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1. Introdução 

A Educação a Distância (EaD) pode ser definida como a modalidade de educação 
realizada através do uso da tecnologia da informação e comunicação, onde professores e 
alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo. Preti (1996) cita que, 
devido ao aumento populacional, combinado com a crescente necessidade de acesso à 
educação, a EaD destaca-se como modalidade de ensino para auxiliar no tratamento de 
limitações tais como: locais com acesso restrito e indisponibilidade de espaço físico 
para instalação de unidades de ensino convencionais. 

 A aplicação da computação no processo de ensino-aprendizagem da EaD, 
mediante a criação de ambientes virtuais educacionais, proporciona situações interativas 
onde o estudante pode emergir como sujeito ativo na construção de seu conhecimento. 
Os chatterbots surgem como alternativa no processo de ensino-aprendizagem, podendo 
complementar as informações passadas em sala de aula e sanando eventuais dúvidas. 
Laven (2003) define chatterbots como agentes artificiais dotados de alguma capacidade 
cognitiva, que têm como função estabelecer diálogos em uma linguagem natural, 
operando em função do usuário ou de outro software. Como exemplo cita-se o 
chatterbot educacional Einsten [Life3 2012], responsável pela tutoria do ensino de 
Física. 

 Dentro deste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do chatterbot 
Ask4Java, para o auxilio no processo de aprendizagem da linguagem de programação 
Java. Este chatterbot servirá como suporte ao aluno, complementando informações 
transmitidas pelo professor em sala de aula e procurando sanar as dúvidas mais 
frequentes. A escolha do domínio de uma linguagem de programação, para o chatterbot 
educacional proposto neste trabalho, decorre do forte encadeamento e acoplamento dos 
conceitos de sintaxe e semântica das linguagens de programação. Assim, por exemplo, 
se o aluno não aprende o conceito de tipo de dados, terá dificuldade no entendimento de 



  

variáveis. Essa experiência pode desestimular o estudante na continuidade de seu 
processo de aprendizagem. Para que esse desestímulo seja minimizado, os chatterbots 
podem ser usados no sentido de discernir dúvidas pontuais, habilitando o usuário a 
prosseguir em estudos avançados. Como contribuições deste trabalho destacam-se: (i) a 
construção de uma nova Base de Conhecimento, para o estabelecimento de diálogos 
sobre conceitos da linguagem de programação Java, (ii) a construção de um mapa 
conceitual da linguagem, para direcionar a construção dos padrões de diálogo e (iii) 
criação e utilização do conceito de “diagrama conceitual”, como sendo um mecanismo 
para modelar os diálogos através de diagramas. 

 Este trabalho está organizado como se segue. Na Seção 2 tem-se a apresentação 
dos principais conceitos da técnica de Reconhecimento de Padrões, utilizada neste 
trabalho para a modelagem e implementação do chatterbot Ask4Java. Na Seção 3 o 
modelo conceitual do chatterbot é apresentado, bem como as técnicas propostas para 
lidar com problemas inerentes ao tratamento de linguagem natural. Por fim, na Seção 4 
são apresentados os resultados parciais desta pesquisa, bem como as atividades que 
darão continuidade ao trabalho. 

2. Reconhecimento de Padrões para a Modelagem de Chatterbots 

Dentre as tecnologias para o desenvolvimento de chatterbots, destaca-se neste trabalho 
a técnica de Reconhecimento de Padrões, que visa modelar sistemas computacionais 
com base no formato de diálogos entre humanos. Reconhecimento de Padrões baseia-se 
em blocos representativos do tipo estímulo-resposta, em que o usuário informa uma 
sentença (estímulo), em seguida o software produz uma saída como função da entrada 
(resposta), e desta forma o diálogo prossegue [Wallace 2003].  

 Para o desenvolvimento de chatterbots, tendo como base a infra-estrutura 
teórico-técnica de Reconhecimento de Padrões, utiliza-se a linguagem Artificial 
Intelligence Markup Language (AIML), desenvolvida pelo pesquisador Richard 
Wallace [Wallace 2003]. A linguagem AIML está baseada em unidades básicas de 
diálogo, que definem padrões de entrada do usuário e respostas do chatterbot. Tais 
padrões são denominados de categorias, e o conjunto de todas as categorias constitui a 
Base de Conhecimento (BC) do sistema.  

 Dentre os elementos da linguagem AIML cita-se as seguintes tags: category, 
pattern e template. A tag category define uma unidade de conhecimento (de 
diálogo) da BC. A tag pattern define um padrão de mensagem de entrada, que 
provavelmente será utilizado pelos usuários, e a tag template define a resposta do 
chatterbot para uma entrada do usuário. 

3. Modelo Conceitual do Chatterbot Ask4Java 

A modelagem proposta utiliza como referência a técnica de Reconhecimento de 
Padrões, mediante o emprego da linguagem AIML. A primeira etapa de processamento 
consiste em coletar a entrada do usuário. Em seguida há o processamento do texto de 
entrada. Após estes passos, a máquina de inferência procura realizar o casamento do 
padrão de entrada, com os padrões disponíveis na BC do chatterbot. Caso uma resposta 
adequada seja encontrada, a mesma é exibida ao usuário. 



  

3.1. Mapa Conceitual da Linguagem de Programação Java 

Os conteúdos a serem tratados pelo chatterbot Ask4Java estão modelados através de um 
mapa conceitual. Define-se mapa conceitual como um diagrama indicando relações 
entre conceitos. O mapeamento conceitual proposto por Joseph Novak, na década de 70, 
é uma forma esquemática de representar graficamente os conceitos de um determinado 
campo do conhecimento [Novak 2010]. No mapa conceitual deste trabalho, cada tópico 
da conversa do chatterbot está representado como um vértice de um grafo, com arestas 
direcionando para um conjunto de sub-tópicos, definidos de forma hierárquica. Este 
mapa auxiliará no controle e direcionamento do diálogo entre o Ask4Java e os alunos. 

3.2. Tratamento de Limitações na Sequência de Conversas com o Chatterbot 

Os sistemas computacionais que trabalham com linguagens naturais devem estar 
preparados para lidar com problemas como ambiguidade, distinção de sinônimos, etc. 
Nas próximas subseções tem-se a apresentação de como o Ask4Java trata das questões 
relacionadas ao tratamento da intenção e ambiguidade.  

3.2.1. Tratamento da Intenção 

Dentro da Linguística é a Pragmática quem atribui significado à fala. Através da análise 
pragmática de sentenças é possível inferir o sentido da conversação. Para lidar com o 
problema da Pragmática no desenvolvimento do chatterbot Ask4Java, o mecanismo 
iAIML proposto por Neves (2005) é adotado. Este mecanismo avalia a conversação 
tanto no aspecto local quanto global.  

 No que diz respeito à organização local, o mecanismo iAIML leva em 
consideração: (i) turno, representando cada contribuição individual dos participantes no 
diálogo, (ii) pares adjacentes, referindo-se a uma sequência mínima de estímulo-
resposta entre os participantes do diálogo. Durante a análise global, a conversa é 
dividida em três seções: (i) abertura, correspondendo à etapa de apresentação dos 
participantes do diálogo, (ii) desenvolvimento, onde ocorrem as trocas de tópicos, (iii) 
fechamento, onde os participantes finalizam o diálogo. 

3.2.2. Tratamento da Ambigüidade 

A Linguística define ambiguidade como a ocorrência de palavras com significados 
semânticos dependentes do contexto de inserção [Schegloff 2002]. O problema da 
ambiguidade surge no desenvolvimento de chatterbots quando, ao se detectar uma 
palavra-chave na entrada de dados do usuário, uma interpretação errônea pode ocorrer, 
levando o fluxo da conversa a um tópico divergente.  

 Com o objetivo de reduzir os fatores agravantes deste problema, na literatura há 
o mecanismo denominado Resolução Reversa a Uma Etapa. Em tal mecanismo, para 
padrões ambíguos tem-se um teste condicional sobre uma variável de controle, 
responsável por encaminhar o fluxo da conversa para a categoria correta. Para isso, 
marca-se uma variável de controle para cada categoria ambígua, com um valor que 
informa qual o tópico atual da conversa. Assim, durante a entrada de padrões ambíguos, 
onde tem-se palavras-chave que possuam mais de uma categoria, verifica-se o valor da 
variável e, com base em seu valor, pode-se inferir com certo grau de verdade a real 
intenção do usuário.  



  

 Por exemplo, tem-se duas categorias AIML com a palavra “torta” como palavra-
chave. Uma categoria cita torta como a sobremesa, e a outra como o antônimo de 
retilíneo. Para tratar esta questão de ambiguidade, pode-se definir uma variável de 
controle de tais padrões, podendo assumir os valores sobremesa ou geometria, 
dependendo do contexto da conversa. Na Figura 1 tem-se a ilustração deste cenário, 
onde é verificado o valor da variável controle_torta, que pode assumir os valores 
sobremesa e geometria. Estes valores são assinalados de acordo com os padrões que 
vão sendo reconhecidos pelo chatterbot. Assim, ao detectar uma palavra-chave 
ambígua, o chatterbot utiliza o valor de controle_torta para saber qual é a intenção 
do usuário. 

4. Resultados Parciais e Continuidade do Trabalho 

Na atual etapa desta pesquisa está sendo desenvolvido um mapa conceitual detalhado da 
linguagem de programação Java. Este mapa conceitual configura-se como uma 
importante contribuição, pois até o momento não foi encontrado na literatura um 
mapeamento semântico desta linguagem, que auxilie o direcionamento de conversas 
com chatterbots. Outro resultado atual é o desenvolvimento de trechos relacionados 
com a conversa entre o usuário e o Ask4Java, com a realização de testes e a adequação 
de técnicas utilizadas neste trabalho. 

 

 
Figura 1. Diagrama Conceitual de Controle de Ambiguidade. 

 

  Para a modelagem dos diálogos está sendo proposto a criação de um mecanismo 
denominado “diagramas conceituais”. Tal mecanismo objetiva modelar as conversas 
através de diagramas, auxiliando a visualização e controle do andamento dos diálogos. 
Além disso, pretende-se utilizar os diagramas conceituais como uma forma de estudo da 
sequência dos diálogos. Com isto, será possível propor futuras melhorias e adequações a 
determinados padrões de conversa e assuntos. Para resolver eventuais problemas 
referentes à adequação de diálogos, pretende-se disponibilizar o chatterbot durante um 
período de testes para a gravação de logs de conversa. Tendo como base a análise de 
tais logs, será possível incorporar determinados padrões de conversa na sua BC. 



  

Referências 

Laven, S. (2012) “What is Chatterbot”, Disponível em: <http://www.simonlaven.com>. 
Acesso em 18 de Dezembro de 2012. 

Life3, A. (2012) “Chat With Einsten”, Disponível em 
<http://www.chatbot4u.com/en/chatbots/einstein-2.html>. Acesso em 30 de 
Novembro de 2012. 

Novak, J. (2010) “Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as 
Facilitative Tools in Schools and Corporations”. Lawrence Erlbaum Associates. 

Preti, O. (1996), “Educação a Distância: uma Prática Educativa Mediadora e 
Mediatizada”, UFMT. 

Neves, A. M. (2005) “iAIML: Um Mecanismo para o Tratamento de Intenção em 
Chatterbots”, Universidade Federal do Pernambuco. 

Schegloff, E.A (2002) “Conversation Analysis and Communication Disorders”, Oxford 
University. 

Wallace, R. (2003) “The Elements of AIML Style”, ALICE A.I Foundation. 




