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Construindo o objeto de pesquisa
 Contextualização
 Motivação
 A questão de pesquisa
 Objetivos



Contextualização
 A era da EaD+TIC: a ação do aluno se limitava aos “cursos pdf 

on-line”;
 A experiência da aprendizagem no AVEA se ampliou;
 Substituição da passividade do leitor/observador para dinamismo 

do autor/produtor/editor;
 Trouxe modificações na configuração das ações educativas;
 Censos EaD.BR(2012; 2014)  dados que merecem atenção

 evasão dos estudantes;
 resistência dos educadores à EaD;
 custos de produção dos cursos;
 pressupostos de aprendizagem (x, y, z, ...);
 intensidade das interações (e-mail, chat, fórum, skype, ...);

4
(Censo EaD.BR2012; Censo EaD.BR2014; Cogo, 2006)
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Contextualização

Sala de aula 
tradicional

Aprendizagem 
Colaborativa

CSCL

Aprendizagem 
Colaborativa

Wessner e Pfister (2001)
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Contextualização

Costaguta e Menini (2014)

A colaboração leva a 
resultados positivos 

quando:
Grupo

 Dão e recebem 
apoio
 Compartilham 
recursos
 Negociam com 
seus pares
 Constroem 
conhecimentos
 Adquirem 
habilidades
 Resolvem conflitos
 Articulam entre si 
habilidades 
interpessoais



7

Contextualização
 A formação de grupos para aprendizagem colaborativa é 

uma tarefa importante para contextos de aprendizagem 
colaborativa;

 Pode parecer uma tarefa simples, mas se torna complexa 
à medida:
 cresce o número de alunos;
 critérios definidos para o agrupamento

(Ounnas et al., 2008) (Citadin et al., 2014)
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Contextualização

8
Medina et al. (2013)

CSCL
Grupo

Imagens: Google imagens

Características adequadas
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Motivação
Motivações Justificativa Referências

M1
A formação de grupos tem sido estudada por décadas em diferentes áreas 
como Psicologia, Sociologia e Educação e pode ser feita de diferentes 
maneiras e considerando diferentes abordagens, critérios e características
ou dados dos estudantes.

Owens et al. 
(1998)

M2
Formar grupos sem considerações cuidadosas muitas vezes provoca 
problemas como a participação desproporcional de indivíduos, 
desmotivação e resistência ao trabalho de grupo.

Dillenbourg 
(2002)

M3

Problemas relacionados à resistência e desmotivação dos alunos para 
trabalhar em grupo. Isso está associado:
 à percepção dos alunos sobre o quanto eles pertencem ao grupo e 

estão conectados aos demais colegas;
 pela ligação afetiva entre os alunos no trabalho em grupo;
 sendo este elemento visto como um dos fatores críticos que afetam a 

motivação dos alunos e o engajamento na colaboração.

So e Brush
(2008)

M4
Diferentes abordagens têm sido desenvolvidas para ajudar os professores 
a distribuir os alunos em grupos com base em um conjunto de restrições. 
No entanto, as ferramentas existentes muitas vezes não conseguem 
atribuir alunos para determinados grupos, criando um problema conhecido 
como “estudantes órfãos”.

Ounnas et al.
(2008)
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Motivação
Motivações Justificativa Referências

M5
A aprendizagem em grupo é uma forma de aumentar consideravelmente 
as chances de um aprendizado mais efetivo, porém a composição de um 
grupo é uma tarefa complexa devido ao número de variáveis inter-
relacionadas envolvidas nesta composição (idade, sexo, habilidades 
cognitivas, tamanho de grupo, etnias, estilos de aprendizagem).

Reis et al.
(2014)

M6

Qualidades e características positivas como esperança, autoestima e 
autoeficácia são fortemente enfatizadas no impacto destas variáveis no 
desempenho educacional do indivíduo.

(Kramer e 
Conoley, 1992) 
(Snyder et al., 

1996) 
(Bandura, 

1997) (Gillham, 
2000) 

(Wessner e 
Pfister, 2000) 

(Bressler et al., 
2011)



A questão de pesquisa
Como otimizar formações de grupos para potencializar 
a aprendizagem colaborativa considerando as 
qualidades e características positivas do indivíduo?

11
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Objetivo geral
Investigar a influência de variáveis psicológicas positivas 
do indivíduo na formação otimizada de grupos para a 
potencialização de contextos de aprendizagem 
colaborativa. 
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Objetivos específicos
 investigar quais variáveis psicológicas positivas do indivíduo são 

consideradas importantes na formação otimizada de grupos para a 
potencialização de contextos de aprendizagem colaborativa;

 investigar a colaboração de grupos baseada nas variáveis psicológicas 
positivas do indivíduo consideradas importantes na formação otimizada de 
grupos para a potencialização de contextos de aprendizagem 
colaborativa;

 conceber um modelo de tecnologia de apoio educacional para a formação 
otimizada de grupos para aprendizagem colaborativa que considera perfis 
de autorrelatos de alunos;

 desenvolver computacionalmente o modelo de tecnologia de apoio 
educacional concebido. 
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Fundamentação Teórica

Computação 
Afetiva

Psicologia 
Positiva

Aprendizagem 
Colaborativa
Agentes e 

IAD
Trabalhos 

Relacionados
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Psicologia Positiva
É um termo guarda-chuva para o estudo dos afetos em 
geral, das características individuais e das instituições 
positivas centrado na prevenção e na promoção da saúde 
mental dos indivíduos (SELIGMAN et al., 2005).
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Variáveis Psicológicas Positivas
 qualidades, características e traços individuais positivos que 

promovem a saúde mental dos indivíduos e das instituições 
positivas (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000);

 são usadas para medir os níveis individuais dos seres 
humanos, seu potencial pessoal e acadêmico (SNYDER et 
al., 2002) (SELIGMAN, 2002) (DAY et al., 2010);

 bem-estar subjetivo, otimismo, autoestima, esperança, 
autoeficácia, felicidade e resiliência) (SELIGMAN e 
CSIKSZENTMIHALYI, 2000).
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Variáveis Psicológicas Positivas 

Perfil de autorrelatos 
do aluno
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Variáveis Psicológicas Positivas
Variáveis

Psicológicas 
Positivas

Definição Referências

Esperança
Cognições voltadas para a obtenção de um
objetivo, compostas por rotas e agenciamento. O
agenciamento é a motivação do sujeito em
perseguir a meta a ser alcançada, e as rotas são
os caminhos planejados para obter tais objetivos.

(Kramer e Konoley, 1992)
(Snyder, 1994) (Gillham, 

2000) (Snyder et al., 2002) 
(Day et al., 2010) (Bressler 

et al., 2011).

Autoestima

Conjunto de pensamentos referentes a si mesmo. 
Trata-se, portanto, de uma orientação positiva 
(autoaprovação) ou negativa (depreciação) de se 
voltar para si mesmo e, nessa concepção, ela é a 
representação pessoal dos sentimentos gerais e 
comuns de autovalor.

(Baumeister et al., 2003) 
(Hutz et al., 2014). 

Autoeficácia
É a crença na capacidade de reunir recursos
cognitivos, motivacionais e comportamentais
necessários para a execução de uma tarefa que
está no centro do conceito da autoeficácia (e não a
realidade em si).

(Bandura, 1997).
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Fonte: (Seligman e Csikszentmihalyi, 2000) (Snyder et al., 2002) (Seligman, 2004) (Day et al., 2010) 
(Tierney, 1995) (Bressler et al., 2011) (Bandura, 1997) (Snyder et al., 2003) (Hutz et al., 2014) 
(Paludo e Koller, 2007) (Pacico e Bastianello, 2014) (Pacico et al., 2014)
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Escalas de Autorrelatos 

Fonte: http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/
Laboratório de Mensuração do Inst. de Psicologia da UFRGS 
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Perfil de autorrelatos do aluno 
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Perfis de autorrelatos do aluno

Esperança Autoestima Autoeficácia
B MB M MA A B MB M MA A B MB M MA A

22

Amostra
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Aprendizagem Colaborativa 
Uma estratégia pedagógica de trabalho de grupo, onde 
alunos compartilham conhecimentos e ajudam uns aos 
outros na resolução de dúvidas e problemas que são 
comuns no processo de ensino e aprendizagem.

(Roschelle e Teasley, 1995) (Dillenbourg, 1999b) 
(Reis et al., 2014) (Jarvelã et al., 2015).
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Aprendizagem Colaborativa 
Uma maneira de aumentar a probabilidade de que interações 
ocorram em aprendizagem colaborativa é desenhar 
cuidadosamente a situação.

 qual é o tamanho ideal do grupo?
 Devo selecionar os membros do grupo com relação a alguns critérios ou 

deixá-los formar grupos por si mesmos?
 meninos e meninas juntos?
 é melhor ter os membros do grupo que têm o mesmo ponto de vista ou 

não? O mesmo nível geral de desenvolvimento no que diz respeito à tarefa à 
mão ou não?

 quais tarefas são adequadas para processos colaborativos?
(Dillenbourg, 1999) 
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Trabalhos relacionados

Ounnas et al. (2008) Monteserin et al. (2010) Medina et al. (2013) Coto et al. (2014)

Objetivo: enfatizar as diferenças entre os trabalhos 
relacionados com a referente pesquisa de tese, permitindo 
destacar os pontos positivos e negativos, promovendo assim 
condições de avanços para o estado da arte em contextos de 
aprendizagem colaborativa 



26

Aspectos técnico-
metodológicos 

comparados

Trabalhos relacionados Vs. Referente 
pesquisa de tese

Ounnas 
et al. 

(2008)
Monteserin et 

al. (2010)
Medina et al. 

(2013)
Henry 
(2013)

Coto et al. 
(2014)

Referente 
pesquisa

Aborda domínios da 
afetividade 0 3 0 0 0 3

Aborda perfis de alunos 3 2 0 0 0 5
Mensura perfis de 

alunos 0 4 0 0 0 5
Critérios de formação de 

grupos 4 2 4 2 0 3
Critérios de avaliação da 
aprendizagem de grupo 0 0 3 1 4 2

Abordagens 
computacionais 
(modelagens e 

implementações)
5 0 0 0 0 5

MÉDIA 2,0 1,8 1,2 0,5 0,7 3,8

Quadro comparativo entre os trabalhos 
relacionados e esta pesquisa de tese
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Metodologia de Pesquisa – visão geral 
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Metodologia de Pesquisa – fase construtiva 
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Metodologia de Pesquisa – fase construtiva 

02 ações 
metodológicas

Concepção e implementação de um modelo 
de tecnologia capaz de apoiar a formação 
otimizada de grupos para a aprendizagem 

colaborativa que considera perfis de 
autorrelatos esperança, autoestima e 

autoeficácia de alunos

Validação do modelo 
de tecnologia concebido
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Concepção do modelo de tecnologia de 
apoio educacional na formação de grupos 

Tecnologia de 
Agentes

Inteligência 
Artificial Distribuída 

(IAD)

Mineração de 
Dados

Agentes
SMA

Regras de 
Associação
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Arquitetura do modelo de tecnologia
SMA-Hermes 
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Validação do SMA-Hermes 
 Planejamento e execução de experimentos
 Apresentação de resultados
 Análise e discussão dos resultados
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Planejamento e execução de experimentos 
 Definição do universo da pesquisa
 Definição das amostras de estudo
 Coleta de dados
 Mensuração dos perfis de autorrelatos
 Formação de grupos
 Definição do AVEA
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Planejamento e execução de 
experimentos\Definição do universo da 

pesquisa 
 Alunos da graduação

 >= 18 anos (requisito do TCLE);
 alunos teriam autonomia para responderem 

às escalas de autorrelatos esp, aes e aef.
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Planejamento e execução de 
experimentos\Definição das amostras de 

estudo 
Experimento Quant. de alunos Período Disciplina

1 36 10 MDB
2 36 2º MDA
3 45 3º EDA

Alunos do curso de Engenharia de 
Computação/UEMA



36

Planejamento e execução de 
experimentos\Coleta de dados 

TCLE
(nome, idade e 

sexo)

Escalas de 
Autorrelatos

 esperança
 autoestima
 autoeficácia

Dados pessoaisdo aluno
Perfil de autorrelatos do aluno

Formulários Weblocalhost/hermes-form/
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Planejamento e execução de 
experimentos\Mensuração dos perfis de 

autorrelatos 

Agente 
AMPAR

TCLE
(nome, idade 

e sexo)
Escalas de 

Autorrelatos
 esperança
 autoestima
 autoeficáciaDados pessoais

do aluno
Perfil de autorrelatos 

do alunoFormulários Weblocalhost/hermes-form/

Percebe

Age
BDPAA

Alunos da 
EngComp/UEMA
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Planejamento e execução de 
experimentos\Formação de grupos

Formação aleatória 
(randômica)

Formação 
livre

Formação pelo
sistemaCritérios de formação 

de grupos

(Medina et al., 2013) (Henry, 2013)



39

Planejamento e execução de 
experimentos\Formação de grupos

Experimentos Qtd. de 
alunos

Qtd. de 
grupos

Qtd. de 
alunos/grupo

Critérios de 
formação

1 26 6

3 – 5 

aleatória
2 36 9 pelo sistema

3 45
9 aleatória
7 livre
8 pelo sistema
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Planejamento e execução de 
experimentos\Definição e preparação do 

AVEA
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Planejamento e execução de 
experimentos\Atividades de aprendizagem

Experimentos Atividades Disciplina Itens de 
qualidade

1 Produção
textual MDB

 introdução 
 desenvolvimento
 conclusões
 referências

2 Lista de exercícios MDA
 habilidades de organização e 
articulação cognitiva no domínio 
das questões propostas na lista de 
exercícios

3
Projetos de 

algoritmos de árvores 
AVL

EDA
 atividade 1
 atividade 2
 atividade 3



42

Planejamento e execução de 
experimentos\Avaliação da colaboração de 

grupo
 PMOA
 TRA
 PCGj
 Teste sociométrico (Quarto, 2006)

 com quem você mais gostou de trabalhar em grupo? Por quê?
 com quem você menos gostou de trabalhar em grupo? Por quê? 



43

Resultados 

Frequências de perfis de 
autorrelatos da amostra de alunos 

– Experimentos 1 e 2
Frequências de perfis de 

autorrelatos da amostra de alunos 
– Experimento 3
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Resultados 

Frequencial de autorrelatos 
médios dos grupos –

Experimento 1
Frequencial de autorrelatos 

médios dos grupos –
Experimento 2
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Resultados 

Previsão linear de colaboração de grupos Vs. Perfis 
de autorrelatos – Formação aleatória (Experimento 1)
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Resultados 

Previsão linear de colaboração de grupos Vs. Perfis 
de autorrelatos – Formação pelo sistema 

(Experimento 2)
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Resultados 

Gráfico 1: Previsão linear de colaboração de 
grupos Vs. Perfis de autorrelatos –

Formação aleatória (Experimento 3)
Gráfico 2: Previsão linear de colaboração de 

grupos Vs. Perfis de autorrelatos –
Formação pelo sistema (Experimento 3)

Gráfico 3: Previsão linear de colaboração de 
grupos Vs. Perfis de autorrelatos –

Formação livre (Experimento 3)
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Resultados\Teste sociométrico 
 Descoberta de afinidades sociais Vs. Perfis de 

autorrelatos;
 Ajudar na definição de Papéis do aluno no grupo Vs. Perfis 

de autorrelatos;
 Auxiliar na construção de Regras de Associação (RA)

 X Y
 Auxiliar na construção de uma ontologia de 

colaboração
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Resultados\Teste sociométrico 
XAk: perfil de autorrelato do aluno Ak;YAk: papel do aluno no grupo
“se XAk for o aluno Ak então YAk é o 
papel dele no grupo”
XAk = (esp: MA; aes: A; aef: A);
YAk = “resolver conflito de grupo”
RA: XAk YAk
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Resultados\Teste sociométrico 

Auxiliar na construção de uma 
Ontologia de Colaboração

Árvores de decisão
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Dificuldades encontradas 
 Métodos, técnicas e instrumentos comprovados cientificamente que venham 

auxiliar na elaboração de atividades de aprendizagem com fins colaborativos e 
dessa forma beneficiar as pesquisas investigativas de formação otimizada de 
grupos para contextos de aprendizagem colaborativa, como foi esta;

 Pode-se atestar, através da literatura pesquisada e estudada, que existem 
muitos trabalhos que abordam o uso das TICs para auxiliar a aprendizagem 
presencial ou a distância, entretanto o estado da arte nesse nicho carece de 
propostas que abordem dentre as TICs a melhor que se enquadra para apoiar a 
aprendizagem colaborativa;

 Pode-se, também, apontar como dificuldades a grande resistência e 
desmotivação dos alunos em realizar suas atividades de aprendizagem no 
AVEA MOODLE. O esforço foi grande para que pudéssemos reuni-los em 
grupo e fazê-los que aprendessem de forma colaborativa.
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Conclusões 
 Os resultados dos experimentos se mostraram satisfatórios em relação à melhoria dos 

desempenhos de grupos quando se considera a variável PCGj mensurada a partir dos 
perfis de autorrelatos dos alunos;

 Os desempenhos de grupos colaborativos mais satisfatórios foram alcançados nos 
grupos cujos perfis de autorrelatos variaram predominantemente de médio (M) para alto 
(A) e os mais baixos desempenhos de grupos foram observados cujos perfis de 
autorrelatos foram baixos (B) a médio-baixo (MB);

 Os melhores desempenhos de grupo foram alcançados através das formações de 
grupos de forma aleatória (randômica), ressaltando que mesmo o mínimo desempenho 
de grupo, baseado neste critério de formação, ainda assim foi satisfatório;

 Apesar dos resultados obtidos através das formações de grupos pelo sistema terem 
sidos satisfatórios, nem sempre o professor e/ou sistema podem disponibilizar do 
espaço amostral para tal, entretanto é uma opção recomendável;

 Pelos resultados, não é recomendável formações de grupos de forma livre, pois esse 
critério pode gerar os chamados “estudantes órfãos”;

 Do teste sociométrico, pode-se extrair informações importantes dos pares que podem 
auxiliar na definição de papéis de alunos em grupos colaborativos, bem como apoiar a 
construção de uma ontologia de colaboração.
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Perspectivas de trabalhos futuros 
 Dar continuidade à implementação do SMA-Hermes;
 Integrar o SMA-Hermes ao AVEA Moodle;
 Dar continuidade aos experimentos apoiados pelo SMA-Hermes;
 Desenvolver uma ontologia de colaboração de grupos baseada 

em perfis de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia de 
alunos.
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Publicações parciais da pesquisa
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