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Evolução dos Meios de 
Comunicação
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Ciberespaço: um novo 
espaço de vida

Mundo real 
Mundo virtual
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Ciberespaço: um novo 
espaço de vida

Comércio eletrônico
(e-commerce)

Entretenimento
Relações Sociais

(redes sociais)

Ensino e 
Aprendizagem

(AVA)
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Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem

 São softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis 
pela Internet;

 Projetados para ajudar os professores no gerenciamento de 
conteúdos para seus alunos e na administração do curso;

 Permitem acompanhar constantemente o progresso dos 
estudantes;

 Como ferramenta para EaD são usados para complementar 
aulas presenciais.

Wikipédia
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Exemplos de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem

http://www.apoioaoprofessor.com.br/unidades/ambientesvirtuaisdeaprendizagem/inicio.html
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AVAs + TICs

EaD, Ensino presencial
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Problemas psicopedagógicos 
detectados nos AVAs?

 “cursos pdf on-line”
 conteúdos eram formatados em textos e a ação do aluno se 

limitava em responder a questões para a compreensão da leitura
 aluno passivo  trajetória de aprendizagem é linear 

 A experiência da aprendizagem no AVA se 
ampliava
 vivência dos alunos e docentes no acesso à informação na Internet
 a navegação em diferentes sites
 a presença de hipertextos e hipermídia
 a presença das redes sociais

 trouxe modificações na configuração das ações educativas
 aluno passivo  aluno ativo  trajetória de aprendizagem é não-

linear 10

Problemas psicopedagógicos 
detectados nos AVAs?

Segundo os Censos EaD.BR (2012; 2014), os principais 
obstáculos da modalidade EaD no Brasil são:

 Evasão dos estudantes
 Resistência dos educadores à modalidade EaD
 Custos de produção dos cursos 
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E agora, o que fazer?
 Pressupostos de aprendizagem do aluno devem ser considerados em propostas 

de EaD (Censos EaD.BR, 2012; 2014)
 atividade mental do educando
 capacidades cognitivas básicas
 conhecimento prévios
 seus diferentes estilos de aprendizagem

 A comunicação e colaboração com outros alunos era geralmente implementada 
de forma arbitrária (WESSNER e PFISTER, 2001)

 É cada mais frequente, em todos os níveis educacionais, experiências que 
tendem a apresentar e organizar as atividades de ensino e aprendizagem, e 
também as atividades de avaliação, como atividades e tarefas de grupos (COLL 
e MONEREO, 2010)

 Do ponto de vista pedagógico, o importante é considerar processos 
colaborativos, menos hierárquicos e menos formatados, que combinam o melhor 
dos percursos individuais com momentos de aprendizagem em grupo, de 
colaboração intensa (MORAN, 2013).
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Por que colaborar?
 A equipe, trabalhando em sinergia, atinge resultados melhores do 

que uma pessoa trabalhando individualmente
 As capacidades individuais podem ser complementadas por 

conhecimentos e experiências de outros membros do grupo
 A interação entre pessoas possibilita que os membros do grupo 

identifiquem inconsistências e falhas em seu raciocínio ao 
depararem com outros pontos de vistas e entendimentos

 A formação de grupos de trabalho possibilita a divisão de tarefas 
em um projeto, e a estratégia “dividir para conquistar” torna a carga 
de trabalho menor para cada participante individualmente e 
algumas tarefas podem ser executadas em paralelo

Fuks et al. (2011)
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O que é colaboração?

A colaboração é uma atividade coordenada e síncrona, 
resultado de uma tentativa contínua de construir e manter 
um entendimento compartilhado de um problema.

Roschelle e Teasley (1995); Dillenbourg (1999b)
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O Modelo de colaboração 3C

Fuks et al. (2011)
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O problema é: Como potencializar 
a colaboração em AVAs?

A formação de grupo é o primeiro passo para projetar 
estratégias CSCL onde os alunos podem aprender e 
participar de um grupo. Pode-se analisar e combinar 
características como formação cultural, conhecimentos, 
habilidades, estilos de aprendizagem, funções , para 
criar uma sinergia positiva entre os participantes que vai 
remeter a interações significativas e melhores situações 
de aprendizagem (ISOTANI et al., 2009).

1616

(Costaguta e Menini, 2014)

A colaboração leva 
a resultados 

positivos quando:

 Dão e recebem 
apoio

 Compartilham 
recursos

 Negociam com 
seus pares

 Constroem 
conhecimentos

 Adquirem 
habilidades

 Resolvem conflitos

 Articulam entre si 
habilidades 
interpessoais

Grupos

G1 G2G3

G4 G5
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Por que os grupos se formam?

Ontologia sobre formação de grupos 
(Fuks et al., 2011)
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Como formar grupos para 
aprendizagem colaborativa?

 Por iniciativa de uma entidade externa, que identifica a 
necessidade, estabelece as características que o grupo precisa ter 
e seleciona participantes, apresentando os participantes uns aos 
outros e constituindo o grupo

 De forma espontânea, quando um indivíduo percebe que há um 
ganho potencial em se juntar a colegas para realizar um trabalho 
visando alcançarem um objetivo comum

 Outro exemplo de colaboração espontânea ocorre quando um 
indivíduo busca outro para trabalharem juntos, visando a redução 
da carga de trabalho individual ou a utilização conjunta de 
recursos

Fuks et al. (2011)
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Proposta

Arquitetura geral do SMA-Hermes

20

Qual o principal elemento 
de um grupo?

INDIVÍDUO
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Computação Afetiva

A área que congrega as pesquisas da aplicabilidade da afetividade 
em sistemas não-biológicos, ou seja, o uso das emoções e afetos
em diferentes aspectos nos sistemas computacionais 
(personalização de interfaces, simulação de sistemas com 
emoções, pesquisas que envolvem emoções nas interações 
homem-máquina) (PICARD, 1997).
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Emoções primárias = {medo, 
alegria, tristeza, raiva, surpresa, 

repugnância, ...}

Emoções secundárias ou 
sociais = {ciúme, 

embaraço, culpa, orgulho, 
...}

Emoções de fundo = 
{humor, calma, tensão ...}

Conjunto de fenômenos ou comportamentos foi 
definido por Damásio (2000) por Afeto, tendo 
papéis reguladores e conservadores da vida do 
organismo.

23

Perfis de autorrelatos do aluno

Esperança Autoestima Autoeficácia

B MB M MA A B MB M MA A B MB M MA A

23

Amostra

24

Afetividade

Todo domínio das emoções propriamente ditas, dos 
sentimentos das emoções , das experiências sensíveis e 
principalmente da capacidade em se poder entrar em 
contato com sensações (BERCHT, 2001).
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Grupos de sistemas relacionados 
à Computação Afetiva

(BERCHT, 2006)

Emoção em 
Máquina

Sistemas que consideram os afetos do 
usuário, por exemplo um AVEA que busca 

inferir, avaliar e tomar decisões sobre o 
estado cognitivo-afetivo do usuário. 

Interações do usuário 
no AVA
(chat, e-mail, fóruns, ...)

Sinais fisiológicos
(respiração, 
batimentos cardíacos, 
pressão, ...) 

Expressões 
faciais

Emoção de 
Máquina

Agentes 
Pedagógicos 
e/ou Afetivos

Consideram a emoção do 
próprio sistema computacional 

para regular as emoções, a 
tomada de decisões e a 

aprendizagem de um sistema
sobre o seu domínio de 
aplicação, bem como de 
construção de robôs que 

pareçam mais reais. Robôs 
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Afetividade

 Comunicação afetiva é relevante na aprendizagem uma vez que 
pode apoiar e oferecer um sentido de suporte quando ocorrem afetos 
negativos (CHATZARA et al., 2012)

 No ensino presencial o professor consegue “sentir” a turma, tanto na 
dimensão de entendimento dos conteúdos como dos estados 
afetivos que estão se apresentando, e assim, pode alterar a sua 
didática. Porém, verificar a dimensão afetiva dos alunos em e-
Learning exige muito mais do professor visto a falta do presencial, 
sendo toda a informação transcrita em grande volume de dados 
oriundas de interações produzidas nestes ambientes (SILVA e 
FIGUEIREDO, 2012)

 AVAs podem conter agentes autônomos capazes de 
intencionalmente estabelecer e fortalecer relações sociais com 
outros agentes e com humanos (DIAS e PAIVA, 2013).
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Agentes Pedagógicos Afetivos

Agentes inteligentes com um papel pedagógico e com dimensões 
afetivas, capazes de responder afetivamente aos estudantes, 
dando-lhes a sustentabilidade emocional necessária como 
motivando e incentivando-os nas suas tarefas de aprendizagem.
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Obrigado pela 
atenção de todos!!!


