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2 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

2.1 Introdução 

 

Nas primeiras experiências de Educação a Distância (EaD) que incorporaram as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), nos chamados “cursos pdf online”, 

os conteúdos eram formatados em textos e a ação do aluno se limitava em responder a 

questões para a compreensão da leitura. Com a vivência dos alunos e docentes no acesso 

à informação na internet, a navegação em diferentes sites, a presença de hipertextos e 

hipermídia, a experiência da aprendizagem no ambiente virtual se ampliou. A presença 

das redes sociais com a exploração da comunicação e da substituição da passividade do 

leitor/observador para o dinamismo do autor/produtor/editor trouxe modificações na 

configuração das ações educativas (COGO, 2006); (Censo EaD.BR20124); (Censo 

EaD.BR20145). 

Roschelle et al. (1995) frisavam que a colaboração é uma atividade coordenada e 

síncrona, resultado de uma tentativa contínua de construir e manter um entendimento 

compartilhado de um problema. Em Fuks et al. (2002), Reis et al. (2014), Jarvelã et al. 

(2015), tem-se que quando o trabalho acontece de forma colaborativa, as capacidades 

individuais podem ser complementadas por conhecimentos e experiências de outros 

membros do grupo. Além disso, 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. 

Os estudos de Wessner e Pfister (2001) mostram que a aprendizagem colaborativa 

já tinha sido comprovada ser um método de sucesso em sala de aula ‘tradicional, e que 

no campo da CSCL (sigla em inglês de Computer-Supported Collaborative Learning – 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador) se tornaria uma estratégia 

importante. Entretanto, a maior parte dos cursos baseados na Web ainda aderiam à 

metodologia de aprendizagem individual, isto é, o aluno trabalhava individualmente 

através de páginas HTML preenchidas com textos, fotos e várias melhorias multimídia. 

A comunicação e colaboração com outros alunos era geralmente arbitrário; na melhor das 

hipóteses, um AVA (Ambiente Virtual de  Aprendizagem) provia, em geral, ferramentas 

tais como sessões de bate-papo ou Newsgroups para discussões dos conteúdos do curso 

(WESSNER e PFISTER, 2001). 

Coll e Monereo (2010) consideram que é cada vez 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. Corroborando com essa assertiva, em Moran (2013), tem-se que, 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. 

Vivacqua e Garcia (2011) consideram que uma equipe, trabalhando em sinergia, 

atinge resultados melhores do que uma pessoa trabalhando individualmente. Ainda para 

estes autores, para lidar com a grande quantidade de informação e a multiplicidade de 

domínios, as pessoas se tornam cada vez mais especializadas, com habilidades e 

conhecimentos distintos, e concluem que para resolver um problema complexo muitas 

vezes requer uma combinação de habilidades que só é obtida em grupo, pois o grupo 

apresenta mais habilidades do que uma única pessoa. 

                                                
4 http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_EaD/ 
5 http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_EaD/ 



 

Seeber et al. (2012) trazem que a colaboração descreve um esforço conjunto para 

atingir uma meta de grupo e parece estar relacionada com o sucesso e sustentabilidade de 

uma organização, e concluem que quando as pessoas residem em algum tipo de ambiente 

colaborativo, as despesas de planejamento, pesquisa, treinamento e outras atividades de 

desenvolvimento podem ser reduzidas, resultando em redução de custos e eficiência, bem 

como no aumento da qualidade. 

Costaguta e Menini (2014) ressaltam que a colaboração leva a resultados positivos 

quando os membros do grupo dão e recebem apoio, compartilham recursos, negociam 

com seus pares, constroem conhecimentos, adquirem habilidades, resolvem conflitos e 

articulam entre si habilidades interpessoais. 

Zheng et al. (2016) evidenciam que os MOOCs (do inglês Massive Open Online 

Course – Cursos Abertos Massivos Online) são ambientes educacionais disponibilizados 

por meio da Web e possuem a característica de lidar com um grande número de estudantes 

e devem estimular constantemente a participação e a colaboração dos envolvidos. Zheng 

et al. (2016) ainda destacam que os MOOCs têm chamado atenção dos estudiosos da 

educação como uma nova possibilidade de acesso à aprendizagem. Para estes autores, a 

proposta de uma forma geral é servirem como plataformas de conhecimento para qualquer 

um, a qualquer hora, e em qualquer lugar, fazendo deles uma emergente e poderosa 

estratégia de aprendizagem com repercussão nas áreas tecnológica e educacional. 

Lerís et al. (2016) consideram que uma interação social entre os alunos promove 

o rendimento uns dos outros através de apoio, ajuda e participação nas atividades de 

aprendizagem. Corroborando com a assertiva de Lerís et al. (2016), Oliveira (2013) já 

afirmava que a construção de um contexto social pode motivar os alunos com seus colegas 

ou instrutores a compartilhar informações e aprender para trabalhar como um grupo, e 

concluía, que além disso, através dos serviços de interação social, a motivação dos alunos 

para aprender, desde que guiada por uma estratégia colaborativa, é aumentada. 

Owens et al. (1998) relevava que a formação de grupos tinha sido estudado por 

décadas em diferentes áreas como a Psicologia, Sociologia e Educação e podia ser feita 

de diferentes maneiras e considerando diferentes abordagens, critérios ou dados dos 

estudantes. Reforçando os postulados de Owens et al. (1998), Ounnas et al. (2008), 

Citadin et al. (2014), tem-se que a formação de grupos para a aprendizagem colaborativa 

é uma tarefa importante, pois deve apoiar a efetiva interação dos membros de um grupo. 

Ainda nos estudos destes autores é descrito que pode parecer uma tarefa simples a 

formação de grupos, mas torna-se complexa à medida que cresce o número de alunos e/ou 

os critérios definidos para o agrupamento. Cruz e Isotani (2014) consideram que a 

formação inadequada dos grupos pode desmotivar os alunos e dificultar o processo de 

aprendizagem. 

 Stahl et al. (2006) chamavam atenção que com o suporte à colaboração entre os 

indivíduos, em contextos de aprendizagem virtual, o campo CSCL podia fornecer 

relevantes contribuições, porém emergia alguns desafios para a área, 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 

de grupo? e por fim c) como modelar e implementar tal abordagem? 

 Corroborando com a assertiva já sido feita por Stahl et al. (2006), Balieiro et al. 

(2017) trazem que os  AVAs têm sido uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento de 

cursos na modalidade à distância. Eles possuem diversos mecanismos que buscam 

virtualizar o ambiente de sala de aula e prover boa interação entre professores e alunos. 

Entretanto, em geral, mecanismos automáticos de formação de grupos ainda são 

negligenciados nestes ambientes. Ainda para estes autores, a formação de grupos em 

AVAs difere do ambiente presencial, pois, como não há necessariamente o contato físico 



 

entre os alunos, outras características devem ser consideradas para proporcionar uma boa 

formação de grupos. 

 Neto et al. (2017)  consideram que a aprendizagem colaborativa (AC) é um 

modelo alicerçado na coesão de trabalhos individuais em determinado grupo, através da 

discussão e construção conjunta do conhecimento. Ainda para estes autores, embora 

muitos estudos demonstrarem a utilidade da AC no contexto educacional, um número 

reduzido trata sobre uma questão importante: o procedimento a ser utilizado para a 

formação dos grupos. O processo de formação de grupos não é trivial, devido à variedade 

de fatores (histórico de notas de um aluno, características pessoais e habilidades) e 

combinações existentes à medida que o número de alunos aumenta. Uma má formação 

de grupos pode afetar a realização dos objetivos estabelecidos para o grupo, prejudicando 

a aprendizagem dos membros (NETO et al., 2017). 

 Neto et al. (2017) trazem que a formação de grupos pode ser categorizada quanto 

à forma, abordagens e/ou critérios. A forma está relacionada à maneira como a formação 

do grupo é feita, podendo o grupo ser definido manualmente pelo professor, ou de forma 

automática através de algum sistema. Em relação às abordagens, existem três 

importantes: a aleatória, que forma grupos aleatoriamente; a auto-selecionada, onde os 

próprios membros definem o grupo em que desejam ficar; e a selecionada, que é quando 

um sistema determina os critérios para a formação de grupos. Outra forma de 

categorização é quanto aos critérios. Os mais destacados na literatura são: o homogêneo, 

quando cada grupo adota estudantes de características similares para a formação de 

grupos; o heterogêneo, quando cada grupo adota estudantes de características diferentes 

para a formação de grupos. E ambos, quando o grupo for misto, isto é, adotar estudantes 

homogêneos em alguma(s) característica(s) e heterogêneos em outra(s), ou quando 

permite formar tanto grupos homogêneos quanto grupos heterogêneos. 

 Monteverde et al. (2016), atesta que a grande utilidade de métodos 

computacionais na formação de grupos é comprovada, uma vez que grande parte dos 

trabalhos encontrados na literatura indicam que a forma mais utilizada é a automática e 

que a abordagem mais comum é a selecionada por sistema. Em relação aos métodos 

computacionais já postulados na literatura, são destacados aqueles que utilizam 

abordagens inteligentes (PEDRYCZ et al., 2016). Para este autores, estes métodos, além 

de automatizar a tarefa de formação de grupos, tentam encontrar soluções de forma 

eficiente e eficaz. 

 Diante do cenário trazido através desta seção, esta pesquisa busca contribuir na 

atenuação dos problemas de má formação de grupos para aprendizagem colaborativa. 

Para tal, o estudo alicerçar-se nos saberes das áreas de Psicologia Positiva, Educação e 

Ciência da Computação para fundamentar a concepção e implementação do HERMES, 

um sistema baseado em agentes que oferece apoio para a formação otimizada de grupos 

em ambientes de aprendizagem colaborativa. 

 No que tange à Psicologia Positiva, a incursão desta tem por justificativa subsidiar 

a investigação das características positivas do aluno que sejam as mais adequadas na 

potencialização da aprendizagem de grupos colaborativos. Para tal, trabalhos como 

Rosenberg (1989); Staats (1989); Bandura (1997); Seligman e Csikszentmihalyi (2000); 

Paludo e Koller (2007) e Hutz et al. (2014) são explorados. 

 Para Chatzara et al. (2012), comunicação afetiva é relevante na aprendizagem uma 

vez que pode apoiar e oferecer um sentido de suporte quando ocorrerem afetos negativos. 

Silva e Figueiredo (2012) consideram que 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 afetiva6 dos alunos em e-learning7, exige muito mais do professor visto a falta 

do presencial, sendo toda a informação transcrita em grande volume de dados oriunda de 

interações produzidas nestes ambientes.   

 Da Educação, os estudos de Roschelle e Teasley (1995); Dillenbourg (1996; 

1999a; 1999b); Damásio (2000); Donald (2002); Boeher et al. (2007); Coll e Monereo 

(2010); Fuks et al.(2011); Moran (2013) e Putze e Schultz (2014) são considerados. Na 

visão destes estudiosos da educação, estamos em uma etapa de profundas mudanças na 

transição para a sociedade da informação, que afetam o processo de ensino e 

aprendizagem, exigindo de organizações, professores e alunos a encontrarem novos 

modelos de educação em todas as situações. Teorias e modelos de colaboração são 

explorados no intuito de auxiliarem a selecionar e projetar sistemas para dar suporte ao 

trabalho em grupo a partir da compreensão de como os indivíduos colaboram, incluindo 

os aspectos sociais relacionados ao uso da tecnologia CW (do inglês Cooperative Work) 

(FUKS et al., 2011).   

 Por último, da área de Ciência da Computação, a pesquisa se beneficia da área 

Inteligência Artificial (IA), mais especificamente fundamentos de Computação Afetiva, 

Agentes, Sistemas Multiagentes, Algoritmos Genéticos (GAs, do inglês Genetic 

Algorithms) e Mineração de Dados (Data Mining). Campana et al. (2008) trazem que o 

uso da tecnologia de agentes de software se apresenta como uma estratégia promissora 

para ser aplicada aos desafios dos ambientes educacionais modernos que estão cada vez 

mais influenciados por tecnologias como a internet e a IA. 

 GAs são um ramo dos algoritmos evolucionários e como tal podem ser definidos 

como uma técnica de busca baseada numa metáfora do processo biológico de evolução 

natural (LINDEN, 2012]. Goldberg (1989) enfatizava que os GAs são algoritmos 

baseados na teoria da evolução das espécies do naturalista britânico Charles Robert 

Darwin onde os indivíduos de uma determinada população evoluíam de acordo com os 

princípios de seleção natural e sobrevivência dos mais aptos. Ainda para este autor, tais 

algoritmos simulavam os processos de evolução da natureza, onde cada indivíduo 

representava uma possível solução para um problema dado. 

 De Castro (2001); Sobrinho e Girardi (2003) frisavam que os GAs são algoritmos 

que operam com populações de indivíduos representados por cromossomos, os quais 

durante o processo de evolução são submetidos ao procedimento de seleção e reprodução, 

onde são aplicados os operadores de recombinação e mutação que são inspirados nos 

mecanismos naturais da genética, gerando assim novos indivíduos possivelmente mais 

adaptados. A Figura 1 ilustra um fluxograma que descreve o funcionamento básico dos 

GAs (LIMA et al., 2008). Lima et al. (2008) salientam que a execução de um GA é 

encerrada quando um número G de gerações apresentarem a mesma solução, ou seja, se 

o GA encontrar uma solução na i-ésima geração e ela permanecer como a melhor solução 

durante as G operações seguintes, então se considera que o algoritmo convergiu e encerra-

se a execução. 

 Lima et al. (2008) consideram a formação de grupos para contextos CSCL como 

sendo uma tarefa de otimização, a partir da qual pode-se obter uma distribuição de grupos 

otimizada para uma determinada classe de alunos. 

 Para o contexto desta pesquisa, considerando os postulados de Lima et al. (2008), 

acerca de GAs, declara-se o problema formalmente como: Seja C uma classe de kxn 

                                                
6 É o afeto que se está olhando: pode ser uma emoção ou um estado de ânimo, por 

exemplo a motivação, o estado de desânimo, a raiva e seus derivados (BERCHT, 

2001). 
7 http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf


 

alunos e F1, F2, …, Fm a lista de variáveis psicológicas positivas. Suponha que o professor 

deseja uma “boa divisão” de C em n grupos de k alunos sujeitos às variáveis psicológicas 

positivas  F1, F2, …, Fm. Desta forma, define-se um grupo-k em C como um subconjunto 

{l1, l2, …, lk} de C com k elementos (nesta pesquisa k = n alunos). Define-se uma divisão 

kxn de C como um subconjunto {g1, g2, …, gn} com n elementos onde cada elemento é 

um grupo-k diferente em C. Define-se o fitness (qão bom é?) de uma divisão kxn D de C 

levando-se em conta as variáveis psicológicas positivas do indivíduo F1, F2, …, Fm  como 

uma função definida em termos de  F1, F2, …, Fm que mapeia D em um número que mede 

o fitness. Matematicamente, temos 

 

 = FITNESS(F1, F2, …, Fm)(D) 
 

o problema da formação de grupos proposta na pesquisa é: encontrar uma divisão kxn D 

de C que maximize a função FITNESS(F1, F2, …, Fm)(D), matematicamente, temos: 
 

DFITNESS(F1, F2, …, Fm)(D)n 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Fluxograma básico de GA. 

Fonte: Lima et al. (2008). 
 

 Linden (2012) considera que nos algoritmos genéticos populações de indivíduos 

– no contexto desta pesquisa, grupos de agentes alunos (AA) – são criados e submetidos 

aos operadores genéticos: seleção, recombinação (crossover) e mutação. Estes 

operadores utilizam uma caracterização da qualidade de cada indivíduo – no contexto 

desta pesquisa, os PCAk8 – como solução do problema em questão chamada de avaliação 

e vão gerar um processo de evolução natural destes indivíduos, que eventualmente deverá 

gerar um indivíduo (nesta pesquisa, grupo de alunos) que caracterizará uma boa solução 

(talvez até a melhor possível) para o nosso problema – no contexto desta pesquisa – a 

formação otimizada de grupos baseada em perfis de autorrelatos para a aprendizagem 

                                                
8 Potencial de Colaboração do Aluno (fitness) 



 

colaborativa. Na seção 2.2.2, os GAs são abordados mais detalhadamente no contexto da 

concepção, desenvolvimento e validação do sistema computacional HERMES, uma 

ferramenta no apoio à formação otimizada de grupos para ambientes de aprendizagem 

colaborativa apoiados por computador. 

 

2.1.1 Psicologia Positiva 

  

 O ramo hoje conhecido como Psicologia Positiva é a ciência da experiência 

positiva subjetiva, dos traços individuais positivos e instituições positivas que procura 

melhorar a qualidade de vida, vindo esta trazer para este novo século, contribuições para 

o entendimento científico e para intervenções em indivíduos, famílias e comunidade 

(SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Corroborando Seligman e 

Csikszentmihalyi (2000), Seligman et al. (2005) enfatizam que a Psicologia Positiva é um 

termo guarda-chuva para o estudo dos afetos em geral (positivos e/ou negativos), das 

características individuais e das instituições positivas (grupos, comunidades e culturas) 

centrado na prevenção e na promoção da saúde mental dos indivíduos. 

 Seligman e Csikszentmihalyi (2000) classificam como variáveis psicológicas 

positivas as que seguem: bem-estar subjetivo, otimismo, autoestima, esperança, 

autoeficácia, felicidade e resiliência. Snyder et al. (2002); Seligman (2004); Day et al. 

(2010) ressaltam que as variáveis psicológicas positivas são usadas para medir os níveis 

individuais dos seres humanos, seu potencial pessoal e acadêmico. 

 Zanon et al. (2014) afirmam que pessoas que sentem repetidamente tristeza, 

solidão, irritação, mau-humor, preocupação e outras emoções negativas caracterizam-se 

por apresentar altos níveis de afetos negativos e baixos níveis de bem-estar. Já pessoas 

que sentem frequentemente prazer, orgulho, confiança, jovialidade e outras emoções 

positivas apresentam altos níveis de afetos positivos e altos níveis de bem-estar. 

 Os afetos positivos e negativos representam a dimensão emocional do bem-estar 

subjetivo (BES), o qual é definido como as avaliações cognitivas e afetivas da vida como 

um todo (DIENER et al., 2009). O BES é composto, ainda, por dimensão cognitiva, 

chamada satisfação de vida, que trata do contentamento geral com amplos aspectos da 

vida. Assim, satisfação de vida, afetos positivos e afetos negativos compõem a estrutura 

tripartite do BES, que tem sido amplamente estudado pela psicologia positiva e tem como 

um de seus principais investigadores o professor Ed Diener (ZANON et al., 2014). Em 

Zanon et al. (2014), tem-se, que, de acordo com Ed Diener, o nível de BES pode ser 

determinado pela diferença entre afetos positivos e afetos negativos mais a satisfação de 

vida. Nesta perspectiva, o indivíduo com alto bem estar é aquele com altos níveis de afetos 

positivos, baixos níveis de afetos negativos e alta satisfação de vida. 

 Tierney (1995); Snyder et al. (2002); Bressler et al. (2011) enfatizam que quanto 

maior forem as pontuações de esperança, os estudantes terão mais inspirações e 

confiança, assim como lidam com os problemas com foco no sucesso. Já em Snyder et al. 

(2003), tem-se que os alunos com baixos níveis em esperança fracassam diante a desafios, 

principalmente porque estes não conseguem processar formas diferentes de sucesso sobre 

suas barreiras. 

 Carlomagno et al. (2014) apresentam evidências das implicações das variáveis 

positivas esperança, autoestima e autoeficácia no desempenho educacional do 

indivíduo.  Kramer e Conoley (1992); Gillham (2000); Snyder et al. (2002); Day et al. 

(2010); Bressler et al. (2011) definem esperança como sendo 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, enquanto que as rotas são os 

caminhos planejados para obter tais objetivos. 



 

 De acordo com Carlomagno et al. (2014), dois dos conceitos mais amplamente 

pesquisados na psicologia positiva são a esperança e o otimismo. Snyder et al. (1996) 

afirmam que as pessoas com maior esperança envolvem mais autoafirmações e estimulam 

a motivação - por exemplo “eu posso fazer isso” - do que suas contrapartidas de menor 

esperança. Baumeister et al. (2003); Hutz et al. (2014) destacam que a autoestima 

representa um aspecto avaliativo do autoconceito e consiste em um conjunto de 

pensamentos referentes a si mesmo. Trata-se, 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. 

 Em Rosenberg (1989); Staats (1989); Mecca et al. (1989), tem-se que a autoestima 

seja, talvez, a variável mais crítica que afeta a participação exitosa de uma adolescente 

com outros em um projeto. Já Rosenberg (1989) enfatiza que os adolescente com baixa 

autoestima desenvolvem mecanismos que provavelmente distorcem a comunicação de 

seus pensamentos e sentimentos e dificultam a integração grupal.  Bressler et al. (2011) 

consideram que a autoeficácia envolve a confiança em alcançar metas 

pessoais/profissionais. Bandura (1997) já definia autoeficácia como 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). Em Pacico et al. (2014), tem-se que quanto mais autoeficaz o sujeito se 

sente, mais elevada é sua autoestima. Através das pesquisas dos teóricos da Psicologia 

Positiva, trazidas nesta seção, a Figura 2 ilustra a síntese das características do indivíduo 

baseada nos níveis das variáveis psicológicas positivas esperança, autoestima e 

autoeficácia. 

 

 
 

Figura 2: Características do indivíduo Vs. Níveis de autorrelatos 

Fonte: O autor (2018). 



 

 A partir das pesquisas e pelos estudos desenvolvidos pelo Laboratório de 

Mensuração9, do Instituto de Psicologia da UFRGS, esta pesquisa investiga de que forma 

perfis e fitness de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia do indivíduo podem 

afetar a formação de grupos, deforma que a aprendizagem colaborativa ocorra em sua 

plenitude. No contexto desta pesquisa, para as mensurações das variáveis psicológicas 

positivas esperança, autoestima e autoeficácia dos indivíduos (alunos), assim como o 

fitness dos mesmos são utilizadas as escalas de Esperança Disposicional (PACICO e 

BASTIANELLO 2014], Escala de Autoeficácia Geral (PACICO et al., 2014), a Escala de 

Autoestima (Sbicigo et al., 2010) e Algoritmos Genéticos (AGs), ambos componentes 

estruturais do sistema HERMES, respectivamente. 

 

2.1.1.1 Escalas de autorrelatos 

 

 Escalas de autorrelatos são instrumentos de avaliação para processo de coleta de 

informações, às quais auxiliam a conhecer e entender melhor o indivíduo (HUTZ et al., 

2014). Escalas de autorrelatos são uma forma válida e bastante utilizada para avaliar 

afetos. Nelas os participantes respondem o quanto têm experienciado seus afetos ao longo 

de um período de tempo (HUTZ et al., 2014). Conforme Zanon e Hutz (2014), escalas de 

autorrelatos são compostas por conjuntos de itens, dispostos na forma de adjetivos ou 

sentenças, que descrevem aspectos positivos do indivíduo como emoções positivas ou 

negativas, como a autoestima, o otimismo, a esperança e a autoeficácia. Na Tabela 1 são 

mostrados os níveis de perfis de autorrelatos do indivíduo em função das faixas de 

percentis10 considerando suas variáveis psicológicas positivas esperança, autoestima e 

autoeficácia. Esta classificação de níveis de autorrelatos foi validada e estabelecida pelo 

Laboratório de Mensuração, do Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Estas escalas, juntas com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) são implementados computacionalmente e disponibilizados online 

através do componente estrutural AMPAR (Agente de Mensuração de Perfis de 

Autorrelatos), do sistema HERMES, conforme ilustra a Figura 2, assim como sua 

descrição em detalhe na subseção 2.2.1.2. 
 

Tabela 1: Perfis de autorrelatos Vs. Percentis 

Fonte: Laboratório de Mensuração/Inst. de Psicologia-UFRGS. 

Faixas de 

percentil 

Níveis de autorrelatos 

do indivíduo 

 30% Baixo (B) 

 30% e  40% Médio Baixo (MB) 

 40% e  60% Médio (M) 

 60% e  70% Médio Alto (MA) 

 70% Alto (A) 

 

 No contexto desta pesquisa, por definição, um aluno tem seu perfil de autorrelato 

representado em uma estrutura matricial definido pelas variáveis esperança, abreviada 

por esp, autoestima (aes) e autoeficácia (aef), conforme ilustra a Tabela 2. Por exemplo: 

o k-ésimo aluno tem a representação vetorial do seu perfil Ak = (espij; aesij; aefij)
T  = 

(esp(4,3); aes(4,2); aef(6,6))T. 
 

                                                
9 http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=RLJIW03Dbs4 

http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/
https://www.youtube.com/watch?v=RLJIW03Dbs4


 

Tabela 2: Representação matricial do perfil de autorrelato de um indivíduo 

Fonte: O autor (2018). 

 Níveis de autorrelatos (j) 

 B MB M MA A 

Autorrelatos (i)      

esp  X    

aes X     

aef     X 

 

 

2.1.2 Aprendizagem colaborativa 

 

 Vivacqua e Garcia (2011) consideram que uma equipe, trabalhando em sinergia, 

atinge resultados melhores do que uma pessoa trabalhando individualmente. Ainda para 

estes autores, para lidar com a grande quantidade de informação e a multiplicidade de 

domínios, as pessoas se tornam cada vez mais especializadas, com habilidades e 

conhecimentos distintos. Resolver um problema complexo muitas vezes requer uma 

combinaçao de habilidades que só é obtida em grupo, pois o grupo apresenta mais 

habilidades do que uma única pessoa (VIVACQUA e GARCIA, 2011). 

 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. Como 

consequência, é esperado que o projeto termine mais rapidamente. Outro motivo para 

colaborar é a ocorrência da diversidade de opiniões em um grupo, o que possibilita a 

análise de questões sob diferentes pontos de vista, o que potencialmente resulta numa 

avaliação melhor (VIVACQUA e GARCIA, 2011). 

 De acordo com Roschelle e Teasley (1995); Dillenbourg (1999b), a colaboração 

é uma atividade coordenada e síncrona, resultado de uma tentativa contínua de construir 

e manter um entendimento compartilhado de uma problema. Fuks et al. (2002) 

consideravam que quando o trabalho acontece de forma colaborativa, as capacidades 

individuais podem ser complementadas por conhecimentos e experiências de outros 

membros dos grupos. Além disso, 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. Corroborando com essa assertiva, Reis et al. 

(2014); Jarvelã et al. (2015) enfatizam que a aprendizagem colaborativa é 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. 

 A aprendizagem colaborativa envolve a construção de conhecimento por meio da 

interação entre os membros de um grupo para atingir uma meta compartilhada. A 

efetividade da colaboração para a aprendizagem apoia-se nas teorias que definem o 

aprendizado como um processo social que ocorre de forma mais efetiva por meio de 

interações interpessoais em um contexto cooperativo (VYGOTSKY, 1978). 
 

2.1.2.1 Teorias e modelos de colaboração 

 



 

 Fuks et al. (2011) afirmam que são de interesse as teorias e modelos que auxiliam 

a selecionar e projetar sistemas para dar suporte ao trabalho em grupo a partir da 

compreensão de como os indivíduos colaboram, incluindo os aspectos sociais 

relacionados ao uso da tecnologia CW (do inglês Cooperative Work). Partindo-se destes 

pressupostos de Fuks et al. (2011), esta pesquisa, através de seus objetivos formulados, 

ao investigar a influência de perfis de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia 

na formação otimizada de grupos para a aprendizagem colaborativa, assim como 

implementando tal abordagem computacionalmente através de um sistema multiagentes 

a ser descrito na seção 2.2.2. 

 Dentre as teorias sobre colaboração, Fuks et al. (2011) destacam a Teoria dos 

Jogos e a Teoria da Atividade. A Teoria dos Jogos são explicações matemáticas para 

diferentes cenários de tomada de decisão, envolvendo colaboração e competição. Já a 

Teoria da Atividade descreve e explica como os seres humanos realizam atividades em 

situações cotidianas, individualmente e em sociedade. A teoria da atividade é uma teoria 

útil para compreendermos a colaboração mediada por tecnologias computacionais. Nesta 

teoria, a atividade é a unidade mínima de significado para compreender as ações de um 

sujeito. O sujeito pode ser uma pessoa ou um grupo. O objeto é concreto como um 

documento ou abstrato como uma ideia ou decisão a ser tomada. Um sujeito realiza ações 

sobre um objeto para alcançar um objetivo (FUKS et al., 2011). Outro conceito 

fundamental da teoria da atividade é a realização da atividade por mediação de artefatos, 

como é ilustrado na Figura 3. Artefatos físicos, como ferramentas e máquinas, têm grande 

impacto sobre a atividade realizada. De forma análoga, os artefatos para cognição como 

uma linguagem, uma notação matemática, um mapa ou um sistema computacional, 

também são usados pelos seres humanos na realização de atividades. No contexto desta 

pesquisa, os elementos da Teoria da Atividade são representados como descritos a seguir: 

a) sujeito (grupos de alunos), b) objeto (documentos – elaboração textual, projetos de 

algoritmos e outros) e c) artefatos (AVA MOODLE (chat, fórum, e-mail, wiki, glossários 

e outros). 

 Fuks et al. (2011) consideram que numa perspectiva evolucionária, o ser humano 

não deve ser analisado apenas individualmente, mas também na sua dimensão coletiva, 

um ser que vive em sociedade. Para compreender a atividade e o desenvolvimento da 

espécie, devemos considerar também a população e a comunidade, o grupo em que o 

sujeito se encontra, o coletivo imediato. Estes autores, ainda enfatizam que na realização 

de uma atividade, as ações são frequentemente reguladas socialmente em decorrência da 

interação social. De forma análoga à função mediadora dos artefatos na relação entre o 

sujeito e o objeto, a atividade é mediada pela divisão de trabalho, e a vida em sociedade 

é mediada por regras coletivas, conforme ilustrada na Figura 4. Divisão de trabalho refere-

se à organização explícita e implícita da comunidade em relação ao processo de 

transformação do objeto no resultado. Regras são normas implícitas ou explícitas, 

convenções, tradições, rituais e relações sociais estabelecidas numa comunidade (FUKS 

et al., 2011). 

 Para a Teoria da Atividade, a mediação é o que possibilita a evolução da cultura 

humana. O que antes era natural e ecológico passou a ser histórico e econômico. A 

atividade, que costuma ser uma adaptação ao meio, foi transformada em consumo 

subordinado a três aspectos: produção (cooperação), distribuição (coordenação) e troca 

(comunicação), conforme ilustrado na Figura 3. A produção é o resultado da atividade 

decorrente das ações dos sujeitos sobre objetos por meio de artefatos. A distribuição é a 

divisão dos objetos em função das necessidades sociais. A troca é a comunicação e 

interação entre os sujeitos. Por exemplo, nas tribos primitivas, parte do tempo é usado 

para caçar e coletar, o que pode ser denominado de produção; a divisão da comida 



 

produzida pode ser identificada como distribuição; o ato de comer é caracterizado como 

consumo; e o tempo livre é usado para a troca em variadas formas de interação social. 

Outro exemplo: os operários de uma fábrica trabalham para produzir algo (produção), e 

com o salário que recebem compram coisas (produtos) dentre as que tiveram acesso 

(distribuição de produtos), e assim consomem os bens e serviços que adquiram (consumo) 

(FUKS et al., 2011). 

 Analogamente aos postulados por Fuks et al. (2011), para o contexto desta 

pesquisa, a produção é caracterizada pela aprendizagem de grupo, desenvolvimento de 

habilidades socioafetivas, tais como comprometimento, coletividade, solidariedade, 

proatividade, persistência, interação interpessoal, motivação, dentre outros), expressas 

através de perfis de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia de alunos. A divisão 

é caraterizada pela redução de carga cognitiva de trabalho entre os membros do grupo. A 

motivação em aprender em grupo carateriza o consumo, o produto final da aprendizagem 

colaborativa. 
 

 
 

Figura 3: Ação mediada por artefatos. 

Fonte: Fuks et al. (2011). 
 

 
 

Figura 4: Atividade em sociedade. 

Fonte: Fuks et al. (2011). 



 

 Um modelo científico é uma representação lógica ou matemática de um 

fenômeno, é uma descrição do fenômeno de forma abstrata, conceitual, gráfica ou visual. 

É usado para explicar, analisar e fazer predições falseáveis sobre um fenômeno (FUKS et 

al., 2011). De acordo com Fuks et al. (2011), dentre os modelos relacionados à 

colaboração, são destacados: Modelo 3C de Colaboração, Padrões de Colaboração e 

o Modelo de Tuckman sobre o Desenvolvimento de Grupo. Fuks et al. (2011) destacam 

que o Modelo 3C de Colaboração (Figura 5) analisa a colaboração a partir de três 

dimensões essenciais, a saber: a) comunicação, b) coordenação e c) cooperação. 
 

 
 

Figura 5: Modelo 3C de Colaboração. 

Fonte: Fuks et al. (2011). 
 

 Da Figura 5, tem-se que a comunicação é caracterizada pela troca de mensagens, 

pela argumentação e pela negociação entre pessoas; a coordenação é caracterizada pelo 

gerenciamento de pessoas, atividades e recursos; e a cooperação é caracterizada pela 

atuação conjunta no espeço compartilhado para a produção de objetos ou informações 

(FUKS et al., 2011). No trabalho em grupo, a comunicação é voltada para a ação. 

Enquanto se comunicam, as pessoas negociam e tomam decisões. Enquanto se 

coordenam, os membros do grupo lidam com conflitos e organizam as atividades para 

evitar o desperdício de comunicação e dos esforços de cooperação. A necessidade de 

renegociar e tomar decisões sobre situações imprevistas que ocorrem durante a 

cooperação demanda comunicação que, por sua vez, demanda coordenação para 

reorganizar as tarefas. Por meio de informações de percepção, o indivíduo obtém 

feedback de suas ações e feedthrough das ações de seus colegas (FUKS et al., 2011). 

 O modelo Padrões de Colaboração (Figura 6) estabelece que qualquer processo 

de trabalho em grupo é a composição de poucos tipos de atividades, a saber: a) geração, 

b) redução, c) esclarecimento, d) organização, e) avaliação e f) comprometimento. (FUKS 

et al., 2011). A seguir, são descritas cada uma das atividades supracitadas, segundo Fuks 

et al. (2011) e Seeber et al. (2012). 
 



 

 Geração: é a atividade em que o grupo aumenta a quantidade de informação sobre um 

determinado assunto. O grupo trabalha com o objetivo de coletar, produzir ou detalhar 

informações. Um exemplo é o brainstorming11 que produz novas ideias sobre resolver 

um problema. 
 

Redução: é a atividade em que o grupo reduz o número de informações sobre um 

assunto. A redução ocorre por meio de um dos seguintes subpadrões: seleção de um 

subconjunto de informações, abstração em conceitos mais genéricos, ou pelo resumo das 

informações. A redução é realizada para que se dê mais atenção aos elementos resultantes, 

objetiva-se diminuir a carga cognitiva e o trabalho posterior. 
 

Esclarecimento: é a atividade em que o grupo esclarece o significado dos termos 

compartilhados pelo grupo. Nessa atividade, o grupo descreve o significado de termos 

com o objetivo de aumentar o conhecimento e definir um vocabulário de referência 

compartilhado por todos. Um exemplo é a definição de um dicionário de termos da área 

do trabalho do grupo. 
 

Organização: é a atividade em que o grupo estabelece os relacionamentos entre as 

informações. O grupo pode classificar as informações em categorias, ou estruturar as 

informações de alguma forma (por exemplo, em uma estrutura hierárquica). 
 

Avaliação: é a atividade em que o grupo define o valor relativo das informações. O 

grupo pode: votar em informações, ranquear numa escala de valores, ou avaliar as 

informações com julgamentos qualitativos. Um exemplo é a filtragem colaborativa em 

que cada usuário pontua itens, como livros e filmes, o que resulta na recomendação dos 

itens em função do interesse ou experiência do grupo. 
 

Comprometimento: é a atividade em que grupo aumenta o número de membros 

dispostos a se comprometer com uma proposta. A meta é chegar a acordos aceitáveis 

pelos membros. Um exemplo é a busca de um consenso pelo grupo. Para obter o 

comprometimento dos membros, alguns subpadrões podem ocorrer: medir, no qual o 

grupo avalia o grau em que os membros estão dispostos a se comprometer com uma 

determinada proposta; diagnosticar, no qual o grupo busca as causas do desacordo; 

advogar, no qual o grupo busca maneiras de persuadir os membros contrários a aceitar a 

proposta; e solucionar, no qual o grupo procura maneiras de superar as causas de 

desacordo. 

 Fuks et al. (2011) evidenciam que a diferença entre uma coleção aleatória de 

indivíduos e um grupo de trabalho é que os membros do grupo interagem e se 

influenciam, estabelecem relações sociais, e desenvolvem processo e estilo próprios para 

a realização de tarefas com o objetivo de alcançar metas compartilhadas. O Modelo de 

Tuckman é uma tentativa de descrever e explicar o comportamento de um grupo de 

trabalho, constituído de poucos membros e orientados à tarefa. Foram identificados 

estágios sucessivos que todo grupo de trabalho percorre ao longo de sua história, 

conforme ilustrado no processo da Figura 6, e em seguida são descritos cada estágio do 

processo, segundo Fuks et al. (2011). 
 

                                                
11 É uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo 

ou de um grupo – criatividade em equipe – colocando-a a serviço de objetivos pré-

determinados. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming


 

 
 

Figura 6: Estágios do Modelo de Tuckman. 

Fonte: Fuks et al. (2011). 
 

Formação: nesse primeiro estágio ocorre a formação do grupo. São condições para que 

um indivíduo se integre ao grupo: compartilhar metas, tarefas e abordagem de trabalho, 

identificar-se com os outros indivíduos e sentir-se parte do grupo. Nesse estágio, os 

indivíduos evitam conflitos para viabilizar a consolidação do grupo. 
 

Confrontação: no segundo estágio o grupo já foi definido, compartilha metas e 

propósito e define os papéis de cada membro do grupo. A definição dos papeis é feita por 

meio da confrontação. É o estágio no qual ocorrem mais conflitos no grupo, e culmina na 

definição do papel e das responsabilidades de cada indivíduo. Nesse estágio é estabelecida 

uma liderança. 
 

Normatização: o grupo define o processo de trabalho. É um estágio menos conflituoso, 

pois os membros já se conhecem melhor e reconhecem as habilidades uns dos outros. A 

atuação do líder é importante para guiar o grupo na definição do processo de trabalho e 

na forma de realizar as tarefas. O processo de trabalho deve ser adequado aos papeis que 

foram definidos em função das habilidades de cada indivíduo e das metas que orientaram 

a formação do grupo. 
 

Atuação: é um estágio marcado pela alta produtividade. É o estágio menos conflituoso, 

os membros já entraram em acordo e estão compromissados com as metas, papéis e 

responsabilidades, processo e estilo de trabalho. A necessidade de supervisão é mínima, 

já que o grupo consegue produzir por conta própria e reagir às mudanças com a 

modificação do processo e da geração de novos acordos em função das necessidades 

impostas pelo trabalho. A geração de novos acordos é fruto da confiança adquirida pelos 

membros ao longo dos estágios anteriores e pelo reconhecimento das habilidades de cada 

indivíduo. Nesse estágio, a identidade do grupo está muito bem definida e há um 

sentimento geral de lealdade entre os membros. 
 

Dissolução: o grupo é desfeito em função do fim do processo de trabalho, seja pela 

conclusão da tarefa ou pela desistência do grupo. Esse estágio é marcado pelo 

reconhecimento do que foi feito, pelo fim do compromisso do grupo com as tarefas e pela 

separação dos indivíduos. 

 A partir da descrição acerca de teorias e modelos de colaboração, trazidos através 

desta seção, tem-se a crença que seus fundamentos são de grande relevância e aplicação 



 

para subsidiar as técnicas e ferramentas na realização das ações metodológicas no apoio 

à formação otimizada de grupos objetivadas pela referente pesquisa. 

 

2.2 Justificativa 

  

 Em Dillenbourg (1999), tem-se que uma maneira de aumentar a probabilidade de 

que interações ocorram em aprendizagem colaborativa é desenhar cuidadosamente a 

situação. Para este autor, as perguntas mais frequentes que os professores têm são: a) qual 

é o tamanho ideal de grupo? b) devo selecionar membros do grupo com relação a alguns 

critérios ou deixá-los formar grupos por si mesmos? c) meninos e meninas juntos? d) é 

melhor ter os membros do grupo que têm o mesmo ponto de vista ou não, o mesmo nível 

geral de desenvolvimento ou não, a mesma quantidade de conhecimento no que diz 

respeito à tarefa à mão ou não? e) quais tarefas são adequadas para processos 

colaborativos? Dillenbourg (1999) conclui que estas perguntas têm inspirado um grande 

corpo de pesquisas empíricas sobre a aprendizagem colaborativa. 

 Stahl et al. (2006); Monteserin et al. (2010); Reis et al. (2014) ressaltam que apesar 

de existirem pesquisas com foco na determinação de parâmetros que podem afetar a 

aprendizagem colaborativa, ainda assim existem grandes desafios a serem vencidos. Entre 

estes, estão a carência de abordagens, métodos e ferramentas computacionais para a 

formação de grupos considerando as características individuais de seus membros, como 

por exemplo aspectos culturais, aspectos sociais, ideológicos, políticos, étnicos, 

diferentes línguas, valores e questões relacionadas ao gênero. 

 Ounnas et al. (2008) destacam que diferentes abordagens têm sido desenvolvidas 

para ajudar os professores a distribuir os alunos em grupos com base em um conjunto de 

restrições, no entanto, consideram ainda estes autores, que as ferramentas existentes 

muitas vezes não conseguem atribuir alunos para determinados grupos, criando um 

problema conhecido como “estudantes órfãos”. Dillenbourg (2002); Isotani et al. (2009) 

consideram que formar grupos de aprendizagem sem considerações cuidadosas de seus 

membros, tais como formação cultural, habilidades cognitivas e seus estilos de 

aprendizagem, muitas vezes provoca problemas como a participação desproporcional de 

indivíduos, desmotivação e resistência ao trabalho de grupo. 

 Todavia, Isotani et al. (2009); Reis et al. (2014) enfatizam que a formação de 

grupo é o primeiro passo para projetar estratégias de aprendizagem colaborativa onde os 

alunos podem aprender e participar de um grupo. Ainda para estes autores, pode-se 

analisar e combinar características como formação cultural, conhecimentos, habilidades, 

estilos, funções, para criar uma sinergia positiva entre os participantes que vai remeter a 

interações significativas e melhores situações de aprendizagem. 

Zheng et al. (2016) enfatizam que a evasão em cursos MOOC é um desafio 

preocupante, pois mesmo como o crescimento dos MOOCs aceito como uma 

oportunidade única para transformar as práticas educacionais, permanecem muitas 

questões quanto a sua sustentabilidade, devido às altas taxas de desistências. Ainda para  

estes autores, várias pesquisas têm sido realizadas com o intuito de detectar formas de 

diminuir a evasão. Além disso, estes autores também abordam o fato de que a construção 

de ambientes MOOCs na perspectiva somente do aluno traz dificuldades de interação e 

até evasão, tendo em vista que o professor fica descontextualizado do processo de 

aprendizagem como agente ativo e envolvido no processo de aprendizagem. 

Embora a colaboração tenha o potencial para promover a aprendizagem, não é 

fácil consegui-la. Para conduzir com sucesso uma atividade de aprendizagem 

colaborativa são necessárias várias condições, por exemplo: i) a existência de um objetivo 

comum, ii) a interdependência positiva entre pares, iii) os mecanismos de coordenação e 



 

comunicação, iv) a responsabilidade individual , entre outros (HOLANDA e TEDESCO, 

2017). 

Balieiro et al. (2017) destacam que grupos de estudo são configurações de 

aprendizado autodidatas. Eles têm o objetivo de suprir dificuldades por meio de interações 

entre duas ou mais pessoas, as quais se diferenciam por vários fatores, como nível de 

conhecimento do assunto e tipos de tomada de decisão, por exemplo. O estudo em grupo 

é bastante utilizado para ampliar o conhecimento fora de aula. Uma vez que a 

proximidade física dos alunos não é um aspecto preponderante na EaD, a formação de 

grupos em AVAs deve considerar outras variáveis, que diferem daquelas dos ambientes 

presenciais, tendo em vista que a formação de grupos adequados possibilita melhor 

interação entre os seus membros e impacto positivo na aprendizagem (BALIEIRO et al., 

2017). 

Como a formação do grupo influencia a maneira que as pessoas trabalham juntas 

para atingir um objetivo, uma forma de dar suporte à colaboração é preocupar-se com a 

formação dos grupos, o que é considerado crucial para desencadear interações produtivas 

entre os pares (FERREIRA e FERNANDES, 2017). Ainda para estes autores, o 

agrupamento de forma descuidada pode, por exemplo, ser o gatilho para situações 

indesejáveis, como o isolamento de algum aluno dentro de um grupo, e concluem que é 

essencial considerar uma estratégia de formação de grupos para promover interações 

produtivas e garantir que tal estratégia possa ser usada para dar apoio à colaboração. 

Corroborando com os postulados de Ferreira e Fernandes (2017), Ramos et al. (2017) 

salientam que para a aprendizagem colaborativa ser bem-sucedida, é importante formar 

grupos que possam ser efetivos e eficientes em realizar os objetivos da tarefa em sua 

plenitude. 

 

2.2.1 Trabalhos correlatos 

 

Silveira (2006) concluiu que é possível, através da utilização de um agente 

modelado com algoritmos genéticos, formar grupos colaborativos em cursos a distância 

via Web de acordo com os estilos de aprendizagem dos alunos. O autor chegou a essa 

assertiva baseado no fato que os algoritmos genéticos, por utilizarem os princípios da 

evolução e da genética, são capazes de direcionar suas buscas de uma maneira mais 

eficiente do que um processo aleatório. 

Dos estudos de Ounnas et al. (2008), tem-se que as ferramentas computacionais 

existentes muitas vezes não conseguem atribuir (ou alocar) alguns alunos a grupos, 

criando um problema conhecido como “estudantes órfãos”. Para estes autores, o uso das 

tecnologias da Web Semântica e da Programação Lógica, utilizadas para a modelagem de 

perfis de alunos, constituiu mais uma evidência positiva no sentido de aumentar a 

satisfação dos constrangimentos e superar o problema dos estudantes órfãos. 

Corroborando com as assertivas de Silveira (2006), Monteserin et al. (2010) analisaram 

se as características individuais de alunos influenciavam o desempenho do grupo, 

especificamente seus estilos de aprendizagem e suas habilidades de negociação. Seus 

achados sugeriram que as habilidades cognitivas afetam o desempenho de um grupo. 

 Lendo-se Medina et al. (2013), constata-se que o método usado para formar 

grupos de alunos pode ser um elemento chave para alcançar uma colaboração bem-

sucedida. Os autores propõem um método de formação grupal usando indicadores que 

analisam atividades colaborativas, especificamente indicadores de análise do aluno e 

indicadores de análise do grupo. De acordo com Medina et al. (2013), os indicadores de 

análise avaliam a atividade de cada membro do grupo. Para estes autores, exemplos de 

indicadores que se enquadram nesta categoria são o trabalho e a discussão. O indicador 



 

de trabalho avalia a dedicação do aluno na resolução da tarefa. O indicador de discussão 

avalia o nível de participação no debate e intercâmbio de ideias com o resto do grupo. Já 

os indicadores de análise do grupo, estes avaliam o comportamento de cada grupo. Por 

exemplo, dois desses indicadores são a coordenação e a velocidade. O indicador de 

coordenação mede o grau em que os membros do grupo geralmente concordam em como 

compartilhar a carga de trabalho e os espaços de trabalho. O indicador de velocidade 

avalia o tempo gasto na tarefa. 

A partir dos trabalhos correlatos trazidos e descritos, pode-se crer que esta 

pesquisa enquadra-se na tem´atica principal e que é adequada para contribuir nas soluções 

demandadas pela área de aprendizagem colaborativa quando propõe um sistema 

computacional capaz de apoiar a formação otimizada de grupos colaborativos, 

considerando perfis de autorrelatos de alunos, aspectos estes sendo um diferencial em 

relação aos trabalhos correlatos abordados. 

Motivado pelo contexto trazido através das seções 1 e 2, este projeto de pesquisa  

busca contribuir no avanço para as soluções dos desafios demandados por processos 

educacionais colaborativos, tanto do ponto de vista psicopedagógico (perfis de 

indivíduos, critérios de formação de grupos, scripts de atividades colaborativas, dentre 

outros) como técnico (implementações computacionais das soluções citadas nas 

supracitadas seções), de forma que a aprendizagem colaborativa aconteça de maneira 

mais eficaz. Para tal, a seguir é descrito o HERMES, um sistema que considera perfis de 

autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia de alunos, bem como de que forma  a 

combinação entre os mesmos pode promover formações otimizadas de grupos para 

contextos de aprendizagem colaborativa e assim evitar formações desproporcionais de 

indivíduos em grupo na intenção de não comprometer o processo de aprendizagem.   

 

2.2.2 O sistema HERMES 

 

 O sistema HERMES é concebido a partir da área de Sistemas Multiagentes 

(SMA). Tais sistemas possuem certos graus de interação em que os agentes executam um 

conjunto de tarefas de forma autônoma e social (WEISS, 1999). Num SMA, os agentes 

que o compõem podem estar a trabalhar em conjunto para atingir um só objetivo geral, 

ou rumo a objetivos individuais separados que podem, no entanto, estar relacionados, 

sendo desta forma necessária a interação entre os diferentes agentes no sentido de 

atingirem os seus próprios objetivos (REIS, 2012). 

 Reis (2012) pontua que a motivação principal dos SMA encontra-se relacionada 

com o fato de grande parte dos problemas mais frequentemente encontrados serem 

inerentemente distribuídos de uma forma ou várias formas. Outras motivações, ainda, 

segundo este autor, são relacionadas com: 

  a dimensão do problema ser demasiado elevada para poder ser resolvido por um 

único agente monolítico; 

 providenciar uma solução natural para problemas geográficos e/ou 

funcionalmente distribuídos; 

 permitir uma interface cooperativa homem-máquina mais natural em que ambos 

funcionam como agentes no sistema. 

 Wooldridge (2008) define agente como um sistema computacional localizado em 

algum ambiente que pode executar ações autônomas para alcançar os seus objetivos 

projetados. Nesta definição, Wooldridge (2008) enfatiza que autonomia significa que os 

agentes possuem controle sobre o seu próprio estado interno e sobre o seu 

comportamento, sendo capazes de agir sem intervenção de seres humanos ou de outros 

sistemas. 



 

 Corroborando com as assertivas de Wooldridge (2008), Russell e Norvig (2013) 

conceituam agente como uma entidade capaz de perceber um ambiente através de 

sensores (percepções) e atuar sobre o mesmo por meio de atuadores (ações). As definições 

de agente, segundo Wooldridge (2008) e Russell e Norvig (2013) são ilustradas através 

da Figura 7, adaptada de Roloff (2014). A concepção do sistema HERMES se constituiu 

das etapas de modelagem, arquitetura, desenvolvimento e validação. 
 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Interação do agente/ambiente por meio de sensores e atuadores. 

Fonte: Adaptado de Russell e Norvig (2013); Roloff (2014). 

 

2.2.2.1 Modelagem 

 

 A modelagem do HERMES envolve as fases de Especificação do Sistema, Projeto 

Arquitetural, Projeto Detalhado e a Implementação. A especificação objetiva descrever 

os requisitos de sistema (metas e submetas) e detalhar em termos de percepções e ações, 

a interface entre os agentes e o ambiente no qual eles estão situados. A etapa projeto 

arquitetural foca em decidir os tipos de agentes que constituem o sistema, minuciar as 

interações entre os mesmos através de diagramas e protocolos de interação e expor a 

arquitetura global do sistema, através de um diagrama de sistema panorâmico. A etapa de 

modelagem do projeto detalhado objetivou descrever uma visão geral dos agentes 

envolvidos. 

 

2.2.2.2 Arquitetura do sistema 

 

 O HERMES é um sistema de código aberto criado para o apoio à formação de 

grupos. Os componentes do sistema são: os Agentes, as Bases de Dados e as Interfaces 

de Visualização. Os componentes Agentes são desenvolvidos na linguagem Java, em 

conjunto com a linguagem Jason, que é um subconjunto da notação de objetos JavaScript 

(CROCKFORD, 2006), usada para intercâmbio de dados computacionais. As Bases de 

Dados (BD) são desenvolvidas com o SGBD MariaDB (BARTHOLOMEW, 2012) 

utilizando a linguagem SQL (MELTON, 1996). A Interface de Visualização é 



 

subdividida em dois níveis, o front-end, o qual é desenvolvido com a linguagem 

HTML+CSS+JavaScript (GOODMAN, 2002), o beck-end, que é desenvolvido com a 

linguagem PHP (BAKKEN et al., 2000). A Figura 8 ilustra a arquitetura do sistema 

HERMES, e logo a seguir, descreve-se cada componente da mesma. 

 

 

Figura 8: Arquitetura do sistema HERMES. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Grupos de Agentes Alunos – grupos de Agentes Alunos (AA) são um subsistema de 

relações sociais, de interações entre alunos, que compartilham certas características, 

interagem uns com os outros, aceitam direitos e obrigações. São aqueles em que todos os 

membros compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é 

produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses. 

 

Agente Professor – o Agente Professor (AP) é responsável pela formação do 

agrupamento inicial de alunos, pelo planejamento e organização da disciplina no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), além da gestão de alunos (social e técnica). 

 

Conteúdos do curso – materiais instrucionais digitais para apoiar a aprendizagem do 

aluno (p.ex. software, jogos, vídeos, docs, links, áudios, imagens, e-books, blogs, pdfs). 

 

Agente AMPAR – o Agente de Mensuração de Perfil de Autorrelatos (AMPAR), tem a 

função de disponibilizar online o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

aos alunos, que têm a opção de participar ou não da pesquisa. O aluno, ao aceitar 

participar, são coletados dados básicos sobre o mesmo, como nome, idade e sexo. Logo 

em seguida, ele é instruído a responder a um questionário quantitativo referente às três 

escalas de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia. Ao responder todas as 

escalas, é mostrado ao aluno o seu perfil de autorrelatos obtido, considerando a relação 

Perfis de autorrelatos Vs. Percentis, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Agente AMFAR: O Agente Mensura Fitness de Autorrelatos (AMFAR) é responsável 

pela tarefa de calcular o Potencial de Colaboração do Aluno (PCA) de cada grupo 



 

formado inicialmente pelo AProfessor. Por definição, o PCA (fitness) é expresso por uma 

função matemática denominada função fitness ou função objetivo (Ffitness) definida da 

forma que segue em (1). 

 

𝑃𝐶𝐴𝑘 ≜ ∑ 𝑎𝑘𝑖 = 𝑎𝑘1 + 𝑎𝑘2 + 𝑎𝑘3
3
𝑖=1  (1) 

 

onde: 

 

índice k representa o k-ésimo aluno em cada grupo j; 

índice i representa as variáveis positivas (esperança, autoestima e autoeficácia). 

 

𝑎𝑘𝑖 ≜ {

1,↔ 𝑠𝑒𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑓𝑜𝑟𝐵
2,↔ 𝑠𝑒𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑓𝑜𝑟𝑀𝐵
3,↔ 𝑠𝑒𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑓𝑜𝑟𝑀
4,↔ 𝑠𝑒𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑓𝑜𝑟𝑀𝐴
5,↔ 𝑠𝑒𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑓𝑜𝑟𝐴

 

 

com 

 

3 PCAk  15 e 1  aki  5 

 

 O agente AMFAR é baseado em Algoritmos Genéticos (GAs). Sendo assim, o 

agente usa os perfis de autorrelatos de cada aluno para representar os genes dos 

cromossomos de uma população, onde cada cromossomo representa um grupo de alunos. 

Com isto, busca-se melhorar os fitness de cada cromossomo aplicando-se os operadores 

genéticos seleção, cruzamento e mutação, alcançando o melhor fitness possível para 

uma população, o que significa alcançar a melhor organização para os grupos. 

A função de avaliação (ou função fitness) é a maneira utilizada pelos GAs para 

determinar a qualidade de um indivíduo como solução do problema em questão. Podemos 

entendê-la mais facilmente se olharmos para a função de avaliação como sendo a nota 

dada ao indivíduo na resolução do problema. Esta nota será usada para a escolha dos 

indivíduos pelo módulo de seleção de pais, sendo a forma de diferenciar entre as boas e 

as más soluções do problema (LINDEN, 2012). Portanto, ainda para este autor, a função 

de avaliação, calcula então um valor numérico que reflete quão bem os parâmetros 

representados no cromossomo resolvem o problema. Isto é, ela usa todos os valores 

armazenados no cromossomo (os parâmetros e retorna um valor numérico, cujo 

significado é uma métrica da qualidade da solução obtida usando-se aqueles parâmetros. 

No contexto deste trabalho, declara-se o problema formalmente, como: Seja C 

uma classe de kxn alunos e F1, F2, ..., Fm a lista de variáveis positivas esperança, 

autoestima e autoeficácia. Suponha que o professor deseja uma "boa divisão" de C em n 

grupos de k alunos sujeitos às variáveis positivas F1, F2, ..., Fm. Define-se um grupo-k 

em C como um subconjunto {l1, l2, ..., lk} de C com k elementos. Define-se uma divisão 

kxn de C como um subconjunto {g1, g2, ..., gn} com n elementos, onde cada elemento é 

um grupo-k diferente em C. Define-se o fitness (quão bom é?) de uma divisão kxn D de 

C levando-se em conta as variáveis positivas F1, F2, ..., Fm como uma função definida em 

termos de F1, F2, ..., Fm que mapeia D em um número  que mede o fitness, 

matematicamente, temos: 

 = FITNESS(F1, F2, ..., Fm)(D). 

O problema da formação de grupos proposta é: Encontrar uma divisão kxn D de C que 

maximize a função FITNESS(F1, F2, ..., Fm)(D). Matematicamente, temos: 



 

maxDFITNESS(F1, F2, ..., Fm)(D)n. 

 
  

Corroborando com o já descrito acerca de GAs, Lima (2006) frisa que existem cinco 
componentes básicos que devem ser considerados nos projetos de GAs, a saber: 1) a 
representação do problema em um modelo de cromossomo, 2) um método para a geração 
aleatória da população inicial, 3) uma função de avaliação que associa um valor numérico 
à aptidão de um determinado indivíduo, 4) operadores genéticos e 5) parametrização 
genética e, conclui o autor, que para o entendimento e utilização dos componentes citados, 
há a necessidade da definição de conceitos chave do domínio dos AGs, tais como 
indivíduo, codificação e função de avaliação, conforme descritos abaixo. 
 
Indivíduo: o termo indivíduo se aplica a cada membro da população. Em analogia à 
genética, cada indivíduo possui um material genético que se encontra no cromossomo. O 
material genético presente no cromossomo é uma representação de uma possível solução 
para um dado problema (BACKET et al., 2000). A Figura 9 ilustra esse conceito. 
 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de um cromossomo 

Fonte: Lima (2006) 

 
· Codificação: um dos pontos chave para uma execução satisfatória de um algoritmo 
genético (GA) é a codificação adequada do problema (BANZHAF et al., 1998). A 
codificação dos cromossomos de um GA deve ser feita por meio de uma cadeia finita em 
algum alfabeto definido (GOLDBERG, 1989). Geralmente esta codificação é feita 
utilizando-se um alfabeto binário Σ = {0, 1} (KOZA, 1992). Nesse caso, o espaço de 
busca apresenta 2k possibilidades, onde k é o número de genes do cromossomo (p. ex. 
aluno1, aluno2, …, alunon). 
 
· Função de avaliação: a definição apropriada da função de avaliação é uma das tarefas 
principais na modelagem dos GAs, já que é através dela que será avaliada a qualidade de 
cada indivíduo na população (KNOSALA, 2001). A qualidade de cada indivíduo é 
medida pelo seu valor de aptidão (fitness) que é a propensão de um indivíduo de 
sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente. 
 
 Já os operadores genéticos são os responsáveis pela transformação da população 
ao longo das sucessivas gerações, ampliando a busca para atingir o resultado desejado de 
otimização. Submetida a aplicação dos operadores genéticos, a população se diversifica 
mantendo as características adquiridas pelas gerações anteriores (Lima, 2006). Em Lima 
(2006), tem-se que os operadores genéticos utilizados em projetos de GAs são os de 
Seleção, de Cruzamento e o de Mutação. Abaixo, os supracitados operadores são 
descritos. 
 
· Operador de seleção: o objetivo do operador de seleção é direcionar o processo para 
as melhores regiões do espaço de busca. Para tanto, esse operador busca os melhores 
indivíduos da população, dando preferência para os indivíduos mais aptos ao ambiente 
(Mitchell, 1996). 
 
· Operador de cruzamento: é mediante o operador de cruzamento ou recombinação que 
se obtém indivíduos filhos. Com a aplicação deste operador, os cromossomos dos pais 
são combinados e o resultado dessa combinação serão dois novos indivíduos 
(GOLDBERG et al., 2000). A forma mais simples de cruzamento é o operador de ponto. 
Utilizado em codificações binárias, consiste em selecionar-se aleatoriamente um ponto 
de cruzamento e, a partir deste, trocar-se o material genético dos pais, formando assim 
dois indivíduos filhos (MITCHELL, 1996). 



 

 
· Operador de mutação: além de possibilitar a busca em regiões do espaço ainda não 
exploradas, a aplicação do operador de mutação restaura a diversidade genética 
eventualmente perdida durante o processo evolutivo (GOLDBERG, 1989). A mutação 
em termos biológicos, consiste na mudança das informações genéticas de um indivíduo. 
Essa mudança pode ser suficiente para provocar o aparecimento de uma nova 
característica no organismo. Nos GAs, isto é alcançado alternando-se a informação 
codificada nos cromossomos dos indivíduos. Nas codificações binárias, a mutação 
consiste na simples troca de um valor pelo outro (MICHELL, 1996). 
 
 Finalmente, quanto à parametrização (ou estratégias de implementação), Banzhaf 

et al. (1998) considera que a primeira decisão que se deve tomar, quando da 

implementação de um programa de computação evolutiva, é decidir como a solução será 

apresentada. No contexto desta pesquisa, cada cromossomo representa um grupo g de 

alunos, onde cada gene do cromossomo caracteriza um aluno dentro do grupo g (cf. 

Figura 10). Desta forma, o número de genes do cromossomo é definido pelo número k 

alunos do grupo. Sequencialmente, cada conjunto de n genes representa um subgrupo de 

alunos, onde n é o número de alunos que compõem um subgrupo. Cada um desses alunos 

terá associado um perfil de autorrelato (níveis de variáveis positivas esperança - esp, 

autoestima - aes e autoeficácia - aef) que os distinguirão uns dos outros (informações 

genéticas hereditárias).   

 

 
Figura 10: Codificação do cromossomo para n = 3. 

Fonte: Knosala e Wal (2001). 

 

 A definição da função de avaliação é uma das tarefas principais na modelagem 

dos GAs, já que é através dela que será avaliada a qualidade de cada indivíduo (gene) na 

população (KNOSALA e WAL, 2001). A função de avaliação dos indivíduos da 

população é dada em função das variáveis positivas definidas para a instância do 

problema em questão. Estas variáveis devem ser aplicadas de tal forma que associem uma 

formação D a um valor numérico. Tomemos como exemplo a aplicação da função de 

avaliação para as três variáveis positivas esp, aes e aef: f1, f2 e f3, respectivamente. Cada 

uma destas três variáveis aplicadas a uma determinada formação D traduz-se em um valor 

numérico que indica o grau de aplicação daquela variável positiva para aquela formação. 

A função de avaliação, então, é dada em função de cada um destes valores (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Função de avaliação 

Fonte: Knosala e Wal (2001). 

Perfis de autorrelatos 



Função de avaliação 

f1(D) = X 

F(X, Y, Z) f2(D) = Y 

f3(D) = Z 

 



 

Agente AACG: O Agente Avaliador de Colaboração do Grupo (AACG) é responsável 

em calcular o Potencial de Colaboração do Grupo (PCGj). Por definição, para o j-ésimo 

grupo, o PCG é calculado como em (2). 

 

𝑃𝐶𝐺𝑗 ≜
1

𝑛𝑗
[(√(𝐴 + 𝐵 + 𝐶))]  (2) 

 

onde: 

 

   
 

onde, ng é o número de grupos, com 3ng ≤FGG≤ 15ng 

índice nj representa o número de alunos no grupo j; 

índice i representa as variáveis positivas (esperança, autoestima e autoeficácia) 

 

Bases de Dados – são as Base de Dados de Perfis de Autorrelatos do Aluno (BDPAA), 

Base de Dados de Fitness de Autorrelatos do Aluno (BDFAA), Base de Dados de 

Desempenho de Colaboracão de Grupo (BDDCG) e Logs do AVA (LAVA). No contexto 

desta trabalho, A é um perfil de autorrelato e B estaria associado a um papel do aluno no 

grupo, onde o agente monitoria a mudança do estado afetivo do aluno (autorrelatos). 

 

Componente de Mineração de Dados (CMD) – permite identificar se o Perfil de 

autorrelato Vs. Papel no grupo e/ou fitness inicial do aluno, definido inicialmente através 

de autorrelatos, se mantém ou se modifica durante o processo de aprendizagem. Em caso 

de modificação, é necessário redefinir novos grupos de aprendizagem com objetivo de 

otimizar a aprendizagem colaborativa de cada grupo. O CMD utilizado na arquitetura do 

sistema HERMES (Figura 2) é Regra de Associação (RA). Agrawal et al. (1993); Fayyad 

et al. (1996) enfatizam que RAs são algoritmos que têm por objetivo encontrar relações 

entre dados que ocorrem com determinada frequência e que possam ser utilizados para 

identificar padrões de comportamentos. O CMD permite identificar se o perfil de 

autorrelato inicial do aluno se mantém ou se modifica durante o processo de 

aprendizagem, através de suas interações de grupo no AVA. Em caso de modificação, é 

necessário redefinir novos grupos de aprendizagem com objetivo de otimizar a 

aprendizagem colaborativa. 

 Corroborando com as assertivas de Agrawal et al. (1993) e Fayyad et al. (1996), 

Gonçalves (2005); Tan et al. (2009) consideram que as RAs representam combinações de 

itens que ocorrem com uma determinada frequência em base de dados e, diante disso, se 

torna útil para descobrir relacionamentos importantes nestes dados, gerando informações 

relevantes para a tomada de decisão. As regras são usadas para descobrir padrões que 

descrevem características associadas entre os dados, e esses padrões descobertos são 

representados em forma de regras de implicação obtendo padrões indispensáveis (TAN 

et al., 2009). Uma regra de associação é tida como uma expressão de implicação no 

formato X  Y, sendo que X e Y são conjuntos distintos de dados. Para a implicação X  

Y, X é o lado esquerdo da regra ou o antecedente e Y é o lado direito da regra, ou seja, o 

consequente, podendo ser interpretado como uma expressão lógica do tipo “se X então 

Y” (NOMELINI et al., 2010). 

 Uma das formas de obter as RAs é através do algoritmo Apriori. O algoritmo 

Apriori, descrito por Tan et al. (2009), parte do pressuposto que, se um conjunto de itens 



 

(dados, informações) é frequente, então todos os seus subconjuntos também deverão ser 

frequentes, ou seja, se {x, y, z, ...} é um conjunto de itens frequentes, qualquer transação 

que contenha {x, y, z, ...} deve conter seus subconjuntos {x, y}, {x, z}, {y, z}, {z}, {x}, 

{y}. Para o contexto desta pesquisa, tem-se regras de associação p1  p2, onde p1 

representa o perfil de autorrelatos (esp, aes, aef) do aluno e p2 o seu papel associado a 

esse perfil, definido por alguma ontologia de colaboração. Por exemplo, seja p1 o perfil 

de autorrelato do aluno e p2 o seu papel. Portanto, “se p1 for o perfil do aluno então p2 é 

o papel dele no grupo”. Por exemplo, suponhamos que um aluno p1 tenha um perfil de 

autorrelato Ak = (esp: MA; aes: A; aef: A) e papel p2: “resolver conflitos de grupo”. 

Portanto, a regra de associação seria do tipo Ak  p, ou seja, um aluno com esse perfil 

tem que desempenhar o papel de resolver conflitos de grupo e se não ocorrer esse 

comportamento do aluno, haveria uma intervenção do sistema ou do professor. 

 Da Figura 2, subseção 2.1.1, pode-se extrair e definir alguns outros papeis e/ou 

comportamentos do aluno em interação de grupo no AVA e associá-los aos perfis de 

autorrelatos de alunos, e assim poder estar modelando a RA, conforme exemplificado 

acima. Por exemplo, seja X o conjunto de perfis de autorrelatos e Y o conjunto de papeis 

{y1, y2, y3, ..., yn} e, então teremos, da Tabela 2:   

X1: X1 = {esp:A; aes: A; aef: A}; 

X2: X2 = {esp: B; aes: B; aef: B}; 

y1: tem prazer de interagir interpessoalmente; 

y2: tem prazer de ajudar os outros; 

y3: motiva o grupo; 

y4: são proativos; 

y5: fracassam e desistem facilmente; 

y6: apresentam percepções de incapacidades; 

y7: ficam desanimados 

Então, algumas RA, para esse exemplo, seriam conforme segue abaixo: 

RA1: {esp:A; aes: A; aef: A}  tem prazer de interagir interpessoalmente; 

RA2: {esp:A; aes: A; aef: A}  tem prazer de ajudar os outros; 

RA3: {esp:A; aes: A; aef: A}  motiva o grupo; 

RA4: {esp:A; aes: A; aef: A}  são proativos; 

RA5: {esp: B; aes: B; aef: B}  fracassam e desistem facilmente; 

RA6: {esp: B; aes: B; aef: B}  apresentam percepções de incapacidades; 

RA7: {esp: B; aes: B; aef: B}  ficam desanimados. 

 

 Uma outra abordagem utilizada para o CMD é o algoritmo Deep Learning 

(Aprendizagem Profunda). Zhang et al. (2018) ressaltam que o aprendizado profundo 

emergiu como uma poderosa técnica de aprendizado de máquina que aprende múltiplas 

camadas de representações ou características dos dados e produz resultados de previsão 

de última geração. Ainda para estes autores, juntamente com o sucesso da aprendizagem 

profunda em muitos outros domínios de aplicação, a aprendizagem profunda também é 

popularmente usada na análise de sentimentos e emoções. 

 A análise de sentimentos e emoções através da abordagem Deep Learning pode 

acontecer por meio de três níveis de granularidades: nível de documento, nível de 

sentença e nível de aspecto (ZHANG et al., 2018). A classificação do sentimento no nível 

do documento classifica um documento opinativo como expressando uma opinião geral 

positiva ou negativa. Considera todo o documento como a unidade de informação básica 

e assume que o documento é conhecido por ser opinativo e conter opiniões sobre uma 

única entidade. A classificação de sentimento no nível da sentença classifica frases 



 

individuais em um documento. No entanto, cada sentença não pode ser considerada como 

opinativa. 

 A análise do sentimento no nível do aspecto ou análise do sentimento baseada no 

aspecto é mais refinada. Sua tarefa é extrair e resumir as opiniões das pessoas expressas 

em entidades e aspectos recursos de entidades, que também são chamas de metas. Por 

exemplo, em uma revisão de produto, ele tem como objetivo resumir opiniões positivas 

e negativas sobre diferentes aspectos do produto, respectivamente, embora o sentimento 

geral sobre o produto possa ser positivo ou negativo. Toda a tarefa da análise de 

sentimentos baseada em aspectos consiste em várias subtarefas, como extração de 

aspectos, extração de entidade e classificação de sentimento de aspecto. Por exemplo, da 

frase “a qualidade de voz do iPhone é ótima, mas a bateria é uma droga”, a extração de 

entidade deve identificar que “qualidade de voz” e “bateria” são dois aspectos. A 

classificação do sentimento de aspecto deve classificar o sentimento expresso na 

qualidade de voz do iPhone como positivo e na bateria do iPhone como negativo 

(ZHANG et al., 2018) 

 

Interfaces de visualização – as Interfaces de Visualização têm a função de apresentar os 

dados armazenados nas BDPAA, BDFAA, BDDCG e LAVA sob a forma de relatórios 

de tabelas e gráficos. Além disso, o componente também oferece suporte para exibição 

de outras informações através de formulários Web, como o TCLE e o questionário de 

autorrelatos, quando solicitado pelos agentes do HERMES. 

 

2.2.2.3 Desenvolvimento do sistema 

 

 Para implementação do sistema HERMES, são utilizadas tecnologias 

computacionais como o framework JaCaMo12, Algoritmos Genéticos (GAs), Algoritmo 

Apriori e Algoritmo de Deep Learning. A implementação do agente AMPAR alicerçar-

se em ferramentas de engenharia de software para agentes (metodologia Prometheus), 

Eclipse, Plataforma Java, Linguagem Python, Linguagem PHP, Banco de Dados MySQL 

e Apache Server. Já a implementação do agente AMFAR é feita com a linguagem C++, 

de forma a representar as turmas de alunos como as populações do GA, calculando o 

fitness individual de cada aluno, dos grupos e das turmas com as organizações dos grupos. 

Neste aspecto, o Algoritmo Genético tem, portanto, como parâmetros de entrada, os perfis 

de autorrelatos dos alunos e a organização destes nos grupos iniciais. 

 O JaCaMo é um framework para programação multiagentes que combina três 

tecnologias separadas a saber: Jason (para programação de agentes autônomos), Cartago 

(para programação de artefatos do ambiente) e o Moise (para programação de 

organizações multiagentes). Veras (2015) salienta que a implementação de um sistema 

multiagentes (SMA) envolve, basicamente, duas etapas, a saber: a) a especificação dos 

ambientes dos agentes e b) a programação dos agentes. Conforme ilustrado na Figura 7, 

o sistema multiagentes HERMES concebido engloba três agentes que realizam as tarefas 

a seguir: a) cálculo dos perfis de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia do 

aluno, b) cálculo do potencial de colaboração do aluno (fitness - PCAk) e c) cálculo do 

potencial de colaboração do grupo (PCGj).   

                                                
12 http://jacamo.sourceforge.net/ 

http://jacamo.sourceforge.net/


 

 

2.2.2.4 Validação do sistema 

 

 Para a validação do sistema HERMES, um planejamento e execução de ações 

metodológicas são necessárias, de forma a consolidar seus requisitos funcionais 

projetados. Para tal, a validação se constitui de três módulos metodológicos, a saber: 1) 

experimentos, 2) apresentação de resultados e 3) análise e discussões de resultados. Os 

supracitados módulos metodológicos são descritos em detalhes na seção 2.4, 

metodologia. 

 

2.3 Objetivos 

 

 Silva e Menezes (2005) enfatizam que os objetivos de uma pesquisa são 

elaborados para caracterizar o seu alcance e utilizados para delimitar o seu problema. Os 

objetivos estabelecidos nesta pesquisa são apresentados na forma geral (forma genérica) 

e objetivos específicos (forma exata), conforme seguem descritos a seguir. 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

 Investigar a influência de variáveis psicológicas positivas esperança, autoestima 

e autoeficácia do indivíduo na formação otimizada de grupos para a potencialização da 

aprendizagem colaborativa. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 considerar perfis de autorrelatos esperança, autoestima e autoeficácia de alunos 

na formação otimizada de grupos para potencializar processos de aprendizagem 

colaborativa; 

 

  implementar os componentes de mineração de dados do sistema HERMES; 

 

  implementar os agentes AMFAR e AACG do sistema HERMES; 

 

  validar o sistema HERMES; 

 

  publicar os resultados da pesquisa 

 

2.4 Metodologia 

 

 Esta pesquisa tem características quali-quantitativa quanto à abordagem do 

problema, experimental e aplicada quanto a sua natureza. Quanto à coleta de dados, são 

utilizados questionários em forma de autorrelatos. Quanto á amostra de estudo, tem-se 

amostras do tipo probabilística e não-probabilística. Experimentos são planejados no 

AVA MOODLE13 do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA) e no AVA SigUema, a fim de investigar o impacto de variáveis 

psicológicas positivas esperança, autoestima e autoeficácia do indivíduo na formação 

otimizada de grupos para processos de aprendizagem colaborativa. 

                                                
13 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 



 

 Como principais etapas metodológicas, lista-se as seguintes: a) definição da 

amostra de estudo, b) mensuração de perfis de autorrelatos esperança, autoestima e 

autoeficácia do aluno utilizando o agente AMPAR do sistema HERMES, c) preparação 

da sala virtual no AVA MOODLE do CCT e do SigUema, d) formação de grupos (pelo 

professor e pelo sistema HERMES), e) elaboração das atividades de aprendizagem no 

AVA MOODLE e no SigUema, f) avaliação da aprendizagem colaborativa, g) 

apresentação de resultados, h) análise e discussão de resultados e i) formulações de 

conclusões e perspectivas de trabalhos futuros. 

 

2.5 Infraestrutura disponível para o desenvolvimento da pesquisa 

 

 A referente pesquisa, assim como as atividades dos planos de trabalho dos 

bolsistas de iniciação científica serão realizadas nas dependências físicas do curso de 

Engenharia de Computação, localizado no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). O Curso de Engenharia de Computação 

conta com a estrutura física do laboratório de Tecnologia da Informação (TI) e Engenharia 

de Software. Há espaço físico para vinte alunos e conta com os seguintes equipamentos: 

16 (dezesseis) computadores, 1 (uma) impressora laser, 1 (um) scanner, 2 (dois) 

datashows multimídia, 2 (dois) ar-condicionados, infraestrutura de redes e acesso à 

internet de alta velocidade e ainda material bibliográfico disponível para pesquisa pelos 

alunos. 

 Os bolsistas podem utilizar a biblioteca central da UEMA, além da biblioteca 

particular do professor orientador da pesquisa, localizada em sua sala de trabalho, no 

curso de Engenharia de Computação/CCT/UEMA, que contém todos os livros textos da 

área da pesquisa dos alunos bolsistas, bem como para atender as demandas teóricas de 

seus respectivos planos de trabalho. Os alunos bolsistas terão acesso aos periódicos da 

CAPES, através do serviço online oferecido pelo site da biblioteca central da UEMA, de 

forma que possam construir uma sólida base de estudos para o desenvolvimento de seus 

respectivos planos de trabalho de iniciação científica. 

 O curso de Engenharia de Computação possui uma impressora a laser para atender 

as demandas de impressão de seus professores, desta forma, o professor orientador desta 

pesquisa terá cota o suficiente para imprimir documentos inerentes ao projeto para atender 

as demandas de impressão da pesquisa. Na necessidade de tirar alguma xerox de 

documento, o CCT tem uma xerox terceirizada com capacidade de atender às 

necessidades de cópias-xerox dos alunos bolsistas. 

 Para a realização de experimentos metodológicos demandados pela pesquisa, os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) do CCT, UEMANET e SigUEMA serão 

utilizados, de forma a validar os recursos funcionais do sistema HERMES, descrito na 

seção 2.2.2, assim como os objetivos definidos no projeto. O professor orientador da 

pesquisa convidará professores pesquisadores da área do projeto como colaboradores, de 

forma a promoverem minicursos para os alunos bolsistas, e assim permitir aos mesmos 

um melhor aprofundamento em tópicos avançados no apoio ao desenvolvimento e 

implementação das demandas de seus planos de trabalhos. 

 

2.6 Descrição dos custos e origem dos recursos 

 

 Vem-se, através desta seção, apresentar os custos e suas respectivas origens de 

recursos que serão demandados pela referente pesquisa, de forma que a mesma seja 

desenvolvida e concluída em sua plenitude. Para tal, demonstra-se tais demandas por 

meio da Tabela 4. 



 

 

Tabela 4: Demonstrativo de Custos Vs. Origem dos Recursos da Pesquisa. 

Fonte: O autor (2018). 

Custos (R$) Origem dos recursos 

Encadernação de relatórios 

técnicos  dos bolsistas 
Bolsa PIBIC (alunos bolsistas) 

Xerox de materiais de estudos 

para os bolsistas 

Inscrição em eventos 

científicos 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou 

FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à 

UEMA para professores  (via solicitação) 

Apresentação de trabalhos científicos 

da pesquisa (se for o bolsista defender) 
Bolsa PIBIC (alunos bolsistas) 

Apresentação de trabalhos científicos 

(se for o professor orientador) 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou 

FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à 

UEMA para professores (via solicitação) 

Passagens e diárias para apresentar 

trabalhos científicos da pesquisa (se 

for o bolsista) 

 

Bolsa PIBIC (alunos bolsistas) 

Passagens e diárias para apresentar 

trabalhos científicos da pesquisa (se 

for o professor orientador) 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou 

FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à 

UEMA para professores  (via solicitação) 

Banner para apresentação de trabalhos 

científicos da pesquisa 
Bolsa PIBIC (alunos bolsistas) 

Participação em congressos da área da 

pesquisa (se for o bolsista) 
Bolsa PIBIC (alunos bolsistas) 

 

 

2.7 Cronograma de execução da pesquisa 

 

Tabela 5: Cronograma de execução da pesquisa. 

Fonte: O autor (2018). 

 Meses/2018  Meses/2019 

Atividades 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Fundamentação teórica da(s) 

Pesquisa(s) do(s) bolsista(s) 
X X X          

Modelagem do sistema HERMES    X X        

Desenvolvimento do sistema 

HERMES 
     X X      



 

Validação do sistema HERMES        X X X   

Submissão de artigo científico com 

os resultados da pesquisa 
          X  

Elaboração e entrega do relatório 

final da pesquisa 
           X 
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