ágora, pela possibilidade de agregar informações referentes ao
espaço geográfico. Além disso, destaca o possível auxílio à compreensão de
conceitos referentes à cartografia, geolocalização e as mais diversas dinâmicas
socioespaciais..
Já na perspectiva interação humano-computador/Inteligência Artificial, embora
o avaliador ter interagido de maneira pouco satisfatória, principalmente em situações
fora do plano principal. É importante destacar que a base de diálogo foi desenvolvida
para um público de 9 a 12 anos, com prioridade os conteúdos sobre os elementos do
espaço geográfico. O processo de melhoria das respostas do agente inteligente, será
a partir da quantidade interações, aumentando assim sua base de possíveis perguntas
e respostas.
Algumas possibilidades de ampliação e melhorias foram apontadas por mais
de um avaliador, o que expandiria ainda mais o leque de oportunidades pedagógicas
do agente Inteligente. Assim, as considerações e análises dos especialistas servirão
de insumos para a melhoria do artefato em trabalhos futuros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, possibilitou algumas
reflexões, a partir do objetivo principal de apresentar e compreender o agente
Inteligente como potencial para o entendimento das dinâmicas socioespaciais, através
de sua aplicação nas práticas pedagógicas, explorando as dinâmicas socioespaciais
dos sujeitos na cidade de Salvador, no intuito de potencializar o entendimento dos
alunos do Ensino Fundamental I.
O surgimento das tecnologias digitais aplicadas na educação, proporciona
novas mudanças, criando possibilidades que podem despertar o interesse dos alunos
na busca pela informação e construção de novos conhecimentos, no caso específico
desta pesquisa, está relacionado ao ensino da Cartografia e da Geografia. Entretanto,
as ferramentas precisam ser desenvolvidas por especialistas que vivenciem a sala de
aula com a participação das pessoas que utilizarão no seu dia-dia. Caso contrário, o
fracasso da ferramenta, já inicia em seu planejamento, ao chegar na execução, não
terá a aceitação das pessoas, pelo fato da solução não resolver seus problemas ou
não atender a realidade da sala de aula. Este problema é visto no mercado em muitos
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produtos desenvolvidos para educação, é necessário a aproximação das empresas
de tecnologia na sala de aula para o desenvolvimento do produto, não basta somente
aplicar sem ouvir os sujeitos do processo.
As dificuldades e desafios são grandes, como foi percebido no percurso desta
pesquisa, o desenvolvimento do produto e a sua aplicação, só foi possível com o
suporte metodológico da metodologia colaborativa aplicada, da engenharia de
software, PDCA e PDSII, possibilitou alcançar os objetivos com o constante
aprimoramento do artefato geotecnológico.
Com a necessidade de uma validação prévia com objetivo de conhecer a
opinião dos alunos em relação ao uso do agente Inteligente, foi realizada pesquisa
com questionário, para sabermos, a aceitação destes alunos no uso do K-ágora sem
e com o agente Inteligente. Do total de alunos pesquisados, 100% responderam que
preferem usar o K-ágora com a agente-K.
Além disso, teve a necessidade da avaliação do produto, formal e imparcial, a
partir da avaliação baseada em perspectivas, com as respostas aos questionamentos
feitos aos especialistas, foi possível validar parcialmente o valor e potencial
pedagógico do artefato, que obteve aceitação positiva com algumas ressalvas, por
parte dos avaliadores das pesquisas respondidas de acordo com o questionário, o que
se reforça pela sinalização das diversas possibilidades de uso em sala.
Durante a aplicação do agente Inteligente nas práticas pedagógicas, ficou
evidenciado, que as crianças e professores precisam ter uma rotina de aula com o uso
das tecnologias digitais, transformar em rotina diária ou semanal, assim como, está
presente na vida da sociedade. É necessário rever a grade curricular das instituições,
o laboratório de informática com seus recursos tecnológicos, precisam ser melhores
aproveitados, visando aproximar e contextualizar as práticas pedagógicas à realidade
destes alunos.
Deste modo, esta investigação atendeu a pergunta norteadora delineada para
o desenvolvimento do seu estudo:
- Como o agente inteligente pode potencializar o entendimento das dinâmicas
sociocespaciais, na Escola Municipal Antônio Euzébio, localizada no bairro do Cabula,
na cidade de Salvador-BA?
Portanto, por meio das práticas pedagógicas, integrado ao artefato K-ágora, o
agente inteligente respondeu às perguntas dos alunos relacionadas aos elementos do
espaço geográfico, baseados na construção e interpretação do mapa no bairro da
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escola, valorizando suas vivências no cotidiano, sendo possível a exploração do
potencial do agente inteligente.
Para tanto, tem-se o agente inteligente como produto deste trabalho e todos o
processo de desenvolvimento vivenciado a partir da construção colaborativa, as suas
potencialidades e contribuições para nortear e instigar novas práticas educativas e
formativas.
Desta forma, destacamos o agente Inteligente como potencial para
entendimento das dinâmicas socioespaciais, desejamos da banca examinadora de
avaliação a ampliação das possibilidades, no seu uso, aplicando em outras pesquisas
e escolas.
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Documentação detalhada da metodologia PDCA

Plano de Ação
Problema

Como o Agente Inteligente pode potencializar o entendimento das dinâmicas
sociocespaciais?

Metas:

Desenvolver o Agente Inteligente com participação colaborativa / Criar protótipo
do K-ágora com o Agente Inteligente / Aplicar o protótipo com a turma do 4° ano
com o plano de trabaho pedagógico

Responsável:

0%
0%
0%

Concluído
Em Andamento
Atrasado

Grupo de Multiletramento e Geotecnologias
100%

Participantes:

Cancelado

Alessandro Jesus, Andréa Lago, Nina Flora e Iury Silva

Data:

01/03/2017

PDCA

Causa

O que fazer?

P

O projeto de pesquisa
precisa do produto
geotecnológico, e o
conhecimento em
Educação é fundamental
para o sucesso do projeto.

P

Participar dos processos
O pesquisador é Gestor em formativos e educacionais
TIC, não tem experiência na do grupo K-lab nos
área de educação.
encontros quinzenais na
universidade.

P

Reunião com os
O pesquisador conhece
pesquisadores André
superficialmente a estrurura Rezende e Iury Silva, pois
Alessandro Jesus 30/12/2017
do artefato K-ágora.
trabalharam diretamente no
desenvolvimento do artefato.

P

O personagem do Agente
Inteligente precisa de
características próximas ao
aluno, diminuindo o risco do
aluno não querer conversar.

Envolver a turma no projeto
que ajudará a escolher as
principais característas do
personagem.

P

O Agente Inteligente
precisa atender os
requisitos sinalizados por
André Rezende.

Pesquisar projetos de
agente inteligente que utilize
Alessandro Jesus 01/04/2018
software livre e salve o
diálogo.

P

O pesquisador não tem
vivência em sala de aula
com alunos do fundamental
I.

Participar das oficianas
formativas do Grupo de
Multiletramento e
Geotecnologias.

Quem?

Até
quando?

Onde?

Como?

Status

Farol

Uneb

Reuniões presenciais a cada 15 dias
para apresentar o andamento teórico
da pesquisa, diante das sugestões do
orientador.

Concluído

n

Uneb

Participando de reuniões na Uneb
quinzenalmente, conhecendo os
processos e resultados de projetos do
grupo de pesquisa.

Concluído

n

Vídeo
conferênci
a e nos
encontros
do K-Lab

Através da reunião alinhamos a
pesquisa do meu projeto ao artefato Kágora, já que o objetivo é integrar o
agente inteligente no K-ágora,
Concluído
potencializando o entendimento as
dinâmicas socioespaciais. André
Rezende sinalizou alguns requisitos
necessários para o agente.

n

Escola
Antônio
Euzébio

Apresentação do projeto para a turma
e foi lançada a seguinte pergunta, o
que eles achavam do K-ágora ter um
Concluído
amigo virtual. Falar o conceito de
virtual, apresentar alguns personagens
com características distintas e aplicar
uma pesquisa.

n

Uneb

Através de pesquisas bibliográfica e
forum de discursões.

Concluído

n

Alessandro Jesus 30/12/2017

Escola
Antônio
Euzébio

Participando das oficinas formativas
das pesquisadoras Andréa Lago e
Nina Flora.

Concluído

n

P

Possibilidade do aluno não
ter interesse em conversar
com o agente sobre
assuntos relacionado a
aula.

Utilizar o conhecimento
teórico acompanhado de
vídeos e fotos, alinhados ao
plano de aula pedagógico.

Grupo
Multiletramento e
Geotecnologias

Escola
Antônio
Euzébio

O grupo Multiletramento e
Geotecnologias validou o conteúdo da
base de conhecimento do agente
Concluído
inteligente e a atualização plano de
trabalho pedagógico do K-ágora com o
Agente Inteligente.

n

D

Evitar falhas no K-ágora,
Criar o protótipo do K-ágora
pois mudanças no servidor
com o Agente Inteligente
de produção, pode afetar o
usando o modelo PDSII.
funcionamento adequado.

Alessandro
Jesus/Leonardo
Sobral

11/07/2018

K-lab

Clonar a página do K-ágora, apontando
para o domínio
http://chatbot.projetocaua.com/. Integrar Concluído
a página ao agente inteligente
hospedado na plataforma pandorabot.

n

D

Potencializar o
Aplicar o protótipo com a
entendimento das
turma, seguindo o plano de
dinâmicas socioespaciais. trabalho pedagógico.

Grupo
Multiletramento e
Geotecnologias

11/12/2018

Escola
Antônio
Euzébio

Acompanhar todos os
Alessandro Jesus 30/12/2018
encontros com o orientador.

Alessandro Jesus 11/12/2018

Alunos

30/12/2017

20/11/2018

Utilizar o protótipo com plano
pedagógico proposto com o Agente
Inteligente.

Concluído

n
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C

Erros de programação e
escrita da base de
conhecimento.

Analisar os testes fechados
na plataforma pandorabot,
Alessandro Jesus
local que fica armazenado a
base de conhecimento.

C

Erros com a integração da
plataforma pandora com
domínio que ficará
hospedado o k-ágora com
o amigo virtual.

Analisar os testes fechados
com diferentes
navegadores, simulando
diálogo com o amigo virtual.

C

O diálago de um ser
humano, é vasto em
palavras e frases, sendo
assim, o agente inteligente
precisa ampliar sua base
de conhecimento.

A

O agente inteligente não ter
Cadastrar na base de
a respota da pergunta do
conhecimento.
aluno.

Fonte:Autor

Alessandro
Jesus/Leonardo
Sobral/André
Luiz/André
Rezende

Testar o agente inteligente
com as crianças para avaliar
Grupo
a interação no diálogo,
Multiletramento e
ampliando a base de
Geotecnologias
conhecimento.

Grupo
Multiletramento e
Geotecnologias

16/10/2018

K-lab

Testes dentro da plataforma do
pandorabot, simulando conversas e
Concluído
adicionando novos diálgos e avaliando
a base de conhecimento.

n

16/10/2018

K-lab

Testes realizados com os navegadores
Concluído
Firefox, Chrome e IE.

n

Escola
Antônio
Euzébio

As crianças sabem a importância delas
na construção do amigo virtual, seja no
desenvolvimento do personagem,
como na ampliação do diálogo. Para
isso, todos tem conhecimento que o
Concluído
amigo virtual é uma menina de 10 anos
e não sabe tudo, mas que na próxima
aula, saberia responder, porque iria
conversar como professor Alessandro
para explicar.

n

Através do logs de conversação
gerados pela plataforma do
pandorabot, é possível identificar as
perguntas e cadastrar, atualizando a
base de conheicmento e ampliando
sua capacidade de diálogo.

n

23/10/2018

20/11/2018

K-lab

Concluído
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Evidências de 2017

Fonte: Grupo de Multiletramento e Geotecnologias (2017)
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Documento de Requisitos

1 Definição do problema

O Problema

O desinteresse dos alunos para o ensino da
Cartografia e da Geografia.

Quem é afetado
Uma

Boa

Estudantes e professores

Solução

poderia ser

A criação de um Agente Inteligente que
responda as perguntas dos alunos no contexto
dos elementos do espaço-geográfico,
disponibilizando textos, imagens e vídeos. O
artefato ficará integrado ao K-ágora,
possibilitando ao professor, utilizar na prática
pedagógica como um recurso geotecnológico.

1.1

REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisi
D

Descrição

Caso de
Uso

to
Dialogar
com o Agente
Inteligente

Interagir a partir de uma
interface

UC01

108

Responde

A linguagem em AIML faz

r perguntas

varredura na base de

feitas ao Agente

conhecimento pela mensagem do

Inteligente

aluno, uma vez cadastrada na

UC
02

base, a resposta é repassada
para o aluno.
Resposta

Retorna resposta padrão, não

padrão para

pode ser única, usar algumas

perguntas não

respostas aleatoriamente.

UC
02

cadastradas.

Perguntar ao
Agente Inteligente

Salvar o diálogo à partir do
texto de entrada, gerando

UC
03

perguntas e respostas que serão
cadastradas na base de
conhecimento.
As
respostas podem
conter links com
vídeos ou fotos.

1.2

O conteúdo é descrito na
caixa de texto, orientando a clicar
no link, que pode direcionar para
fotos hospedadas no Google ou
Vídeos educativos hospedados no
Youtube.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Descrição
D

UC02
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Utilizar a plataforma Pandorabot para criar o Agente Inteligente
Criar uma base de conhecimento utilizando a linguagem AIML

110

APÊNDICE C

111

Caso de Uso
1. Caso de uso
Este Caso de Uso tem como objetivo descrever os procedimentos do momento
que iniciar o diálogo com o Agente Inteligente com perguntas e respostas.
1.1 Atores

A

Descrição

A

Aluno final do

tor

luno

Agente Inteligente

1.2. Diagrama

1.3. Roteiro
A) UC01 – DIALOGAR COM O AGENTE INTELIGENTE

112

Sumário
Este caso de uso permite o diálogo com o Agente Inteligente no K-Ágora
Atores
Aluno.
Pré-Condição
Aluno estar na página inicial (home) do projeto K-Ágora
Roteiro
O caso de uso inicia quando o aluno clica no ícone do Agente Inteligente,
no canto direito da parte inferior da página do K-ágora.
1. A interface apresenta uma tela com o nome e o desenho da Amiga Virtual e

com um campo com à informação, “digite sua mensagem”. Além disso, tem
um ícone para fechar a tela [RN01].
2. O aluno inicia o diálogo, escrevendo a mensagem. [RN01].

Fluxos Alternativos

Exceção

Pós-Condição
1. Se a mensagem não for na língua portuguesa e não esteja cadastrado na
base de conhecimento, será exibido mensagem padrão.
Requisitos

Regras de Negócio
RN01 – Falar na língua portuguesa é obrigatório
Referências
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Não possui.

B) UC02 – RESPONDER PERGUNTAS FEITAS AO AGENTE INTELIGENTE
Sumário
Este caso de uso permite responder as perguntas.
Atores
Aluno.
Pré-Condição
Aluno estar na página inicial (home) do projeto K-Ágora
Roteiro
O caso de uso inicia quando o aluno escreve no campo de texto a
mensagem e preciona a tecla enter.
1. Aluno escreve na caixa de texto e clica “Enter”, a linguagem AIML faz
uma varredura na base de conhecimento pela pergunta do aluno, uma vez
cadastrada na base, a resposta é repassada para o aluno. [RN01] [EX01]
2. O aluno visualiza a resposta na caixa de texto, no final do texto o aluno
é orientando a clicar no link, que pode direcionar para fotos hospedadas no
Google ou Vídeos educativos hospedados no Youtube. [RN01]
3. Não existindo o cadastro da resposta para a pergunta do aluno, será
respondida a mensagem padrão. [RN01]

Fluxos Alternativos
Exceção
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[EX01]- Consulta a base de conhecimento do Agente Inteligente

Pós-Condição

Requisitos
1. Criar a base de conhecimento com respostas a possíveis perguntas dos

alunos, cadastrando conhecimentos relacionados aos temas que serão
discutidos na sala de aula.
Regras de Negócio
RN01 – Perguntas relacionadas ao conteúdo de geografia e cartografia
do quarto ano.
Referências
Não possui.
C) UC03 – PERGUNTAR AO AGENTE INTELIGENTE
Sumário
Este caso de uso permite identificar as perguntas que não foram
respondidas.
Atores
Aluno.
Pré-Condição
Aluno estar na página inicial (home) do projeto K-Ágora
Roteiro
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1 . As perguntas ficam salvas no log do sistema, o administrador deve
acessar a conta no portal do pandorabot, clica no campo logs e verifica as
perguntas que não foram respondidas. [RN01]
Fluxos Alternativos

Exceção

Pós-Condição

Requisitos
Salvar o diálogo à partir do texto de entrada
Regras de Negócio
RN01 – Somente o administrador tem acesso a base de conhecimento
do Agente Inteligente
Referências
Não possui.
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Ações Pedagógicas e Atividades em 2017 do Grupo de
Multiletramento e Geotecnologias

PLANEJAMENTO: K-LAB PEDAGÓGICO
Encontro nº: 6/2017
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora da

Turma

Turno

Turma

do

Encontro

Kátia
Data

Duração

4º Ano
do

Matutino

1h30min

15 de agosto de 2017

Encontro
Horário

7:30 às 9:00min

Objetivo (os)
- Apresentar a ferramenta tecnológica, K-ágora para os alunos;
- Conhecer e manusear suas funcionalidades;
- Utilizar os potenciais do K-Agora para o entendimento das
dinâmicas
Socioespaciais.

Etapas/Ações



1º Momento
- Regatar os conceitos trabalhados nas atividades

anteriores como: pontos cardeais, mapa satélite, noções
de orientação.
- Apresentar o K-ágora, que deve ser acessado
em: https://klab.com.br/apps/kagora
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- Solicitar que os alunos na aba EXPLORAR, no
item NOME, insira o seu nome (do aluno) para que o
professor possa identificar o mapa de cada aluno;
- Pedir para que os alunos no ícone ENDEREÇO,
digitem o endereço da escola para criar um novo mapa (
Rua Cristiano Buys, Bairro Cabula, Salvador, Bahia);
-

Após

criação

do

mapa,

apresentar

as

funcionalidades que aparecem na interface, seguir todos
os passos junto com os alunos através da socialização da
apresentação com a turma com o suporte do data show,
para que todos possam visualizar e tirar as dúvidas de
como utilizar os ícones;


2º Momento
- Começar pelas cinco categorias de construções:

Comércio, Educação, Habitações, Infraestrutura e Lazer,
apresentado uma de cada vez, identificando-as e
explicando suas funções, (como arrastar para realização
da construção no mapa criado);
- Em seguida apresentar o ícone Ferramentas e
seus itens: Carta Geolocalizada, Medir área, Medir
distâncias, Retornar coordenadas, Calcular rotas, Visão
Tridimensional;
- Apresentar os modos de visualização dos mapas:
estrada, satélite e satélite com estradas;
- Apresentar as funcionalidades: Página Inicial,
Salvar Construções e Manual;
- Por fim, apresentação das Cartas Voadoras,
explicando sua importância para a escrita e leitura.
3° Momento
- Solicitar que os alunos identifiquem a localização da
escola e façam a construção da escola no local;
- Pedir que realizem a identificação de lugares
conhecidos e façam a construção no mapa;
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- Deixar um tempo livre para que se familiarizem com a
ferramenta;

4° Momento
- Solicitar que escrevam nas Cartas Voadoras
sobre o que gostaram e não gostaram no K-Agora;


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais



Computadores com acesso a Internet



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas

Necessários
Participantes

PLANEJAMENTO: K-LAB PEDAGÓGICO
Encontro nº: 7/2017
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora da

Turma

Turno

Turma

do

Encontro

KÁTIA
Data

Duração

4º Ano
do

Matutino

1h30min

22 de agosto de 2017

Encontro
Horário

7:30h às 9h00min

Conteúdo

Cartografia / dinâmica socioespaciais/ Letramento

120

- Retomar a utilização do K-Ágora com os alunos;

Objetivo (os)

- Fazer uma associação entre as diferentes tecnologias e
utilizar os
seus

potenciais

para

entendimento

das

dinâmicas

socioespaciais;

- Práticas de letramento a partir do entendimento
de Lugar e suas dinâmicas;
Etapas/Ações



1º Momento
-Retomar o k-ágora, relembrando o que foi

realizado na aula anterior. Realizar algumas consignas :
O que fizemos? Qual mapa vocês criaram? Que
construções

existem

no

K-ágora?

Quais

vocês

utilizaram?
- Solicitar que os alunos cliquem na aba
CARREGAR MAPA e abram o mapa construído na aula
anterior, em seguida solicitar que resgatem oralmente as
construções que haviam identificado e realizado as
construções no seu mapa;
- Ao mesmo momento, fazer uma lista no quadro
branco com os nomes dos elementos identificados pelos
alunos;
2º Momento
- Pedir para que os alunos realizem a identificação
dos elementos que estão na lista que ainda não foram
localizados no mapa e em seguida façam a sua
construção no local;
3º Momento
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- Ao finalizarem as construções no mapa, pedir
para os alunos abrirem as cartas voadoras e confiram no
item CARTAS RECEBIDAS as cartas enviadas pelo
professor solicitando que façam um texto para respondêlas.
-

Primeira

Carta

(disponível

na

área

do

administrador) : O que tem no bairro da minha escola?
-Segunda Carta: O que falta no bairro da minha
escola?
4º Momento
- Conversar com os alunos sobre o encontro
identificando o que mais gostaram e o que não gostaram
para a realização das próximas atividades com o artefato
K-Agora.


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários
Participantes



Pilot;



Computadores com acesso a Internet.



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas

PLANEJAMENTO: K-LAB PEDAGÓGICO
Encontro nº: 8/2017
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
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Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora da

Turma

Turno

Turma

do

Encontro

KÁTIA
Data

Duração

4º Ano
do

Matutino

1h30min

05 de setembro de 2017

Encontro
Horário

7:30h às 9h00min

Conteúdo

Letramento citadino (práticas de leitura e escrita
através do entendimento das dinâmicas socioespaciais
em relação ao lugar de vivência do aluno)
- Retomar a utilização do K-Ágora com os alunos;

Objetivo (os)

- Práticas de letramento a partir do entendimento
de Lugar e suas dinâmicas;
- Realizar estratégias de leitura e escrita através
das Cartas Voadoras.
Etapas/Ações



1º Momento
-Retomar o k-ágora, resgatando o que foi realizado

na aula anterior.
- Solicitar que os alunos na aba EXPLORAR, e
criem um novo mapa da rua da escola;
-Deixar os alunos realizarem as construções dos
elementos

disponíveis

na

ferramenta,

pode-se

representar algo que realmente exista ou o algo que
deseje ter no bairro da escola;


2º Momento
-

Após as construções no mapa, solicitar que

clique na opção FERRAMENTAS e abra o ícone Visão
Tridimensional;
- Pedir que arrastem o ícone ao local que deseja
visualizar, a qual permite o modo visualização real da imagem
no nível da rua e deixar um tempo livre para que observem as
paisagens e elementos das ruas pesquisadas no bairro;
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- Solicitar que através desta funcionalidade tentem
identificar a escola e depois a sua casa ou de um colega que
more mais próximo.



3º Momento
- Conversar com a turma sobre os elementos que

conseguiram identificar utilizando a funcionalidade Visão
Tridimensional discutindo a sua importância para a
organização do bairro;


4º Momento
- Em seguida, solicitar que abram as Cartas

Voadoras e respondam as cartas enviadas pelo professor
sobre o tema discutido em sala;
Primeira Carta: Por que esses elementos são
importante para o bairro?
Segunda Carta: Por que esses elementos são
importantes para você?
5º Momento
- Conversar com os alunos sobre o encontro
identificando o que mais gostaram e o que não gostaram
para a realização das próximas atividades com o artefato
K-Agora.


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários
Participantes



Pilot;



Computadores com acesso a Internet.



Andréa Lago
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Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas

PLANEJAMENTO: K-LAB PEDAGÓGICO
Encontro nº: 9/2017
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora da

Turma

Turno

Duração

Turma

Encontro

KÁTIA
Data

do

4º Ano
do

Matutino

1h30min

12 de setembro de 2017

Encontro
Horário

7:30h às 9h00min

Conteúdo

Letramento citadino (práticas de leitura e escrita
através do entendimento das dinâmicas socioespaciais
em relação ao lugar de vivência do aluno)
- Retomar a utilização do K-Ágora com os alunos;

Objetivo (os)

- Práticas de letramento a partir do entendimento
de Lugar e suas dinâmicas;
- Realizar estratégias de leitura e escrita através
das Cartas Voadoras.
Etapas/Ações



1º Momento
-

Propor

uma

discussão

resgatando

as

observações/impressões realizadas pelos alunos em
relação ao bairro da escola;
- Socializar a leitura de algumas cartas escritas
pelos alunos sobre os elementos que faltam no bairro da
escola e propor uma reflexão sobre os possíveis
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problemas que podem ser gerados devido à falta desses
elementos;
- Levantar alguns questionamentos para reflexão:
Existe algum problema no bairro? Quais são esses problemas?
Quais soluções poderíamos pensar para resolver esses
problemas?



2º Momento
-Retomar o k-ágora, resgatando o que foi realizado

na aula anterior;
-Solicitar

que

os

alunos

cliquem

na

aba

CARREGAR MAPA e abram o mapa construído na aula
anterior;
-Pedir que façam a construção dos elementos
abordados que faltam no bairro.
3º Momento
- Pedir que abram as Cartas Voadoras para
elaboração de um texto sobre os problemas encontrados
no bairro e a possível solução para cada problema
identificado.
4º Momento
- Conversar com os alunos sobre o encontro
identificando o que mais gostaram e o que não gostaram
para a realização das próximas atividades com o artefato
K-Agora.


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
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- Elaboração de relatório.
Materiais
Necessários
Participantes



Pilot;



Computadores com acesso a Internet.



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas
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APÊNDICE E

128

Ações

Pedagógicas

e

Atividades

em

2018

do

Grupo

de

Multiletramento e Geotecnologias

PLANEJAMENTO: K-LAB PEDAGÓGICO

Encontro nº: 1/2018
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora

Turma

Turno

da Turma

do

Encontro

Joelma
Data

Duração

4º Ano
do

Vespertino

1h30min

02 de Outubro de 2018

Encontro
Horário

15:30 às 17:00min

Objetivo (os)
- Apresentar a ferramenta tecnológica, K-ágora para os alunos;
- Conhecer e manusear suas funcionalidades;

Etapas/Ações



1º Momento
- Foram trabalhados conceitos como: pontos

cardeais, mapa satélite, noções de orientação.
- Apresentar o K-ágora, que deve ser acessado
em: https://klab.com.br/apps/kagora
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- Solicitar que os alunos na aba EXPLORAR, no
item NOME, insira o seu nome (do aluno) para que o
professor possa identificar o mapa de cada aluno;
- Pedir para que os alunos no ícone ENDEREÇO,
digitem o endereço da escola para criar um novo mapa (
Rua Cristiano Buys, Bairro Cabula, Salvador, Bahia);
-

Após

criação

do

mapa,

apresentar

as

funcionalidades que aparecem na interface, seguir todos
os passos junto com os alunos através da socialização da
apresentação com a turma com o suporte do data show,
para que todos possam visualizar e tirar as dúvidas de
como utilizar os ícones;


2º Momento
- Começar pelas cinco categorias de construções:

Comércio, Educação, Habitações, Infraestrutura e Lazer,
apresentado uma de cada vez, identificando-as e
explicando suas funções, (como arrastar para realização
da construção no mapa criado);
- Em seguida apresentar o ícone Ferramentas e
seus itens: Carta Geolocalizada, Medir área, Medir
distâncias, Retornar coordenadas, Calcular rotas, Visão
Tridimensional;
- Apresentar os modos de visualização dos mapas:
estrada, satélite e satélite com estradas;
- Apresentar as funcionalidades: Página Inicial,
Salvar Construções e Manual;
- Por fim, apresentação das Cartas Voadoras,
explicando sua importância para a escrita e leitura.
3° Momento
- Solicitar que os alunos identifiquem a localização da
escola e façam a construção da escola no local;
- Pedir que realizem a identificação de lugares
conhecidos e façam a construção no mapa;
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- Deixar um tempo livre para que se familiarizem com a
ferramenta;



Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.
- Projetor

Materiais



Computadores com acesso a Internet



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas

Necessários
Participantes

Encontro nº: 2/2018
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora

Turma

Turno

da Turma

do

Encontro

Joelma
Data

Duração

4º Ano
do

Vespertino

1h30min

9 de Outubro de 2018

Encontro
Horário

15:30h às 17h00min

Conteúdo

Cartografia / dinâmica socioespaciais/ Agente K

Objetivo (os)

- Retomar a utilização do K-Ágora com os alunos;
- Trabalhar noções cartográficas através do K-

ágora sem o Agente Inteligente
- Apresentação do Amigo Virtual e pesquisa com
os alunos para escolherem o desenho que representará
o Agente K
Etapas/Ações



1º Momento
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-Retomar o k-ágora, relembrando o que foi
realizado na aula anterior. As crianças devem então
utilizar os elementos disponíveis na ferramenta para
construir o espaço do seu bairro, pode-se tanto
representar algo que realmente exista ou inserir o que o
estudante desejar para o local;
- Solicitar que faça a representação do trajeto de
casa até o lugar desejado;



2° Momento
- Solicitar que escrevam nas Cartas Voadoras

sobre o que gostaram e não gostaram no K-Agora;


3° Momento
- Saber o que as crianças achavam do K-ágora ter

um amigo virtual que pudesse conversar. Trabalhar o
conceito de virtual e apresentar o processo de construção
que iniciou em 2017 com os outros alunos da professora
Nina. Após a apresentação, foi realizada a pesquisa com
os alunos para escolherem o desenho que representará
a Agente K;


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários
Participantes



Pilot;



Computadores com acesso a Internet.



Projetor



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus
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Nina Flora Lucas

Encontro nº: 3/2018
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora

Turma

Turno

da Turma

do

Encontro

Joelma
Data

Duração

4º Ano
do

Vespertino

1h30min

23 de Outubro de 2018

Encontro
Horário

15:30h às 17h00min

Conteúdo

Aplicação do Agente K

Objetivo (os)

- Uso do protótipo da Agente K, como Teste Beta.

Etapas/Ações



1º Momento
-Apresentar a Agente K, que deve ser acessado

em: http://chatbot.projetocaua.com/
-Os alunos foram informados que a amiga virtual
não saberia responder a todas as perguntas, e neste
momento a participação deles seria muito importante para
o aprendizado da Agente K. Momento oportuno para
observar o comportamento das crianças na interação com
a amiga virtual. Além disso, a base de conhecimento foi
atualizada a partir de todos os diálogos e melhorias na
estrutura do diálogo que houve falhas. Deixando a Agente
K, atualizada para próxima oficina que será aplicada na
prática pedagógica com o artefato K-ágora.
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Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários
Participantes



Pilot;



Computadores com acesso a Internet.



Projetor



Andréa Lago



Alessandro Silva Jesus



Nina Flora Lucas

Encontro nº: 4/2018
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora

Turma

Turno

da Turma

do

Encontro
4º Ano

Data

Duração

do

Vespertino

1h30min

30 de Outubro de 2018

Encontro
Horário
Objetivo (os)

15:30h às 17h00min


Trabalhar conteúdos de Geografia a partir do
Agente K, explorando os mapas no K-Agora

Etapas/Ações



1º Momento
- Escrever no quadro as etapas que os alunos

vão seguir durante a aula.
1 – Carregar o mapa da escola
2 – Utilizar a Agente k para pesquisar conceitos
trabalhados na aula.
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3 – Utilizar o mapa no k-ágora para buscar
respostas na prática.
4 – Responder nas cartas voadoras a resposta
com suas palavras;
2º Momento



Orientar os alunos a carregarem o mapa da
escola, e

acessar com a

visão

tridimensional

identificando elementos que transformam o espaço
vivido por eles. No decorrer da aula os alunos são
questionados sobre determinados conceitos, em
seguida com a informação ou conhecimento, analisa a
imagem no mapa. Alguns exemplos de conteúdos da
base: Lugar, Bairro, Espaço, Relevo, Ocupação do
relevo, Deslizamento, Meios de Transportes, Recursos
Naturais, Recursos renováveis e não renováveis, Meio
ambiente,

Sustentabilidade,

Lixo,

reciclagem,

Nascente do rio.
Algumas perguntas: A escola está situada em
local alto ou baixo? É possível ver outros pontos do
bairro? O trajeto de casa para escola é plano ou tem
ladeiras?

Identifique

e

escreva

os

elementos

construídos pelo homem como transformador do
relevo. Na rua da escola ou do seu bairro tem alguma
área de deslizamento? Qual a ação do homem para
evitar?


Último momento (Conversa sobre o encontro) –
- Pedir que os alunos façam as inferências sobre

o encontro e sobre as atividades, dizendo o que
gostaram e não gostaram no mesmo;
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Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários

Participantes



Laboratório com Internet;



Brindes ( guloseimas);



Celulares para fotografia e gravação;



Alessandro



Nina Flora Lucas



Andréa Lago

Encontro nº: 5/2018
Local: Escola Municipal Antônio Euzébio
Objeto: Encontros de pesquisa/oficinas formativas referentes ao K-Lab
Professora

Turma

Turno

da Turma

do

Encontro

Joelma
Data

Duração

4º Ano
do

Vespertino

1h30min

11 de Dezembro de 2018

Encontro
Horário
Objetivo (os)

15:30h às 17h00min


Ter a opinião da professora dos alunos, a partir
de sua vivência com o uso do Agente K e Kágora, como recursos que auxiliarão na prática
pedagógica,

trabalhando

conteúdos

sobre

desigualdade social na cidade de Salvador.
Etapas/Ações



1º Momento
Escrever no quadro as etapas que os alunos vão

seguir durante a aula.
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1 – Utilizar a Agente k para pesquisar conceitos
trabalhados na aula, que será disponibilizado com
fotos e vídeos.
2 – Utilizar o mapa no k-ágora para buscar
respostas na prática.
3 – Responder nas cartas voadoras a resposta
com suas palavras;


2º Momento
Orientar os alunos a carregarem o mapa do

bairro da escola, e observar características da
habitação das áreas centrais e das periferias:
descrever alguns objetos urbanos, observar sua
densidade de distribuição, a partir da desigualdade
social e o crescimento desordenado.
No decorrer da aula os alunos são questionados
sobre conceitos do conteúdo trabalhado, e utilizam a
Agente K para responder suas dúvidas.


Ação Permanente
- Registro do encontro (fotografias e filmagem);
- Elaboração de relatório.

Materiais
Necessários
Participantes



Laboratório com Internet;



Celulares para fotografia e gravação;



Alessandro



Nina Flora Lucas



Andréa Lago



Joelma
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APÊNDICE F
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Referencial curricular municipal para os anos iniciais do ensino
fundamental

GEOGRAFIA - Aprendizagens esperadas
4º
ANO
1.
2.
3.
4.
5.

Observar e sistematizar informações básicas do quadro natural e estabelecer relações simples entre
os elementos.
Construir uma pergunta de pesquisa, buscar informações básicas e sistematizar ideias sobre a situação
ambiental da cidade.
Reconhecer marcos do processo de urbanização da cidade com base na leitura de imagens e em
docu- mentos de diferentes linguagens.
Reconhecer símbolos de representação cartográfica (legenda) e noções básicas de escala.
Escrever textos pequenos acerca da paisagem inter-relacionando elementos sociais e naturais em
uma escala maior que a do bairro.

4
º ANO
APRENDIZAGEM

INDICADORES

AVALIADA

Observar

e

sistema-

- Estabelece relações simples e diretas entre elementos da
natureza (cli-

tizar informações

ma x cobertura vegetal, clima x fauna etc.)?

básicas do quadro

- Organiza informações específicas dos elementos da natureza

e coletados

natural
estabelecer
relações

em processos de investigação?
simples

entre

- Expressa de forma clara, em imagens e textos, a correlação entre
aspec-

seus elementos.

tos da natureza?
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Construir uma pergunta

- Reúne informações para formular uma questão de investigação?

de

pesquisa,
- Constrói bons elementos (simples) de investigação: entrevistas,

buscar
ques-

informações
básicas

e

tionários, de observação etc.?

a

- Coleta informações e sistematiza ideias para construir

sistematizar
ideias

sobre

situação

conhecimento?
ambiental

da

cidade.

Reconhecer marcos do processo
de
cidade

urbanização

da

com

em

base

- Identifica objetos de referência identitária na cidade e é capaz de atribuir significados sociais de identidade?
- Lê textos escritos e imagens?
- Estabelece relações entre processos sociais e objetos espaciais?

leitura
de

imagens

e

documentos

de

diferentes
linguagens.

Reconhecer
símbolos
representação
cartográfica

de

(legenda)
e

- Compreende elementos da representação cartográfica
(legenda)?
- Estabelece correlações de escala nas representações
cartográficas?

ter

noções

básicas de
escala.

Escrever textos

- Extrai informações de cartas e mapas temáticos?
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pequenos acerca
da
rela-

paisagem

inter-

- Organiza planos de textos descritivos?

cionando

- Seleciona e organiza ideias para a construção de argumentos?

elementos
sociais e naturais
em

- Estabelece relações entre o bairro e o espaço mais amplo da
cidade.

uma escala maior
que
a do bairro.

Fonte: Secretaria de Educação de Salvador 2018
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APÊNDICE G
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Manual para criar o Agente Inteligente
1 . Plataforma de Desenvolvimento Pandorabots
Tela

inicial

da

plataforma

Pandorabots,

acesse

o

endereço

https://www.pandorabots.com/botmaster/pt/home, conforme a Figura 1.
Figura 1 – Cadastro gratuito no Pandorabots

Fonte: Autor

Após criar uma conta com e-mail e senha, terá acesso a tela de configuração,
conforme a imagem na Figura 2. Em seguida acesse o menu “Criar” que abrirá uma
nova página conforme a Figura 3.
Figura 2: Tela principal de configuração

Fonte: Autor
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Na figura 3, escolha o nome do Agente Inteligente e o conjunto de definições
AIML já existente, no caso da Agente K, foi criado do zero a base de conhecimento,
conforme sinalizado na imagem logo abaixo:
Figura 3: Criando o Agente Inteligente

Fonte: Autor

Após criar o Agente Inteligente, é necessário começar a criar a base de
conhecimento, conforme a Figura 5. Na Figura 4 acesse o menu “AIML” e selecionar
o arquivo update.aiml, ao clicar no arquivo, será direcionado a Figura 5.
Figura 4: Local dos arquivos da base de conhecimento
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Fontes: Autor

Na Figura 5 tem links para artigos que explicam como escrever em AIML, estão
disponíveis a partir das páginas documentação Pandorabots e Documentação ALICE.
Caso

a

Internet

não

seja

confiável,

você

pode fazer

o

download

do

arquivo update.aiml e editar localmente em sua máquina e somente depois publica
para realizar os testes. Se editá-lo localmente, sugiro usar um editor de texto puro
(como o Microsoft Notepad ou o Wordpad), ou melhor ainda, use um editor XML.
Figura 5: Edição on-line dos arquivos AIML

Fonte: Autor

A figura 6 no menu “Logs” ficam salvos, todos as conversas realizadas com o
Agente Inteligente.
Figura 6: Logs das conversas
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Fonte: Autor

Conforme a figura 7, a plataforma Pandorabot, gera um link onde está publicado
o Agente Inteligente, podendo acessar de qualquer lugar a partir do link ou integrar a
outro site, como foi feito no K-ágora.
Figura 7: Link de acesso ao Amigo Virtual

Fonte: Autor

A partir da figura 8 no campo “HTML do usuário”, é possível criar um ou mais
arquivos HTML para personalizar a aparência da página do Agente Inteligente,
conforme a figura 9. Caso prefira criar o arquivo no computador, existe o campo para
anexar o arquivo e enviar para o Pandorabot.
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Figura 8: Personalizando o Agente Inteligente

Fonte: Autor

Figura 9: Interface do Agente Inteligente

Fonte: Autor
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Manual para atualizar a base de conhecimento
A plataforma Pandorabot não permite criar vários usuários de acesso com
diferentes privilégios, neste caso, somente o administrador poderá atualizar a base de
conhecimento dentro da aplicação. A orientação neste caso, é o administrador baixar
o arquivo update.aiml conforme a figura 1, e disponibilizar para a equipe editar,
incluindo informações e conhecimentos na base.
Figura 1: Local do arquivo update.aiml

Fonte: Autor

O primeiro passo após ter o arquivo disponível para edição, é abrir no formato
Notepad instalado no Windows conforme a figura 2, ou Notepad++ editor de texto e
de código fonte com licença de software livre, neste caso é necessário baixar o
aplicativo.
Figura 2: Arquivo update.aiml no Notepad
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Fonte: Autor

Após abrir o arquivo, a edição sempre será após a última linha no texto. A
inclusão da informação ou conhecimento, é cadastrado dentro de uma categoria
conforme o exemplo 1.
Exemplo 1
<category> indica uma categoria ou unidade de conhecimento.
<pattern>O que é reciclar </pattern> mensagem que será digitada pelo aluno.
<template> A reciclagem é um processo por meio do qual objetos
já utilizados são transformados em matéria-prima para a criação de um
novo produto. Na reciclagem, conseguimos reinserir um resíduo no ciclo
produtivo, o que tem um impacto muito positivo no meio ambiente.
Pergunte ao professor um exemplo </template> resposta para
mensagem do aluno
</category> encerra a categoria ou unidade de conhecimento

Sendo assim, podemos copiar a categoria anterior, e editar os campos
<pattern>Pergunta do aluno </pattern> e <template> Resposta para a pergunta do
aluno </template>. É importante que a pessoa responsável pela edição do arquivo,
conheça os alunos que estarão usando o Agente Inteligente, e assim, possa prever
possíveis perguntas.
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O pandorabot não tem recurso para tratar as palavras sem acentos, neste caso,
é necessário cadastrar a categoria com acento e sem acento. Seguem os exemplos:
Exemplo 2
<category>
<pattern>O que é Espaço?</pattern>
<template>O espaço são os lugares construído pelo homem, através de
suas relações e tudo se passa diante de nossos olhos. Observe quando estiver
indo de casa para a escola se no caminho não tem alguma casa, prédio ou loja
sendo construída.</template>
</category>
Exemplo 3
<category>
<pattern>O que e Espaco?</pattern>
<template>O espaço são os lugares construído pelo homem, através de
suas relações e tudo se passa diante de nossos olhos. Observe quando estiver
indo de casa para a escola se no caminho não tem alguma casa, prédio ou loja
sendo construída.</template>
</category>
Para as categorias que precisam exibir vídeo, utilize o exemplo 4. Além de
alterar o conhecimento na categoria, é necessário trocar o endereço que exibirá o
vídeo.
Exemplo 4
<category>
<pattern> o que e metro</pattern>
<template>O metrô é um trem que geralmente circula por vias
subterrâneas, mas também pode percorrer trechos na superfície. Ele é um meio
de transporte rápido, com a capacidade para transportar muitos passageiros.
Conheça

o

metrô

de

Salvador,

assista

href="https://www.youtube.com/watch?v=riwxxtWOzos"
target="_blank">Vídeo</a></template>
</category>

ao

<a
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Para as categorias que precisam exibir imagem, utilize o exemplo 5. Além de
alterar o conhecimento na categoria, é necessário trocar o endereço que exibirá a
imagem.
Exemplo 5
<category>
<pattern>O que e relevo</pattern>
<template>Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é
plana nem

uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de

relevo. O relevo está em constante transformação. Algumas transformações
são produzidas pela natureza e outras são produzidas pelo ser humano.
Acesse a rua da escola no mapa do K-ágora e analise a superfície com as
construções. Acesse o link para ver uma imagem antiga na ladeira do cabula
<a

href="https://tinyurl.com/y7czm57k"

target="_blank">Link</a></template>
</category>
Após a edição do arquivo, deve ser encaminhado para o administrador salvar
no pandorabot e simular o diálogo com as perguntas que foram cadastradas.
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Pesquisa com os alunos
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