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RESUMO
Este artigo apresenta um modelo de tecnologia de apoio educacional 
concebido para o auxílio à formação otimizada de grupos para 
contextos de Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador 
(ACAC). O aporte teórico do trabalho é focado nas áreas de 
Educação, Psicologia Positiva e Inteligência Artificial. Como 
metodologia de pesquisa é feito um estudo-piloto contextualizado no 
ambiente virtual de aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Educação. Psicologia 
Positiva. Ambiente Virtual de Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO
O suporte à colaboração entre os indivíduos em contextos de 
aprendizagem virtual, o campo da ACAC tem fortes contribuições, 
mas também trouxe consigo alguns desafios, tais como: a) Qual a 
mais adequada representação afetiva dos alunos para a aprendizagem 
colaborativa? b) Qual a melhor distribuição dos alunos em grupos, 
de forma a potencializar a aprendizagem colaborativa? e c) Como 
modelar e implementar computacionalmente tal abordagem? 
Baseado nestes desafios, esta pesquisa considera a afetividade do 
indivíduo, expressada através de suas variáveis positivas Esperança, 
Autoeficácia e Autoestima para a potencializar a colaboração de 
grupo em contextos ACAC.

2. PSICOLOGIA POSITIVA
A Psicologia preocupou-se em investigar patologias, negligenciando 
os aspectos saudáveis dos seres humanos. Ainda para [Paludo e 
Koller, 2007], a partir de 1998, o psicólogo Martin Seligman iniciou 
movimento denominado Psicologia Positiva, que visa oferecer nova 
abordagem às potencialidades e virtudes humanas, estudando as 
condições e processos que contribuem para a prosperidade dos 
indivíduos e comunidades (Paludo e Koller, 2007).

3. ARQUITETURA DO MODELO
O modelo proposto é constituído dos componentes: Professor/tutor, 
Interface, Agente Formador de Grupos (AgFG), Perfil de autorrelatos 
do aluno, Componentes de Mineração, AVA MOODLE e Logs do 
AVA (Figura 1)

Figura. 1 Arquitetura do modelo proposto.

A seguir são detalhados os componentes da arquitetura do modelo:
a) Professor/tutor: Responsáveis pelo planejamento e organização 
da disciplina no AVA e gestão de alunos - gerenciar o recebimento de 
atividades, comentar atividades e dar retorno (feedback) aos alunos, 
avaliar a aprendizagem dos alunos, incentivar a interação entre os 
alunos, definem e propõem agrupamentos de alunos, em função dos 
níveis de esp, aef e aes dos alunos.
b) Interface: Conjunto de meios físicos ou lógicos com vista a 
permitir a comunicação entre os agentes biológicos (professor/tutor) 
e o agente artificial (Agente Formador de Grupo (AgFG).  
c) Agente Formador de Grupos (AgFG): O AgFG é responsável 
pela tarefa de otimização dos grupos de alunos definidos pelo 
professor. 
d) Perfil do Aluno: Contém as características individuais do aluno 
baseadas nas variáveis positivas Esperança (esp), Autoeficácia (aef) e 
Autoestima (aes). 
e) Componentes de Mineração: são capazes de descobrir 
informações (padrões e/ou tendências específicas) potencialmente 
relevantes em volumes de dados, nesta pesquisa especificamente os 
logs do AVA(Kampff, 2009).
f) Grupos de alunos: Um sistema de relações sociais, de interações 
entre pessoas, que compartilham certas características, interajam uns 
com os outros, aceitem direitos e obrigações [Galliano, 1991], 
[Kampff, 2009]. São aqueles em que todos os componentes 
compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade 
do que é produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e 
interesses [Arnaiz e Haro, 1999]. 
  
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram mensurados os perfis de autorrelatos Esperança (esp) e 
Autoeficácia (aef) de alunos  de uma turma de Educação a Distância 
(EaD), do curso de Matemática Licenciatura, da UFMA 
http://portais.ufma.br/PortalUfma/index.jsf.
A partir das mensurações das variáveis positivas Esperança e 
Autoeficácia, dos alunos avaliados na coleta piloto, é possível 
construir seus perfis para trabalho de grupo baseados nas teorias da 
Psicologia Positiva, consequentemente pode-se pressupor que a 
partir desta otimização baseada em perfis de autorrelatos, a 
potencialização da colaboração de grupo em contextos ACAC seja 
fomentada.
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