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I. INTRODUÇÃO

A educação é um processo social que muitas vezes envolve grupos
pequenos, como a família, ou grandes, como a comunidade. Os processos
educacionais dependem muito do estado em que se encontra, de maneira geral, o
corpo social. O fato é que toda mudança na estrutura política, econômica e social
deste grupo mais amplo influencia na educação [1].

Ainda para [1], no mundo atual, a Universidade deve atender à demanda por
mudanças solicitadas por um meio ambiente cada vez mais agressivo, devendo
manter sob controle as resistências à sua implantação, de forma a privilegiar
abordagens que se aproximam à do ensino colaborativo.

A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL, do inglês,
Computer Supported Collaborative Learning) é um método que consiste em
agregar indivíduos e fazê-los colaborarem através de ferramentas
computacionais, possui também potencial para apoiar a aprendizagem em grupo
interativamente, o que tem convencido muitos educadores de que estes
ambientes são o futuro das próximas gerações de ferramentas educativas para
ensino a distância [2].
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Na face anterior, encontram-se os PRIMÁRIOS (P), pessoas que normalmente
guardam poucos fenômenos na consciência; e na posterior, os SECUNDÁRIOS (S),
pessoas que normalmente guardam mais fenômenos na consciência. Os TIPOS
ANTITÉTICOS (colocar em negrito), com fórmula contrária nos três elementos, estão
situados nas extremidades das diagonais que passam pelo centro do cubo. Os TIPOS
AFINS (colocar em negrito), que possuem duas propriedades comuns ( como os
melancólicos e os líderes, onde ambos são emotivos e secundários) , estão situados
nas extremidades das arestas que convergem para o vértice do temperamento
considerado. Abaixo são descritas todas as afinidades entre os temperamentos de
caráter bem como o grupo dos temperamentos antitéticos (opostos).

Para [12][13], existem oito tipos de temperamentos de caráter: Melancólico,
Instável, Amorfo, Apático, Social, Fleumático, Ativo e Líder. A seguir são descritos
cada um dos temperamentos levando em consideração fatores como disposição,
suscetibilidade dentre outros [13].

Tipo Instável (não colocar em itálico – fazer em todos): Pessoas com elevado
número e variedade de disposições. Necessidade de distrações, pouca pontualidade,
tendência à ociosidade e à contradição, agressivo, irritável, tem pouco domínio
pessoal.ensino a distância [2].

Com base no exposto acima, este trabalho é motivado em explanar sobre
como ocorre a utilização de Algoritmo de Clustering em conjunto com a Interface
Web do Questionário Roger Verdier para a formação de grupos sócio-afetivos no
auxílio da aprendizagem colaborativa apoiada por computador visando melhores
resultados nos diversos trabalhos em grupo.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ainda para [3] (não seria apenas Para [3]), o algoritmo K-Means tem se
mostrado efetivo em produzir resultados para várias aplicações práticas. Portanto,
para conseguir o resultado almejado, foi criado uma variação do algoritmo K-
Means, que por padrão, exige a definição prévia do número de clusters (grupos) e
do posicionamento inicial dos centros dos k clusters (objetos centrais, no nosso
estudo, os líderes) no espaço de atributos.

Mudanças no método ficam por conta de alguns fatores como a definição
inicial dos centros dos clusters e de avaliações realizadas no final ou durante o
processo de agrupamento, essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para a
criação do software, visto que objetivo é a formação de grupos de alunos
baseados tanto na existência de semelhanças (grupos afins) ou na falta delas
(grupos antitéticos) entre suas características sócio-afetivas notáveis, as quais
são resultado da utilização da interface Web do teste Roger Verdier.

III. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A interface Web aqui apresentada foi arquitetada de acordo com o cubo dos
temperamentos (Figura 1) utilizado pela caractereologia de Le Senne [12][13],
onde os fatores fundamentais do caráter ou temperamento humano são:
emotividade, atividade e repercussão. O indivíduo é chamado ??? Não poderia
deixar o parágrafo abaixo aqui junto???

emotivo (E) quando experimenta mais facilmente emoções, como prazer e
dor, que a média dos homens, caso contrário, é nãoemotivo (nE). Será ativo (A)
se a ação for uma necessidade e um prazer constante para ele, se lhe custar
entrar em ação, será não ativo (nA). Repercussão é o nome dado à duração da
influência dos acontecimentos na consciência. O tipo é primário (P) quando o
efeito se esvai quase logo depois de passado o fenômeno. Se a lembrança

pessoal.

Tipo Melancólico: É introvertido, solitário, suscetível, impressionável,
escrupuloso, retraído, hesitante, tímido. Contentase (corrigir a grafia) com o saber
teórico, sem visar-lhe a aplicação prática.

Tipo Líder: Pessoa de mando, de ação. Poder e dedicação são-lhe
característicos. Grande capacidade de trabalho, boa capacidade de concentração,
prático, enérgico. Não se submete com facilidade.

Tipo Social: Pessoa com aptidões práticas, voltadas para o útil, espírito científico,
deixa-se guiar pela razão, reações rápidas e decididas, sossegado, objetivo, gosta da
sociedade, facilmente encontra solução para tudo.

Tipo Amorfo: Interessa-se pelas alegrias e prazeres sensoriais. É dócil, situa-se
no pólo oposto do líder, tem falta de iniciativa e entusiasmo, sossegado, indiferente,
impassível e equilibrado, gosta dos prazeres da mesa, teimoso.

Tipo Apático: Pessoa sossegada, indiferente, tranqüila, disciplinada e fiel. Não se
esperem intensas emoções psíquicas desse tipo, nem decisões repentinas, devido ao
grau diminuto de emotividade e atividade, gosta da solidão.

Tipo Ativo: Pessoa de ação, afável, fascina, arrasta, é improvisador, não acumula
experiência, capacidade de adaptação social, entretém a todos, facilmente
entusiasmado.

Tipo Fleumático: Pessoa do dever, da ordem, da medida, ponderação, reflexão,
é teórico, sempre ocupado, fiel, frio. Bom observador, moderado e metódico no
trabalho, pouco impulso (carência de emotividade).

Na Figura 2 é apresentada a interface Web do teste de caráter Roger Verdier,
desenvolvida para a coleta de dados dos usuários contendo a presença de campos
para registro dos dados Pessoais do usuário (Nome, CPF, E-mail, Telefone e Turma) e
as questões do teste, que são respondidas de forma binária (Sim ou Não). Essa
ferramenta foi desenvolvida na linguagem PHP, do inglês Hipertext Preprocessor, com
banco de dados Mysql e está disponível no endereço
http://www.nead.ufma.br/projetos/rogerverdier , para posterior inclusão em
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs).
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perdurar, aprofundando-se no subconsciente, e orientar a vida, o indivíduo
pertencerá ao tipo secundário (S).

A Figura 1, desenhada a partir da original utilizada por [12], facilita a
memorização da classificação de Heymans. À direita, figuram os ATIVOS (A); à
esquerda, os NÃO-ATIVOS (nA); em baixo, os NÃO-EMOTIVOS (nE); e em cima,
os EMOTIVOS (E).

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou uma abordagem de Algoritmo de Clustering para a
formação de grupos sócio-afetivos, de forma a potencializar a colaboração em
atividades de ensino e aprendizagem apoiadas por computador. O sucesso dos
resultados esperados exigirá como trabalhos futuros os mais variados testes técnico-
pedagógicos com turmas presenciais e à distância de cursos de graduação e ensino
médio, de forma a comprovar a funcionabilidade do algoritmo, bem como do
rendimento do processo colaborativo virtual.

Figura 1. Cubo dos Temperamentos [8]

Figura 2 - Funcionamento do Algoritmo de Clustering.


