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PARTE 1 - Fundamentos

 Sistemas colaborativos para uma nova 
sociedade e um novo ser humano

 Teorias e modelos de colaboração
 Ontologia de colaboração
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Capítulo 2 – Teorias e 
modelos de colaboração

OBJETIVOS:
 analisar o trabalho em grupo em função de teorias e 

modelos de colaboração;
 selecionar e projetar sistemas colaborativos em função 

de teorias e modelos de colaboração.
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TEORIAS E MODELOS PARA QUÊ?
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TEORIA DOS JOGOS

 Na Teoria dos Jogos, o que está em foco são os cenários de 
tomada de decisões estratégicas nos quais o resultado final para 
cada participante depende das decisões dos demais 
participantes.

 Para maximizar seu ganho, cada participante decide sua 
estratégia após avaliar a situação dos oponentes e traçar 
suposições sobre as estratégias que eles adotarão.

 Na Teoria dos Jogos, os resultados do grupo num determinado 
cenário são evidenciados, revelando a tensão decorrente dos 
conflitos de interesse.
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TEORIA DOS JOGOS

 Ancorada na matemática e economia, a Teoria dos 
Jogos provê conceitos, metodologia, formalização 
matemática e cenários de jogos já bem estudados que 
apoiam a análise de situações reais como:

- a negociação de compra e venda de um carro;
- o estabelecimento de preços entre empresas 

concorrentes;
- as ações diplomáticas entre dois países
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TEORIA DOS JOGOS

Cenário: A decisão de evitar engarrafamento na estrada a 
véspera de um feriado.

 Se acreditarmos que poucas pessoas terão ânimo para 
acordar cedo, decidimos madrugar para ter o caminho livre;

 No entanto, se tivermos enganados e a maioria pensar 
da mesma forma que nós, o trajeto ficará congestionado 
para nós e livre para os poucos que resolveram dormir até 
mais tarde.
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Teoria dos Jogos
Um exemplo clássico

O Dilema do Prisioneiro

Características
 Jogo de soma não zero. Por quê?

Condição 1
Condição 2
Condição 3
Condição 4

E agora, o que devo fazer?
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Teoria dos Jogos
Um exemplo clássico

O Dilema do Prisioneiro

O acusador: 
convencido da culpa 
dos dois prisioneiros, 
mas não dispondo de 
provas para condená-
los 

Cadeia 1

Cadeia 2

Propõe um 
mesmo acordo

(confessar, 
ficar calado)

(confessar, 
ficar calado)
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O Dilema do Prisioneiro

Meu Comparsa 
fica em silêncio

Meu Comparsa 
confessa

Eu fico
Em silêncio

eu = 6 meses
ele = 6 meses

eu = 10 anos
ele = livre

Eu
confesso

eu = livre
ele = 10 anos

eu = 6 anos
ele = 6 anos

MATRIZ DE PERDAS 
E GANHOS

B coopera B não coopera

A coopera 1/1 2/0

A não coopera 0/2 -1/-1
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

Objetivo: Preparar uma apresentação sobre os jogos 
abaixo baseado na Teoria dos Jogos:

 A trajetória dos comuns;
 Jogo do frangote;
 Jogo do voluntário;
 A batalha dos sexos;
 O jogo do ultimato

Obs.: O trabalho deve ser feito em grupo de no máximo 02 
alunos e cada grupo deve escolher e apresentar um dos 
jogos. 
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TEORIA DA EVOLUÇÃO DA COLABORAÇÃO

 Explica como a colaboração emerge e se mantém num 
cenário competitivo;

 Surgiu na década de 1970 motivada por competições 
promovidas pelo matemático e cientista político Robert 
Axelrod;

 A estratégia vencedora foi “tit for tat” (“toma lá dá cá”), 
estratégia proposta pelo matemático Anatol Rapoport, e 
segue três regras básicas:

 Contribua. Nunca seja o primeiro a trair;
 Se for traído, retalie;
 Esteja preparado para perdoar a traição após uma 

retaliação.
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CARACTERÍSTICAS DA TEORIA DA EVOLUÇÃO 
DA COLABORAÇÃO

 É uma estratégia que promove a colaboração;
 Estratégias dominantes em competições que 
simulavam a seleção natural
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TEORIA DA ATIVIDADE

 Teoria que explica como os seres humanos realizam 
atividades em situações cotidianas, individualmente e 
em sociedade;

 Útil para compreendermos a colaboração mediada por 
tecnologias computacionais;

 A atividade é a unidade mínima de significado para 
compreender as ações de um sujeito;

Sujeito
(uma pessoa ou 

um grupo)

Objeto
(concreto – “documento” ou 

abstrato como “uma ideia” ou 
“decisão a ser tomada”)
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TEORIA DA ATIVIDADE

Ação mediada por artefatos
Fonte: Fuks et al. (2011).

Ferramentas e 
Máquinas para
cognição

 Linguagem
 Notação matemática
 Mapa
 Sistema computacional
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TEORIA DA ATIVIDADE

Modelo de Atividade
Fonte: Fuks et al. (2011).
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CONCEITOS DE COOPERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO

Cooperação: designa estritamente a ação de 
operar em conjunto.

Fazer alguma coisa: 
produzir, executar, 
realizar, produzir efeito
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CONCEITOS DE COOPERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO

Colaboração: designa a ação de realizar todo 
o trabalho em conjunto, o que envolve 
comunicação, coordenação e cooperação.
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MODELO 3C DE COLABORAÇÃO

Operação no 
espaço 
compartilhado

negociação e 
compromissos

Deixa comigo, essa 
tarefa se encaixa 
no meu perfil

Temos que concluir 
o trabalho em duas 
semanas

Vamos precisar 
desse recurso

Modelo 3C de Colaboração
Fonte: Fuks et al. (2011)
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MODELO 3C DE COLABORAÇÃO

Comunicação é caracterizada:
- pela troca de mensagens

- pela argumentação
- pela negociação entre as pessoas  



21

MODELO 3C DE COLABORAÇÃO

Coordenação é caracterizada pelo gerenciamento 
de: 

- pessoas
- atividades
- recursos  
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MODELO 3C DE COLABORAÇÃO

Cooperação é caracterizada pelo atuação conjunta 
no espaço compartilhado para a produção de 
objetos ou informações
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Ontologia

 Uma ontologia é um modelo de dados que representa um 
conjunto de conceitos dentro de um domínio e os 
relacionamentos entre estes.

- aplicações: IA, Web Semântica, Engenharia de Software e 
Arquitetura da Informação.
 Representamos uma ontologia como uma Rede Semântica (RS), 

com conceitos e relacionamentos entre os conceitos
 Uma RS é um grafo, formado por nós e arestas, com um 

significado associado a cada um de seus elementos (relação 
semântica). Cada significado é processável de forma sistemática 
por um interpretador, seja humano ou computador.

 Conceitos são conteúdos sobre os quais é possível 
associar uma ideia, seja concreta como carro, ou abstrata como 
casamento.
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Principais conceitos envolvidos em 
uma ontologia

Exemplo de ontologia
Fonte: Fuks et al. (2011)
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A construção de uma ontologia

A criação de uma ontologia envolve:

 a identificação dos conceitos que caracterizam 
um domínio

 a identificação dos relacionamentos entre os 
conceitos

 a especificação dos contextos que provocam 
alteração de significados
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Ontologia sobre colaboração

 Serve para estruturar o conhecimento sobre o 
trabalho em grupo, o que apoia o 
desenvolvimento e uso desses sistemas

 Subdividida em quatro blocos: 
 formação de grupos
 um para cada elemento do Modelo 3C de 

colaboração. 
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Ontologia sobre formação de grupos

Exemplo de ontologia sobre formação de grupos
Fonte: Fuks et al. (2011)
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Ontologia sobre Comunicação
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Ontologia sobre Coordenação



30

Ontologia sobre Cooperação
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Principais elementos e ligações da 
ontologia de colaboração
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Aprendizagem Colaborativa com 
Suporte  Computacional
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Aprendizagem

 Aprender é uma atividade decorrente da contínua busca 
pela adaptação ao meio ambiente físico e social, o que 
ocorre em todos os momentos de nossas vidas;

 É a capacidade de adquirir e assimilar algum tipo de 
conhecimento

Aprendizagem 
individual

Aprendizagem 
colaborativa
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TICs na aprendizagem colaborativa

 Facilidades de comunicação;
 Registro das interações;
 Organização dos conteúdos
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Vantagens da aprendizagem colaborativa

 Aprendemos muito com os outros;
 Resolvemos problemas em conjunto;
 Obtemos explicações sobre problemas já resolvidos;
 Explicamos nossas soluções;
 Debatemos sobre vantagens e desvantagens de uma 

determinada escolha, fazendo ou recebendo críticas, 
contestando-as, reconsiderando-as;

 Construímos sínteses coletivas;
 Etc...
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Princípios para a estruturação visando 
aprendizagem colaborativa

 Estudantes trabalham juntos buscando aprender;
 Estudantes são responsáveis, não apenas por sua 

própria aprendizagem, mas também pela 
aprendizagem dos demais

Implicam em metas coletivas que, quanto melhor são 
atendidas, maior serão as possibilidades de aprendizagem de 
cada participante sobre o que está sendo estudado.
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As influências da Internet nas práticas 
colaborativas

O surgimento e popularização das mídias sociais como 
blog, folksonomia, wiki, podcast e redes sociais online 
marcou um novo direcionamento para a geração de 
tecnologias Web, onde o foco central é:

 comunicação entre pares;
 troca de experiências;
 compartilhamento;
 construção coletiva



38

Métodos de aprendizagem colaborativa

 São formas usuais de organização de procedimentos e 
estratégias para obtenção de metas coletivas 
relacionadas à aprendizagem
 aprendizagem colaborativa requer um ambiente diferente do 

tradicional, já que professor e alunos desempenham novos papéis;
 os alunos são ativos e responsáveis por sua própria 

aprendizagem;
 o professor deixa de ser o centro das atenções e o detentor do 

conhecimento, e passa a promover propostas pedagógicas para que 
os alunos possam progredir por seus próprios esforços;
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Tipos de métodos de aprendizagem 
colaborativa

 Jigsaw (quebra-cabeças);
 Controvérsia Acadêmica;
 Investigação em Grupo
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Método Jigsaw (quebra-cabeças)

 Desenvolvido por Elliot Aronson;
 Busca estabelecer um ambiente de estudo como uma 

comunidade onde todos os aprendizes são valorizados;
 Buscou aumentar:

 a colaboração;
 o compartilhamento de recursos;
 a interação social entre os alunos;
 eliminar os aspectos indesejáveis como a competição 

excessiva
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Método Controvérsia Acadêmica

 Busca chegar a um consenso quando há discordância 
entre os estudantes sobre uma ideia, informação, 
conclusão, teoria ou opinião;

 Os conflitos intelectuais são inevitáveis e altamente 
desejáveis, pois contribuem para que a aprendizagem 
colaborativa promova um nível mais elaborado de 
raciocínio, maior retenção e maior criatividade do que 
a aprendizagem competitiva individualista.
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Método Investigação em Grupo

 Método no qual os estudantes trabalham em pequenos 
grupos para examinar, experimentar e compreender 
temas centrais de estudo;

 É projetada para lidar com todas as habilidades dos 
estudantes e promover experiências relevantes ao 
processo de aprendizagem colaborativa;

 Possui quatro componentes essenciais:
 investigação;
 interação;
 interpretação;
 motivação intrínseca
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Método Investigação em Grupo

Se desenvolve em seis estágios:
 identificação do tema de pesquisa e organização dos 

alunos em grupos;
 planejamento das tarefas de aprendizagem;
 execução da investigação;
 preparação do relatório final;
 apresentação do relatório final;
 avaliação dos projetos
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Requisitos para o suporte computacional

Num processo de aprendizagem colaborativa há intensa 
troca de informação entre os sujeitos envolvidos –
professores, tutores e alunos.

 um professor precisa sugerir aos alunos uma atividade;

 alguns alunos precisam solicitar esclarecimentos sobre a 
atividade;

 os tutores precisam solicitar esclarecimentos sobre a 
atividade;

 professores fazem esclarecimentos;
 alunos precisam desenvolver o trabalho de forma colaborativa;
 alunos precisam registrar e publicar o resultado da atividade;
 alunos desejam comentar o trabalho dos colegas;
 alunos precisam debater temas solicitados;
 professores precisam mediar debates
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Ferramentas para o suporte computacional

 Correio eletrônico (e-mail);
 Fórum de discussão;
 Bate-papo (chat);
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